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رشد اقتصادی بدون نفت در نه ماه 
سال گذشته به ۲.۹درصد رسید

صادرانت نفتی کشــور در نه ماهه نخســت سال گذشته برابر 
با ۱۴ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دالر بوده است.براســاس گزارش 
نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی، 
در حالی رشد اقتصادی بدون نفت در سه ماه سوم سال گذشته 
به ۲.۹ درصد رسید که این میزان در مدت مشابه سال ۱۳۹۸ 
برابر با ۳.۸ درصد بود. همچنین رشــد اقتصادی با احتســاب 
بخش نفت برابر با ۳.۹ درصد گزارش شده است که این میزان 
در مدت مشابه ســال ۱۳۹۸ برابر با ۱.۷ درصد بود.بیش ترین 
رشد اقتصادی در فصل سوم سال گذشته مربوط به بخش نفت 
بــا ۹.۷ درصد بود؛ این در حالی اســت که این بخش در فصل 
پاییز سال ۹۸ با رشد منفی ۱۰.۱ درصدی مواجه بود.  کم ترین 
رشد نیز با ۰.۱ درصد مربوط به بخش خدمات بود. هزینه های 
مصرفی خصوصی و دولتی نیز در فصل ســوم سال گذشته به 
ترتیب برابر با رشــد ۰.۱ و ۳.۷- درصدی روبرو بودند.صادرانت 
نفتی کشــور نیز در نه ماهه نخست ســال گذشته برابر با ۱۴ 
میلیارد و ۶۱۴ میلیون دالر بوده که نســبت به مدت مشــابه 
ســال ۹۸، بیش از ۳۷ درصد کاهش نشــان می دهد. صادرات 
غیرنفتی نیز در ســه فصل نخست سال گذشــته برابر با ۱۹ 
میلیارد و ۵۹۷ میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
۹۸، کاهش ۱۵.۵ درصدی را تجربه کرده اســت. پایه پولی در 
پایان آذر سال گذشته به ۴۰۷.۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده 
که حاکی از افزایش ۲۹.۷ درصدی نســبت به ماه مشابه سال 
۱۳۹۸ است. نقدینگی نیز در پایان آخرین ماه فصل پاییز سال 
گذشــته با رشد ۳۸.۴ درصدی به بیش از ۳۱۳۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده است  بدهی خارجی کشور نیز در نه ماه ابتدایی 
سال گذشته به ۹ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دالر رسید که حاکی 
از  افزایش ۳.۲ درصدی اســت.بر اساس این گزارش تولید برق 
در نیروگاه های کشــور در پاییز ســال گذشته با کاهش ۳۰.۸ 
درصدی مواجه بوده اســت. همچنین بر اســاس گزارش بانک 
مرکزی تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده شهر تهران در 
فصل پاییز سال گذشته ۲۷.۱ کاهش یافته است. این در حالی 
اســت که این میزان برای کل مناطق شهری با افزایش ۱۳.۴ 

درصدی همراه بوده است.

 پنجمین گزارش دیوان محاسبات درباره قوانین
 ۷گانه مرتبط با تولید

مقاومت دستگاه ها برای حذف 
امضاهای طالیی در اجرای قانون

دیوان محاسبات کشور اعالم کرد که مقاومت زیادی در برخی 
دســتگاه ها و نهادهای صدور مجوز کسب و کار به دلیل وجود 
رانت و امضای طالیی وجود دارد و بالغ بر ۱۲۰۰ شــکایت در 
این خصوص ثبت شــده است.به گزارش دفتر روابط عمومی و 
امور بین الملل دیوان محاســبات کشور، یکی دیگر از قوانین 
۷گانه مورد بررســی در ارتباط با تولید، قانون اصالح مواد )۱( 
و )۷( قانون اجرای سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی 
با هدف تسهیل سرمایه گذاری در ایران  از طریق ساده سازی 
مجوزهای کســب و کار بوده است که به رغم گذشت حدود ۴ 
ماه از اصالح آن، عملکرد اثربخش صفر درصد داشــته اســت.
براســاس گزارش دیوان محاسبات کشور، در این قانون تالش 
دستگاه ها فقط ارایه اطالعات مجوزها برای درج در پایگاه های 
مربوطه اســت و علیرغم اینکه هیات مقــررات زدایی و بهبود 
محیط کسب و کار، تاکنون حدود ۵۰ جلسه تشکیل داده است 
ولی در امر تســهیل مجوزهایی که اطالعاتشان شفاف شده به 
کندی پیش می رود.بر این اساس، راه اندازی سامانه سام و درگاه 
ملی مجوزها)G۴B( دو اقدامی است که اگر زیرساخت های الزم 
برای این دو ســامانه فراهم شود و با جدیت بیشتری پیگیری 
شــود، زمان صدور مجوزها کاهش می یابد اما هیات مقررات 
زدایی و بهبود محیط کســب و کار در اجرای قانون مذکور نیز 
عملکرد مناسب نداشــته و ایران همواره در رتبه های نازلی از 
نظر شاخص های معتبر این حوزه قرار گرفته است.بنا برگزارش 
دیوان محاسبات از ارزیابی اجرای این قانون، برای اجرای ماده 
۷ قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ هنوز هم اطالعات 
دقیقی از مجوزهای کسب وکار به تفکیک هر رشته وجود ندارد 
و به نظر می رسد بیش از یک ســوم از مجوزهای دستگاه های 
اجرایی موجود هنوز در پایگاه مجوزهای کســب وکار تکمیل 
نشــده  و نوع، شــرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو به همراه 
مبانــی قانونی به طور کامل برای بســیاری از فعاالن اقتصادی 
نامعلوم است. اضافه بر این، همچنان مشخص نیست چه تعداد 
دیگر مجوز کســب وکار در کشور وجود دارد که در این پایگاه 
ذکر نشــده  است.گزارش دیوان محاسبات کشور حکایت از آن 
دارد که حدود ۴۲ درصــد از بندهای این قانون فاقد عملکرد 
است و حدود ۹۳ درصد از عدم تحقق ها به دلیل ضعف در اجرا 
و ترک فعل های قانونی است. از سوی دیگر مقاومت زیادی در 
برخی دســتگاه ها و نهادهای صدور مجوز به دلیل وجود رانت 
و امضــای طالیی وجود دارد و بالغ بر ۱۲۰۰ شــکایت در این 
خصوص ثبت شــده است. حتی گاهی نســبت به نظرات این 
شــورا در دیوان عدالت اداری شــکایت ثبت شده و در برخی 
موارد مثل مجوزهای تاسیس داروخانه ها،  منجر به رای  هیات 
عمومی دیوان عدالت اداری شده است.در نهایت می توان گفت 
عملکــرد ضعیف هیات مقررات زدایی در اجــرای قانون کامال 
ملموس است و در کل ۱۱۹۹ مجوز بر روی پایگاه اطالع رسانی 
مجوزهای کسب و کار بارگذاری شــده است که از این تعداد 
مجوز، اطالعات ۸۷۵ مجوز به صورت کامل و مابقی آن یعنی 

اطالعات ۳۲۴ مجوز در حال تکمیل است.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز 
دوشنبه با پیشــرفته و جدی خواندن برنامه 
اتمــی ایران، از نامه اخیــر علی اکبر صالحی 
رئیس سازمان انرژی اتمی و جدیت جمهوری 
اسالمی برای حل مســائل پادمانی استقبال 
کرد.، رافائل گروســی در نشســت خبری با 
رســانه ها در وین عنوان کرد که وظیفه او در 
کسوت مدیرکل آژانس این است که از برنامه 
اتمی کشــورها از جمله ایران به اعضای شورا 
گزارش کند تا آن ها درباره واکنش به محتوای 
آن تصمیم گیری کنند.گروسی صدور هرگونه 
قطعنامــه علیه ایــران را خــارج از محدوده 
اختیاراتش دانست. وی سپس تعامالت ایران 
و آژانس طی ســه ماه گذشــته را مرور کرد و 
مدعی شــد که روند حل اختالفات میان دو 
طرف خالف انتظارات او بوده است.گروســی 
ادعا کرد:»من انتظار داشــتم که در مســیر 
روشــن کردن اختالف ها حرکت کنیم اما این 
اتفاق نیفتاده اســت. البته می توانم تائید کنم 
که جلساتی برگزار شــده است و دولت ایران 
تمایل خود را برای همــکاری و تعامل و ارائه 
پاسخ تاکید کرده اما این اتفاق تاکنون نیفتاده 
اســت.«مدیرکل آژانس ابــراز امیدواری کرد 
که این وضعیت تغییر کند امــا ادعا کرد: در 
حال حاضر پیشرفت ملموسی در هیچ کدام از 
مسائل صورت نگرفته است.گروسی ادعاهایی 
را درباره آنچه فعالیت های هســته ای اعالم 
نشــده در مکان هایی در ایران خواند مطرح 
کرده اما دو طرف شــهریور ماه سال گذشته 
توافق کردنــد تا همکاری های خود را بیش از 
پیش تقویت کرده و اعتماد متقابل را به منظور 
تسهیل اجرای کامل موافقتنامه جامع پادمان 
و پروتکل الحاقی به آن، که از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ 
به صورت موقت و داوطلبانه توســط ایران در 
حال اجرا است، ارتقاء بخشند.اسفند ماه سال 
گذشــته که ایران در چارچوب قانون »اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم  ها و صیانت از حقوق 
ملت ایران« تعهدات داوطلبانه برجام از جمله 
اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد، دو طرف 
با حسن نیت جمهوری اسالمی توافق کردند 
کــه دوربین های نظارتی در برخــی از مراکز 
هسته ای، تا سه ماه از دسترس بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی دور نگه داشــته شود.

بر اســاس این توافق مقرر شد که اگر تحریم 
های آمریکا ظرف ســه ماه به طور کامل لغو 
شد، ایران این اطالعات را در اختیار آژانس می 
گذارد، در غیر اینصورت اطالعات برای همیشه 
پاک خواهد شد.  موعد این تفاهم هفته پیش 
به پایان رسید و با توجه به رایزنی های صورت 
گرفته، جمهوری اسالمی بار دیگر حسن نیت 
به خرج داد تا ضبــط داده های دوربین ها به 
مدت یک ماه )ســوم تیر( تمدید شــود.مدیر 

کل آژانس در پاسخ به سووالی درباره احتمال 
توافق جانبی آژانس و ایران برای حل و فصل 
اختالفات پادمانی پس از احیای برجام گفت: 
گمانه زنی های زیادی در زمینه ارتباط برجام، 
ایران و آژانــس جریان دارد اما این مســائل 
ارتباطــی به هم ندارند.او بــا این حال  عنصر 
اعتمــاد را حائز اهمیت دانســت و گفت: اگر 
قرار باشد در بیانیه ها و اظهارنظرها و تمایالت 
اعتماد جاری باشــد باید اعتماد وجود داشته 
باشــد. از نظر من اعتمــاد از طریق اطالعات، 
راســتی آزمایی و بازرسی و شفافیت به دست 

می آید.

آژانس سرگرم بازرسی و راستی آزمایی 
تعهدات ایران است

وی با بیان اینکه آژانس ســرگرم بازرســی و 
راســتی آزمایی تعهدات ایــران در چارچوب 
ان پی تی و سی اس اِی)توافقنامه جامع پادمانی( 
است عنوان کرد: ما تالش کردیم تا این تفاوت 
)فعالیت آژانــس با برجام( را روشــن کنیم. 
گروسی در پاسخ به این سوال که آیا او تالش 
می کند تا خــود را در مذاکرات برجام دخالت 
)جــا( دهد چون به گفتــه خبرنگار ظاهر امر 
اینطور نشــان می دهد، گفت: آژانس در مرکز 
مسائل پادمانی است. بر اساس دستورالعملی 
که از سوی آن توافق خاص )برجام( به آژانس 
داده شده، ما در این روند دخیل هستیم. این 
ارتباطی به تالش ها من نــدارد یا تمایل من 
برای اینکه در صحنه باشم.گروســی در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکــه دیپلمات ها پیش 
از نشست شــورای حکام گفته اند که بر پایه 
گزارش شما علیه ایران قطعنامه صادر نخواهند 
کرد، گفت: وظیفه من این اســت که به اعضا 
گزارش و دقیقا اعــالم کنم که چه اتفاقی در 
حــال رخ دادن اســت. نه اینکه تفســیر و یا 
گمانه زنی کنم. ما اطالعات را در برابر اعضای 
شــورای حکام قرار می دهیم و ســپس آن ها 
برای گفت وگو، صدور قطعنامه یا به گونه ای که 

مصلحت می دانند اقدام می کنند.

ایران  اتمی  انرژی  نامه رئیس سازمان  از 
استقبال می کنم

مدیرکل آژانس در پاســخ به ســوالی درباره 
نامه اخیر دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران به آژانس و اعالم آمادگی جمهوری 
اسالمی برای حل و فصل مسائل پادمانی، نفس 
این نامه را حائز اهمیت دانســت و گفت: یک 
نامه ای از سوی معاون رئیس جمهوری ایران 
ارسال شــده که بیش از این نمی تواند رسمی 
و مهم باشــد. ایران نمی گوید مایل به تعامل 
و گفت وگو نیســت و این مهم است که دکتر 
صالحی این مســاله را مورد تاکیــد قرار داده 

اســت. من هم از این مساله استقبال می کنم 
امــا در عین حال گفت وگوهــا باید به نتیجه 
منجر شــود و حرف من این است که تعامل، 
پیش زمینه یک رویداد است که باید مشخص 
باشد. من امیدوارم که این ابراز حسن نیت ها  

به عمل تبدیل شود.

مذاکــرات برجامی ویــن وارد مراحل 
حساس شده اســت؛ آژانس حمایت می 

کند
گروســی درباره مذاکرات وین پیرامون احیای 
برجام هم اظهار داشت که طرف ها وارد مرحله 
حساســی شــده اند و آژانس هم همانند ادوار 
گذشــته از گفت وگوها در این زمینه حمایت 
می کند.یکی از خبرنگاران این پرسش را مطرح 
کرد که با وجود عدم تمایل شورای حکام برای 
صدور قطعنامــه ضد ایرانی، آیا از نظر او اعضا 
به اندازه کافی روی ایران فشار  می آورد که به 
پرسش های آژانس پاسخ دهد؟ گروسی گفت: 
به نظر من آنچه )در ایران( رخ می دهد جدی 
است. من این را )در گزارش های آژانس( اعالم 
کردم و این ارتباطی به انتقاد از تصمیم اعضا 
ندارد. ما با کشــوری روبرو هستیم که از یک 
برنامه اتمی پیشرفته و بلندپروازانه برخوردار 
است که در سطح بسیار باال و نزدیک به سالح 
اتمی اورانیوم غنی سازی می کند. وی ادعا کرد 
که گزارش او منطبق با واقعیت است و اعضای 
شورای حکام باید از این واقعیت مطلع باشند. 
این وضعیت، بنا به ادعای گروسی، فراتر از حد 
نگرانی اوست.گروســی در ادامه گفت: شورای 
حکام سال گذشــته نگرانی من را بازتاب داد 
این بار تصمیم گیری بر عهده آنهاست ]...[ اما 
آنها با مدیرکلی روبرو هستند که نگران است.  
»من به آن ها )ایران( گفته ام که نگرانم. آن ها 
قادر به انجام اقداماتی هستند اما باید توضیح 
دهند و به روند توافقنامه پادمانی پایبند باشند. 
در غیر اینصورت اعتماد ایجاد نمی شــود. این 
مساله ای است که تمام  طرف های نگران باید 

به آن توجه داشته باشند«.

آژانس به مذاکرات فنی در وین مشورت 
می دهد

یکی از پرسش های مطرح شده از گروسی در 
ارتبــاط با تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در 
ایران بود که ایران در راســتای تدابیر جبرانی 
برجام تحــت نظارت آژانس آغاز کرده و وعده 
داده کــه در صورت احیای توافق هســته ای 
متوقف خواهد شــد. گروسی در این زمینه به 
اهمیت راســتی آزمایی بازگشــت پذیر بودن 
گام های ایران اشاره کرد و گفت که آژانس در 
این زمینه به مذاکــرات فنی در وین پیرامون 

احیای برجام مشورت می دهد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد؛

پشت پرده مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه
نشریه اقتصادی مید: 

اقتصاد ایران به نقطه عطف 
جدیدی رسیده است

معاون وزیر صمت خبر داد؛

رشد 8 درصدی بخش صنعت کشور

مجله اقتصادی »مید« در گزارشی از احتمال رشد سریع اقتصاد ایران در فضای کسب و کار بدون تحریم 
خبر داد و نوشت: در حالی که نزدیک به شش سال از امضای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در وین 
می گذرد، اقتصاد ایران بار دیگر در حالت تعادل قرار گرفته اســت. مجله اقتصادی »مید« در گزارشــی 
نوشت: در حالی که نزدیک به شش سال از امضای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در وین می گذرد، 
اقتصاد ایران بار دیگر در حالت تعادل قرار گرفته است.با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایران که 
در تاریخ ۱۸ ژوئن برگزار خواهد شد، وضعیت اقتصادی ایران در اصل، هرچند نه در عمل، تقریباً به همان 

اندازه در معرض خطر است...

بر اساس اعالم بانک مرکزی؛

نرخ سود بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسید

 بررسی وضعیت شاخص فالکت
 در ایران و جهان

به گفته استیو هانکه، تورم باال اصلی ترین دلیل باال بودن شاخص فالکت اقتصادی در ایران و کاهش 
ارزش ریال، مهم ترین عامل باال بودن تورم است.، شاخص فالکت اقتصادی که به طور سنتی از جمع 
نرخ بیکاری و نرخ تورم به دســت می آید، یکی از شاخص های مقایسه ای وضعیت رضایت نسبی 
جامعه از شرایط اقتصادی آن کشور محسوب می شود که توسط آرتور اکان تعریف شد. در رابطه با 
وضعیت شاخص فالکت در ایران، استیو هانکه- استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز و عضو اندیشکده 
کاتو- در گفتگو با ایسنا اعالم کرد: در شرایطی که تاثیر سایر متغیرها را ثابت بدانیم، میزان رضایت 
مردم یک کشور از وضعیت اقتصادی زمانی به اوج می رسد که شاهد یک رشد اقتصادی قوی، نرخ 
بیکاری و تورم پایین و نرخ بهره کم باشیم.در حال حاضر تقریبا همه کشورهای جهان را می توان بر 
حســب شاخص فالکت رتبه بندی کرد. از زمان معرفی این شاخص توسط اکان در سال ۱۹۶۰، دو 
تغییر عمده در آن صورت گرفته که یکی توسط رابرت بارو- استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد- با در نظر 
گرفتن میزان تولید ناخالص داخلی و دیگری توسط استیو هانکه معرفی شده است. شاخص فالکت 
معرفی شده توسط استیو هانکه، شامل جمع نرخ تورم، بیکاری و نرخ بهره بانکی منهای درصد تغییر 
ســرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی اســت.  استیو هانکه در رابطه با رتبه ایران در شاخص فالکت 
طبق شاخص تعدیل یافته فالکت گفت: در بین ۱۵۶ کشور رتبه بندی شده، ایران در رده هشتم قرار 
می گیرد. باالترین میزان فالکت اقتصادی هم مربوط به کشورهای ونزوئال، لبنان، زیمبابوه، سودان، 
سوریه، آرژانتین و ترکیه است.  به گفته این اقتصاددان، تورم باال اصلی ترین دلیل باال بودن شاخص 
فالکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال، مهم ترین عامل باال بودن تورم است. از ابتدای سال 
۲۰۲۰ تاکنون ارزش ریال مقابل دالر ۴۴ درصد کاهش یافته و نرخ تورم ســاالنه ایران نیز در حال 
حاضر ۴۰ درصد است.  هانکه بهترین راه پیش روی ایران برای پایان دادن به چرخه کاهش ارزش 
پول ملی و افزایش تورم را راه اندازی یک هیات ارزی می داند.الزم به ذکر است که کمترین میزان 
فالکت اقتصادی نیز به ترتیب مربوط به کشــورهای: نروژ، نیوزلند، اســترالیا، ســوئد، ژاپن، آلمان، 

سوئیس، هلند و آمریکا بوده است.

گروسی:

  از آمادگی ایران برای حل مسائل پادمانی
 با آژانس استقبال می کنیم
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کاهش ۱۵۹هزار واحدی شاخص بورس از ابتدای امسال
شاخص بورس در ۴۸روز معامالتی با ۱۵۹هزار و ۴۱واحد کاهش، معادل ۱۲.۱۶درصد افت کرد.از ابتدای 
امســال تا پایان هفته گذشــته تعداد ۲۴۹میلیارد و ۷۰۶میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۲۰۵۳هزار و 
۳۴۵میلیــارد ریال در بیش از ۱۹میلیون و ۹۷۵هــزار و ۵۸۴دفعه طی ۴۸روز معامالتی در بورس اوراق 
بهادار مورد معامله قرار گرفت.این درحالی است که تعداد ۲۸میلیارد و ۳۳۰میلیون واحد از صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۵۵۱هزار و ۷۲۵میلیارد ریال نیز در این 
مدت مورد معامله قرار گرفته است.این گزارش می افزاید: شاخص بورس نیز در این ۴۸روز با ۱۵۹هزار و 
۴۱واحد کاهش، معادل ۱۲.۱۶درصد افت کرد و در پایان هفته گذشته به رقم یک میلیون و ۱۴۸هزار و 
۶۶۶واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز در این مدت با ۵۷هزار و ۷۶۴واحد کاهش، معادل ۱۳.۱۳درصد 
افت کرد و رقم ۳۸۲هزار و ۳۷واحد را به نمایش گذاشت.شــاخص بازار اول هم در این مدت با ۱۲۹هزار 
و ۹۹۸واحد افت در این مدت به رقم ۸۳۹هزار و ۱۰۱واحد و شــاخص بازار دوم با ۲۷۴هزار و ۴۸۶واحد 
کاهش به عدد ۲ میلیون و ۳۲۸هزار و ۲۶۲واحد رســیدند که به این ترتیب شــاخص بازار اول با ۱۳.۴۱ 

درصد کاهش و شاخص بازار دوم با ۱۰.۵۵درصد افت همراه شدند.

۱۲۰ فوتی و ۴۹۰۷ ابتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور ۴هزار و ۹۰۷ بیمار جدید مبتال 
به کووید ۱۹ شناسایی شدند و متاسفانه ۱۲۰ تن نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.بنابر 
اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، تا کنون ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۴۸۴ نفر ُدز 
اول واکسن کرونا و ۶۵۸ هزار و ۲۸۵ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشور به ۴ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۷۶۹ ُدز رسید.تا دیروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۴ هزار و ۹۰۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۹۴۰ نفر از آنها بستری 
شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به دو میلیون و ۹۷۱ هزار و ۲۷۰ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۱۲۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۱ 
هزار و ۱۸۳ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون دو میلیون ۵۶۵ هزار و ۹۷۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند.



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 18 خرداد 1400  27 شوال 1442  8 ژوئن 2021سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4650 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

رئیسی: گزیده خبر

دولت مردمی به دنبال تحقق عدالت است
نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: همت مردم و شکل گیری 
دولت مردمی منجر به گره گشــایی از زندگی ها و کارآمدشــدن 
ساختارهای اجرایی کشور می شــود. حجت االسالم والمسلمین 
سید ابراهیم رئیســی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جمع 
عزاداران صادق آل محمد)ع( در شــام شهادت آن حضرت که در 
میدان امام حســین)ع( برگز ار شــد، طی سخنانی اظهار داشت: 
همه مردم باید همت کنند تا با شکل گیری یک دولت مردمی و 
انقالبی هم معیشت و سفره مردم و کسب و کارها سامان یابد و از 
زندگی ها گره گشایی شود و هم ساختار اجرایی کشور کارآمد شود.

وی ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق)ع(، 
مردم را بر اســاس روایتی از امام معصوم)ع( به سه دسته تقسیم 
کرد؛ گروه اول عالمان ربانی و دانشــمندان خداترس هستند که 
وجودشان جلوه خداست و انســان با دیدن سیمای آن ها به یاد 
خدا می افتد.رئیســی ادامه داد: امروز ما در کشــورمان و جهان 
اســالم مفتخر به وجود عالمان ربانی همچون امام خمینی)ره( و 
مقام معظم رهبری و علمای عامل و واصل هســتیم که صرفاً به 
مردم نمی گویند بیایید بلکه خود پیشتاز جامعه اند و با عمل خود 
مردم را بــه حرکت و کار خیر دعوت می کنند.وی گفت: عالمان 
ربانی پیشــگامان جامعه اند و مردم را بــه اجرای عدالت و حق و 
گره گشــایی از زندگی همدیگر به ویژه دستگیری از نیازمندان و 
رفع دغدغه های آنان و اصالح معیشــت جامعه دعوت می کنند.

این کاندیدای ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: امام عزیز ما تمام 
وجودش خدا بود اما خــدا او را به مردم ارجاع داد چرا که جلب 
رضای حق در گره گشــایی از زندگی مردم و توجه به دغدغه ها و 
مشکالت آن هاست.رئیسی تصریح کرد: اگر کسی رنج و گرفتاری 
مــردم را ببیند و برای رفع آن گام برندارد و دردش نیاید باید در 

انسانیت خود شک کند.وی گروه دوم را دانش پژوهان و دانشجویان 
معرفی کرد که در ســایه نور علم و بهره مندی از محضر علما در 
مسیر حق گام برمی دارند و دسته سوم را کسانی خواند که هر جا 
باد بوزد به آن سو می روند و تحت تأثیر صداهایی قرار می گیرند 
که بلندتر اســت.کاندیدای ریاست جمهوری افزود: به ما تکلیف 

شــده است که بر اســاس وظیفه و حس مسئولیت پذیری برای 
حل مشکالت مردم وارد میدان شویم.وی اظهار داشت: باید راه را 
خوب بشناسیم و طریق و مسیر درست را تشخیص دهیم و رهرو 
عالمان ربانی باشیم تا نزد خدا و شهدای عالیقدر سربلند باشیم.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: امروز کشور ما در 

شرایط خاصی قرار دارد که نیازمند انجام وظیفه خطیر و تصمیم 
و اراده همه برای تغییر وضع موجود و رســیدن به وضع مطلوب 
است.حجت االسالم والمسلمین رئیسی گام اول در این راه را اراده 
و عزم مردم برای اتخاذ تصمیم درســت و مشارکت مسئوالنه در 
صحنه انتخابات عنوان کرد و گفت: حضور مردم و انتخاب درست 
آن ها موجب تغییر در وضعیت اجتماعی و اقتصادی می شــود.

وی از بیانیه گام دوم که از ســوی رهبر معظم انقالب ابالغ شد 
به عنوان ســند تحول در مدیریت اجرایی کشور یاد کرد و گفت: 
باید به سویی حرکت کنیم که امام و شهدا می خواستند که همانا 
تحقق عدالت اقتصــادی، عدالت اجتماعــی، عدالت فرهنگی و 
عدالت جنسیتی است.نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین 
با اشــاره به ظرفیت ها و امکانات موجود در کشور از جمله نیروی 
انســانی کارآمد و عدالت خواه برای اصالح و تغییر وضع موجود، 
حلقــه مفقوده در تحقق این مســئله را مدیریت جهادی با اراده 
مصمم که ظرفیت ها را برای رفع دغدغه مردم بسیج کند، عنوان 
کرد.رئیسی در عین حال متذکر شد که مدیریت جهادی تنها در 
شــخص رئیس دولت منحصر نمی شود بلکه نیازمند یک جریان 
مدیریتی متعهد و انقالبی و مسئولیت پذیر هستیم که نگاهش به 
آموزه های امام و ایجاد تحول در همه شئون باشد.وی خاطر نشان 
کرد: همه مردم باید همت کنند تا این اتفاق مبارک بیفتد که با 
شکل گیری یک دولت مردمی و انقالبی هم معیشت و سفره مردم 
و کســب و کارها سامان یابد و از زندگی ها گره گشایی شود و هم 
ساختار اجرایی کشور کارآمد شود.پیش از سخنان سید ابراهیم 
رئیسی نیز حاج حسین سازور و سید مهدی میرداماد از مداحان 
اهل بیت)ع( به ذکر مناقب شــیخ االئمه امام صادق)ع( و مصائب 

آل اهلل پرداختند.

با صدور پیامی؛
رهبر انقالب در پیامی درگذشت 

حجت االسالم محتشمی پور را تسلیت گفتند
رهبر انقالب در پیامی درگذشت روحانی مجاهد حجت االسالم سیدعلی اکبر 
محتشمی پور را تسلیت گفتند.، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت 

روحانی مجاهد حجت االسالم سیدعلی اکبر محتشمی پور را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت روحانی مجاهد جناب حجةاالسالم آقای سید علی اکبر محتشمی 
رحمةاهلل علیه را به خاندان مکّرم ایشان تسلیت عرض می کنم. فعالیت های 
مبارزاتی آن مرحوم که به خدمات انقالبی ایشان در دوران جمهوری اسالمی 
و مســئولیتهای مهم و آنگاه به جانبازی بر اثر اقدام تروریســتی دشمنان 
منتهی شد، سابقه ی ارزشــمند و افتخارآمیزی است که مشمول تفّضالت 
الهی و ذخیره ی اُخروی برای ایشــان خواهد بود ان شاءاهلل.از خداوند متعال 
رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و ســکینه برای بازماندگان محترم 

مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
17 خرداد 1400

آیت اهلل موحدی کرمانی:
 نامزدهایی که در مناظره توهین کردند،

 از مردم عذرخواهی کنند
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: نامزدهایی که در مناظره انتخاباتی 
دروغ و تهمــت زدند و توهیــن کردند، باید از مــردم عذرخواهی کنند چراکه 
رفتارشان بزرگترین خیانت به مردم است.آیت اهلل موحدی کرمانی عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از روند برگزاری 
اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری که روز شنبه از 
رســانه ملی پخش شد، اظهار داشــت: در ابتدا یک نکته راجع به نظر خود در 
رابطــه با زمان کاندیداها عرض می کنم؛ به عقیــده من زمانی که تعیین کرده 
بودند خیلی کوتاه بود یعنی فرد هنوز وارد بحث نشده بود، می گفتند تمام شد 
و نامزد انتخابات حرف خود را ناقص و ناتمام بیان می کرد.وی گفت: می شــد به 
جــای اختصاص دو زمان چهار دقیقه ای، ۸ دقیقه به هر نامزد داده می شــد تا 
بتوانند در این زمــان حرف های خود را بزنند و برنامه های خود را مطرح کنند.

امــام جمعه موقت تهران تصریح کرد: قضاوت من از مناظره ها و آنچه دیدم این 
است که در مناظره ای که گذشت، چند صحنه مشاهده می شد. صحنه اولی که 
در بعضی از نامزدها دیده می شد صحنه متانت، سعه صدر، منطق و القای سخن 
با ادله متقن بدون اهانت به دیگری بود یعنی برنامه های خود را مطرح می کردند 
منتها چون وقت کم بود نمی توانستند خوب بیان کنند.موحدی کرمانی با بیان 
اینکه کســی که خود را برای ریاست جمهوری آماده کرده است باید این متانت 
را داشته باشد، اضافه کرد: صحنه دوم صحنه ای بود که برخی از آقایان دردهای 
جامعه را بیــان می کردند و می گفتند جامعه چه وضعی دارد و چقدر جامعه از 
گرانی و ســایر مســائل و اینکه ارزش پول پایین آمده، ناراحت است. دردها را 
فشــرده بیان می کردند و ریشه دردها را هم می گفتند که این مشکالت تقصیر 
چه کسانی است.وی تاکید کرد: این افراد معتقد بودند در صورتی که رای بیاورند 
و رئیس جمهور شوند، افرادی که باعث رنج، ناراحتی، بدبختی و گرفتاری مردم 
شــدند باید محاکمه گردند و ممنوع الخروج شوند تا مبادا از کشور فرار نکنند. 
این هم یک صحنه در این مناظره بود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان 
کرد: صحنه دیگری هم بود که کاندیدای مورد نظر، اهل اســتدالل و منطق بود 
و برنامه های خود را مستدل و قوی مطرح می کرد. البته همانطور که عرض شد 
فرصتی برای اینکه خوب مطالب را بیان کنند وجود نداشــت و برنامه هایشــان 
ناتمام قطع می شد اما اهل منطق بودند و سعی می کردند به کسی توهین نکنند. 
تعــدادی از آقایان این رویه را در پیش گرفتند.موحدی کرمانی با بیان اینکه در 
پیش گرفتن ســیر منطقی برای ارائه برنامه های کاندیداها رویه ای ممدوح بود، 
گفت: افرادی که به طور مستدل برنامه های خود را بیان کردند با رویه ای که در 
پیش گرفتند، هم مردم را آگاه می کردند تا ریشه بدبختی های موجود را بشناسند 
و بدانند این بدبختی ها از کجا به وجود آمده اســت تا سعی کنند دیگر عوامل 
این بدبختی ها روی کار نیایند و به بدبختی ها اضافه نکنند. اینها مطالب خود را 
خیلی شفاف و در عین حال متین، موقر و بدون اهانت به کسی بیان می کردند.

وی افزود: متاســفانه صحنه دیگری هم وجود داشــت که در آن صحنه دروغ، 
جسارت و اهانت مطرح بود و حقایقی که همه مردم آن را قبول داشتند و دارند 
را انکار می کردند.امام جمعه موقت تهران گفت: برای مثال شما دیدید وقتی آقای 
رئیسی روی کار آمدند و متصدی پست قضاوت شدند به جد وارد صحنه شدند و 
مچ دزدها و گردن کلفت ها را گرفتند و همه را به محاکمه کشاندند و اموالی که 
دزدیده بودند را به بیت المال برگرداندند که مصداق روشن آن آقای طبری است 
که همه او را شــناختند.خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: وقتی آدمی 
با این ویژگی ها این طور موفق بود و کار کرد، موجب شــد مردم بارقه امیدی در 
دلشان به وجود بیاید و بگویند الحمدهلل باالخره دیدیم فردی هست که با دزدها 
برخورد می کند، آنها را می گیرد و محاکمه می کند.وی ادامه آقای رئیسی زمانی 
که تولیت آستان قدس بود، از مبلغ وافر و بسیار زیاد حق التولیه نزدیک به صفر 
دریافت می کرد و اصاًل چیز قابل ذکری از آن را استفاده نمی کرد و تمام آن را به 
فقیران و مستمندان می داد.موحدی کرمانی افزود: حاال تماشا کنید در صحنه ای 
که دیدیم متاسفانه به شخص ایشان اهانت های عجیب و غریبی شد. اینکه ایشان 
فالن اســت یا تحصیالتش فالن قدر است؛ دروغ گفتند و به او اهانت و جسارت 
کردند. فکر می کردند با دروغ گفتن و توسل به توهین می توانند رأی مردم را از 
او را بگیرند و به خودشان صادر کنند؟ خیلی این فکر احمقانه است.وی تصریح 
کرد: من به آنهایی که این شیوه را پیش گرفتند سفارش می کنم، اوالً بین خود 
و خدا توبه کنند تا خدا آنها را ببخشــد. مردم را این طور به اشــتباه نیاندازند و 
واقعــاً از مردم عذرخواهی کنند. این رفتار بزرگترین خیانت به مردم اســت که 
این چنین عملی می شود. از خدا بترسند و باور کنند باالخره قیامتی است.عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: اینکه دهان خود را باز می کنید و حرف 
می زنید، میلیون ها آدم دارند می شــنوند و ممکن است میان آنها آدم های ساده 
لوحی باشد که شنیده های خود و دروغ های شما را باور کنند. واقعاً باید خجالت 
کشید.موحدی کرمانی صحنه اهانت و جسارت به برخی نامزدهای انتخاباتی را 
دردنــاک توصیف کرد و گفت: این صحنه خیلی صحنه دردناکی بود. اینها باید 
بدانند هیچکس از دروغ و تهمت به هیچ جا نرسیده است. چقدر دروغ به خاندان 
پیامبر نسبت دادند و چقدر به امام حسین )ع( اهانت کردند اما ببینید عظمت 
امام حســین دنیا را پر کرده اســت.خطیب نماز جمعه تهران ضمن هشدار به 
نامزدهایی که در روند مذاکره رویه اهانت را در پیش گرفتند، تاکید کرد: بترسید 
که گرفتار رد صالحیت خود توسط شورای نگهبان شوید که در این صورت مبتال 

به رسوایی و خواری در دنیا و عذاب الهی در آخرت خواهید شد.

شهریاری: 
احتمال آغاز واکسیناسیون کرونا با تولیدات داخلی

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: درصورت تأیید مستندات واکسن ایران برکت از سوی سازمان غذا و دارو، یک میلیون دوز واکسن برای 
تزریق آماده است.حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اخبار منتشرشده مبنی بر توقف واکسیناسیون کرونا، اظهار 
داشت: طبق اعالم مسئوالن مربوطه دوز دوم واکسن برای گروه هایی که دوز اول را دریافت کرده اند موجود است و واکسیناسیون دوز دوم این گروه ها در موعد مقرر 
انجام می شود.وی در همین راستا، افزود: همچنین به گفته مسئوالن ذی ربط فعاًل گروه جدیدی برای تزریق واکسن کرونا اعالم نخواهد شد.نماینده زاهدان در مجلس در 
تشریح آخرین وضعیت تولید واکسن داخلی، بیان کرد: یک میلیون دوز از واکسن )ایران برکت( آماده است و مستندات آن برای بررسی به سازمان غذا و دارو ارائه شده 
است که در صورت تأیید مستندات از سوی این سازمان، این میزان واکسن از امروز برای تزریق آماده است.رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره آخرین 
وضعیت واردات واکسن کرونا، اظهار داشت: شرکت های خارجی برای واردات چندان صادق و قابل اطمینان نیستند بهتر است که بر تولیدات داخلی تکیه و تمرکز کنیم.

سردار تنگسیری:
نیروی دریایی سپاه تمامی تحرکات دشمن را 

رصد می کند
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: رزمندگان نیروی دریایی سپاه همه تحرکات 
دشمن را رصد می کنند و آمادگی کامل برای صیانت از منافع نظام اسالمی در 
خلیج فارس و دریاهای دوردست را دارند. دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده 
نیروی دریایی سپاه به همراه جمعی از فرماندهان و معاونین این نیرو از جزایر 
تنب بزرگ و بوموسی در خلیج فارس، بازدید و ضمن بررسی آخرین وضعیت 
آمادگی های رزمی رزمندگان مستقر در این جزایر و گفت وگوی میدانی با آنان، 
بر حفظ آمادگی ها، افزایش توان رزم، هوشیاری و اشراف هوشمند اطالعاتی 
بــر حوزه جغرافیایی و محیط پیرامونی منطقــه مأموریتی تأکید کرد.وی در 
این بازدید از بخش های عملیاتی شناوری، تفنگداری، جنگال، فاوا، مهندسی، 
مرکز فرماندهی و کنترل و سایر بخش های مربوطه در جزایر، بازدید میدانی به 
عمل آورد و پس از بررسی آخرین وضعیت آمادگی ها و توان رزم، جدیدترین 
تاکتیک های مؤثر عملیاتی را ابالغ کرد.فرمانده نیروی دریایی ســپاه هدف از 
بازدیدهای عملیاتی مســتمر را تقویت روحیه معنــوی و جهادی رزمندگان 
و اطمینان بخشــی کامل از وضعیت مطلوب آمادگی هــا و ارتقای توان رزم و 
سفارش همگان به انجام صحیح تکلیف مقدس جهاد فی سبیل اهلل عنوان و 
بیان کرد: ما باید شاکر خداوند سبحان باشیم در عصری به سر می بریم که از 
نعمت عظمای والیت بهره مند هســتیم و امروز زیر َعلم و پرچم نظام مقدس 
جمهوری اســالمی به رهبری نائب امام زمان )عــج(، حضرت امام خامنه ای 
)حفظه اهلل( در کســوت پاسداری از مرزهای آبی این جمهوری اسالمی که به 
قول سردار دل ها حاج قاسم عزیز، حرم الهی است، داریم دفاع می کنیم، پس 
باید با نیت خالصانه و مجاهدانه همانند شــهدای واالمقام در این جهت جهاد 
و تالش کنیم.فرمانده نیروی دریایی ســپاه در ادامــه تأکید کرد: رزمندگان 
دریادل نیروی دریایی سپاه هوشیارانه همه تحرکات دشمن را رصد می کنند 
و آمادگی کامل برای حفظ و صیانت از منافع نظام اسالمی در خلیج فارس و 

دریاهای دوردست را دارند.

قالیباف با سفر به استان ایالم:
نظارت میدانی راهی برای شنیده شدن 

صدای مردم است
رئیس مجلس شورای اسالمی نوشت: نظارت میدانی راهی برای شنیده شدن 
صدای مردم و تکمیل کردن زنجیره بررســی نظام مسائل استان با حضور در 
میدان مشکالت است. محمد باقر قالیباف در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوشــت: نظارت میدانی راهی برای شنیده شدن صدای مردم و تکمیل کردن 
زنجیره بررسی نظام مسائل استان با حضور در میدان مشکالت است.وی بیان 
کرد: امروز در جهت ایفای وظایف نظارتی مجلس به همراه رؤســای محترم 
برخی کمیســیون های تخصصی و نمایندگان محترم استان، نظارت میدانی 
استان سرافراز ایالم را آغاز کردیم.گفتنی است، محمدباقر قالیباف قرار است در 
این سفر ضمن گفتگو با مردم و پیگیری مطالبات آنها، از چند پروژه مهم نیمه 
تمام استان ایالم بازدید کند.همچنین قرار است رئیس مجلس شورای اسالمی 
ضمن بازدید از طرح تونل کبیر کوه، سامانه گرمسیری و مناطق محروم بخش 
زاگرس، با حضور در مزار شهدای گمنام و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، در 

شورای اداری استان ایالم حضور یابد.

دادستان تهران خبر داد
پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات 

مالباختگان سکه ثامن تا هفته آینده
پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مالباختگان سکه ثامن تا هفته آینده
دادســتان تهران گفت: تا هفته آینده حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات 
مالباختگان پرونده سکه ثامن پرداخت می شود.به گزارش قوه قضاییه، علی 
القاصی مهر دادســتان تهران در جلسه شــورای عالی قوه قضاییه در پاسخ 
به تذکر رئیس دســتگاه قضا درباره اجرای حکم پرونده ســکه ثامن که در 
جریان ســفر روز گذشته آیت اهلل رئیسی به اسالمشــهر از سوی جمعی از 
مردم این منطقه مطرح شد، اظهار داشت: این پرونده شکات زیادی دارد و با 
دستور ریاست قوه قضاییه و استیذان در مرحله بازپرسی بخشی از مطالبات 
مالباختگان به ارزش مالی ۶۰ میلیارد تومان را از محل اموال توقیفی متهم 

پرونده پرداخت کردیم.

 معاون حقوقــی و بین المللی وزارت 
امــور خارجه بــا تاکید بــر اینکه در 
قضایای کیفری احتماالت را در کنار 
هم قرار نمی دهند،  گفت: کشوری که 
مصونیت سیاسی دولت ایران را نقض 
می کنــد، باید به ما حق دهد که ما با 
آنها صحبت دوجانبه ای نداشته باشیم.

»محســن بهارونــد« در گفت وگویی 
درباره ســومین دور رایزنی های ایران 
و اوکرایــن درباره ســانحه ســقوط 
هواپیمای اوکراینی گفت: در دور سوم 
مذاکرات، درباره ابعاد مختلف پرونده 
که الزم بود مورد بررسی قرار بگیرد، 
مثل بعد هواپیمایی کشوری و ایمنی، 
بعد نظامی و همچنین بعد کیفری،  با 
یکدیگر تبادل نظر و اطالعات کرده و 
به صورت مفصل بحث حقوقی کردیم.
وی بــا بیان اینکه در ایــن رایزنی ها 
دربــاره صالحیت قضایی رســیدگی 
به این پرونده و مســائل دیگر بحث و 
تبادل نظر کردیم، اظهار داشــت: این 
اتفاق در سرزمین و در درون مرزهای 
ایــران رخ داده و دادگاه ایــران صالح 
به رســیدگی است. تاکنون در دادگاه 
ایران کیفرخواســت توسط دادستان 

صادر و به دادگاه فرستاده شده است.
این دیپلمات ارشد کشــورمان ادامه 
داد: فکر می کنم سه قاضی این پرونده 
را بررســی خواهند کــرد و در حال 
مطالعه این پرونده هستند. اگر کسی 
قصوری در این کار داشته است، حتما 

مطابق قوانین با آن برخورد می شود.
بهارونــد با بیان اینکه در دور ســوم 
مذاکرات در کی یــف، در بعد حقوق 
بین الملــل بــا هم صحبــت کردیم، 
تصریح کرد: تحقیقات نظامی، قضایی 
و متخصصــان هواپیمایی کشــوری 
با همــکاری یک گروه مشــورتی از 
سازمان بین المللی هوانوردی )ایکائو( 
با کارشناســانی از آمریکا، فرانســه و 
انگلیس تقریبا همه این تحقیقات به 
این نتیجه رسیده است که این اتفاق 
غم انگیز در اثر یک خطای انسانی رخ 
داده است.وی درباره پرداخت غرامت 

نیز خاطرنشان کرد: غرامتی که تعیین 
کردیم خیلی باالتر از چیزی است که 
در حقوق بین الملل متعهد به پرداخت 
آن هســتیم. دولت تصویب کرد که 
بــه ازای هر جانباخته ۱۵۰ هزار دالر 
به خانــواده، بازماندگان و ورثه قانونی 
آن فــرد چه داخلی و چــه خارجی، 
پرداخــت کند و تاکنــون تعدادی از 
این افراد غرامــت را دریافت کرده اند.

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور 
خارجه با تاکید بر اینکه سیاسی کردن 
مســائل تخصصی باعــث زیان همه 
می شود، ابراز داشت: اگر کسی بخواهد 
سوءاستفاده سیاسی کند، کل جامعه 
اســتفاده  می بیند.  لطمه  بین المللی 
سیاسی از این مسئله، باعث مقاومت 
در مورد رسیدگی، تحقیقات و رسیدن 
به حقیقت و عدالت می شود و کشوری 
مثل کانادا با غم و اندوه خون قربانیان 

تجــارت می کند. به گفتــه بهاروند، 
ما حاضر هســتیم با کشــورهایی که 
صالحیت سرزمینی جمهوری اسالمی 
ایران را مثل اوکراین و بقیه کشــورها 
به رســمیت بشناسند و به حاکمیت، 
مصونیت دولتی و اســتقالل سیاسی 
ما احترام بگذارنــد هرگونه همکاری 
داشته باشیم نه اینکه بخواهیم چیزی 
تحمیل کنیم زیر این قانون ما و قانون 
بین الملل اســت.وی با تاکید بر لزوم 
رعایت احتــرام متقابل و پروتکل های 
دیپلماتیک گفت: اگر کســی بخواهد 
گروه درســت کرده و بعد به جنجال 
تبدیل کند اصل قضیه را از بین می برد. 
مثال دادگاهی در یکی از اســتان های 
کانــادا، رای ای را داده و گفته که من 
با کنار گذاشــتن احتماالت، حدس 
می زنم این قضیه عمدی بوده اســت.

این دیپلمات ارشــد با بیان اینکه در 
قضایای کیفری احتماالت را کنار هم 
نمی گذارند، یادآور شــد: کشوری که 
مصونیت سیاسی دولت ایران را نقض 
می کنــد، باید به ما حق دهد که ما با 
آنها صحبت دوجانبه ای نداشته باشیم. 
مگر اینکه رفتار خودش را اصالح کند.

بهاروند:
 با کشوری که مصونیت سیاسی دولت 

ایران را نقض کند صحبت نمی کنیم

ســخنگوی ستاد انتخابات کشــور گفت: در کشور ۵۹ 
میلیــون و ۳۱۰ هــزار و ۳۰۷ نفر واجد شــرایط رای 
دادن هســتند که ان شاء اهلل شاهد حضور آن ها در پای 
صندوق های رای خواهیم بود.ســید اسماعیل موسوی 
سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: در کشور 
۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر واجد شــرایط رای 
دادن هســتند که ان شاء اهلل شاهد حضور آن ها در پای 

صندوق های رای خواهیم بود.
وی درباره واجدان شــرایط رای دادن در کشور، افزود: 
همچنین بیش از ۷۲ هزار شــعبه اخذ رای در سراسر 
کشور پیش بینی کردیم که به عنوان شعبه های ثابت 

و سیار کار اخذ رای را در ۲۸ خرداد انجام می دهند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره تعرفه های ارسال 
شــده به اســتان ها و تفاوت تعرفه های چهار انتخابات 
نیز، اظهــار داشــت: تعرفه های انتخابــات هرکدام از 
چهار انتخابات )ریاســت جمهوری، شوراهای اسالمی 
شــهر و روســتا، میاندوره ای مجلس شورای اسالمی و 
میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری( بر اســاس تعداد 

افراد مورد نیاز طراحی و چاپ شده است.موسوی ادامه 
داد: در واقع برای انتخابات ریاست جمهوری که نیاز به 
انتخاب یک نفر اســت، در تعرفه آن فقط جای نوشتن 
اسم یک نفر در نظر گرفته شده است، اما در انتخابات 
میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری که برای تهران ۳ 
نفر و سایر اســتان ها یک نفر است، تعرفه متناسب با 
آن طراحی شده اســت.وی گفت: برای انتخابات میان 
دوره ای مجلس شورای اســالمی نیز برای هر کدام از 
حوزه هــای انتخابیه یک نفر انتخاب خواهد شــد که 

تعرفه آن نیز متناسب با آن یک نفر تعریف شده است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: اما برای شوراهای 
شهر و روستا تعرفه ها متفاوت است، چون تعداد اعضای 
شوراهای شهرها و روســتاها فرق می کند و اکنون در 
برخی از شــهرها و روستاها، شــوراهای سه نفره، پنج 
نفره، هفت نفره، ۹ نفره، یازده نفره و در نهایت در شهر 
تهران ۲۱ نفره داریم، بنابراین اندازه تعرفه ها متناسب 
با اعضای شورای شهرها و روستاها متفاوت خواهد بود 
و آن جایی که اسم نامزدها نوشته می شود، تعدادشان 
متناســب با اعضای اصلی آن شورا خواهد بود.موسوی 
درباره برگزاری انتخابات الکترونیک شوراها در برخی از 
شهرها، گفت: در ۲۴ مرکز استان و البته غیر از تهران، 
انتخابات به صــورت الکترونیک برگزار خواهد شــد، 
بنابراین در این مراکز استان ها از تعرفه کاغذی استفاده 
نمی کنیــم و از صندوق های رای معمول نیز اســتفاده 
نخواهیــم کرد، بلکــه صندوق هــای رای الکترونیکی 
خواهیم داشت افراد با وارد کردن کد هر یک از نامزدها 

می توانند به نامزد مورد نظر خودشان رای بدهند.

موسوی اعالم کرد؛

بیش از ۵۹ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند
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گزیده خبر نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد؛

پشت پرده مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه
سید احسان خاندوزی بااشــاره به ۷۲۰ هزار خانوار ایرانی مالک ۳ خودرو و بیشتر 
گفت: امیــدوارم برخی،تریبون دار اقلیت ۳ درصدی کــه از طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه متضرر می شوند، نباشند. سید احسان خاندوزی درباره ضرورت وضع مالیات 
بر عایدی سرمایه در اقتصاد گفت: یکی از ابزار کنترل سوداگری در بازارهای دارایی 
که تجربه جهانی بســیار مفصلی دارد، مالیات بر عایدی سرمایه است که در ادبیات 
عامه از آن به عنوان مالیات بر سوداگری یاد می شود و ۱۷۰ کشور دنیا در این زمینه 
قانــون و مقررات جامعی دارند.وی درباره تاریخچه قانون گذاری در این حوزه افزود: 
در ایران از سال ۱۳۹۲، پیشنهادات مشخصی در این زمینه مطرح شده و در مجلس 
نهم و دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته، اما به جهت عدم همراهی 
دولت مستقر چه در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و چه در سال ۱۳۹۸، طرح مذکور در 
کمیسیون اقتصادی مسکوت مانده بود. البته دولت، مکرر وعده داده بود تا مالیات بر 
عایدی سرمایه را در قالب یک الیحه مالیاتی مفصل تری به مجلس ارائه خواهد داد 
که این مسئله تاکنون رخ نداده است.نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار 
داشــت: بر این اساس، طرح مالیات برعایدی سرمایه در مجلس یازدهم مجدد و به 
سرعت در دستور کار قرار گرفت و تمام جزئیات آن با مشارکت کارشناسان سازمان 
امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تقریباً 

مورد اتفاق نظر است.

محل اصابت مالیات بر عایدی سرمایه
خانــدوزی درباره محل اصابت این پایه مالیاتی تصریح کــرد: برابر قانون، نیازهای 
مصرفی خانوارها در حوزه دارایی هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز و طال از دایره شمول 

این پایه مالیاتی خارج شــده اند و تنها خریدهای سوداگرایانه ای افراد با هدف کسب 
ســود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشــمول مالیات بر عایدی 
ســرمایه قرار داده ایم.وی افزود: به همین جهت، یکی از بهترین نظام های معافیت 
مالیاتی جهان را در این طرح انتخاب کرده ایم. در بســیاری از کشورهای اروپایی هر 
خانوار صرفاً به میزان یک واحد مسکونی مورد نیازش، از این پایه مالیاتی معاف است، 
در حالی که در طرح مذکور مجلس، یک خانوار بابت تملک دارایی به تعداد اعضایش 
از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود. البته شرط این معافیت، تملک دستکم 

۱ ساله بعد از خرید دارایی های مذکور است.

720 هزار خانوار دارایی 3 خودرو یا بیشتر!
نایب رییس کمیســیون اقتصادی اظهار داشت: بر این اساس، خانوارهایی که بیش 
از تعداد اعضایشــان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون می شوند. بنابر 
اطالعات واصله خانوارهای شــامل این پایه مالیاتی، جامعه هدف بســیار کوچکی 
خواهنــد بود. به عنوان مثال، تنها ۷۲۰ هزار خانــوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار 
کشــور، مالک ۳ خودرو و یا بیش از آن هستند.خاندوزی درباره شائبه فشار بر بازار 
امالک و خودروی لوکس بــا اجرای این پایه مالیاتی افزود: به طور مثال، با اجرایی 
شــدن این پایه مالیاتی در بازار مســکن، انتظار کوچ سفته بازان و سوداگران از بازار 
مسکن با مساحت های کوچک و متوسط، به خانه های لوکس و بزرگ متراژ به منظور 
کاهش تعداد واحدهای تحت تملک وجود دارد. بنابراین، تقاضا برای مســکن طبقه 
متوسط و کم برخوردار کشــور کاهش پیدا می کند. البته برای تالطم بازار کاالهای 
لوکــس نیز مطابق تجارب جهانی، قوانینی نظیر اخذ مالیات از ثروت به ویژه بعد از 

بحران سال ۲۰۰۸ لحاظ شده که امیدواریم در نظام اقتصادی ایران نیز اجرایی شود.
وی درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسالمی 
نیز گفت: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در صحن علنی مجلس به تصویب 
رسیده و برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشته است. پیش بینی 

می شود، در تیرماه پس از بررسی جزئیات، مجدداً روانه صحن علنی مجلس شود.

آقای عبدی، تریبون دار اقلیت متضرر نباشند!
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به یادداشت اخیر عباس عبدی 
نیــز اظهار داشــت: آقای عبدی را به جهت عدم تخصص در حــوزه اقتصادی را به 
تجارب ۱۷۰ کشور دنیا و نظر اقتصاددانان برجسته کشور ارجاع می دهم. در تدوین 
چنین طرحی تقریباً تمام ارکان تخصصی دولت از سازمان امور مالیاتی و وزارت امور 
اقتصــادی دخیل بوده اند و صرفاً به جهت اقتصاد سیاســی این طرح و هدف گیری 
اقلیت بســیار ثروتمند جامعه، الیحه ای از سمت دولت به مجلس ارائه نشده است.

خاندوزی در پایان گفت: امیدوارم آقای عبدی، تریبون دار اقلیت ۲ تا ۳ درصدی که از 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه متضرر می شوند، نباشند و اجازه دهند، بحث در سطح 
کارشناســی و تخصصی دنبال شود.گفتنی اســت، عباس عبدی از روزنامه نگاران و 
فعاالن اصالح طلب، اخیراً در یادداشتی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را شعبده بازی 
خواند و مدعی شد: »اگر این طرح در ونزوئال با تورم چند صددرصدی اجرا شود، در 
کمتر از چند سال همه اموال مردم به عنوان مالیات بر عایدی نصیب دولت می شود. 
آن وقت دولت باید از عایدی های خودش مالیات بگیرد!! مجلس انقالبی همین اندازه 

درک اقتصادی دارد.

هربار یک وعده جدید در مورد واریز بخش 
دوم سود سهام عدالت!

در حالی که حدود سه ماه از واریز بخش نخست سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ 
گذشته است، بخش دوم سود هنوز واریز نشده و هر بار وعده جدیدی در مورد 
زمان یا نحوه واریز این سود اعالم می شود. سود سهام عدالت سالهای ۱۳۹۵ تا 
۱۳۹۷ طی یک مرحله به حساب مشموالن سهام عدالت واریز شد، اما سود سال 
۱۳۹۸ سرنوشت دیگری داشت و قرار شد طی دو مرحله به حساب سهامداران 
واریز شــود، یعنی مرحله نخســت در ۲۸ اسفندماه ســال ۱۳۹۹ واریز شد و 
مشموالن ۵۰ درصد ســود سهام خود را دریافت کردند. در این راستا، قرار شد 
مرحله دوم سود در سال جدید واریز شود و حتی وعده داده شده بود این اتفاق 
قبــل از ماه مبارک رمضان یعنی در اواخــر فروردین ماه رخ دهد. اما این اتفاق 
نیفتاد و پس از آن اعالم شد که شرکت ها سود سهام را به شرکت سپرده گذاری 
واریز نکرده اند.در این راستا، حسین فهیمی - مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 
مرکزی - این خبر را اعالم کرد که نام پنج شرکتی که تاکنون سود سهام عدالت 
را به حساب این شرکت واریز نکرده اند، اعالم خواهد شد که این اتفاق نیز نیفتاد. 
پس از آن شــنیده هایی از شرکت سپرده گذاری مرکزی به گوش رسید مبنی 
بر این که از آنجایی که شرکت هایی که باید سود را پرداخت کنند یا با مشکل 
مالی رو به رو هستند یا برنامه افزایش سرمایه در آن احتماال بخش دوم سود هم 
به دو بخش ۳۰ درصدی و ۲۰ درصدی تبدل شده و به حساب مشموالن واریز 
خواهد شــد، اما این اتفاق رخ نداد و اخیرا فرهاد دژ پسند - وزیر اقتصاد و امور 
دارایی - اعالم کرده است که بخش دوم سود سهام عدالت تا قبل از عید قربان 
یعنی ۳۰ تیرماه ســال جاری به حساب مشموالن واریز می شود. دژپسند دلیل 
این تاخیر را جلوگیری از اعمال فشار بر شرکتهای سرمایه پذیر اعالم کرده است. 

آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن
دور جدید ثبت نام واحدهای طرح ملی مسکن آغاز  شد. در مجموع تا پایان دولت 
روحانی حدود ۲.۶ درصد واحدهای طرح مذکور افتتاح خواهد شــد. بر اساس 
اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی قرار است تا پایان عمردولت دوازدهم 4۱ هزار 
واحد مسکن مهر و طرح ملی مسکن افتتاح شود. با توجه به اظهارات قائم مقام 
وزیر راه و شهرســازی در طرح مسکن مهر تا پایان دولت ۳۸ هزار مسکن مهر 
افتتاح خواهد شد.به عبارت دیگر تا اوایل مردادماه امسال در مجموع حدود ۱4 
هزار واحد ) با احتســاب ۱۱ هزار واحد آبان ماه سال ۹۹( افتتاح می شود، یعنی 
۲.۶ درصد کل واحدهای در دست ساخت طرح ملی مسکن که مسئوالن وزارت 
راه و شهرســازی آنرا ۵۳۰ هزار واحد اعالم کرده  اند.با توجه به اعالم معاون وزیر 
راه و شهرســازی دور جدید ثبت نام واحدهای طرح ملی مســکن در ۲۳۰ شهر 
کشــور که پروژه ها در حال احداث است از فردا دوشنبه ۱۷ خرداد ۱4۰۰ آغاز 
خواهد شد.به گزارش تسنیم، عدم اطالع رسانی در خصوص هزینه واقعی ساخت 
واحدهای طرح ملی مسکن به خصوص طی دو سال اخیر به دلیل افزایش شدید 
قیمت نهاده های ساختمانی باعث شده تا متقاضیان عمال از رقم پرداختی دقیق 

خود اطالع نداشته باشند.

مجله اقتصادی »مید« در گزارشــی از احتمال رشد سریع 
اقتصاد ایران در فضای کسب و کار بدون تحریم خبر داد و 
نوشــت: در حالی که نزدیک به شش سال از امضای برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( در وین می گذرد، اقتصاد ایران 
بار دیگر در حالت تعادل قرار گرفته اســت. مجله اقتصادی 
»مید« در گزارشــی نوشــت: در حالی که نزدیک به شش 

سال از امضای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در وین 
می گذرد، اقتصاد ایران بار دیگر در حالت تعادل قرار گرفته 
است.با نزدیک شــدن انتخابات ریاست جمهوری ایران که 
در تاریــخ ۱۸ ژوئن برگزار خواهد شــد، وضعیت اقتصادی 
ایران در اصل، هرچند نــه در عمل، تقریباً به همان اندازه 
در معرض خطر اســت که صحنه سیاســی این کشور در 
خطر اســت.توافق اولیه مذاکرات جــاری با ایاالت متحده 
یک پیروزی برای حســن روحانی، رئیــس جمهور ایران 
خواهد بود.در پس زمینه، اگرچه اقتصاد مقاوم ایران تحت 
تأثیر تحریم های آمریکا، بحران کرونا و قیمت پایین نفت 
بوده اســت، اما به نظر می رسد این اقتصاد در سال ۲۰۲۰ 
از پایین ترین ســطح خود عبور کرده و با وجود ســختی 
های این بیماری همه گیر، به رشــد متوسطی دست یافته 
است.همانطور که در سال ۲۰۱۵ صورت گرفت، در صورت 
موفقیت آمیز بودن مذاکرات وین، بازار داخلی این کشــور 

که تقریباً به خود متکی اســت، برای اســتفاده از شرایط 
لغو تحریم ها آماده خواهد بــود.در بخش هیدروکربن ها، 
شرکت های انرژی دولتی ایران در حال سرمایه گذاری برای 
افزایش ظرفیت تولید و صــادرات به منظور آمادگی برای 
دوران رشــد تجارت پس از تحریم هستند. در ماه ژانویه ۸ 
توافق به ارزش ۱.۲ میلیارد دالر با شرکت های داخلی برای 
توسعه چندین میدان نفتی کشور امضا شد.طبق برآوردهای 
غیررســمی، ایران همچنین در ماه های اخیر، تولید نفت 
خود را از متوســط ۱.۹4 میلیون بشــکه در روز )بشکه در 
روز( در سه ماهه ســوم سال ۲۰۲۰ به ۲.4 میلیون بشکه 
در روز در آوریل رسانده اســت.اوضاع در بخش برق ایران 
کمی ناامیدکننده تر به نظر می رســد چراکه در ماه ژانویه 
شهرها با قطع گسترده برق مواجه شدند و زیرساخت های 
برق نتوانستند تقاضا را تامین کنند.برنامه صلح آمیز انرژی 
هســته ای ایران که توســعه ۹ میلیارد دالری واحد دوم و 

سوم نیروگاه هسته ای بوشهر را در راس خود می بیند، در 
کنار توســعه انرژی های تجدیدپذیر، بخش اساسی از راه 
حل این مشکل اســت.افزایش جمعیت در شهرهای ایران 
همچنین مقامات را به ســمت توسعه برنامه های حمل و 
نقل و مسکن ســوق می دهد و به بخش گسترده ساخت 
وســاز این امکان را می دهد تا حتی در بحران کرونا نیز به 
رشد خود ادامه دهد.در ماه نوامبر، وزارت حمل و نقل ایران 
اعالم کرد که قصد دارد پروژه های ریلی و جاده ای به ارزش 
۵.۷ میلیارد دالر تا مارس ۲۰۲۲ را عملی کند. این در حالی 
اســت که پروژه های بندری در حال حاضر توسط سرمایه 
گذاری ۳.۸ میلیارد دالری بخش خصوصی پیش می رود.
این جریان ها اگرچه ســرکوب شده اند اما هنوز هم بسیار 
زنده هســتند و این نشان می دهد که اقتصاد ایران چقدر 
می تواند در یک فضای کسب و کار و سرمایه گذاری بدون 

تحریم فعالتر باشد.

در اقدامی تامل برانگیز از سوی ایمیدرو، بار دیگر بخش خصوصی در گوشه رینگ قرار 
گرفته است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  که این روزها به 
هر بهانه ای ســعی دارند سنگ بخش خصوصی و حمایت از تولید را به سینه بزنند، 
اقداماتی را در پیش گرفته اند که نه تنها در جهت تســهیل تولید نیست، بلکه اصل 
44 قانون اساسی کشور را به ســخره گرفته است. در این راستا می توان به حواشی 

جنجال برانگیز معدن مهدی آباد اشاره کرد.
  به گزارش خبرنگار ما  محســن پاکروان نژاد ؛ دانش آموخته مهندســی متالورژی 
دانشــگاه صنعتی شریف ، با ۲۳ سال سابقه پیوســته تخصصی در اجرا و مدیریت 
کارخانجات و شــرکتهای هیدرومتالورژی روی و پیرومتالورژی ســرب که تصدی 
ســمتهای هیات مدیره در شرکتهای تولیدی ، معدنی و فنی-مهندسی متعددی از 
جمله هولدینگ آلیاژگســتر قشم ، هولدینگ معدنی فالت قاره پرشین ، مهندسین 
مشــاور کاهنریا ، پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد ، انجمن صنایع ومعادن 
سرب و روی ایران ، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان وصادرکنندگان شمش 
ســرب ایران ، اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران را در کارنامه حرفه ای خود 
دارد از کنسرسیوم معدن سرب و روی مهدی آباد در مصاحبه با خبرنگار ما میگوید:

در تکمیل  گزارش صحبتهای آقای مهندس صلولتی زاده مدیر محترم عامل شرکت 
کاهنربــا و تایید و حمایت همــه جانبه و صد در صد آقای مرادلو ریاســت محترم 
انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران و آقای حسینقلی ریاست محترم اتحادیه 
صادرکنندگان ســرب وروی ایران که در جراید و سایتهای متعدد درج گردیده بود، 
برای درک بهتر از فلســفه وجودی عقد قرارداد ایمیــدرو در خصوص پروژه بزرگ 
احداث و بهره برداری معدن سرب و روی مهدی آباد به مدت ۲4سال  با کنسرسیوم 
حاضر متشــکل از ۶ شرکت راه ســازی ومعدنی مبین ، مهندسین مشاور کاهنربا ، 
توســعه و فرآوری مس مسکنی ، ۶۵ شــرکت عضو انجمن صنایع ومعادن سرب و 
روی ایــران ، معدنی و سدســازی آریا جنوب ایرانیان و معادن ســرمک )از میان ۷ 
کنسرسیوم ارزیابی و تایید شــده نهایی( ابتدا صحبت را از مفهوم کنسرسیوم آغاز 
میکنم.“کنُسرسیوم “؛ اۀتالف یا هم فرجام به پیوند ۲ یا چند فرد ، شرکت ، سازمان یا 
ترکیبی از اینها با هم برای انجام ُکنش های هماهنگ یا ادغام منابعشان برای رسیدن 
به هدف یکسان گفته میشود.)برگرفته از consors” “ به معنای "شریک" متشکل 

از “con” به معنای "باهم" و sors” "به معنای "سرنوشت"(
در برنامه های دولت یازدهم بویژه در بخش صنعت ، معدن و تجارت ، حذف هرگونه 
"انحصار” و “شبه انحصار” در چرخه تولید و تجارت ، یکی از سیاستهای پیش بینی 
شده بود که با توجه به ابالغیه رهبری ، این سیاستها میتوانست گامی در بوجود آمدن 
فضای رقابت آزاد و شکســتن انحصار تولید و تجارت و در نتیجه افزایش کیفیت و 
کمیت در اقتصاد با ایجاد رقابت توسط دولت ، ایفا نماید و در واقع حماسه اقتصادی 
جز با حضور همگان و با تمام توان و اندیشــه امکان پذیر نیســت ، زیرا حضور همه 
با انحصار در تضاد قرار میگیرد.)در کشــورهای پیشرفته ، قانون ضد انحصار رویکرد 
بسیار سختی نسبت به هرگونه مظاهر انحصارگرایی در تجارت و کسب و کارها اعم 
از تولیــدی یا خدماتی دارد. رویکردهای قضایی از چنان قدرتی برخوردار اســت که 
میتواند بنگاه ها وموسسات بزرگ را که بر مبنای انحصار شکل گرفته اند ، متالشی 
و به بنگاه های کوچک تقســیم کرده یا آنها را به مجازاتهای سنگین جزایی محکوم 
و گرداننــدگان و مالکان آنها را روانــه زندان نماید. به موجب این مصوبه ضدانحصار 
موسوم به "مصوبه شرمن" The Sherman Act((  که در سال ۱۸۹۰ در آمریکا به 

تصویب رسید ، هر شخصی که به هر صورت اقدام به ایجاد انحصار در کسی و یا کاری 
کرده یا قصد چنین انحصاری را داشته باشد ، بزهکار محسوب میشود و به مجازاتهای 

مندرج در این مصوبه محکوم خواهد شد.(
در همین راستا ، به گفته وزیر محترم صمت در سال ۹۵ و با مدل پیشنهادی ریاست 
محترم هیات عامل ایمیدرو با عنوان "انتقال مدیریت بجای مالکیت در معادن بزرگ 
کشــور” ، بهره برداری ازمعدن بزرگ ســرب و روی مهدی آباد به بخش خصوصی 
دارای اهلیت و صالحیت ســرمایه گــذاری در پروژه های معدنی و صنایع معدنی با 
توجه به ضروریات اصل 44 در قالب کنسرســیوم مهدی آباد پس از فراخوان مزایده 
احداث و بهره برداری ، واگذار گردید و در اواخر تیرماه ۹۶ رســما معدن افتتاح ودر 
حضور وزیر محترم صمت ، ســخنگوی کنسرسیوم از جانب خود ، مجموعه اعضا را 
متعهــد به احداث و بهره برداری از فاز ۱ کارخانه ۲۰۰هزار تنی کنســانتره روی تا 

پایان سال ۹۷ نمود.
روح حاکم برمشــارکت تشکیل شده در زمان شــرکت در مزایده و تعهدات اخالقی 
و قول و قرارهای همه اعضا در قالب کنسرســیوم، بر مبنای هم افزایی توانایی فنی 
واجرایی اعضا ، تعریف و بعنوان میثاق فیمابین شرکا ، مورد توافق همگان قرار گرفت، 
لیکن بدلیل نیازهای اجرایی ، اعضا توافق کردند که یک شرکت پروژه به مظور اجرای 

پروژه تشــکیل گردد. )نص صریح قرآن که میفرماید: "َو اوفروا بالعهد ان العهد کان 
مســووالً”وُخلف وعده از رزاۀل اخالقی وگناهانیست که در آیات و روایات به کبیره 

بودنش تصریح شده است.( 
کلیه تصمیمات فنی و اساســی پروژه که تا کنون اتخاذ شــده اســت ، بر پایه دو 

ناکارآمدی یا عدم توانایی گرفته شده است:
*عدم توانایی در فرآوری سنگ معدن اکسیده
*عدم توانایی در اجرای معدنکاری زیرزمینی

لذا با "نظر شــخصی" ونه بر پایــه روش های متداول در صنعت ، تصمیم بر اجرای 
عملیات پیش باطله برداری غیر منطقی جهت دست یابی به میزان ذخیره ناچیز ماده 
معدنی سولفوره گرفته شد.)برداشت ۱۸۰ میلیون تن پیش باطله برای رسیدن به ۲ 
میلیون تن ماده معدنی ســولفوره : “با اعداد و ارقام مربوط به دستمزد برداشت تنی 
۱ دالر پیش باطله برای رسیدن به ماده معدنی ۵/۵ درصد فلز محتوی روی و هزینه 

های باالی مربوط به احداث کارخانه فلوتاسیون ، پیدا کنید پرتقال فروش را!!!!!”(
در جلسات متعدد ، شرکتهای فنی-مهندسی کنسرسیوم ) مجموع اعضای ۳۰درصد( 
نادرستی این تصمیم را ابراز و بزرگترین عامل شکست این طرح را نسبت بسیار باالی 
باطله برداری به ماده معدنی اعالم نمودند ، با ذکر این نکته که حتی با فرض درستی 

چنین راهبردی ، محل آغاز باطله برداری نیز نادرســت است و آنچه بیشتر موجب 
دلسردی و ناامیدی از اقدامات صورت گرفته گردید ، تعلیق به حال پیشنهاد سرمایه 
گذاری شرکت کاهنربا)بعنوان سرمایه و بازوی فنی-مهندسی کنسرسیوم(در فرآوری 
سنگ اکسیده بود که نه تنها میتوانست بخشی از تعهدات کنسرسیوم را به راه اندازی 
زودرس و کم ســرمایه پروژه به انجام برساند ، بلکه ضمن رفع دغدغه خوراک برای 
کارخانجات روی موجود در کشور که با معزل شدید  کمبود ماده اولیه مواجه هستند 
، میتوانست در کوتاه مدت به جریان نقدینگی شرکت که متاسفانه خرج خاکبرداری 
و نه معدنکاری میشد ، کمک شایانی کند و از نگاه ملی، ایجاد زمینه فرآوری سنگ 
معدن اکسیده مهدی آباد ، دریچه جدیدی را برای دومین معدن بزرگ سرب و روی 

دنیا باز نماید.
با توجه به اقدامات اجرایی صورت گرفته در سالهای گذشته و تنها بر اساس تواناییهای 
موجود در شــرکتهای هم خانواده ۷۰درصد و نه بر اساس مصلحت پروژه از دیدگاه 
ملی و اقتصادی و اصرار بر عملیات خاکبرداری لجام گســیخته تا سال ۹۸ به میزان 
اعالم شــده ۷۰ میلیون تن و توقف آن به مدت ۲ سال تا کنون که نه به تعهد داده 
شده به وزیر محترم وقت برای بهره برداری تا پایان سال۹۷ عمل شد و نه دردی را از 
پروژه درمان نمود و تنها نتیجه آن کاهش سهام ۳ عضو تخصصی و فنی کنسرسیوم 
از مجموع ۳۰درصد به مجموع تقریبی ۷درصد در افزایش ســرمایه های غیر عرف 

ناشی از حال نمودن مطالبات اجبار شده به مجموعه بوده است. 
متاسفانه پیشنهادهای مطرح شده توسط اعضای ۳۰درصد در هیات مدیره شرکت 
پروژه )که به نظر اساتید حقوقی میبایســت با توجه به الزامات قراردادی و دریافت 
ضمانتنامه از تک تک اعضا "که منفردا و متضامنا ضامن پروژه هســتند” شــرکت 
تضامنی تاسیس میشد و نه سهامی خاص و در صورت تاسیس شرکت سهامی خاص 
، یا باید اساسنامه آن بر اساس سهام ممتاز اعضای کنسرسیوم تنظیم  وکنسرسیومی 
اداره میگردید و یا این شرکت تاسیس شده میباست قرارداد پیمانکاری با کنسرسیوم 
امضا مینمود (مبنی بر رعایت اصول ارکان مدیریت و نیروهای انســانی کنسرسیوم 
شــامل "کمیته فنی و راهبری کنسرسیوم"،"راهبر کنسرسیوم"، "کمیته مشاوران 

کنسرسیوم)فنی و مالی(" و "نیروهای انسانی کنسرسیوم"هیچگاه عملی نگردید.
الزم به ذکر اســت که شآن حضور شرکتهای فنی و تخصصی در کنسرسیوم ، هرگز 
به عنوان تنها یک ســرمایه گذار نبوده و بدیهیست که شرکتهای مذکور ، از سرمایه 
گذاری در آنچه از دید فنی و علمی نادرســت دانســته و فقط نقش ماشین امضا در 
تصمیمات اجباری را بازی نمایند ، خودداری نمایند و تا بازگشــت مدیریت راهبری 
مجموعه به صورت کنسرسیومی با حضور کلیه اعضای اصلی برنده فراخوان و داشتن 
آرای مساوی در تصمیم گیریها ، البته این بار با نظارت دقیق و عالیه نهادهای نظارتی 

، از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد. 
البته جا دارد از تمام زحمات و تالشهای شبانه روزی مدیر عامل محترم شرکت پروژه 
پیشگامان، جناب آقای دکتر حیدری که انصافا تنها فرد علمی و فنی پروژه در حال 

حاضر میباشند و تیم ایشان،کمال تشکر را داشته باشم.
در پایان ، عرایض خود را با جمالتی از دکتر علی شریعتی به پایان میرسانم:

“سخت است حرفت را نفهمند...
سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند...

حاال میفهمم که خدا چه زجری میکشد وقتی اینهمه آدم حرفش را نفهمیده اند که 
هیچ ، اشتباهی هم فهمیده اند"  

 “منافع قرارداد کنسرسیوم مهدی آباد متعلق
 به اعضای کنسرسیوم است و الغیر!!!!!!”

نشریه اقتصادی مید: 

اقتصاد ایران به نقطه 
 عطف جدیدی
 رسیده است
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عراق در نقطه پایانی پرداخت مطالبات ایراناستانها
عراق که یکی از مشــتریان قدیمی برق و گاز ایران بوده، چند 
سالی است که پرداخت مطالباتش به ایران عقب افتاده و آنطور 
که انتظار می رفته عمل نکرده است، با این حال مذاکرات اخیر 
دو کشــور روزنه های امیدی را بــرای دریافت مطالبات ایجاد 
کــرده و باید دید که این بار عراق تا چه میزان در تحقق وعده 
خود جدی خواهد بود.، تحریم های نفتی ایران از سوی آمریکا 
یک چالش جــدی در زمینه تعامالت ایران و عراق ایجاد کرد 
و آن پرداخت پول گاز و برق ایران بود. طبق قرارداد، عراقی ها 
موظف هستند پول گاز را با یورو و پول برق را با دالر به ایران 
پرداخت کنند اما زمانی که پای آمریکا به میان آمد، عراقی ها 
اعالم کردند امکان پرداخت دالر ندارند و پیشنهاد پرداخت با 
دینار را مطرح کردند.پیشنهادی که ظاهراً به مذاق ایران خوش 
نیامد و دو کشور مدت ها بر سر آن مذاکره کردند. درنهایت دو 
حســاب برای عراقی ها در بانک مرکزی ایران بازگشایی شد تا 
اگر عراقی ها توانســتند، پول برق و گاز را با یورو و در غیر این 
صورت با دینار پرداخت کنند. در نهایت در تاریخ ۲۰ اســفند 
ســال ۱۳۹۸ اولین بخش از مطالبات دولت ایران به حســاب 

بانک مرکزی کشورمان واریز شد.

کاهش صادرات گاز بهانه ای برای پرداخت مطالبات شد
پس از آن اما عراق اقدامی برای پرداخت مطالبات ایران انجام 
نداد و در نهایت در دی ماه سال گذشته شرکت گاز ایران پس 
از اخطارهای چندباره به آن کشور به کاهش صادرات گاز اقدام 
کرد تا جایی که میزان صادرات روزانه از ۵۰ میلیون مترمکعب 
گاز را بــه روزانه حدود ۴ میلیون مترمکعب کاهش داد. در آن 
زمان شــرکت گاز ایران اعالم کرد که  وزارت برق عراق بابت 
واردات گاز، بیش از معادل ۵ میلیارد دالر به شــرکت ملی گاز 
ایران بدهکار است که مبلغ ۳ میلیارد دالر آن در بانک عراقی 
TBI مسدود و غیرقابل استفاده مانده و بیش از ۲ میلیارد دالر 
از بدهی سررسیدشــده وزارت برق نیز هنوز از اساس از طرف 
وزارت برق عراق پرداخت نشــده اســت. افزون بر اینها، طرف 
عراقی، طبــق قرارداد فی مابین، بیش از یک میلیارد دالر نیز 
به شرکت ملی گاز ایران بابت جرائم قراردادی بدهکاری دارد.

بر این اســاس طرف ایرانی با بســتانکاری بیش از ۶ میلیارد 
دالری از طرف عراقی، از هیچ منفعتی برخوردار نشد، در حالی 
کــه هدف از صادرات درآمد اســت و این پول برای غذا و دارو 
مصرف می شود، از این رو این شرکت پس از اخطارهای مکرر 
قراردادی که با بی توجهی طرف عراقی روبه رو شده، طبق مفاد 

قرارداد، نسبت به کاهش مقدار گاز صادراتی اقدام کرد.

آغاز دیدارها و نقطه شروع پرداخت مطالبات
همین مساله موجب دیدارهای متعددی میان دو کشور شد و 
در نهایت چهارم بهمن ماه، منتظرتربتی-  مدیرعامل شرکت گاز 

اعالم کرد که بخشــی از مطالبات ایران از عراق پرداخت شده 
و بخشــی از آن باید در ادامه گفت وگوها منتقل شود. با توجه 
به توافق هایی که بانک مرکزی در نشست هایی با طرف عراقی 
انجام داد، مقدار انتقال گاز به این کشــور کمی افزایش یافت، 
زیرا امیدواری هایی برای پرداخت مطالبات ایران ایجاد و روزانه 
حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون مترمکعب صادرات گاز به عراق برقرار 
شــد.گفت وگوهای ایران و عراق در سال جاری هم ادامه یافت 
و ۱۱ اردیبهشــت ماه امسال ماجد مهدی حنتوش - وزیر برق 
عراق در رأس هیئتی تجاری به ایران آمد تا درباره راه حل های 
دریافت مطالبات گازی تهران از بغداد با بیژن زنگنه گفت وگو 
کند. وزیر نفت ایران در این دیدار با اشاره به اینکه دو قرارداد 
مهم در زمینه صادرات گاز ایران به عراق در سال های گذشته 
با وزارت برق این کشور امضا شده است، گفت که تاکنون ۲۷ 

میلیارد مترمکعب گاز ایران به عراق صادر شده است.

مذاکره برای تامین ارز مورد نیاز واکسن
در این ســو، رضــا اردکانیان - وزیر نیرو نیــز در همان زمان 
در دیــدار با طرف عراقی اعالم کرد که در مقایســه با بخش 
گاز،   مطالبات بخش برق بسیار عدد کمتری است اما در حال 
پیگیری هســتیم و وزیر برق عراق وعده دادند که با ســرعت 
بیشتری در هر دو بخش برق و گاز پرداخت های خود را انجام 
دهند.وزیر نیرو این راهم گفت که به دلیل این مســئولیت در 
کمیسیون های مشــترک با عراق و فدراسیون روسیه این کار 
را دنبال می کند و تصمیم بر این شــده که از این محل، منابع 
ارزی الزم برای ســبد کواکس هم پرداخت  شود تا آن میزان 
واکسنی که وزارت بهداشــت نیاز دارد و برنامه ریزی کرده اند 
زودتر وارد کشور شــود.موضوع تا آنجا پیش رفت که  هشتم 

خردادمــاه جاری در حالی که کمتــر از یک ماه از دیدار قبل 
می گذشت، علی عبداالمیر عالوی- وزیر دارایی عراق به ایران 
آمد و در نشستی با زنگنه، چگونگی پرداخت بدهی ها بررسی 
شد و به نظر می رسد که به زودی کل مطالبات ایران از سوی 

عراق پرداخت می شود.

چرا گاز ایران برای عراق حیاتی است
در اینجا این ســوال مطرح می شــود که چرا گاز ایران برای 
عــراق تا این میزان اهمیــت دارد؟ باید گفت در حال حاضر 
۸۰ درصد برقــی که در نیروگاه های عراق تولید می شــود، 
به گاز وابســته است و این کشــور از نظر ذخایر گازی بسیار 
فقیر است. کارشناسان بر این باورند که اگر عراق بتواند همه 
گازهای همــراه نفت خود را جمع آوری کنــد، می تواند ۳۵ 
میلیون مترمکعب گاز تولید کند. در حالی که عراق به حدود 
۱۵ هزار مگاوات برقی نیــاز دارد که کمبودهای فعلی خود 
را برطــرف کند و امکان این که با ۳۵ میلیون مترمکعب گاز، 
بتوان ۱۵ هزار مگاوات برق تولید کرد، وجود ندارد.در دوره ای 
که مسائلی بین ایران و عراق پیش آمد و وزارت نیرو، صادرات 
برق به عراق را برای دریافت طلب خود قطع کرد، باعث شد 
که عکس العمل هایی داخل عراق شکل بگیرد. برخی از وزرای 
عراق که عالقه ای به گســترش ارتباط با ایران نداشتند، در 
هیأت دولت مطرح کردند که سایر کشورهای همسایه را برای 
واردات برق و گاز بررســی کنیم و هیات هایی را به عربستان، 
کویــت و …و روانه کردند. این اقدام آن ها عماًل نتیجه ای در 
پی نداشت. از ســوی دیگر، عربستان اعالم آمادگی کرد که 
برای تأســیس برق خورشیدی، ســرمایه گذاری می کند که 
قیمــت آن یک چهارم قیمت برق ایران اســت اما باید گفت 

این طرحی نیســت که به زودی به نتیجه برســد و هنوز به 
مرحله قرارداد هم نرسیده اســت.از طرف دیگر، عراقی ها از 
ادامه خرید برق و گاز از سایر کشورها، منصرف شده و متوجه 
شــدند که عماًل نمی توانند کاری انجام دهند. اقدام دیگری 
که عراقی هــا انجام دادند، این بود که برای تأمین برق آینده 
عراق، با شرکت های زیمنس و جنرال موتور مذاکراتی انجام 
دادنــد و ظاهراً قراردادهای بزرگی هــم امضا کردند. اما این 
شرکت ها اعالم کردند تا سال ۲۰۲۲ نمی توانند این نیروگاه ها 
را به بهره برداری برسانند. درواقع مذاکرات انجام شده اما بحث 
تأمین مالی، فاینانس آن و نحوه قرارداد نهایی نشــده است. 
بنابراین، عراقی ها می دانند که به سادگی امکان جایگزینی گاز 
و برق ایران را ندارند.هم چنین اوضاع در جنوب عراق بحرانی 
اســت و با وجود این که در حال حاضر از ایران گاز و برق وارد 
می کنند، اما باز هم مردم عراق، به شــدت ناراضی هستند. با 
این اوصاف، دولت عراق نه می تواند و نه می خواهد نسبت به 

خرید برق و گاز از ایران تجدیدنظر کند.

عراق جایگزینی برای ایران ندارد
حمید حسینی - سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی به تازگی در این باره به ایســنا گفت: 
باتوجه به اینکه هیچ کدام از کشورهای منطقه گاز مازادی برای 
صادرات به عراق ندارند نمی توان گفت که این کشور می تواند 
جایگزینی برای ایران پیدا کند. هیچ کدام از کشورهای کویت 
و عربســتان گاز مازادی برای صادرات به عراق ندارند، تنها در 
کردستان عراق مخازنی وجود دارد که اگر استخراج شود می 
تواند گزینه ای باشــد اما آن هم به دلیل اختالفاتی که وجود 
دارد بعید اســت بتواند برای عراق کارســاز باشد.به گفته وی 
تنها طرحی که عراق دارد این است که گازهای همراه نفت را 
جمع آوری کنند که این پروژه استارت خورده و احتمال دارد 
که به زودی بتوانند بخشــی از نیازهای گازی خود را از محل 
جمع آوری گازهای همراه نفت تامین کند اما نیاز عراق به گاز 
بیش از این است که با این راهکار نیز کل نیاز برطرف نخواهد 
شد. ســخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز 
و پتروشــیمی وزارت برق عراق اظهار کرد: درحال حاضر پول 
پرداخت می کند و در حســاب ما در عراق پول موجود است 
اما در بحــث نحوه نقل و انتقال پول مشــکالتی وجود دارد، 
راهکارهایی بیان شده که برخی از آن در حال عملیاتی شدن 
است و به نظر من مشکل چندان جدی نیست.حسینی با بیان 
اینکه قرارداد با عراق ۶ ساله است و کال سه سال دیگر بیشتر 
اعتبار ندارد و همچون قرارداد ترکیه ۲۵ ســاله نیست، گفت: 
آنطور که اعالم شده بدهی عراق به ایران حدود ۶ میلیارد است 
که حدود دو تا سه میلیارد در حساب موجود است که به دنبال 

دریافت آن هستیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان:
تامین آب شرب پایدار از اولویت های این 

شرکت است
جلسه ســتاد مدیریت بحران استان با محوریت تامین 
آب شرب پایدار برگزار گردیدبه گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای کردســتان، مهندس آریانژاد در 
جلسه ستاد مدیریت بحران استان که با حضور استاندار 
و مدیران اســتانی در محل اســتانداری برگزار گردید 
ضمن عرض تسلیت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی )ره( و قیام خونین ۱۵ 
خرداد، عنوان کرد: تامین آب شــرب پایدار از اولویت های این شرکت می باشد 
و تدابیر الزم برای گذر از بحران کم آبی تابســتان امسال اندیشیده شده است.
مهندس آریانژاد با بیان شرایط نامناسب منابع آبی در استان ادامه داد : رودخانه 
های اســتان با کاهش شدید آب مواجه میباشــند و ذخائر آب پشت سدها در 
وضعیت نامناســبی قرار دارند به نحوی که در دشــت های شرقی استان بدلیل 
خشکسالی شاهد فرو نشست زمین میباشیم . وی به مشارکت و تعامل هر چه 
بیشتر بین بخشی تاکید نمود و با بیان این موضوع که هدف وزارت نیرو  مشارکت 
همه دســتگاه های مرتبط در حوضه آب می باشــد، افزود: باید در این مسیر از 
مجموعه ها و تشکل های مردم نهاد  استفاده نمود و این تشکل ها ضروری است، 
وارد میدان عمل شــوند.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان هدف غائی 
وزارت نیرو را به هم پیوستگی هر چه بیشتر اجزاء مرتبط در بخش آب دانست و 
گفت: باید این مشارکت و پیوستگی بصورت معنادار و به شکل واقعی خود ایجاد 
شود و شایسته است کلیه سازمان ها و ارگان های مرتبط و ذینفعان، با مدیریت 
منابع و مصارف و تطبیق منابع موجود با مصارف ضروری )آب شرب( نسبت به 

گذر از این شرایط حاد اقدام نمایند.

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان:
گرمای زودرس، مهمترین علل افت شدید 

فشار آب در روزهای اخیر است
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان دالیل کاهش شدید فشار آب در روزهای 
اخیر را تشریح کرد.ناصر اکبری گفت: گرمای زودرس 
و افزایش ناگهانی دما نخســتین عامل افزایش مصرف 
آب است زیرا موجب شد تعداد زیادی از کولرهای آبی 
زودتر از موعد مقرر روشــن شده و افزایش مصرف آب را در پی داشته باشد.وی 
عامل دیگر کاهش شــدید فشار آب را کاهش حجم ورودی به تصفیه خانه آب 
اصفهان اعالم کرد و گفت: متولی تأمین آب استان، شرکت آب منطقه ای است 
که باید آب مورد نیاز را در ورودی سد چم آسمان تحویل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان دهد اما متأسفانه در روزهای اخیر به دلیل برداشت های بی رویه 
در حدفاصل ســدزاینده رود تاسد چم آسمان، میزان آب تحویلی بسیار کاهش 
یافته است.اکبری با بیان این که شرکت های مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده 
رود و آب منطقه ای باید تدابیری برای جلوگیری از برداشــت های بی رویه در 
باالدســت رودخانه زاینده رود اتخاذ کنند گفت: تصفیــه خانه آب اصفهان در 
روســتای باباشیخعلی ظرفیت تصفیه ۱۱.۵ مترمکعب آب در ثانیه را دارد ولی 
در روزهــای اخیر، آب ورودی به این تصفیه خانه و در نتیجه میزان آب تصفیه 

شده کاهش داشته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل خبر داد:
برگزاري نشست بررسي یافته هاي طرح 

سنجش رضایت مندي ذینفعان
نشست بررسی میزان رضایتمندی و تحلیل نقاط قوت 
و ضعف طرح نظر ســنجی از ذینفعان شــرکت گاز با 
حضور مســئولین دانشگاه آزاد اســالمی واحد اردبیل  
در محل ســالن کنفرانس این شــرکت برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی ، نشست ارایه دستاوردهای طرح 
نظرسنجی از ذینفعان با حضور رئیس و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی ، 
مدیر عامل و جمعی از مسئولین شرکت گاز استان اردبیل با هدف شناسایی نقاط 
قوت و ضعف ، برنامه ریزی به منظور ارتقاء ســطح کیفی ارایه خدمات و نهایتاً 
بهبود در میزان رضایتمندی جامعه هدف در ســالن کنفرانس ساختمان ستاد 
مرکزی شرکت گاز استان اردبیل برگزار شد.در این جلسه سردار اسماعیلی مدیر 
عامل شــرکت گاز استان شناسایی نیازمندی ها و انتظارات مشترکین و جوامع 
هدف را از مهمترین اولویت ها برشــمرد و گفت:  طرح ســنجش رضایتمندی 
ذینفعان با محوریت نظام نامه نظر ســنجی شرکت ملّی گاز ایران که به ترتیب 
رضایتمنــدی کلیه گروههای هدف اعّم از مشــترکین جزء و عمده، مراجعان و 
متقاضیان، نمایندگان جامعه، تأمین کنندگان، همسایگان تاسیسات و ادارات و 
.... از عملکرد این شرکت با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی استان در مّدت شش 

ماه اجرایی شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران خبر داد؛
اجرای مانور جهادی مقابله با بهره گیری 

غیرمجاز از تاسیسات و تجهیزات برق
در راستای مقابله با پدیده های غیرمجاز در حوزه صنعت 
توزیع برق، انشعابات مســتقیم فاقد کنتور،دستکاری 
کنتورو رمز ارزها، با هدف حفظ سرمایه ملی و صیانت 
از اموال بیت المال و همچنین گذر ســالمت از پیک 
مصرف ماه های گرم در ســال جاری مانوراجرایی سه 
روزه انجام شد.مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب 
مازندران گفت: مانور یاد شــده با حضور ۷۵ اکیپ عملیاتی تســت و بازرسی و 
ارزیابان ستادی با همکاری دستگاه های انتظامی و قضایی در امورهای هشتگانه 
شــرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با رویکرد کاهش بار غیرمجاز اعمال 
شــده بر روی شبکه و حداقل میزان خاموشی و افزایش رضایتمندی مشترکین 
و ذینفعان شــریف منطقه صورت پذیرفت.وی افزود: وجود انشعابات غیر مجاز 
و رمز ارزها معضل بزرگی در صنعت برق محســوب می شــود که ضمن آسیب 
رساندن به بیت المال وتاسیسات شبکه برق، صدمات جبران ناپذیری به وسایل 
برقی سایر مشترکین به دلیل نوسان ویا قطعی برق وارد می کند.فرح زاد ادامه 
داد: همچنین این پدیده مذموم  مسئولین صنعت برق را برای ارایه برق پایدار و 
مطمئن به مشترکین دچار چالش می کند .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
غرب مازندران در تکمیل صحبت های خود گفت: در مجموع تعداد ۷۰۴ دستگاه 
کنتور تســت و  ۵۶۶ انشعاب مســتقیم جمع آوری و ۱۰۵ انشعاب دستکاری 

کشف شد.

معاون آبفای استان قم خبر داد
افزایش نگران کننده مصرف آب در 

قم
معاون بهره برداری و توســعه آب شرکت آب و فاضالب استان قم 
از افزایش ۱۳ درصدی تولید و مصرف آب در دو ماه نخســت سال 
جاری نسبت به مدت مشابه ســال قبل خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت آب و فاضالب استان قم، مهندس "جاسب زنگنه 
اینالو" با اشــاره بــه میزان تولید و مصرف آب در دو ماه نخســت 
ســال جاری در اســتان اظهار داشــت: طی این مدت بیش از ۲۳ 
میلیون مترمکعب تولید شده که حدود ۸۰ درصد آن از سدکوچری 
و مابقی از ســد۱۵ خرداد، چاه های ســطح شهر و منطقه علی آباد 
و... تأمین شــده اســت.وی از افزایش ۱۳.۸ درصدی تولید آب در 
ماه های فروردین و اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر 
داد و یادآور شــد: طی این مدت بیــش از ۲ میلیارد ۸۳۴ میلیون 
لیتر آب بیشتر از ســال گذشته تولید و توزیع شده که این میزان 
افزایش نگران کننده است.معاون بهره برداری و توسعه آب افزایش 
دمای هوا، رشد جمعیت و نیز شیوع بیماری کرونا را از جمله علل 
افزایش مصرف آب در قم برشــمرد و خاطرنشان کرد: پیش بینی 
می شود به منظور تأمین آب در تابستان و پیک مصرف سال جاری، 
چالش هایی از جمله افت فشار و کاهش کیفیت آب شرب با توجه 

به ظرفیت محدود منابع آب شرب استان رخ دهد.

گازرسانی به ۳ روستای کوهستانی 
شهرستان گرگان باحدود 70درصد 

پیشرفت در حال انجام است
با حضور مدیرعامل  و روســای  امور مهندسی و اجرای طرح های  
و برنامه ریزی ، روابط عمومی  شرکت گاز استان گلستان  مراحل  
اجرایی و روند پیشــرفت   گازرســانی به ۳ روســتای کوهستانی 
شهرســتان گرگان  از نزدیک مورد بررســی  و ارزیابی قرار گرفت. 
علی طالبی مدیرعامل شــرکت گازاستان گلستان به همراه محمد 
رضا قنبریان رئیس مهندســی واجرای طرحهــا ، ولی ا...مقصودلو 
رئیس برنامه ریزی وســید جالل ابوالقاسمی رئیس روابط عمومی 
شــرکت ، با حضور در منطقه کوهســتانی  درمرکز استان ،از روند 
اجرایی عملیات گازرســانی به ۳ پروژه روستایی شهرستان گرگان 
شامل روســتاهای  چهارباغ، شاهکوه علیا و شاهکوه سفلی بازدید 
بعمل آوردند . رئیس مهندسی و اجرای طرحهای  شرکت گازاستان 
گلستان درگفتگو با پایگاه اطالع رسانی شرکت با تشریح جزئیات 
این پروژه  گفت: گاز رسانی به ۳ روستای باقی مانده  مرکز استان 
درمجمــوع با  ۵۴ کیلومتر شــبکه گاز،  با نزدیــک به ۷۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی درحال اجرا است.وی افزود. برای این پروژه ها، 
در مجمــوع بالغ بر ۸۴ میلیارد  ریال اعتبــار کاالیی و اجرایی در 
نظر گرفته شــده  است که تاکنون نزدیک به ۶۵  درصد آن جذب 
شده است.محمد رضا قنبریان اظهار داشت: برای  روستای شاهکوه  

سفلی و چهار باغ  شبکه داخلی نیز  به اتمام رسیده است.

واردات نفت چین در ماه مه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۱۴.۶ درصد کاهش یافت 
و ورود روزانه نفت به این کشور به پایینترین 
سطح در ســال میالدی جاری رسید.، آمار 
اداره کل گمرک چین نشان داد واردات نفت 
در ماه مــه ۴۰.۹۷ میلیون تن معادل ۹.۶۵ 

میلیون بشکه در روز بوده است در حالی که 
واردات نفت در آوریل ۹.۸۲ میلیون بشکه در 
روز و در ماه مه ســال گذشته که خریداران 
چینی بــه خرید نفــت فوق العــاده ارزان 
شتافتند، ۱۱.۳ میلیون بشکه در روز بود.به 
گفته تحلیلگران رفینیتیو، حدود ۱.۲ میلیون 
بشکه در روز ظرفیت پاالیش چین در ماه مه 
متوقف بود که باالتر از یک میلیون بشکه در 
روز در آوریل بود.موکش ساهدو، نایب رییس 
ارشد شرکت مشــاوره ریستاد انرژی گفت: 

انتظار می رود ورود نفت به چین در سه ماهه 
سوم به ۱۱ تا ۱۲ میلیون بشکه در روز برسد 
و تولید پاالیشگاهی ۰.۵ میلیون بشکه در روز 
در مقایسه با سه ماهه دوم افزایش پیدا کند.

دولت چین با وضع مالیات روی سوختهای 
ترکیبی اصلی و تحقیقات درباره واردات نفت 
در غولهای انرژی دولتی و پاالیشــگاههای 
مســتقل، تفحص از صنعت نفت را افزایش 
داده اســت. انتظار می رود سیاست مالیاتی 
به تقاضا برای مخلوط قیر که عمدتا از مالزی 

ارسال می شــود و تحلیلگران می گویند بر 
پایه نفت ســنگین ونزوئال و ایران اســت، 
ضربه بزند.ســاهدو گفت: بستن روزنه های 
مالیاتی از فعالیت پاالیشگاهی حمایت کرده 
و به واردات باالتر منجر می شــود.طبق آمار 
گمرکی، صادرات فرآورده های نفتی پاالیش 
شــده در ماه مــه به ۵.۴۱ میلیــون تن در 
مقایسه با ۶.۸۲ میلیون تن در آوریل کاهش 
یافت اما در مقایسه با ماه مه سال ۲۰۲۰ به 

میزان ۳۸.۹ درصد کاهش داشت.

سقوط کم سابقه 
واردات نفت چین
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گزیده خبر وجود 5.۹میلیون تن کاال در بنادر و گمرکات؛

مشکالت مربوط به رسوب کاالهای اساسی پابرجاست
معاون قضایی دادســتان کل کشور خواستار تســریع در تعیین تکلیف کاالهای اساسی 

تخلیه شده در بندر امام خمینی و کاالهای موجود در کشتی های کنار اسکله شد.
، معاون قضایی دادستان کل کشور در مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته طی نامه ای 
به دادســتان عمومی و انقالب  مرکز استان خوزستان خواستار تسریع در تعیین تکلیف 
کاالهای اساســی تخلیه شده در بندر امام خمینی و کاالهای موجود در کشتی های کنار 
اسکله شد. با توجه به حل نشدن مشکالت حجم باالیی از کاالهای اساسی در گمرکات 
کشــور و علی رغم دســتورات صادره و پیگیری های الزم، گویا هنوز مشکالت مربوط به 

رسوب کاال پابرجا است تا جایی که معاون قضایی دادستان کل کشور در مبارزه با قاچاق 
و جرائم سازمان یافته به این ماجرا ورود کرده و طی نامه ای به دادستان عمومی و انقالب 
مرکزی استان خوزستان خواستار اجرای نامه 1400/269670 مورخ 1400 معاون امور 
گمرکی گمرک ایران و تسریع در تعیین تکلیف کاالهای اساسی تخلیه شده در بندر امام 
خمینی و کاالهای موجود در کشتی های کنار اسکله در راستای تأمین نیازهای اساسی 
مردم شد.ارونقی، معاون فنی گمرک کشور، اواخر اردیبهشت ماه، با تأکید بر اینکه بیش 
از 5.9 میلیون تن کاالی اساسی در بنادر و گمرکات وجود دارد، گفت: این کاالها عمدتاً 

6 قلم کاالی اساســی هستند که ارز ترجیحی دریافت می کنند.وی حدود یک ماه پیش 
هم گفته بود،  طبق بررسی های صورت پذیرفته موجودی 6 قلم کاالی اساسی مشمول 
ارز ترجیحی 4200 تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی، کنجالۀ سویا و روغن 

خام در بنادر و گمرکات کشور معادل 4.154.980 تن برآورد شده است.
موجودی کاالهای اساســی مشــمول ارز ترجیحی موجود در بندر امام خمینی برابر با 
3.089.585 تن بوده و به عبارت دیگر بیش از 74 درصد کاالهای اساســی مشــمول ارز 

ترجیحی در بندر امام خمینی دپو شده که متعلق به 50 واردکننده است.

جعفری در جریان بازدید از منطقه پارسیان اعالم کرد؛
 راه اندازی اسکله های 7 و 8 پارسیان تا 

پایان شهریور
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: امکان جذب سرمایه گذاری برای 
6 طرح جدید پتروشیمی در منطقه پارسیان فراهم شد.به گزارش روابط 
عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در ســفر یــک روزه به منطقه ویژه 
انرژی بر پارســیان، در جریان بازدید از طرح های این منطقه- که همراه 
با بهزاد محمــدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی انجام شد- اظهار داشت: کمیته پتروشیمی با هدف بررسی 
صدور مجوزهای سرمایه گذاری پتروشــیمی در منطقه ویژه پارسیان 
تشــکیل شد.وی ادامه داد: در این کمیته، با تخصیص مواد اولیه جدید 
پتروشیمی از جمله متانول و پروپان به منطقه ویژه پارسیان موافقت و 
امکان جذب ســرمایه گذاری نیز برای 6 طرح جدید پتروشیمی فراهم 
شــد.رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه در بندر پارسیان، ساخت 
19 اسکله پیش بینی شده است، گفت: در حال حاضر، اسکله 5 به بهره 
برداری رســیده است. تامین مالی اسکله های 7 و 8 صورت گرفته و تا 
پایان شــهریور به بهره براری می رسند.وی افزود: اسکله های 7 و 8 به 
پتروشــیمی ها اختصاص دارد. این اسکله ها می توانند بر روند صادرات 
پتروشــیمی یا واردات تجهیزات پتروشیمی موثر باشند.بهره برداری از 
بندر ویژه صادرات پتروشیمی تا پایان امسال رئیس هیات عامل ایمیدرو 
با اشاره به این که بندر ویژه صادرات محصوالت پتروشیمی در پارسیان تا 
پایان سال به بهره برداری می رسد گفت: این منطقه در توسعه اقتصادی 
کشــور موثر است و بر همین اســاس، ساخت و تکمیل بخش های زیر 
ساختی با ســرعت انجام می شود. وی افزود: در بخش سرمایه گذاری، 
همکاری و تعامل مطلوبی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود دارد 
و تاکنون ســرمایه گذاری های مناسبی انجام شده است و چند سرمایه 

گذار نیز مستقر شده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:
اتمام طرح های نیمه کاره آب و خاک 

ضروری است
آذربایجان شرقی - شیعه نواز: رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان شرقی به اتمام رساندن تمام 
طرح های نیمه کاره آب و خاک در طول چند ماه 
آینده را ضروری دانست.به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، اکبر فتحی در کارگروه آب و خاک سازمان 

جهاد کشــاورزی آذربایجان شــرقی، گفت:  الزام ورود شهرستان ها در 
تکمیل طرح های آب و خاک به این معناست که بایستی مدیریت های 
جهاد کشاورزی شهرستان ها تکمیل و اتمام طرح های آب و خاک را در 
دستور کار خود قرار داده و ظرف چند ماه آینده، پروژه ها به مرحله بهره 
برداری برسند.وی تاکید کرد: اولویت با طرح هایی است که در سال های 
گذشته به ماخذ 85 درصد از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری 
تامین اعتبار شــده اند و مدیریت های شهرستان ها بایستی نسبت به 
اخذ ســهم 15 درصدی خودیاری بهره برداران اقدام کنند.وی حل این 
موضوع و به اتمام رساندن تمام پروژه های نیمه کاره را در طول چند ماه 
آینده در گروی هنر مدیریت ســازمان در جامعه شهرستانی و روستایی 
برای اقناع اهالی جهت مشــارکت در پروژه دانست و اظهار کرد: تامین 
15 درصد ســهم خودیاری با  ایجاد احساس تعلق خاطر بهره برداران 
به پروژه و مشــارکت آنان در این زمینه ضروری به نظر می رسد.رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در همین راستا به اجرای این 
امر در مورد پروژه پایاب سد مقصودلو هریس اشاره کرد و با بیان اینکه 
در شهرستان ســراب نیز پیشرفت های خوبی حاصل شده است، ادامه 
داد: باید مبالغ باقیمانده با پیگیری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و 

پیمانکار از محل سهم خودیاری و بهره برداران تامین شود.

استاندار خراسان جنوبی؛ 
تمام مجموعه دولت برای حل مشکالت 

حوزه معدن پای کار است
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران؛ استاندار 
خراســان جنوبی به همراه خســروی؛ نماینده مردم بیرجند، درمیان و 
خوســف در مجلس شورای اســالمی، جرجانی؛ رئیس سازمان  صمت 
اســتان و نیز آخوندی؛ فرماندار خوسف از معدن و طرح فرآوری طالی 
هیرد بازدید کردند.مالنوری ؛ اســتاندار خراسان جنوبی در این بازدید با 
اشاره به ظرفیت های معدنی در استان، گفت: این استان دارای ظرفیت 
های منحصربفرد در حوزه معدن است که باید به سرمایه گذاران معرفی 
شود.وی همچنین به اقدامات انجام شده توسط شرکت تهیه و تولید در 
اســتان اشاره و بیان کرد: حضور شرکت های بزرگ معدنی در استان و 
اقدامات  انجام شــده در حوزه زیرســاخت سبب ایجاد رغبت در  بخش 
خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه معدنی استان می شود.وی اضافه 
کرد: تمام مجموعه دولت نیز  برای رفع موانع و مشکالت پیش روی این 
حوزه پای کار هستند.گفتنی است؛ معدن طالی هیرد با ذخیره قطعی 
حدود 5 میلیون تن کانســنگ طال در 140 کیلومتری مرکز استان در 
حال فعالیت است که همزمان طرح فرآوری و استحصال طال نیز در جوار 
این معدن در دست احداث می باشد.استخراج اسمی ساالنه این معدن 
100 هزار تن کانســنگ طال و ظرفیت تولید ساالنه ی طرح استحصال 
طالی آن 200 کیلوگرم شــمش طال می باشد.پیش بینی می شود با 
سرمایه گذاری حدود 3000 میلیارد ریالی در واحد فرآوری این معدن، 

زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از 200 نفر در این واحد فراهم شود.

اجراي طرح بخشودگی جرایم تاخیر 
چك هاي برگشتي مشتریان سایپا

ااجراي طرح بخشــودگي جرایم تاخیر چک هاي برگشــتي مشــتریان گروه 
خودروســازي سایپا از سوم خرداد، آغاز شد.به گزارش سایپانیوز، از 3 خردادماه 
همزمان با سالروز فتح خرمشهر، طرح بخشودگي جرایم تاخیر چک هاي برگشتي 
مشتریان سایپا آغاز شده و این مهم تا دو ماه آینده ادامه خواهد داشت.مشتریان 
وفادار گروه خودروســازي سایپا با استفاده از امکان جدیدي که فراهم شده مي 
توانند نســبت به تســویه بدهي خود اقدام کنند.بر این اساس طرح بخشودگی 
جرائم دیرکرد مربوط به مشتریانی است که موفق به پرداخت وجه چک خود در 

سررسید مقرر نشده اند.

معاون وزیر صمت خبر داد؛
رشد 8 درصدی بخش صنعت کشور

معاون وزیر صمت از رشــد 8 درصدی بخش صنعت کشــور در شرایط 
تحریم و کرونا خبر داد. علی رسولیان در نشست کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید شهرســتان قائنات گفت: با وجود شرایط تحریم و کرونا اما 
با تالش بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی، شاهد رشد هشت درصدی 
صنعت در سال گذشته بودیم.رســولیان افزود: سعی و تالش دشمنان 
به زانو درآوردن کشــور و شکست صنعت ما بود و چالش شیوع ویروس 
کرونا نیز مزید بر علت شــد.وی اضافه کرد: علی رغم همه محدودیت ها 
و تحریم ها با تالش و کوشــش فعاالن اقتصادی، بخش صنعت در سال 
گذشته حدود هشت درصد رشد داشت که باید قدردان همه صنعتگران 
و مدیران باشیم.رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران ادامه داد: ســال گذشته بیش از یک هزار 
و 557 واحــد تولیدی و صنعتی راکد در شــهرک ها و نواحی صنعتی 
کشــور با همکاری 500 مشاور احیا شــد که ایجاد 27 هزار شغل را در 
پی داشت.رســولیان بیان کرد: احیا واحدهای راکد در ســال جاری نیز 
ادامه دارد و یک هزار و 600 واحد تولیدی راکد در شهرک های صنعتی 
و 400 واحد در خارج از شــهرک های صنعتی احیا می شــود.وی اظهار 
داشــت: با کسانی که زمین های واگذار شده را محبوس کرده و فعالیتی 
ندارند، برخورد قانونی می شود و به افرادی که بهره برداری پیش از موعد 
داشته باشند، تخفیف بهره برداری تعلق خواهد گرفت.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت افزود: برای ایجاد اشــتغال چــاره ای جز تولید نداریم و 
به عنوان مسئوالن صنعتی و اقتصادی شرایط را برای کارآفرینان و بخش 

خصوصی که در صنعت سرمایه گذاری کرده اند، فراهم می کنیم.

نباید همه ظرفیت کشور صرف برجام شود
رییس فراکســیون توســعه روابط کشــورهای عضو اکوی مجلس اظهار داشــت: ما 
برنامه های گســترده ای برای اکو داریم؛ برای مثال بحث پول مشــترک مطرح شده 
است. متاسفانه همه نگاه ما به برجام بود و همه ظرفیت کشور در برجام صرف شد، از 
همین روی امید داریم که بعد از این رویکرد تغییر کند.ولی اسماعیلی در مورد علل و 
عوامل موفق نشدن سازمان اکو اظهار کرد: عدم موفقیت اکو به خاطر نداشتن تمایل 
از طرف ما بوده است. به جای اینکه با 10 کشوری که از بین آنها 8 کشور همجوار ما 
هستند، مناسبات تجاری خود را افزایش دهیم؛ نگاه مان بیشتر به سمت اتحادیه اروپا 
و طرف های برجام بود.وی افزود: کشورهای عضو اکو از ما گالیه مند دارند که هرگز در 
اولویت ارتباطات و مناسبات تجاری ایران نبوده اند، از همین روی ما باید این مشکل را 
حل کنیم.نماینده مردم گرمی و مغان در مجلس تصریح کرد: با نگاه ویژه دولت ایران 
به همســایگی، همجواری و دوستی می توانیم از بازار اکو استفاده کنیم و متقابل آنها 
نیز از بازار 80 میلیونی ما بهره مند شوند.اسماعیلی با بیان اینکه نتوانستیم از بازار اکو 
اســتفاده کنیم، افزود: از نظر پارلمانی حاضر هستیم، بستر و ریل این موضوع را برای 
دولت ایجاد کنیم اما دولت و دستگاه دیپلماسی اقتصادی ما باید ورود پیدا کنند تا این 
مناسبات شکل بگیرند.رییس فراکسیون توسعه روابط کشورهای عضو اکوی مجلس 
تصریح کرد: خوشبختانه االن از طرف همه کشورهای عضو اکو درخواست هایی مطرح 
شــده است؛ البته پروتکل های کرونا نیز تا حدی کارها را عقب انداخت. اما امیدواریم 
که در جلسات برگزار شده پیشرفت خوبی حاصل و پایه ای برای بقیه فعالیت ها شود.

وی متذکر شد:  متاسفانه وقتی مسئوالن چند کشور به ایران سفر کردند ما اصال رایزن 
اقتصادی و بازرگان نداشــتیم. اگر ما سراغ آنها نرویم کشــورهای دیگری این کار را 
انجام می دهند، همانطور که این اتفاق افتاد و کشورهایی که حتی در قاره دیگر بودند 
مناســبات اقتصادی خود را با کشورهایی که در همسایگی ما بودند اما توجه کافی به 

آنها نداشتیم را برقرار کردند.

نائب رئیس اتاق اصناف:
 کاهش قدرت خریدمردم بیشترین آسیب 

را به صنوف زد
نائــب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: کاهش قدرت خرید مردم، افزایش شــدید 
اجاره بها، عدم برخورداری از تسهیالت بانکی پایدار با درصد سود پایین و تامین 
اجتماعی عمده شــکایات اصناف در دوره کرونا بوده اســت.جالل الدین محمد 
شکریه در مورد وضعیت اصناف طی سال جاری، اظهار داشت: مشکالت اقتصادی 
اصنــاف به قوت خود باقی اســت؛ در بحث حمایت فقط صــدور و تمدید پروانه 
در نظام مالیتی داشــتیم که تا پایان شهریور در سامانه ثبت شوند. در خصوص 
تسهیالت بانکی هیچ اتفاقی نیفتاده است.نایب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: با 
توجه به تعطیالت ناشی از کرونای اصناف، بیشتر چک ها برگشت خورد از سویی 
دیگر نیز این تعطیالت باعث می شود تعهدات اصناف برای ماه های آتی رفع نشود. 
فکــر نکنید بعد از یک ماه تعطیلی اصناف تعطیل هســتند، همه چیز برای آنها 
عادی می شــود. حتی یک روز تعطیلی برای اصناف می تواند تأثیر بلندمدت در 
کســب و کار داشته باشد.وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید مردم، افزایش شدید 
اجاره بها و عدم برخورداری از تسهیالت بانکی پایدار با درصد سود پایین از جمله 
اعتراضات اصناف است؛ همچنین برخی از صنوف که مشمول کمک دولت بودند 
و تا 5 کارگر، معافیت داشــتند، تأمین اجتماعی برای مشاغل جدید این معافیت 
را حذف کرده اســت و بیمه تمام کارگران را باید کارفرما به صورت کامل متقبل 

شود. کارفرما هم اگر بخواهد خویش فرما بشود از کمک دولت محروم می ماند.
شکریه افزود: تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک، تاالرداران، رستوران داران، 
اغذیه فروشــی ها، هتلداران، قهوه خانه ها و تولیدکنندگان و فروشندگان کفش و 
کیف از جمله صنوفی بودند که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیدند. همچنین 

باشگاه های ورزشی به شدت آسیب دیدند.

چادرملو ۱۰ میلیارد ریال تجهیزات 
 توانبخشی بین جانبازان اردکان 

اهدا کرد
   در پی دیدار و سرکشی  مدیر عامل چادرملو و نماینده مردم اردکان 
از جانبازان باالی 70 درصد این شهرستان و قول مساعد مهندس ناصر 
تقی زاده مدیر عامل چادرملو به حمایت از جانبازان، مبلغ 10 میلیارد 
ریال تجهیزات پزشکی و توانبخشی به این گروه از جانبازان اهدا شد.      
به گزارش خبرنگارما در این مالقات ها که در نخستین روز سال نو در 
منزل جانبازان صورت پذیرفت، مهندس تقی زاده با بیان جایگاه ارزنده 
و واالی جانبازان، ایثارگران و خانواده معظم شهدا در جامعه افزود:  شما 
عزیزان دین بزرگی بر گردن ما دارید و توجه به امور جاری و نیازهای 
ضروری شما را برای خود  تکلیف و آن را وظیفه انسانی، میهنی  و دینی 
خود می دانیم.وی گفــت: امنیت امروز جامعه مدیون ایثارگری ها و 
رشادتهای شما عزیزان است و کوچکترین کاری که ما می توانیم بکنیم، 
کاستن بخشی از االم و مشکالت شماست.     دکتر دشتی نماینده مردم 
اردکان در مجلس شورای اسالمی نیز در این دیدارهای با ولی نعمت 
توصیف کردن جانبازان سرافراز و ایثارگران 8 سال دفاع مقدس گفت: 
دوام و بقا و عظمت امروز ایران اسالمی بدون شک پیامد جانفشانی های 
بی بدیل جانبازان ،شهدا و ایثارگران بزرگوار تحت رهبری های داهیانه 

مقام معظم رهبری است.

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه به 
مناسبت روز جهانی محیط زیست اظهار کرد:

افزایش 9۰ درصدی بهره وری در حوزه 
محیط زیست با طرح تحول دیجیتال

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به اهمیت آینده پژوهی در حوزه فوالد و به مناسبت روز جهانی 
محیط زیســت گفت: طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه در راستای 
همین مسئله رخ داده اســت. طرح تحول دیجیتال شاه کلید بحث 
مصارف انرژی، منابع و حفظ محیط زیست است. گسترش این طرح 
در صنایع فوالد، تقریبا افزایــش 90 درصدی بهره وری در حوزه های 
یادشده را به دنبال خواهد داشت.حسین مدرسی فر درباره محیط زیست 
اظهار کرد: مقوله محیط زیست از دیرباز تاکنون بسیار حائز اهمیت بوده 
اســت. ما برای زندگی یک کره زمین بیشتر نداریم و باید به گونه ای 
از آن حفاظت کنیم که برای آیندگان نیز قابل سکونت باشد. همین 
اهمیت باعث شــده است که در ســطح جهانی یک روز به عنوان روز 
جهانی محیط زیست )مصادف با 15 خردادماه در ایران( نام گذاری شود.

وی افــزود: فوالد مبارکه نیز از ابتدای تأســیس با درک این اهمیت، 
همواره به دنبال فناوری های دوســتدار محیط زیست یا به بیان دیگر 
فناوری های سبز بوده و بنابراین در انتخاب فناوری های موردنیاز خود 
دقت بسیاری داشته است. استفاده از فناوری احیای مستقیم در تولید 
آهن اسفنجی، استفاده از کوره های ویژه برای فرایند پیش گرم در نورد 
گرم و ایجاد تصفیه خانه با فناوری های تک در بخش نورد سرد به منظور 
تصفیه پساب ناشــی از واحدهای گالوانیزه و ورق رنگی ازجمله این 
موارد است.مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه گفت: استفاده از تصفیه خانه ها برای بازیافت آب یا به بیان دیگر 
بازچرخانی آب به منظور کاهش مصــرف آب تازه و افزایش بهره وری 
در این حوزه یکی از اســتراتژی های فوالد مبارکه در جهت صیانت از 
محیط زیست کارخانه، ایفای مسئولیت های اجتماعی خود در این حوزه 

و همچنین کاهش مصرف این نعمت ارزشمند بوده است.

جدیدترین آمار منتشــر شــده از سوی 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت )صمت( 
نشــان می دهد که در فروردین امســال 
برای 347 بنگاه پروانه بهره برداری صادر 
شــده و زمینه اشتغال بیش از 6000 نفر 
فراهم شده است. بر اســاس این آمار در 
اولین ماه امســال برای 2094 بنگاه جواز 
تاســیس و برای 347 بنــگاه پروانه بهره 
برداری ایجادی و توسعه ای صادر شده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 
162.1 درصــد و 74.4 درصــد افزایش 
داشته است.ســرمایه پیش بینی شده در 
این مدت برای جوازهای تاسیس معادل 
27 هــزار و 890 میلیارد تومان بوده که 
نسبت به مدت مشــابه سال قبل حدود 
329.5 درصد افزایش داشــته و بیش از 

چهار برابر شــده است. علت این افزایش،  
رشــد 156 درصدی در تعداد صدور این 
جوازها و صدور جوازهای تاســیس »آذر 
نان نظری« در اســتان آذربایجان شرقی 
بــا پیش بینی ســرمایه گــذاری 1340 
میلیارد تومانی و »توسعه صنعت و معدن 
تدبیر« در استان قم با پیش بینی سرمایه 
گذاری 1120 میلیارد تومان است.میزان 
سرمایه پروانه های بهره برداری صادر شده 
در فروردین امســال نیــز 4291 میلیارد 
تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 13.7 درصد افزایش داشــته است.
همچنین بر اســاس این آمار پیش بینی 
شده با اجرای پروژه هایی که جواز تاسیس 
آن ها در ماه اول امســال صادر شده برای 
43 هزار و 46 نفر شــغل ایجاد شود که 
نسبت به این رقم در مدت مشابه پارسال 
با افزایش 158.5 درصــدی مواجه بوده 
است. پروانه های بهره برداری صادر شده در 
این مدت نیز زمینه اشتغال 6079 نفر را 
فراهم کرده که نسبت به فروردین پارسال 

حدود 1.9 درصد کاهش داشته است.

پروانه  صــدور  درصدی  افزایش 7۳ 
صنفی 

در فروردین امســال 19 هزار و 862 پروانه 
صنفی صادر شده که نسبت به تعداد صدور 
این پروانه  در مدت مشابه سال قبل 72.7 
درصد افزایش داشــته اســت.البته ســال 
گذشته عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران 
گفته بود کــه افزایش واحدهای صنفی به 
معنــای رونق در اصناف نیســت و به طور 
کلی سرریز جامعه بیکار از بخش دانشگاه 
و ادارات و ســازمان های دولتی به اصناف 
را شمشیر دو لبه توصیف کرده بود.صدور 
نماد اعتماد الکترونیک نیز در اولین ماه از 
ســال 1400 با رشد 19.3 درصدی نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل به 2152 مورد 

رسیده است.

در فروردین امسال

چند بنگاه صنعتی راه اندازی شد؟
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وامهایتسویهنشدهایکهدربانکدیگرسودمیگیرند
ابربدهکاران بانکی در نظام اقتصادی متورم ایران همچنان نفس 
می کشــند و با بنا نهادن کسب و کار خود بر روی وام های بانکی 
بازپس داده نشده، ســودهای کالن را از این جیب به آن جیب 
می کنند.، ابربدهکاران بانکی پرونده ای اســت که در نظام بانکی 
معیوب ایران شــکل گرفته و اقدام مؤثری برای مهار آن تاکنون 
انجام نشده است؛ چرا که عده ای ترجیح می دهند با تکیه بر روابط 
خاص خود، وام های میلیاردی بانک ها را به ســمت فعالیت های 
غیرمولد برده و بدون کمترین زحمتی، سودهای نجومی کسب 
کنند. عجیب اینکه سیســتم نظارتی بانک ها و بانک مرکزی که 
برای مردم عادی بســیار ســختگیر و منضبط عمل می کند، در 
برابر ابربدهکارانی که هر وام را با وام جدید تســویه می کنند یا 
نمی کنند، هیچ واکنشــی ندارد. همین انفعال است که موجب 
شده اکنون صحبت از ۱۱ ابربدهکار بانکی در میان باشد که بالغ 
بر ۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک ها را دریافت کرده 
و خیالی برای بازپرداخت آن ندارند.فروردین ماه امســال بود که 
عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی صحبت از ابر 
بدهکارانی به میان آورد که ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند 
و همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه منجر به آن شــده است 
کــه ۳۰ هزار میلیارد تومان از ایــن مبلغ به بانک ها برگردد؛ اما 
همچنان ۶۰ هزار میلیارد تومان در حبس این بدهکاران قرار دارد 
و هنوز کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی نتوانسته این بدهکاران 
دانه درشت را به سمت تسویه این بدهی هدایت کند.اگرچه بانک 
مرکزی در خط مقدم مواجهه با ابربدهکاران بانکی قرار دارد اما 
عبدالناصــر همتی در مناظره روز یکشــنبه که به قید قرعه در 
مقابل سوالی مرتبط با همین موضوع قرار گرفت، از پاسخ دادن 
به آن طفره رفت و ترجیح داد به جای پاسخ دادن به این سوال، 

به انتقاد از عدم حضور زنان در انتخابات بپردازد.

ابربدهکاران بانکی چگونه شکل گرفتند؟
در مناظره روز یکشــنبه از همتی ســوال شــد: »برای مقابله 
با ابربدهکاران بانکی چه اصالحاتــی باید در نظام بانکی انجام 
شود؟«؛ این سوال مهمی است که پاسخ به آن می تواند راهکار 
جلوگیری از تکثیر ابربدهکاران را پیش روی متولیان قرار بدهد.

کارشناسان می گویند بخشی از این منابعی که آنها از یک بانک 

در قالب تسهیالت اخذ کرده اند، در بانک دیگر به صورت سپرده 
جاخوش کرده اســت و هنوز هم توانایی کامل برای زنده کردن 
این پول از دست رفته وجود ندارد؛ به خصوص اینکه این منابع 
سال ها قبل در قالب تسهیالت از نظام بانکی دریافت شده اند و 
اکنون با توجه به تورمی که طی ســال های متمادی پیش روی 
اقتصاد ایران قرار داشته است؛ حتی اگر این ابربدهکاران با نرخ 
ســود ۱۸ درصدی متعارف هم آن را به نظام بانکی برگردانند، 
میلیاردها تومان بابت تفاوت ســود عایدشــان خواهد شد؛ اما 
همین کار هم از سوی این بدهکاران صورت نمی گیرد.واقعیت 
آن است که ساختار تورمی اقتصاد ایران، زمینه را برای مقرون 
به صرفه بودن تســهیالت بانکی فراهــم آورده و حتی اگر نرخ 
ســود ۲۵ درصدی را هم برای وام های بانکی در نظر بگیریم، به 
طور قطع با تورم ۴۵ درصدی که برای اقتصاد ایران رقم خورده 
است، باز هم مابه التفاوت سود ۲۰ درصدی عاید وام گیرندگان 
خواهد شــد که البته این تنها در صورتی اســت که این منابع، 
در بازارهــای پربازدهی همچون بورس که تا ۲۸۳ درصد هم بر 
اساس بازدهی اعالم شده برای شاخص کل سوددهی داشته اند، 

بسیار جذاب تر عمل خواهند کرد.حسین درودیان، اقتصاددان، 
با بیان اینکه عامــالن اصلی در فعالیت اقتصادی، فعالیت خود 
را معطوف بــه فعالیت اقتصادی ریشــه دار تولیدی نمی کنند، 
گفت: این موضوع باعث می شود که انگیزه ها در کسب و کارها 
بــه فعالیت های رانت جویانه هدایت شــود؛ اما باید به این نکته 
هم اشــاره کرد که اصوالً باید فعالیت های اقتصادی از ســوی 
کارآفرینــان و رهبران بخش تولید که افراد متفاوتی هســتند، 
راهبری شده و کسب و کارهای موفق در اقتصادهای پیشرفته، 
کســب و کارهای بزرگ بوده اند.وی افزود: در ایران روند کاماًل 
برعکس اســت؛ به این معنا که تســهیالت بانکی، نوعی تجمع 
در برخــی بنگاهها و برخی افراد دارند که اگرچه ممکن اســت 
در نگاه اول اتفاق عجیبی نباشــد؛ اما بــه هر حال باید نظارت 
کافی را بــر روی آن صورت داد.درودیان در توضیح این مطلب 
خاطرنشان کرد: نمی توان انتظار داشت که تسهیالت بانکی بین 
عامه مردم توزیع شــود؛ ولی مساله نگران کننده این است که 
متأسفانه افرادی که تسهیالت گیرنده عمده به شمار می روند، 
با این تســهیالت فعالیت های مولد انجام نمی دهند؛ در حالیکه 

اگر اینها، آدم هایی باشند که رهبران تولید بوده و در بخش های 
مولد کار کنند، به طور طبیعی این تسهیالت هنگفت را سرریز 
بین بخش مهمی از نیروی کار می کنند. اینجا است که دریافت 
این تســهیالت از سوی این افراد، جای نگرانی ندارد؛ اما مساله 
این است که اکنون این طور نیست و ابربدهکاران بانکی ایران، 
عمدتاً تولیدکننده نبوده و اگر حتــی واحد تولیدی در اختیار 
دارند، تولید برایشان نوعی پوشش برای سایر فعالیت های رانت 
جویانه آنها است؛ یعنی این افراد عموماً دارایی در داخل و خارج 
از ایــران می خرند و پول را وارد فعالیت مولد نمی کنند.به گفته 
این اقتصاددان، اینکه وام دریافت شــده از یک بانک، سپرده در 
بانک دیگری شــده باشد، تا حدودی می تواند طبیعی باشد؛ اما 
مشروط به اینکه اقساط آن به موقع پرداخت شود؛ چراکه یک 
بنگاه و صاحب کسب و کار، پولی که از بانک دریافت می کند را 
در خــالل فرآیند تولید هزینه می کند و این پول باید از جنس 
سپرده بانکی باشد؛ پس قاعدتاً باید کم کم هزینه شود؛ اما اگر 
این فعالیت بازدهی الزم را داشته باشد؛ اقساط آن هم به موقع 
پرداخت می شود؛ پس ممکن است بانک وام دهنده، بانک اصلی 
خود شخص نباشد؛ ولی مساله اصلی این است که باید به موقع 
دنبال این برویم که این تسهیالت چه شده و در کجا هزینه شده 
است؛ در حالیکه اکنون بیشتر وام های بانکی صرف خرید دارایی 
شــده است و حالت بدتر آن است که در خارج کشور تبدیل به 
دارایی و ملک شــده و به نوعی خروج ســرمایه رخ داده است.

درودیان ادامه داد: کشــور ما با تورمی مواجه است که بر مبنای 
آن، این تورم تسهیالت گرفتن از بانک را دارای صرفه و توجیه 
می کنــد؛ ولی باید به این هم توجــه کنیم که تورم یک پدیده 
برونزا نیســت؛ به این معنا که خارج از ساز و کارهای اقتصادی، 
تورمی شکل نمی گیرد؛ پس اگر افرادی که تسهیالت می گیرند، 
آن را وارد تولید کنند، به طور قطع با مصارف درست این منابع 
بانکی، می توانند به واسطه تولید مولد، تورم را هم کاهش دهند 
و همین اندازه تورمی که اکنون داریم را هم نداشته باشیم.وی 
تصریح کرد: انتظار می رود مسئوالن با اصالح سازوکارهای نظام 
بانکی، مسیر تکثیر ابربدهکاران را سد کنند و شرایط به گونه ای 
فراهم شود که تســهیالت بانکی به سمت تولید و فعالیت های 

مولد اقتصادی هدایت شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران اعالم کرد؛
 مشارکت بانک ایران زمین در پویش 

" ایران مهربان "
مدیرکل کمیته امداد اســتان تهران،گفت: بانک ایران زمین در جهت انجام 
مسئولیت های اجتماعی، با مشارکت در پویش » ایران مهربان« و حمایت از 
هزار یتیم و فرزند محسنین دیگر، تعداد فرزندان مورد حمایت خود را به دو 
هزار فرزند رساند.به نقل از خبرگزاری برنا: سیدابوالفضل پرپنچی، مدیرکل 
کمیته امداد استان تهران با اشاره به حمایت بانک ایران زمین از هزار فرزند 
یتیم و محســنین دیگر،گفت: بانک ایران زمین در جهت ایفای مسئولیت 
های اجتماعی خود در پویش » ایران مهربان « در ســال ۱۳۹۹ شــرکت 
کرده و در آغاز اجرای این پویش حمایت از هزار یتیم این نهاد را در استان 
تهران و ســایر استان های محروم عهده دار شد.وی افزود: این مجموعه در 
سال جاری نیز با حمایت از هزار فرزند محسنین دیگر تعداد فرزندان مورد 
حمایت خود را به دو هزار فرزند افزایش داد.پرپنچی با بیان اینکه مشارکت 
نیکوکاران و بنگاه های اقتصادی در ارائه خدمات مطلوب تر و توانمندی هر 
چه بهتر جامعه هدف تحت حمایت اثر بخش اســت،ابراز امیدواری کرد: با 
تداوم حمایت ها و مشــارکت های نیکوکاران و بنگاه های اقتصادی بتوانیم 
مشــکالت اساســی خانواده های ایتام و نیازمندان استان را برطرف نماییم.

مدیرکل کمیته امداد اســتان تهران ضمن تشــکر از مدیرعامل بانک ایران 
زمین به واسطه حمایت ماهیانه از فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت 
این نهاد، گفت: از سایر واحد های اقتصادی استان دعوت می شود در پویش 
» ایران مهربان « و حمایت از آنان مشارکت داشته باشند.وی با بیان اینکه 
هم اکنون ۲۱ هزار و ۳۰7 فرزند یتیم و محســنین در استان تهران تحت 
حمایت کمیته امداد هســتند، یادآور شد: نیکوکاران، سازمان ها، نهادها و 
بنــگاه ها اقتصادی برای حمایت از فرزندان ایتام و محســنین می توانند با 
ارسال عدد ۱ به شــماره ۳۰۰۰7۶۳۹ در جهت پیوستن به پویش » ایران 
مهربان « اقدام نمایند.پرپنچی،تصریح کرد: مراجعه به ادارات کمیته امداد 
در سطح استان و شماره گیری تلفن ثابت 7۳۵۵ از دیگر روش های ثبت نام 

در پویش ایران مهربان است.

مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد
 تسهیالت ویژه برای زیرساخت های 

پردیس و پرند
مدیرعامل بانک مســکن، از اختصاص تســهیالتی بالغ بر ۱۲ هزار و ۳۰۰ 
میلیارد ریال برای تکمیل زیرســاخت های مسکن مهر پردیس و پرندخبر 
داد.غ بر ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل زیرســاخت های مسکن 
مهر پردیس و پرندخبر داد.مدیرعامل بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار 
پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، اعالم کرد: تاکنون اعتباری بالغ بر ۱۲ 
هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت های مسکن مهر پردیس 
و پرند از ســوی بانک مسکن و در قالب پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی 
جهت تکمیل و توسعه زیرساخت های شهری در این دو شهر جدید تامین 
اعتبار شده است.وی با بیان اینکه بخشی از این اعتبار مربوط به شهر جدید 
پردیس و بخشی دیگر مربوط به پرند بوده است، گفت: از این میزان ۱۰ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت مشارکت مدنی جهت تکمیل و توسعه زیرساخت 
های شهری مسکن مهر پردیس و ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای همین 
منظور به شهر جدید پرند پرداخت شده است.وی خاطرنشان کرد: تسهیالت 
پرداختی به منظور احداث جاده و راه، آماده سازی زمین، خرید ماشین آالت 
و تجهیزات شهری مانند ماشین آالت آتش نشانی و ... صورت پذیرفته است.
این مقام مسوول با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۰ تا 7۰ درصد رقم تسهیالت 
۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی به این دو شــهر جدید پرداخت شــده است، 
گفت: قراردادها برای پرداخت این تســهیالت منعقد شــده است اما چون 
در قالب پرداخت تســهیالت مشارکت مدنی اســت به صورت مرحله ای، 
تســهیالت پرداخت می شود.مدیرعامل بانک مســکن همچنین از امکان 
ارائه درخواست برای استفاده از تسهیالت مشارکت مدنی به منظور تکمیل 
زیرساخت های شهری سایر شهرهای جدید خبر داد و گفت: سایر شهرهای 
جدید نیز در صورت ارائه گزارش و طرح توجیهی و پذیرش طرح از ســوی 
بانک مســکن می توانند از این تسهیالت اســتفاده کنند اما تاکنون تنها 
پردیس و پرند درخواست خود را در این زمینه ارائه کرده اند. به تازگی شهر 
جدید هشتگرد نیز درخواستی در این زمینه به بانک مسکن ارائه کرده است 

که این درخواست از سوی کارشناسان بانک در دست بررسی قرار دارد.
به گزارش هیبنا، هدف از پرداخت این تســهیالت، کمک به تکمیل هر چه 
سریعتر زیرســاخت های شهری شهرهای جدید به منظور افزایش کیفیت 

زندگی ساکنان این شهرها است.

گامی دیگر در راستای مسئولیت های اجتماعی بانک پاسارگاد؛ 
کلنگ زنی و افتتاح 6 مدرسه در استان های 

خوزستان و لرستان
 بانک پاســارگاد در راستای ایفای مســئولیت های اجتماعی خود در حوزه 
ساخت مدرسه و توسعه فضاهای آموزشی کشور، سه باب مدرسه در استان 
لرستان، دو باب مدرسه در استان خوزستان افتتاح و عملیات احداث مدرسه 
۱۲کالسه در دزفول را آغاز کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در 
روزهای ۴ و ۵خرداد با حضور دکتر مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد 
و شماری از مسئوالن استانی و محلی ۵ باب مدرسه در استان های لرستان 
و خوزســتان افتتاح و همزمان با روز دزفول عملیات احداث مدرســه ۱۲ 
کالسه در منطقه مهرشــهر شهرستان دزفول آغاز شد.راحله شهرابی مدیر 
امور حوزه راهبری و روابط عمومی بانک پاسارگاد ضمن اشاره به فعالیت های 
گســترده بانک در حوزه مســئولیت اجتماعی به خصــوص در حوزه های 
فرهنگی و آموزشــی، مســئولیت اجتماعی را به عنوان فرهنگی نهادینه و 
بخشی جدایی ناپذیر از فعالیت های بانک پاسارگاد دانست و در این خصوص 
تصریح کرد: بانک پاسارگاد همواره اقدامات و فعالیت های متنوع و گسترده ای 
را در بخش های مختلف علمی، فرهنگی، آموزشــی، ورزشــی و نیز اعطای 
کمک های انسان دوستانه و خیرخواهانه با هدف مشارکت سازنده در توسعه 
اجتماعی به انجام می رساند. از جمله این اقدامات می توان به ساخت مدرسه 
و کتابخانه در مناطق آســیب دیده از سیل و زلزله و مناطق کمتر برخوردار 
استان های مختلف کشور اشاره داشــت.وی در ادامه افزود: بانک پاسارگاد 
تاکنون ۲۵ مدرسه در استان های کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان 
و بلوچستان، خراســان رضوی، البرز، آذربایجان شرقی، خوزستان، لرستان 
و گلستان ســاخته است و ساخت ۱۱ مدرســه دیگر در استان لرستان را 
در دســتور کار خود دارد. در حوزه ســاخت کتابخانه نیز، ۱7کتابخانه در 
اســتان های اردبیل، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و فارس توسط 
بانک احداث شده که تنها بخشی از اقدامات بانک در حوزه فرهنگی می باشد

رییس سازمان بورس مطرح کرد:
وجود حدود ۴۰ هزار کد بورسی خارجی 

در بازار سرمایه ایران
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در حال حاضر حدود 
۴۰ هزار کد خارجی در بورس وجود دارد و این مصوبات مزیتی است 
کــه بتوانیم این میزان را افزایش دهیم و در یک بازه زمانی به ۱۰۰ تا 
۲۰۰ هزار کد برسانیم.محمدعلی دهقان دهنوی درباره تعداد کدهای 
بورسی خارجی در بازار سرمایه ایران و اعطای اقامت به سرمایه گذارانی 
که نسبت به خرید سهام در بورس اقدام می کنند و میزان استقبال از این 
مشوق اظهار داشت: توجه داشته باشیم که هدف از اجرای این مصوبات 
این نیست که یک روزه شاخص را به یک عدد خاصی برسانیم و تمام 
این اقدامات مجموعه ای از مصوبات بلند مدت وکوتاه مدت برای بازار 
سرمایه و اقتصاد کشور است.وی ادامه داد: برخی از این مصوبات تاثیرات 
روانی و برخی دیگر مصوبات تاثیرات مالی دارد، اثر برخی از این مصوبات 
می تواند فوری باشد و برخی دیگر از این مصوبات آثار ضعیف تری دارند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: مصوبه اعطای اقامت ۵ ساله 
به ازای سرمایه گذاری در بورس ایران، برای آینده بازار سرمایه و حضور 
ســرمایه گذاران خارجی در این بازار اســت و باید  برای بازار سرمایه 
کشورمان برنامه ریزی داشته باشیم. این ظرفیت در اقتصاد کشور وجود 
دارد و می توان به سرمایه گذاران خارجی اقامت دهیم.دهقان دهنوی با 
بیان اینکه ســرمایه گذاری برای ارایه اقامت به سرمایه گذاران خارجی 
مبلغ ۲۵۰ هزار دالر به صورت ســپرده بانکی است، گفت: این فرصت 
برای ایجاد ســرمایه گذاری خارجی در کشور را فراهم کردیم. ممکن 
است در حال حاضر تقاضایی برای این موضوع وجود نداشته باشد اما 
در آینده تقاضایی ایجاد شود و قرار نیست که این مصوبات برای ورود 
و تقاضا در بورس جهش بزرگی ایجاد کنند.وی در پاسخ به این سوال 
که در حال حاضر چند کد بورســی خارجی وجود دارد، اظهار داشت: 
در حــال حاضر حدود ۴۰ هزار کد خارجی در بورس وجود دارد و این 
مصوبات مزیتی اســت که بتوانیم این میزان را افزایش دهیم و در یک 
بازه زمانی به ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار کد برســانیم.  رییس سازمان بورس و 
اوراق بهادار با بیان اینکه که سرمایه گذاران خارجی که وارد این حوزه 
شــده اند در گروه های بورسی متنوعی سرمایه گذاری کرده اند، گفت: 
این حدود ۴۰ هزار کد بورســی از کشورهای مختلف اغلب در بورس 
کاالیی فعالیت دارند اما در بخش سرمایه گذاری در بورس برای اقامت، 

کشورهای همسایه بازار هدف نزدیک تری هستند.

بر اساس اعالم بانک مرکزی؛
 نرخ سود بین بانکی به زیر

 ۱۹ درصد رسید
بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را ۱۸.۴ درصد اعالم کرد.گزارش بانک 
مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی حاکی از آن اســت که نرخ سود در 
این بازار بعد از شهریور سال گذشته که نرخ هایی نزدیک و باالی بیست 
درصد را ثبت کرده بود، در خردادماه ۱۴۰۰، بعد از گذشت هشت ماه 
به ســطح ۱۸.۴۹ درصدی نزدیک شده است.کاهش نرخ سود بانکی 
می تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته 
باشد و سبب رونق بازار سرمایه گردد.بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار 
پول محسوب می شــود که در آن بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت 
تأمین مالی کوتاه مــدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با 
یکدیگر معامله می کنند.وجود چنین بازاری موجب می شود که بانک ها 
بــرای تأمین نقدینگی به بانک مرکــزی مراجعه نکنند؛ ضمن اینکه 
تغییرات نرخ ســود بین بانکی می تواند در افزایش و کاهش نرخ سود 

بانکی مؤثر باشد.

از سوی هیات عامل بانک مرکزی؛
دستورالعمل نهاد ناظر بر بازار متشکل معامالت ارزی 

تصویب شد
هیأت عامل بانک مرکزی دســتورالعمل هشــت ماده ای »نهاد ناظر بر بازار متشکل ارزی« را 
تصویب کرد.به گزارش بانک مرکزی، به موجب دســتورالعمل »بازار متشکل معامالت ارزی« 
یکی از ارکان سه گانه بازار متشکل معامالت ارزی، رکن نهاد ناظر بر بازار مذکور است و بر همین 
اساس وظیفه نهاد یاد شده نظارت بر عملیات و معامالت بازار متشکل معامالت ارزی است که 
اعضای آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود.در این راستا هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه 
مورخ ۱۴۰۰.۳.۱۲ خود دســتورالعمل »نهاد ناظر بر بازار متشکل معامالت ارزی«، مشتمل بر 
ترکیب اعضای نهاد ناظر، شرح وظایف نهاد ناظر و وظایف مدیر ناظر بر بازار متشکل معامالت 
ارزی را به تصویب رساند.از جمله وظایف نهاد یاد شده می توان به احراز صالحیت اعضای هیأت 
مدیره و مدیرعامل »شرکت مدیریت بازار متشکل معامالت ارزی ایران«، تصویب شیوه نامه ها 
و دســتورالعمل های مرتبط با عملیات و معامالت بازار متشکل ارزی و نظارت بر رسیدگی به 
تخلفات مدیریت بازار اشاره کرد.گفتنی است با تصویب این دستورالعمل گامی دیگر به منظور 
گسترش و توسعه بازار متشکل معامالت ارزی به عنوان بازاری خود انتظام و شفاف برای انجام 

معامالت ارزی بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا برداشته شد.

بورس هفته را با چراغ سبز روشن کرد
نخســتین روز کاری بازار ســرمایه در هفته جاری در حالی آغاز شد که 
شاخص کل بورس بیش از ۸۰۰۰ واحد افزایش یافت. شاخص کل بورس 
دیــروز با ۸۵۸7 واحد افزایش رقم یک میلیون و ۱۵7 هزار واحد را ثبت 
کرد. شــاخص کل با معیار هم وزن هم بــا ۱7۹۲ واحد افزایش به رقم 
۳۸۳ هزار و ۸۲۹ واحد رســید. در این بازار، یک میلیون معامله به ارزش 
۴۶ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال انجام شــد. فوالد مبارکه اصفهان، سرمایه 
گذاری نفت، گاز و پتروشــیمی تامین، پتروشیمی پردیس، ایران خودرو، 
پاالیش نفت اصفهان و پتروشیمی نوری نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را روی بورس گذاشــتند. در آن سوی بازار سرمایه، شاخص 
کل فرابورس با ۱۵ واحد افزایش به رقم ۱7 هزار و 7۲۰ واحد رسید. در 
ایــن بازار، ۲۸۰ هزار معامله بــه ارزش 7۸ هزار و ۹۲ میلیارد ریال انجام 
شــد. سهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی زاگرس و گروه توسعه مالی 
مهر آیندگان نســبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل 
تولید نیروی برق دماوند، مدیریت انرژی امید تابان پور، تجارت الکترونیک 
پارسیان کیش و پخش هجرت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 

را روی فرابورس گذاشتند.
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گزیده خبر

پیدا شدن جعبه سیاه کشتی غرق شده 
سنگاپوری

 مقامات نیروی دریایی ســریالنکا اعالم کردند جعبه ســیاه کشتی سنگاپوری 
که در آب های این کشــور آتش گرفت و غرق شــد، پیدا شده است.به گزارش 
پایگاه خبری » ســی.ان.ای « سنگاپور، مقامات نیروی دریایی سریالنکا افزودند 
که روز گذشــته جعبه سیاه کشتی ســنگاپوری را که در آب های اطراف این 
کشور آتش گرفت و غرق شد را یافته اند. بر پایه این گزارش، غواصانی که برای 
سومین بار جهت بررسی مخزن سوخت کشتی » ام.وی ایکس-پرس پرل « به 
اعماق اقیانوس فرستاده شده بودند به دلیل متالطم بودن دریا و همچنین نبود 
دید، موفق به انجام ماموریت خود نشدند. با این وجود یک افسر نیروی دریایی 
ســریالنکا در مصاحبه با » خبرگزاری فرانسه « اعالم کرد این غواصان اثری از 
لکه های نفتی پیدا نکردند و تالش برای بررسی مجدد به زمانی که شرایط آب 
و هوایی بهتر شود، موکول شده است. مقامات سریالنکایی امیدوارند جزییاتی از 
حرکت کشتی و همچنین ارتباطات و مکالمات کشتی با بندر کلمبو بدست آید.
کشــتی سنگاپوری از روز چهارشنبه گذشته، ۲ ژوئن )۱۲ خرداد( و پس از ۱۳ 
روز تالش برای اطفاء آتش در اقیانوس غرق شد.این کشتی حامل ۲۳ تن اسید 
نیتریک و مقادیر بســیار زیادی مواد پالستیکی بود که از » گوجرات « هند به 
» کلمبو « ســریالنکا می رفت. پخش تکه های میکروپالستیکی از کشتی غرق 

شده در آب به زندگی آبزیان و محیط زیست آسیب های فراوان وارد می کند. 
مقامات رسمی بر این باورند که آتش سوزی به دلیل نشت اسید نیتریک اتفاق 
افتاده است.هفته گذشته سریالنکا  اقدام به انجام تحقیقات کیفری درباره آتش 
سوزی و آلودگی دریایی کرد. پلیس سریالنکا نیز از  انجام تحقیقات در این باره 
خبر داده اســت. بدین ترتیب ناخدای کشــتی و مهندس ارشد که هر دو تبعه 
روســیه و افسر ارشد کشتی که تبعه هند هســتند، تحت بازجویی قرار دارند.  
فعاالن محیط زیســت سریالنکا روز جمعه اعالم کردند که از دولت و متصدیان 
کشــتی سنگاپوری به دلیل کوتاهی در جلوگیری از وقوع چنین فاجعه محیط 

زیستی شکایت کرده اند.

افسر ارشد دستگاه اطالعاتی عراق ترور شد
 منابع خبری عراقی از کشــته شــدن یک ســرهنگ عراقی شاغل در دستگاه 
اطالعاتی این کشور خبر دادند.دو فرد مسلح با موتورسیکلت در منطقه البلدیات 
شرق بغداد به سوی این افسر اطالعاتی بلند پایه عراقی آتش گشودند که منجر 
به مرگ فوری او شد.برخی منابع امنیتی به رسانه ها گفتند او مدیر بخش نظارت 
در دســتگاه اطالعاتی عراق بود.کانال تلگرامی صابرین نیوز هویت این افسر را 
سرهنگ »نبراس ابوعلی« و سمت او را معاون اداره نظارت در سرویس اطالعات 
عراق اعالم کرد.از سوی دیگر شــفق نیوز نام افسر ترور شده را »نبراس فرمان 
الفیلی« ذکر کرد و نوشــت: دو موتور ســوار با اسلحه کالشنیکوف به خودروی 
شــخصی این افسر اطالعاتی تیراندازی کردند.همچنین گفته می شود او  مدیر 

دفتر »الرصافه« )یکی از نه ناحیه اداری در بغداد و واقع در شرق دجله( است.

 بحران کرونا و کاهش سرمایه گذاری 
خارجی در اروپا

 به دنبال پیامدهای اقتصادی بحران شــیوع کرونا، ســرمایه گذاری خارجی در 
اروپا همچنان ســیر نزولی دارد ولی در این میان فرانســه برای دومین ســال 
متوالــی همچنان مقصد اول اروپا برای جذب ســرمایه گذاران خارجی اســت. 
روزنامه فرانسوی اوئســت فرانس نوشت: حجم سرمایه گذاری خارجی در اروپا 
در ســال گذشــته )۲۰۲۰ میالدی( با ۵ هزار و ۵۷۸ پروژه در مقایسه با ۶ هزار 
و ۴۱۲ پروژه در ســال ۲۰۱۹ میالدی، با کاهش ۱۳ درصدی مواجه بوده است.

این روزنامه فرانســوی افزود: اگرچه فرانسه در سال گذشته )۲۰۲۰ میالدی( با 
کاهش ۱۸ درصدی سرمایه گذاری خارجی به خصوص در صنایع آسیب دیده از 
کرونا از جمله هوانوردی، اتومبیلرانی و گردشگری در مقایسه با کاهش  ۱۲ و ۴ 
درصدی به ترتیب در انگلیس و آلمان سیر نزولی به خود گرفته و نگرانی مقامات 
دولت این کشور را برانگیخته، اما همچنان در جایگاه نخست کشورهای اروپایی 
در سرمایه گذاری خارجی قرار دارد.روزنامه فرانسوی لوپریزین نیز نوشت: فرانسه 
با ۹۸۵ پروژه ســرمایه گذاری خارجی در برابــر ۹۷۵ پروژه در انگلیس و ۹۳۰ 
مورد در آلمان به دلیل اقدامات حمایتی صورت گرفته از مشــاغل آسیب دیده 
از کرونا و ارائه برنامه بهبود اقتصادی همچنان در صدر کشــورهای اروپایی در 
جذب سرمایه گذاری خارجی قرار دارد.روزنامه فراسوی اوئست فرانس در ادامه 
نوشــت: اما آمارها و داده ها حکایت از تاثیر طوالنی مدت بحران شــیوع کرونا 
بر ســرمایه گذاری خارجی دارد، چرا که پروژه های سرمایه گذاری خارجی به 
سرعت قابلیت بازگشت به اروپا را ندارند.برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه در گفت 
و گو با خبرگزاری فرانسه تصریح کرد: کاهش مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد 
واحدهای تولیدی منجر به ایجاد یک سیســتم مالیاتی جدید با ثبات و جذاب 
برای شرکت های تجاری شده است.فرانسه با بیش از ۵ میلیون و ۷۱۲ هزار مورد 
ابتال به کووید-۱۹ و بیش از ۱۰۹ هزار نفر جانباخته ناشی از آن در جایگاه چهارم 

جهان و رتبه نخست اروپا قرار دارد.

سقوط اقتصاد گروه هفت در صورت تداوم 
تغییرات اقلیمی

 ســازمان غیر دولتی »آکسفام اینترمون« اسپانیا هشدار داد، اقتصاد کشورهای 
موسوم به جی۷، در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدی و فوری برای کاهش انتشار 
کربن )CO۲(، تا ســال ۲۰۵۰ به طور متوســط با انقباض ساالنه تا ۸.۵ درصد 
مواجه خواهند شــد.به گزارش خبرگزاری افه، تجزیه  و تحلیل های این سازمان 
که بر اساس تحقیقات موسسه »ســوئیس آر. ای« )Swiss Re( انجام شده است 
نشــان داد که عدم اقدام در برابر کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از شرایط 
اضطراری آب وهوایی می تواند پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران شیوع بیماری 
همه گیر کرونا را تا دو برابر افزایش دهد. .آکسفام در بیانیه ای پیش بینی کرد که 
اگــر چه اقتصاد در کوتاه مدت از عواقب همه گیری کرونا نجات خواهد یافت اما 
تاثیرات بحران اقلیمی به صورت »سال به سال« مشهود خواهد بود.بررسی های 
انجام شــده، این کاهش تولید ناخاص داخلی را در ۴۸ کشــور جهان از جمله 
کشــورهای ثروتمند جی ۷ پیش بینی کرد که به این ترتیب انقباض اقتصادی 
تا ســال ۲۰۵۰ در کشورهایی همچون فیلیپین با ۳۵ درصد، هند با حدود ۲۷ 
درصــد، کلمبیا ۱۶.۷ درصد و در آفریقای جنوبی تا ۱۷.۸ درصد، شــدیدترین 
ضربه های اقتصادی خواهد بود.این نهاد غیر دولتی اسپانیا بر اساس برآوردهای 
بدســت آمده از دولت های گروه هفت خواســت تا با افزایش و تقویت »فوری« 
برنامه ریزی ها و اهداف در راســتای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا ۹ سال 
آینده، میزان گرم شــدن زمین را به زیر ۱.۵ درجه برسانند.َمکس السون مدیر 
سیاســی بخش نابرابری های آکسفام هشدار داد: بحران اقتصادی که پیش بینی 
می شود تا ثروتمندترین کشورهای جی هفت را تحت تاثیر قرار دهد، فقط نوک 
این کوه یخ اســت. بحران بغرنج آب وهوایی در فقیرترین کشورهای جهان، فقر، 

گرسنگی و مرگ ومیرهای بیشتر را به دنبال خواهد داشت.

با سقوط نتانیاهو چه تحوالتی در رژیم صهیونیستی به وجود خواهد آمد؟

با کنار رفتن نتانیاهو صهیونیست ها شاهد تغییرات در عرصه های مختلف خواهند بود 
تغییراتــی که برای برخی فرصت تنفس به وجود خواهد آورد و در برخی موارد عرصه 
تنگ تر از قبل خواهد شد. اما به طور کلی تمرکز صهیونیست ها بر محور مقاومت قرار 
خواهد گرفت. با توافقی که بین دو جناح میانه و چپ در رژیم صهیونیســتی به وجود 
آمــد در صورتی که این توافق بتوانــد ائتالف خود را تثبیت کند به زودی کابینه ای را 
تشکیل خواهند داد که به ۱۳ سال ریاست نتانیاهو بر عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی 
خاتمه خواهد داد.تغییر نخست وزیر، پرونده های کنونی را در عرصه داخلی، منطقه ای 
و بین المللی دســتخوش تحول خواهد کرد و به نظر می رسد شاهد تغییرات جدی در 

عرصه های نامبرده باشیم.

عرصه داخلی
در عرصه داخلی فلســطین تغییر قدرت از راستگرایان و مذهبی های تندرو به سمت 
میانه هــا و چپگرایــان عرصه داخل رژیم صهیونیســتی را به ســمت رویکرد مخالف 
راســتگرایان هدایت خواهد کــرد. مهمترین پرونده هایی کــه در عرصه داخلی رژیم 
صهیونیســتی دچار تغییر خواهند شــد همان پرونده های مورد اختالف مذهبی ها و 
ســکوالرها است. ســربازی اجباری دانش آموزان مدارس دینی حریدی، جذب سرباز 
از اقلیت های غیر یهودی، حرکت قطارها و ارائه خدمات عمومی در روز شنبه، کاهش 

بودجه نظامی و افزایش بودجه اجتماعی و پرونده رنگین پوســتان ســاکن فلسطین 
اشغالی مهمترین پرونده هایی هستند که در حال حاضر با حضور راستگرایان در رأس 
قدرت به نفع آنها در جریان هستند. با قدرت گرفتن میانه ها و چپگرایان سربازی رفتن 
حریدی ها به قانون شدن نزدیک می شــود، جذب سرباز از اقلیت های یهودی سرعت 
خواهد گرفت، خدمات عمومی در روز شــنبه ارائه خواهد شــد، بودجه نظامی کاهش 
یافتــه به جای آن بودجه خدمات اجتماعی افزایش خواهد یافت و فالشــاها و رنگین 
پوســتین به باقی ماندن در فلسطین اشــغالی و دریافت شهروندی امیدوارتر خواهند 
شــد.در عرصه منطقه پرونده مذاکرات سازش، مقابله با مقاومت نوار غزه، الحاق کرانه 
باختری، چالش مرزهای فلســطین با لبنان، موشک های نقطه زن حزب اهلل و راهبرد 
جنگ میان جنگ ها در سوریه و پرونده هسته ای ایران مهمترین پرونده های منطقه ای 
هســتند. ضمن آنکه پرونده انصاراهلل در یمن و طرح ضربه زدن به آنها در یمن یکی از 
مباحث مهم این روزهای رژیم صهیونیستی است.مذاکرات سازش با وجود »جوبایدن« 
در ایاالت متحده پر رنگ تر خواهد شــد و احتماالً دور جدیدی از مذاکرات آغاز شود. 
هرچند نتیجه ای از آن به دست نخواهد آمد اما به عنوان یک راهبرد کلیدی برای مقابله 
با معامله قرن مورد توجه قرار خواهد گرفت.مقابله با نوار غزه ســخت تر از قبل خواهد 
شــد چرا که با حضور نفتالی بنت و آویگدور لیبرمن در کابینه فعلی، نوار غزه در رأس 
حمالت رژیم صهیونیستی خواهد بود. الحاق کرانه باختری، در دستور کار قرار خواهد 
گرفت اما با ســرعت کمتری دنبال خواهد شد.در مرزهای لبنان، صهیونیست ها دست 
به اقدام جدی نخواهند زد چرا که کابینه فعلی، مرزهای لبنان را در اولویت های نظامی 
رژیم صهیونیستی قرار نداده اســت و تمرکز آنها بر نوار غزه و ایران است.در خصوص 
ســوریه آنها راهبرد جنگ بین جنگ ها را در ســوریه دنبال کرده، اهدافی را با ادعای 
اینکه مربوط به ایران هســتند، هدف قرار خواهند داد. آنها پرونده هســته ای ایران را 
سرسختانه دنبال خواهند کرد اما به نظر می رسد مذاکرات هسته ای را همچون نتانیاهو 
نفی نکنند بلکه به ســمت رایزنی با آمریکایی ها برای به دست آوردن خروج متناسب 
با اهدافشــان از مذاکرات هسته ای حرکت کنند. »نفتالی بنت« با استراتژی سِر افعی 
ایران را به عنوان یک هدف تعریف کرده اســت لذا به نظر می رسد تالش این کابینه 
برای ضربه زدن مســتقیم به ایران جدی تر از قبل دنبال شود.صهیونیست ها در کابینه 
جدید خود پرونده یمن را به عنوان یک پرونده جدید در کنار پرونده ایران و حزب اهلل 

مطرح خواهند ساخت و به نظر می رسد تالش کنند به طور جدی در عرصه یمن وارد 
شوند تا بتوانند به طور جدی به انصاراهلل ضربه بزنند.در کنار این مجموعه به نظر می 
رسد پرونده شهرک سازی مورد توجه این کابینه قرار گرفته، با وجود اختالف نظر در 
کابینه رژیم صهیونیستی به طور جدی توسعه یابد.به طور کلی فضای منطقه ای رژیم 
صهیونیستی بر مقابله با نفوذ مقاومت متمرکز خواهد شد اما وجوه آن تغییر خواهد کرد 

و از فلسطین شمالی به سمت نوار غزه تغییر خواهد کرد.

عرصه بین الملل
بــا کنار رفتن نتانیاهو، روابط رژیم صهیونیســتی با ایاالت متحــده می تواند منتظر 
گشایشــی جدید باشــد چرا که این نتانیاهو بود که به مانع جدی این ارتباط در دوره 
»بایدن« تبدیل شــده بود و حاال با نبود از حالت تیرگی خارج خواهد شد با این وجود 
به نظر می رســد به دلیل عدم وجود ارتباطات قوی بین کابینه کنونی و ایاالت متحده 
کمی دچار سردرگمی باشــد.در صورتی که روابط رژیم صهیونیستی با ایاالت متحده 
بهبود یابد وضعیت صهیونیســت ها در مجامع بین المللی تغییر خواهد کرد و احتماالً 
حمایت بیشتری از ایاالت متحده را شاهد باشند. در همین زمینه اگر مذاکرات سازش 
آغاز شــود آنها بار دیگر اتحادیه اروپا را نیز در کنار خود خواهند داشت که از تقابل با 
صهیونیســت ها به همراهی با آنها تغییر موضع خواهد داد.در عین حال کابینه جدید 
صهیونیســت ها به دلیل حضور آویگدور لیبرمن می تواند امیدوار باشــد با روسیه نیز 
بتواند روابط بهتری برقرار کند. هرچند که این ارتباط به دلیل راهبردی که روسیه در 
منطقه دنبال می کند چندان شاهد تغییر نخواهد بود.در کنار این مسائل، مسئله توسعه 
رابطه با چین نیز دچار تحول خواهد شــد چرا که به نظر می رسد »بایدن« از سخت 
گیری های دوره »ترامپ« صرف نظر کند و مســیر روابط رژیم صهیونیستی با چین به 
ســمت بهبود حرکت کند هرچند که این گشایش چندان وسیع نخواهد بود چرا که 
جنگ حقیقی بین چین و آمریکا اجازه توسعه این روابط را به آنها نخواهد داد.با کنار 
رفتن نتانیاهو، عرصه سیاسی و تصمیم سازی در رژیم صهیونیستی دچار تغییر وسیع 
خواهد شــد. کابینه جدید تالش خواهد کرد حرکت به سمت افراطی گری را کاهش 
دهد اما به دلیل وجود اختالفات شــدید و دیدگاه های متفاوت اعضای کابینه آنها به 

شدت دچار تشتت خواهند شد.

قانــون مربوط به پایان دادن به مشــارکت روســیه در پیمان 
»آســمان باز« که پیش از ایــن در دومای دولتی و شــورای 
فدراسیون )سنای( این کشــور به تصویب رسیده بود، امروز با 

امضای رئیس جمهوری روسیه و انتشار آن الزم االجرا شد.
به گــزارش خبرگزاری »تــاس«، »والدیمیــر پوتین« رئیس 

جمهوری روســیه قانون مربوط به پایان دادن به مشارکت این 
کشور در پیمان »آســمان باز« را امضاء کرد. این سند پس از 
امضای پوتین، امروز )دوشــنبه( در پورتــال اطالعات حقوقی 

روسیه منتشر شده و بدین ترتیب الزم االجرا گردید.
ایــن قانون پیش از این در تاریخ ۱۹ ماه مه )۲۹ اردیبهشــت 
ماه( به اتفاق آراء در دومای دولتی روســیه به تصویب رسید و 
سپس در تاریخ دوم ژوئن )۱۲ خرداد ماه( از سوی ۱۵۲ سناتور 
شورای فدراسیون )ســنای( این کشور مورد تأیید قرار گرفت.
در تاریخ ۲۷ ماه مــه )۶ خرداد ماه( وزارت امور خارجه آمریکا 
به طرف روسی اطالع داد که واشنگتن پس از تجزیه و تحلیل 
اوضاع تصمیم گرفته است که به پیمان »آسمان باز« باز نگردد. 

»ســرگئی ریابکوف« معاون وزیر امــور خارجه و نماینده ویژه 
رئیس جمهوری روسیه در مباحثات مربوط به پیمان »آسمان 
بــاز« در واکنش به این اقدام یادآور شــد که مســکو حداکثر 
تالش خود و تمامی منابع خود را بکار بســت تا مانع از خارج 
شــدن آمریکا از این توافقنامه شود و به همین دلیل مشخص 
اســت که تصمیم گیری درباره توقف مشارکت روسیه در این 
توافقنامه، تصمیمی درست و مناسب بوده است.پیمان »آسمان 
باز«  در ســال ۱۹۹۲ به امضاء رســیده و در ســال ۲۰۰۲ به 
اجرا گذاشته شده بود و بر اساس آن، ۳۴ کشور شرکت کننده 
در این توافقنامه می توانستند در جریان پروازهای بازرسی خود 
در آسمان یکدیگر، اطالعات مربوط به فعالیت نیروهای نظامی 

کشــورهای عضو را جمع آوری کننــد.   ایاالت متحده در ماه 
نوامبر سال ۲۰۲۰ بطور یکجانبه از پیمان »آسمان باز« خارج 
شد. دولت روسیه نیز در اواسط ماه ژانویه سال ۲۰۲۱ تشریفات 

داخلی برای خارج شدن از این توافقنامه را آغاز کرد.

دبیرکل ناتو با اشــاره به اینکه روابط 
روســیه و ایــن ائتــالف نظامی به 
عمیــق ترین نقطــه از زمــان پایان 
جنگ سر رســیده است، مسکو را به 
انجــام مذاکرات دعوت کــرد.، »ینز 
اشتولنبرگ«، دبیرکل ناتو یک هفته 
قبل از برگزاری نشســت این ائتالف 
نظامی در بروکســل، روســیه را به 
برگزاری یک دیدار فراخوانده و در این 
باره به روزنامه »دی ولت« گفته است: 
ما حرف های زیادی برای گفتن داریم 
که به نفع مشترک روسیه و ناتو است.
ناتو بیش از یک سال است که روسیه 
را به برگزاری نشستی مشترک دعوت 
کرده اما پاسخ مثبتی دریافت نکرده 
اســت. دبیرکل ناتو در این باره گفت: 
توپ اکنون در زمین روســیه است.
شورای روســیه- ناتو در سال ۲۰۰۲ 
تاســیس شد تا مســکو را به صورت 
تنگاتنگ در کار این ائتالف نظامی فرا 

آتالنتیکی وارد کرده و اعتماد متقابل 
بین رقبا ایجاد کند. در ســطح سفرا 
شورای روسیه- ناتو در واقع باید ماهی 
یک بار تشــکیل جلســه دهد. اما به 
دلیل مناقشات بر سر مسئله اوکراین 
این مذاکرات بین ژوئن سال ۲۰۱۴ و 
آوریل سال ۲۰۱۶ کامال متوقف شد. 
پس از آن این شــورا تنها در فواصل 

نامنظم برگزار می شود.تالش ها برای 
شــروع دوباره مذاکرات در شــورای 
روسیه- ناتو اخیرا چندین بار شکست 
خورده است.»اشتولنبرگ« در بخش 
دیگــری از گفتگو با روزنامه دی ولت 
آلمان تاکید کرد: شورای روسیه- ناتو 
مدت ۱۹ ماه است که تشکیل جلسه 
از جملــه موضوعات  نداده انــد. وی 

مشــخص که در این بحث ها می توان 
بــه آن پرداخت به تبــادل اطالعات 
متقابل دربــاره برگــزاری مانورهای 
نظامی برای جلوگیری از سوء تفاهم ها 
و تشدید احتمالی تنش ها نام برد.وی 
همچنین تاکید کرد که روابط روسیه 
و ناتو به عمیق ترین وضعیت رسیده 
که از زمان پایان جنگ سرد بی سابقه 
بوده اســت. وی مذاکــره را بهترین 
راه برای حل تنش هــا ارزیابی کرده 
و گفت: شــورای روســیه-ناتو فرمت 
مناســبی برای این مذاکرات اســت. 
هر دو طرف در این شــورا بر سر یک 
میز می نشینند.اشتولنبرگ قرار است 
دیروز ) دوشنبه( در کاخ سفید با جو 
بایــدن، رئیس جمهور آمریکا دیدار و 
گفتگو کند. در این دیدار قرار است به 
نشست چند روز آینده ناتو که بایدن 
هم قرار اســت در آن شــرکت کند 

پرداخته شود.

دبیرکل ناتو: 
روابط روسیه و ناتو به بدترین وضعیت از زمان پایان جنگ سرد رسیده است

ادعای مقام ترکیه ای درباره احتمال عادی 
سازی روابط آنکارا و رژیم صهیونیستی

یک مقام ترکیه ای مدعی احتمال 
عادی سازی روابط میان کشورش 
و دولــت جدید درحال تشــکیل 
رژیم صهیونیســتی شــد. روزنامه 
هایوم«  »یســرائیل  زبــان  عبری 
به نقــل از یــک مقام تــرک که 
نخواســت نامش فاش شود نوشت 
که بحران دیپلماتیک آنکارا با رژیم 
صهیونیستی و مشکل آن با رهبری 

کنونی تل آویو یعنی بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر این رژیم اســت.این 
مقام ترکیه ای مدعی شــد که کشورش تمایل به برقراری روابط طبیعی با 
رژیم صهیونیستی دارد و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز 
پیشتر تاکید کرد که مشکل ترکیه با رهبری این رژیم است و او خواستار 
ازســرگیری روابط میان دو طرف بوده است اما نتانیاهو مانع آن می شود.

این منبع در ادامه تاکید کرد که آنکارا در صورت تشکیل دولت جدید در 
رژیم صهیونیستی بدون حضور نتانیاهو، تمایل به عادی سازی روابط با این 
رژیم دارد.این روزنامه عبری در ادامه مدعی شــد که مولود چاووش اوغلو، 
وزیر خارجه ترکیه یک پیام مهم را برای یائیر الپید، رهبر حزب »آینده ای 
هســت« و نفتالی بنت، رهبر حزب »یمینا« ارســال و در آن تاکید کرده 
اســت که اگر دولت جدید رژیم صهیونیستی تمایل به عادی سازی روابط 

با آنکارا را دارد باید سیاستش را تغییر دهد.

پوتین قانون خروج روسیه 
 از پیمان »آسمان باز« 
را امضاء کرد
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واکنش بدن افراد نســبت به کافئین بسیار متفاوت است. اگر با صرف 
کافئین لرزه می گیرید، احساس عصبی شدن ناگهانی می کنید یا ضربان 
قلب شــما باال می رود، این بدین معنی اســت که قهوه زیادی مصرف 
می کنید و در نتیجه خواب شــما نیز می تواند در اثر آن مختل شود. با 
این حال این موضوع برای همه یکسان نیست. توصیه دیگر این است که 
بیش از ۲۰۰ میلی گرم را در هر وعده ننوشــید چرا که این میزان برای 
سوخت و ســاز یا همان متابولیسم بدن بسیار زیاد است. در نتیجه سعی 
کنیــد در هر وعده یک فنجان ۱۰۰ میلی گرمــی صرف کنید. افرادی 
که سیگار می کشــند کافئین را در کبد تقریباً دو برابر سریع متابولیزه 
می کنند و به همین علت اگر سیگاری هستید احتماالً می توانید دیرتر 

کافئین بنوشید و از نظر خوابیدن نیز مشکلی نداشته باشید. 

محققان دانشگاه هاروارد در مطالعه اخیرشان موفق به توسعه یک تراشه 
کوچک شــده اند که با قرار گرفتن در زیر پوســت می تواند احتمال رخ 
دادن ســکته مغزی را پیش بینی کند. دانشــمندان مشتاق هستند تا 
روش های شناســایی بیمارانی که احتمال بروز ســکته مغزی مکرر در 
آن ها وجود دارد را پیدا کنند. بیماران مبتال به فیبریالســیون دهلیزی 
معموال دچار سکته های مکرر بیشــتری می شوند که گاهی اوقات این 
وضعیت شناسایی نشــده و درمان نمی شود. دانشــمندان یک تراشه 
کوچک تولید کرده اند کــه می تواند با نظارت بر ضربان و ریتم قلب به 
پزشکان در شناسایی فیبریالسیون دهلیزی در بیمارانی که قباًل سکته 
مغزی کریپتوژنیک را تجربه کرده اند، کمک کند و  احتمال سکته مغزی 

مکرر را هنگام قرار گرفتن در زیر پوست تشخیص دهد. 

مینــو محرز متخصص بیماری هــای عفونی اظهار کــرد: ایجاد حالت 
آهنربایی در بدن فرد واکســینه شــده، جوک خنده داری است که از 
سوی ضد واکسن ها منتشر شده است. ضد واکسن ها در دوران پاندمی 
بسیار خطرناک هستند و مردم باید آگاه باشند که در صورت پیروی از 
ضد واکسن ها خود را به کام مرگ می کشانند، جذب فلزات بر روی بدن 
اصال ربطی به واکســن کووید ۱۹ ندارد، در همه واکسن ها مقدار خیلی 
کمی جیوه وجود دارد. به مردم اطمینان خاطر می دهم که اصال نگران 
نباشــند. این متخصص بیماری های عفونی با اشاره به اینکه بدن افراد 
غیر واکســینه یا افراد عادی حتی ممکن است حالت مغناطیسه داشته 
باشد گفت: این موضوع ربطی به واکسن و بیماری کرونا ندارد، متاسفانه 

کسانی که ضد واکسن هستند این شایعات را مطرح می کنند.

 رمزگشایی از معمای مصرف
 قهوه و بدخوابی شبانه

 پیش بینی احتمال سکته مغزی 
با یک تراشه کوچک

ایجاد حالت آهنربایی در فرد 
واکسینه شده جوک خنده دار است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

زندگی بر مدار ۵۰ درجه- خوزستان

احتمال جریمه سنگین فورد 
دادگاه عالی آمریکا درخواست تجدیدنظر فورد درباره واردات برخی نمونه های ون ترانزیت کانکت را رد کرد. این تصمیم می تواند منجر 
به حداکثر جریمه ۱.۳ میلیارد دالری برای این خودروساز شود. این ون ها در ترکیه ساخته و به آمریکا وارد شده اند. مشکل این است که 
فورد اعالم کرده این ون ها از نوع مسافری بوده اند بنابراین فورد تنها مجبور به پرداخت ۲.۵ درصد تعرفه واردات برای این خودروها بوده 
اما مدل های تجاری باید ۲۵ درصد تعرفه موســوم به مالیات chicken را پرداخت کنند. وزارت دادگستری آمریکا می گوید این ون ها 
باید منحصراً به عنوان ون های دونفره تجاری طراحی، بازاریابی و فروخته شوند. گفته شده فورد این ون ها را به صورت موقت به صندلی 
عقب ساده و ارزانی مجهز کرده است. این صندلی ها به منظور حذف سریع در آینده طراحی شده اند. وزارت دادگستری آمریکا می گوید 
این صندلی ها فاقد پشت سری بوده و جنس و متریال بکار رفته در آن ها نسبت به صندلی های جلو متفاوت و ارزان تر بوده است. البته 
فورد گفته صندلی ها با تمامی استانداردهای ایمنی فدرال همخوانی داشته و برای استفاده قانونی به کمربند ایمنی مجهز بوده اند. سابقه 
اختالف نظر دراین باره به سال ۲۰۱۳ و زمانی بازمی گردد که سازمان حمایت از مصرف کننده آمریکا اعالم کرد این خودروها باید به عنوان 

نمونه های تجاری در نظر گرفته شوند .

رکورد زدم اما پاداش نگرفتم
فائزه آشــورپور دونده ۱۰۰ متر بامانع ایران در مسابقات قهرمانی کشور دوومیدانی با پشت سر گذاشتن الناز کمپانی، رکورددار 
این ماده عنوان قهرمانی را بدست آورد. این ورزشکار ۲۲ ساله می گوید برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ آماده می شود و 
هرچند به دلیل شیوع کرونا گاهی در زمین خاکی می دود اما گالیه ای ندارد و تالش می کند تا از هر فرصتی برای آماده سازی خود 
استفاده کند. از ۶ تا ۱۱ سالگی ژیمناستیک کار کردم اما بخاطر مدرسه کنار گذاشتم. در مدرسه برای دوومیدانی استعدادیابی و 
از سال ۹۲  وارد این رشته شدم. زیر نظر مربی ام تست سرعت و استقامت دادم که در سرعت بهتر عمل کردم. از طرفی با توجه 
به انعطاف بدنی باالیی که داشتم  انتخابم دوی ۱۰۰ متر بامانع بود و وقتی که در مسابقات استانی دوم شدم،  همین ماده را ادامه 
دادم. مربی خوبی دارم که همیشــه کنارم اســت و حمایتم می کند. از نظر شرایط تمرینی هم وضع خوبی دارم. البته با توجه به 
شیوع کرونا و محدودیت هایی که در این زمینه وجود دارد، تنها یک پیست تمرینی دارم و یک روز در میان هم در پیست خاکی 
تمرین می کنم اما چون فعال مسابقه خاصی در پیش نیست شرایط قابل قبولی دارم. در مشهد ورزشگاه امام رضا را هم داریم که 

مردان چند جلسه قبل از شدت گرفتن کرونا، آنجا تمرین کردند اما اجازه تمرین به زنان را نمی دهند. 

قمهٔ سالوس کرا سیر کرد
چند رب این لقمه تو را اشتهاست

د نفس، بسی وام گرفت و ندا
وام تو چون باز دهد؟ بینواست رههچ توان ساخت ردین یک بناستخاهنٔ جان رههچ توانی بساز کعبهٔ دل مسکن شیطان مکن
ست پاک کن این خاهن هک جای خدا پیرو دیواهن شدن ز ابلهی است
موعظت دیو دینشن خطاست

راه تو رهجا هک روی روشناستات بودت شمع حقیقت بدست

پیشنهاد

چهره روز

سگ های پوشالی
»سگ های پوشــالی، تأملی در باب انســان و دیگر 
حیوانــات« نوشــته جان گــری با ترجمه ســامان 
مرادخانی منتشر شــد. در معرفی ناشر از این کتاب 
آمده است: این کتاب متشکل از جستارهای گوناگونی 
اســت که هر کدام موضوعاتی متفــاوت با دیگری را 
در بر می گیــرد. از متفکرانی معروف چون افالطون، 
نیچه و شــوپنهاور حــرف می زند و بــه موضوعاتی 
مانند اومانیسم، طبیعت گرایی و عصر روشنگری هم 
می پردازد. در مقدمه مترجــم نیز می خوانیم: کتابی 
که در دســت دارید یک اثر رادیکال فلســفی است. 
کتابی که کمر به تابوشکنی، ساختارشکنی و حمله به 
دست نیافتنی ترین و عزیزترین ارزش های انسان مدرن 
بسته است. نگارنده با شیپوری گوشخراش آمده است تا از قصد بسیاری را آزار دهد و اندکی از طعم 
و مزه حقیقتی تلخ را به ما بچشاند. تمام آن چه انسان مدرن »انسان  بودگی« خویش را بر آن استوار 
ساخته است، در این کتاب مورد تعرضی بی رحمانه قرار می گیرد. از افالطون تا مسیحیت، از عصر 
روشــنگری تا کارل مارکس و فردریش نیچه، سنت فکری و فلسفی غرب بر اعتقادات و باورهای 

متکبرانه و نادرست در باب انسان و جایگاه او در پهنه گیتی بنا شده است. 

جان گری 
جان گــری )به انگلیســی: John Gray( )زادهٔ ۱۷ 
آوریل ۱۹۴۸( متخصص در فلسفه سیاسی و محقق 
در زمینه تاریخ نظریهها اســت. وی اســتاد مدرسه 
اقتصاد لندن و دانشــگاه آکســفورد بوده است. جان 
گری بنیادهای مشــترک در اندیشــهٔ لیبرال را فرد 
گرایی، تســاوی گرایی )در فرصت ها( و جهان گرایی 
برمی شــمارد. ویژگی فرد گرا بــودن حاکی از تفوق 
اخالقیات بر زندگی نوع بشر است و در تقابل با فشار 
ناشی از جمع گرایی سوسیالیست ها پا به عرصهٔ وجود 
گذاشــت. ویژگی تســاوی گرا بودن حاکی از همان 
فلسفهٔ اخالقی است که تمام افراد باید از موقعیت های 
یکســان برخوردار بوده و به یک میزان –به واســطهٔ 
انســان بودن- ارزشمند تلقی شــوند؛ و ویژگی جهان گرا بودن تأکید می کند که تمام انواع بشر 
علی رغم تفاوت های فرهنگی و منطقه ای با یک دیگر برابرند. از نظر او دموکراســی و بازار آزاد به 
جای شــریک بودن رقیب هم هستند. او معتقد اســت مالکیت خصوصی مظهر آزادی فردی در 

ابتدایی ترین شکل آن است. 

فرهنگ

فیلم »احضار: شــیطان مرا وادار کرد« در نخستین هفته نمایش در سینماهای آمریکا به فروش 
۲۴ میلیون دالری دست یافت.، با واکسینه شدن ۶۰ درصد از جمعیت آمریکا با دریافت حداقل 
دوز اول واکســن کرونا، ســینما به تدریج و پس از بیش از ۱۵ ماه به روزهای معمول خود بازمی 
گردد و فیلم »احضار: شــیطان مــرا وادار کرد« در اکران آغازین خود در بیش از ۳ هزار ســالن 
سینمایی در آمریکا به فروش ۲۴ میلیون دالری دست یافت و باالتر از »یک مکان آرام ۲« در رتبه 
نخست گیشه آخر هفته میالدی قرار گرفت. فیلم ترسناک »یک مکان آرام« به کارگردانی »جان 
کرازینســکی« نیز هفته گذشته با فروش رکوردشکن ۴۸ میلیون دالری اکران خود را در آمریکا 
آغاز کرد و در پنج روز نخســت اکران به فروش چشمگیر ۵۸ میلیون دالری درست یافت. »یک 
مکان آرام ۲« با بازی »امیلی بالنت« در نقش اصلی، این هفته نیز به عملکرد خوب خود در گیشه 
ادامه داد ۱۹.۵ میلیون دالر از محل بیش از ۳۷۰۰ سالن سینما فروخت تا مجموع فروش گیشه 
آمریکای این فیلم به ۸۸ میلیون برسد. این فیلم در دیگر کشورها نیز ۱۹ میلیون دالر فروخت تا 
مجموع فروش جهانی خود را تاکنون به ۱۳۸ میلیون دالر رسانده باشد. تا به امروز ۷۵ درصد از 
ســینماهای آمریکا بازگشایی شده اند و عملکرد خوب دو فیلم »احضار: شیطان مرا وادار کرد« و 
»یک مکان آرام ۲«، ناظران را به بهبود شرایط سینما پس یک دوره بسیار اسفناک برای سینما در 
سراســر جهان امیدوار کرده است. اما فیلم »سریع و خشن ۹« با بازی »وین دیزل«، »جان سنا« 
و »مایکل رودریگوئز« نیز به لطف فروش ۲۰۳ میلیون دالری در ســینمای چین، فروش جهانی 
خود را از مرز ۲۵۰ میلیون دالر عبور داد. این فیلم از تاریخ ۲۵ جوالی در آمریکا نیز اکران خواهد 
شد و پیش بینی می شود یکی از پرفروش ترین فیلم های گیشه تابستانی آمریکا باشد. عالونه بر 
چین که بخش قابل مالحظه ای از فروش فیلم »ســریع و خشن ۹« را تامین کرده، کره جنوبی 
با ۱۷.۷ میلیون دالر و روســیه با ۱۵.۸ میلیون دالر از دیگر بازارهای پرفروش، این فیلم اکشن و 

هیجانی هستند.

گیشه آمریکا در قبضه سینمای وحشت
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