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دولتی قادر خواهد بود مسائل عظیمی مثل آثار تحریم، تورم ناشی از تحریم و محدودیت های فراقانونی بر حقوق مدنی را حل کند....

www.sobh-eqtesad.ir

ربیعی:
 نیازمند مشارکت حداکثری مردم هستیم

info@sobh-eqtesad.ir

یک کارشناس اقتصادی؛
ارز یارانه  ای سودی برای مردم نداشت

یــک اقتصاددان با تاکیدبر اینکه بانک مرکــزی مقتدر و مالیات بر مجموع 
درآمد دو راهکار مهار پایدار تورم است، گفت: مهار تورم، ثبات قوانین، مقابله 
با فســاد و رفع انحصارات از لوازم تحقق رشد اقتصادی مستمر است. داوود 
منظور در نشســت مدرسه اقتصاد شهید بهشتی که با موضوع پیشران های 
اقتصادی توســعه و اولویت های اقتصادی دولت برگزار شد، اظهارکرد: باید 
ببینم فضای تولید در کشور چگونه است و آیا با این شرایط می توانیم کاری 
کنیم که پیشران ها راه بیافتد.وی با بیان اینکه اساسا یک فضای ضدتولیدی 
در اقتصاد داریم که به مولفه هایی که وجود دارد فرصت رشد نمی دهد، افزود: 
دهه ۹۰ که دهه  فرصت های از دست رفته است ما به شدت فضای اقتصادی 
به یک فضای غیرتولیدی تبدیل شد. یکی از مولفه های مورد نیاز برای تولید 
ثبات است؛ یعنی تولیدکننده در یک فضای باثباتی نسبت به آینده خودش 
تصمیم بگیرد. چگونه تجهیز اعتبار کند و چگونه به ســودآوری برسد. آیا با 
این نرخ تورم که امســال حدود ۵۰ درصد است آیا امکان برنامه ریزی به ما 
می دهد. کشــورهایی که به رشد رســیدند، هدف آنها مهار تورم بوده است. 
کدام اقتصاد بوده که شــرایط تورم دو رقمی بتواند رشد پایدار داشته باشد. 
مــا برای خاموش کردن موتور تورم بودجه و نظام بانکی باید اصالح شــود.
این اقتصاددان با بیان اینکه منشــاء  تورم در کشور به حکمرانی نظام پولی 
برمی گردد، گفت: اگر بانک مرکزی مقتدرانه ترازنامه بانک ها را کنترل کند، 
اگر نقش رگوالتوری خودش را به خوبی ایفا کند خلق پول کنترل می شود. 
۱۴ کشور منطقه منا که اطراف ما هستند تورم آنها زیر ۵ درصد است و در 
برخی کشــورهای منطقه تورم منفی است. چرا این اتفاق افتاده است؟ اول 
سیاست گذاران مجهز به دانش و ابزارهای پولی باشد. دوم اقتدار الزم داشته 
باشــد اما این اقتدار وجود ندارد و به همین دلیل بانک مرکزی قلّک دولت 
می شود.خطر در کمین اقتصاد کشور؛ به خاطر وعده  هایی که نیست / دیالوگ  
هایی که با اقتصاد آزاد آغاز و با برنامه  های دستوری پایان می  یابدوی ادامه 
داد: بنابراین در گام دوم دولت آینده باید اقتدار به بانک مرکزی بدهد. نباید 
درآمد ارزی قابل تصرف به بانک مرکزی فروخته شــود. اگر ارز قابل تصرف 
هم باشــد باز هم به گونه ای باید مدیریت شود که پایه پولی از محل آن رشد 
نکند. همین روندها باعث تورم می شود.منظور با بیان اینکه در قانون برنامه 
نظام شــناور مدیریت تصویب شــده اما در قانون بودجه سه نرخ ارز نوشته 
شــده است، گفت: در این شرایط که سردرگمی برای بازیگران و اهل کسب 
و کار به وجود می  آید آیا امکان برنامه ریزی برای افزایش تولید وجود دارد. در 
سال هایی که درآمد نفتی کم بوده، ۱۰ میلیارد دالر و در سال هایی که درآمد 
نفت بیشــتر بوده ۱۵ میلیــارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف خرید کاالهای 
اساســی شده اســت.وی تصریح کرد: این ارز یارانه ای فساد زیادی داشته و 
سودی برای مردم نداشته است و به همین دلیل باید به سمت ارز تک نرخی 
برویم. کافی اســت واردات و ثبت سفارش ها مدیریت و منابع ارزی افزایش 
یابد. ســال گذشته ۱۶ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه 
داشتیم اما این به راحتی تا ۴۰ میلیارد دالر قابل افزایش است. اگر به نظام 
تک نرخی پایبند باشیم و ارزهایی که منشاء فساد شده را حذف کنیم، قطعا 
شرایط بهبود خواهد یافت.این اقتصاددان گفت: باید نااطمینانی را در اقتصاد 
کاهش دهیم و همه چیز را به تحریم ربط ندهیم. مگر تحریم گفته ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بدهید؟ یارانه ای بدهید که نفعی از آن به مردم نمی رسد؟وی با تاکید 
بر ضرورت اصالح ســاختار نظام بودجه ریزی گفت: هزینه های جاری دولت 
بی رویه رشــد کرده و باز هم رشد می کند. در شرایطی که منابع دولت رشد 
نکرده چگونه هزینه های دولت اینقدر رشــد می کند؟ سیاست مداران ما کی 
می خواهند این را بفهمند؟ دائما هزینه تراشــی می کنند. آیا در این شرایط 
می توانید پرداخت های جاری را ۷۰ درصد افزایش دهید؟ از کجا می خواهید 
تامین کنید؟ از طرف دیگر، درآمد پایداری برای دولت ایجاد نکردید.منظور 
گفت: تا زمانی که پایه مالیاتی مالیات بر مجموع درآمد ایجاد نشود وضعیت 
کســری بودجه ادامه دار خواهد بود. مالیات بر ارزش افزوده در دولت نهم و 
دهم اجرایی شد و االن درآمد خوبی برای دولت به وجود آورده است. ابتکار 
مجلس به سمت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های الی رفته 
است و اینها هم رفتارهای نادرست بازیگران اقتصادی را اصالح می کند و هم 
درآمدهای پایدار برای دولت به وجود می آورد.وی با طرح این ســوال که چرا 
باید بازار سکه، ارز و مسکن منشاء معامالت سفته بازانه شود، گفت: به خاطر 
اینکه آن بازارها در عمل معاف از مالیات است و به همین دلیل حجم زیادی 
از معامالت و نقدینگی به آن سمت می رود.این اقتصاددان افزود: بازار کسب 
و کار ما به شــدت ضدتولیدی است و بر اساس گزارش بانک جهانی رتبه ما 
۱۳۱ است. اینکه چیزی نیست و همه اینها به مقررات و مجوزها بستگی دارد. 
چرا رویه  ارائه مجوزها را به رویه ای پســینی تبدیل نکنیم؟ در نظام پزشکی 
چه تعداد پزشک به خاطر اخذ مجوز از نظام پزشکی نمی توانند طبابت کنند؟ 
در سایر بخش ها هم همین وضعیت وجود دارد.وی با بیان اینکه بسیاری از 
انحصاراتی که شــکل گرفته خودساخته است، گفت: این باعث افت شاخص 
رقابت پذیری در اقتصاد ایران شــده است. از یک طرف تسهیالت به سمت 
تولید نمی رود و از طرف دیگر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهکار بانکی داریم.

منظور گفت: چه بالیی بر ســر بازار سرمایه آورده ایم؟ آیا کسی دیگر در این 
بازار سرمایه گذاری خواهد کرد؟ یک بار آنقدر بزرگش می کنیم و بعد در مدت 
کوتاه آن را خالی می کنیم. شــاخص بازار نصف شده است. آیا دراین شرایط 
کسی به بازار سرمایه اعتماد می کند.وی با تاکید بر اینکه مهم ترین لوازم رشد 
اقتصادی شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد است، افزود: مهار تورم، ثبات قوانین، 
مقابله با فســاد و رفع انحصارات از لوازم تحقق رشد اقتصادی مستمر است. 
منشاء آن تعارض منافع هایی است که شکل گرفته است. اگربه سمت ثبات 
قوانین، تک نرخی کردن ارز، کنترل تورم، حذف مجوزهای دســت و پا گیر 
و.. برویم می توانیم برای رشــد تولید برنامه ریزی کنیم.وی گفت: بنابراین در 
گام اول باید این موارد را اصالح کنیم و بعد به سمت بخش های پیشران در 
اقتصاد برویم. مطالعاتی که براساس جداول داده ستانده است نشان می دهد 
بخش های پیشــران اقتصاد ما بخش های تولید صنعتی، اســتخراج معادن، 
حمل ونقل و انبارداری و.. اســت.وی با اشاره به مباحث مطرح شده در حوزه 
خودرو گفت: برای بخش خودرو باالخره یک نقشه راه نیاز داریم. در این ۶۰ 
سالی که خودرو می سازیم نقشه راه ما چه بوده است؟ کره در این مدت چه 
کرده و ما چه کردیم؟ وقتی یک اختالل ارزی به وجود می آید هزاران خودرو 
در پارکینگ می ماند چون قطعات کلیدی آن نیست. نمی گوییم از فردا همه 
حمایت ها را برداریم اما برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که در یک دوره ۱۰ 
ساله ایران به یک خودروساز تبدیل شود. تجربه کشورها در این زمینه زیاد 
اســت. االن فناوری تولید خودرو در هند به گونه ای پیشرفت کرده است که 
هندی هــا با افتخار خودروی هندی می خرند. باید در یک برنامه زمان بندی 
شــده حمایت ها از صنعت خودرو کاهش یابد.منظور گفت: در شورای پول 
و اعتبار مجوز می گیرند که تســهیالت کالن مازاد بر سقف تعیین شده به 
خودروسازان داده شود در حالی که خودروسازها بزرگترین بدهکاران بانکی 
هســتند. باید به ســمت کاهش انحصارات و حذف انحصارات برویم. حاال 
خودروســازی یک بخش پیچیده اســت و ما در بخش های خیلی ساده هم 

انحصاراتی داریم که هنوز این انحصارات ادامه دارد.

نگــاه

نامزد انتخابات ریاســت جمهــوری با بیان اینکه 
تزریــق  ۲۰۰ میلیون دالری  به بازار ســرمایه را 
پیگیــری می  کنم، گفت: بــورس نباید به محل 

جبران کسری بودجه دولت ها تبدیل شود.
 در پی حضور ســرزده صبح دیروز سید ابراهیم 
رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در تاالر 
بورس اوراق بهادار سعادت آباد تهران، جمع زیادی 
از مالباختگان بازار ســرمایه با این نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری بی واسطه درددل کردند.رئیسی 
پس از شــنیدن حرف های مالباختــگان بورس 
تصریح کرد: متاســفانه کار اشکاالتی داشت که 
سهامداران به ویژه سهامداران ُخرد را نگران کرده 
اســت.وی افزود: نباید مشــکالت را پشت گوش 
انداخت بلکه باید در دل مشکالت رفت، راه حل ها 
را پیدا کرد و با کمک همه کســانی که می توانند 
نقش آفرین باشــند، وضعیت را به سرعت اصالح 
کرد.رئیســی متذکر شــد: بازار بورس و مسائل 
آن مثــل نرخ گذاری و دامنه نوســان را نمی توان 
دســتوری اداره کرد بلکه باید سازوکارهایی برای 
آن ایجاد شــود.نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
با بیــان این که تمام دنیا بــورس دارد و مردم با 
بورس کار می کنند، مهم ترین عامل اعتماد مردم 
به بازار بورس را ثبات این بازار عنوان کرد.رئیسی 
افزود: اآلن در کشور ما وضعیت بازار، تولید، خرید 
و فروش قابل پیش بینی نیست و حتی یک جنس 
معمولی را هم می خواهند بفروشــند، می گویند 
بگذاریــد ببینیم هفته بعد چه می شــود؟!وی با 
انتقاد از تغییرات مکــرر قوانین و مقررات، تاکید 
کرد: ثبات در مقررات از شرایط مهم بازار سرمایه 
است تا ســهام دار بتواند وضع بازار را پیش بینی 
کند.نامزد انتخابات ریاســت جمهــوری با بیان 
این که هر کاری نیازمند پشــتوانه علمی است تا 
سلیقه ای عمل نشــود، گفت: باید تمام وضعیت 
اقتصــادی را برای همه قابل پیــش بینی کنیم 
تا مردم بتوانند برای زندگی و کســب و کارشان 

تصمیم بگیرند.رئیســی در واکنش به گالیه های 
چند تن از مالباختگان بورس از عدم  اجرای مصوبه 
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تزریق 
۲۰۰ میلیون دالری به بــازار بورس قول داد این 
موضــوع را با جدیت پیگیری کند.وی در واکنش 
به ســخن یکی از سهامداران که گفت با توجه به  
رقابت انتخاباتی شما و آقای همتی تردید کردم از 
حرف هایم درباره عدم تزریق پول به بورس توسط 
بانک مرکزی برداشت سیاســی شود، گفت: »نه 
واهلل؛ رقیب من ناکارآمدی ست.«رئیسی در ادامه 
تصریح کرد: مبلغ مصوب در جلسه سران قوا باید 
زودتر به بازار سرمایه تزریق شود تا وضعیت بورس 
هر چه سریع تر ســامان یابد.یکی از مالباختگان 
بورس در گفت وگو با رئیســی اعــالم کرد: »بعد 
از خدا امید ما به شماســت« که وی پاســخ داد: 
»امیدتان به خدا باشــد و بنده هم ان شــاءاهلل به 

عنوان خدمتگزار شما تالشم را خواهم کرد.«
در ایــن دیــدار مالباختــگان بورس که کاســه 
صبرشــان از وعده ها و مواضع مســئوالن دولتی 
درباره رســیدگی به وضعیت بازار ســرمایه لبریز 
شــده بود، از وضعیت ناگوار زندگی خود و بر باد 
رفتن سرمایه های شــان به علت سوءمدیریت این 
بازار از سوی دولت سخن گفتند.رئیسی با تاکید 
بر پیگیری جدی حل مشکالت بورس گفت: همه 
تالش ما این اســت که مشکالت مردم حل شود 
و امیــد و اعتماد به جامعه برگــردد و این هم با 
حرف نمی شود؛ باید ســازوکارها را دنبال کنیم.

نامزد انتخابات ریاســت جمهوری همچنین پس 
از شــنیدن گزارش های کارگــزاران تاالر بورس 
ســعادت آباد دربــاره وضعیت و مشــکالت بازار 
سرمایه، عدم آگاهی بخشی و مدیریت درست را 
از عوامل نابسامانی در بازار بورس دانست.رئیسی 
افزود: مشکل بورس علل و عوامل مختلفی دارد که 
راهکارهای آنها را با کارشناســان بررسی کرده ایم 
اما اگر درســت مدیریت می شد مشکل به وجود 

نمی آمد.وی افزود: یکی از مسائل مهم این است 
که وضعیت بازار بورس باعث خدشــه دار شــدن 
اعتماد مردم شده که اگر این اعتماد بازیابی نشود، 
کار سخت خواهد شد.این نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری سیزدهم گفت: مســأله بورس یکی از 
دغدغه های جدی ماســت و معتقــدم باید تمام 
راهکارهای حل مسأله به اعتمادافزایی سهامداران 
و مردم منجر شود تا کاماًل به بازار سرمایه اعتماد 
داشته باشند.رئیسی خاطر نشان کرد: بورس هم 
باید مانند بانک هــا تأمین کننده نیاز مالی تولید 
باشد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، غیر از این بوده 
است.وی بر همین اساس تأکید کرد: نباید بورس 
به محل رفع مشــکالت بودجه ای کشور و جبران 
کسری بودجه دولت ها تبدیل شود؛ آن هم بدون 
مدیریت الزم.نامزد انتخابات ریاست جمهوری از 
»صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه« به عنوان 
یکی از پشــتوانه های مهم بازار بورس یاد کرد و 
بر فعال تر شــدن آن در دولت مردمی تأکید کرد.

رئیسی همچنین تقویت نظارت درون سازمانی بر 
بــازار بورس را مورد تأکید قرار داد و گفت: هر جا 
نظارت نباشد، دچار مشکل می شود.وی ادامه داد: 
در قانون برای بورس یک سازوکار نظارتی طراحی 
شده که اگر به موقع هشدار ندهد و جلوی برخی 
اقدامات را نگیرد، سفته بازی و برخی کارها جای 
کار اصلی بــورس را می گیرد.این نامزد انتخابات 
ریاســت جمهــوری تصریح کرد: ســازوکارهای 
نظارتــی در بــورس برای حاکم کــردن ثبات بر 
بازار اســت و هر چه این سازوکارها فعال تر شود، 
از تکانه ها جلوگیری می شــود و مردم بهتر از این 
بازار استفاده می کنند.رئیسی در پایان خاطر نشان 
کرد: یکی از کارهای جدی و محوری ما این است 
که بازار بورس را برای مردم اطمینان بخش کنیم  
و وضعیت بازار ســرمایه را با کمک متخصصان و 
صاحبنظران این حوزه به وضعیت سامان یافته و 

مورد اعتماد مردم تغییر دهیم .

وعده رئیسی به مالباختگان بورس؛

تزریق۲۰۰میلیوندالریبهبازارسرمایهراپیگیریمیکنم

رئیس اتاق بازرگانی تهران

۳۰درصد مردم زیر خط فقر رفتند
در گفت وگو با استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا مطرح شد:

تمام وعده های انتخاباتی براساس 
دالر 25 هزار تومان است

با مصرف نابهنجار منابع آب مواجهیم

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: نقطه کلیدی در این وعده ها که متاسفانه مغفول مانده است اینکه 
تمام وعده های انتخاباتی براساس دالر ۲۵ هزار تومان است. در حالیکه اگر نرخ ارز کاهش نیابد، امکان سرمایه 
گذاری هم وجود ندارد که ما آن را در دهه نود و ســرمایه گذاری منفی آن مشــاهده کردیم.حسین راغفر در 
مورد وعده های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری اظهار داشت: نقطه کلیدی در این وعده ها که متاسفانه 
مغفول مانده است اینکه تمام وعده های انتخاباتی براساس دالر ۲۵ هزار تومان است. در حالیکه اگر نرخ ارز 
کاهش نیابد، امکان سرمایه گذاری هم وجود ندارد که ما آن را در دهه نود و سرمایه گذاری منفی آن مشاهده 

کردیم.وی ادامه داد:...

رئیس سازمان بورس با توجیه ریزش 40 درصدی شاخص: 

با وجود انتظارات افزایش نرخ دالر نمی توان 
از لفظ حباب بورس استفاده کرد

رفعتحریمهاپیشنیازحذفتدریجی
دالرازمبادالت

اگر حجم مبادالت ما با کشــورهای همسایه حجم قابل توجهی شود، طبیعی است که می توان از 
پول کشور خود و منطقه نه به شکل تهاتری اما با استفاده از ظرفیت همسایه ها و ظرفیت تجاری 
استفاده کرد. امروزه تعداد محدودی از کشورهای جهان با توجه به حجم تجاری و قدرت اقتصادی 
توانسته اند بر تجارت بین الملل تاثیرگذاری باالتری داشته باشند. یکی از دالیل این امر، وجود دالر به 
عنوان پشتوانه اقتصادی مبادالت بین المللی است. تا پیش از این بسیاری از کشورها مجبور بودند که 
ارزهای خود را برای معامالت خارجی ابتدا تبدیل به دالر کنند و سپس تحویل طرف مقابل دهند. 
همین امر، وابستگی اقتصاد آنها به ذخایر دالری را تشدید می کرده است.هر چند این روند تاکنون 
ادامه پیدا کرده اســت و برای بسیاری از کشورها از جمله ایران چالش های جدی به همراه داشته 
است اما هستند کشورهایی که به دنبال راهکار جایگزین هستند. از جمله این کشورها می توان به 
روسیه اشاره کرد که در اقدامی جدید نزدیک به ۵ میلیارد دالر ارز آمریکا را از سرمایه نفتی خود در 
ماه مه به فروش رساند تا وابستگی آن به دالر و آسیب پذیری آن در برابر تحریم های غربی کاهش 
یابد و طی بیانیه ای اعالم کرد صندوق  رفاه ملی این کشور ۴ میلیارد دالر از سرمایه خود را به یوان 
چین و یک میلیارد دالر از آن را نیز به یورو تبدیل کرده است.اما آیا چنین راهکاری برای ایران نیز 
عملیاتی است؟ این شاید پرسشی باشد که جواب آن مستلزم شناخت جوانب بیشتری است. اقتصاد 
ایران در چهار ســال اخیر با چالش های بزرگی روبرو بوده است. به دلیل خروج ناجوانمردانه ایاالت 
متحده از برجام، شــیوع ویروس کرونا و بلوکه شــدن بسیاری از منابع ارزی کشور به دلیل معطل 
ماندن FATF، درآمد ارزی کشور بنا به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری از ۱۰۰ 
میلیارد دالر در سال های گذشته به یکباره به عدد ۵ میلیارد دالر در دوسال اخیر کاهش یافت که 
همه برنامه های اقتصادی دولت و بانک مرکزی را تحت الشــعاع قرار داد.با این حال، بسیاری مطرح 
می کنند که ایران نیز راهکار روسیه را در تبدیل ارز در پیش بگیرد تا از وابستگی به دالر به عنوان 
ارز مرجع جلوگیری کند و با اتخاذ مبادالت دوجانبه و چند جانبه با یک ارز جایگزین و یا پول ملی 
با تحریم های غرب مقابله کند. اما این اقدام فارغ از ظاهر جذاب خود، در شرایط کنونی ایران، چه 
اندازه منطقی، اقتصادی و عملیاتی اســت؟هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این 
ســوال گفت: در این شرایط که حجم صادرات و واردات ما به حداقل ممکن رسیده است، طبیعتاً 
نمی توان در خصوص اینکه معامالت ما دالری، یورویی، ارز مشترک دوجانبه و یا حتی با معیار پول 
ملی انجام شود، بحث جدی انجام داد.وی ادامه داد: درست است که در حال حاضر تفاهم نامه هایی 
نه تنها بین ایران و عده ای از کشــورها بلکه بین بسیاری از کشورها با یکدیگر به صورت دو جانبه 
و چند جانبه برقرار شــده  است؛ مثل روسیه و چین و یا ترکیه که با برخی کشورها معامالتشان را 
براساس پول های ملی یا یک پول مشترک بین خود برقرار می کنند؛ اما بین اینکه چنین وجوهی از 
معامله برای ایران عملیاتی شود با شرایط کنونی اقتصاد ایران فاصله معناداری وجود دارد.حق شناس 
با اشــاره به اینکه حجم اقتصاد روســیه با اقتصاد ایران در مقطع کنونی قابل قیاس نیست، اضافه 
کرد: اتحادیه اروپا که حتی بحث پول یورو را مطرح کرد، هم نتوانسته مثل دالر قوی و مورد وثوق 
همگان باشــد و در رقابت با دالر هنوز پول مسلطی تلقی نمی شــود. یعنی اگرچه امروزه یورو در 
اتحادیه اروپا وضع شده و سهمی از معامالت جهان با یورو انجام می شود اما دالر همچنان پیشتاز 
در معامالت جهانی اســت.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که در وضعیت کنونی آیا 
ایجاد معامالت بر پایه پول ملی یا ارزی غیر از دالر امکان پذیر اســت یا خیر؟ تصریح کرد: برای ما 
چنین امری می تواند نوعی راهبرد محسوب شود و در بلندمدت مبنای کار بخش بازرگانی قرار گیرد 
اما در کوتاه مدت طبیعتاً کار سختی خواهد بود.وی افزود: بنابراین در یک سمت بحث زیرساخت ها 
را داریم که باید به مرور شــکل بگیرد و بحث دیگر که بخش اصلی است، همان حجم معامالت ما 
است که به دلیل شرایط کنونی به ویژه در بخش صادرات هنوز عدد قابل توجهی نیست.حق شناس 
یادآور شــد: اگر حجم مبادالت ما با کشورهای همسایه حجم قابل توجهی شود، طبیعی است که 
می توان از پول کشور خود و منطقه نه به شکل تهاتری اما با استفاده از ظرفیت همسایه ها و ظرفیت 
تجاری استفاده کرد.این کارشناس اقتصادی دلیل اینکه هنوز برای استفاده از پول ملی در مبادالت 
تجاری خارجی زود است، خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تحریم هستیم اما اگر تحریم ها هم رفع 
شوند، باز هم مجبوریم بخشی از معامالت را با کشورهای دوردست انجام دهیم که آنها هم مکانیزم 
تجاری خودشان را دارند.به نظر می رسد تا زمانی که شرایط مطلوب تر نشود برای ترجیح پول ملی 
و کنار گذاشتن دالر در مبادالت خارجی زود است، اما این امر غیرممکن نیست و همانطور که این 
کارشناس اقتصادی معتقد است در حال حاضر، اولویت کشور رفع تحریم ها و پیوستن به معاهدات 
بین المللی از جمله FATF است تا شرایط به حالت عادی بازگردد و در آن زمان برای اقتصاد کشور 

به ویژه در زمینه صادرات و واردات یک رویکرد اساسی اتخاذ کرد.

اسماعیلی مطرح کرد؛

صدورقرارتامینبرایبرخیمتهمین
پروندهفایلصوتیظریف
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۱۰۲۱۶ ابتال و ۱۳۴ فوتی جدید کرونا در کشور
بر اساس اعالم وزارت بهداشت طی شبانه روز گذشته در کشور، ۱۰هزار و ۲۱۶ بیمار کووید۱۹ شناسایی شدند و متاسفانه ۱۳۴ تن نیز به دلیل این بیماری جان باختند. 
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۴ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۹۶۱ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۸۶۹ هزار و ۹۸۳ نفر نیز ُدز دوم را تزریق 
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به ۵ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۶۵۲ ُدز رسید.تا دیروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰ 
هزار و ۲۱۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که هزار و ۲۶۰ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۴۹ هزار 
و ۶۴۸ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۲ هزار و ۳۵۱ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون دو میلیون و ۶۸۳ هزار و ۲۱۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سه هزار و ۳۹۴ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۲۱ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۷۴۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال 

حاضر ۱۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۰۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۷ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 26 خرداد 1400  5 ذی القعده 1442  16 ژوئن 2021سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4657 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

اسماعیلی مطرح کرد؛گزیده خبر

صدور قرار تامین برای برخی متهمین پرونده فایل صوتی ظریف
سخنگوی قوه قضائیه در چهل و پنجمین نشست خبری خود 
با نمایندگان رســانه های جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا 

را تشریح کرد و به سواالت خبرنگاران در این حوزه پاسخ داد.
، غالمحسین اسماعیلی ســخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این 
نشســت گفت: دهه کرامت تداعی کننده عزم، اراده، قاطعیت و 
تحول آفرینی زنان بزرگ و بانوان آســمانی در حمایت از حق و 
حقیقت در جهان بشریت است.وی گفت: انتخابات یعنی احقاق 
حق و ســتاندن حق خویش، عدم حضور در انتخابات خواست 
دشمن و ضرر و خسارت محض است؛ اما مردم ایران نشان دادند 
که در نا امید کردن دشــمن حماسه ساز هستند و ید طوالنی 
در نا امید کردن دشــمنان نظام و انقالب دارند و ان شــاء اهلل 
در جمعه این هفته مردم با حضور حماســی و آگاهانه خویش 
حماسه ای دیگر خلق و دشمنان را ناامید می کنند.اسماعیلی با 
اشاره به بیانات رهبر انقالب مبنی بر دعوت مردم برای شرکت 
در انتخابات افزود: اینجانب به عنوان کســی که ممکن اســت 
برخــی از افراد جامعه برای کالمم ارزش قائل باشــند، مصرانه 
از تمام شــهروندان دعوت می کنــم در انتخابات ۲۸ خرداد ماه 

حضور پیدا کنند.

انتشار برخی از احکام دادگاه های مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده مربوط به مؤسسه ولیعصر 
و توســعه البرز رســیدگی ها انجام و حکم نهایی صادر شد؛ در 
پرونده مؤسسه ولیعصر حسن قربانی و مهدی بهرامی حسن آباد 
و محسن حاتمی نژاد به جرم مشارکت در اخالل نظام اقتصادی 
محاکمه شــدند.وی با اشاره به بخش دوم پرونده کیمیا خودرو 
گفت: دلینا فتاحــی نیا، مهدی فتاحی نیا و مرتضی فتاحی نیا 
محکوم شدند. دلینا فتاحی نیا به ۲۰ سال حبس، جزای نقدی 
و محرومیت از خدمات دولتی، مهدی فتاحی نیا به ۲۱ ســال 
حبس، مرتضی فتاحی نیا به ۱۵ ســال حبس محکوم شــدند.

اسماعیلی با اشاره به پرونده صدرا نفت سپاهان با داشتن ۱۷۰۰ 
شاکی گفت: رســیدگی به این پرونده انجام شد و فردی که با 
تشــکیل یک صندوق سرمایه های کالنی را جلب کرده بود و به 
تحمل ۲۰ سال حبس، ضبط اموال محکوم شد و از محل اموال 
ابتدا مطالبات مردم پرداخته خواهد شد.سخنگوی قوه قضائیه 
تصریح کرد: دادگاه پرونده حســن رعیت هم در حال برگزاری 
اســت.وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه توسط برخی از 
کاندیداها در مناظرات گفته شد علت تعطیلی واحدهای دولتی 
که توســط قوه قضائیه بازگشایی شدند احکام قوه قضائیه بوده 
اســت، گفت: بارها گفته ایم به لحاظ وظیفه حاکمیتی و اجابت 
رهنمودهای مقام معظم رهبری حمایت از واحدهای تولیدی در 
دستور کار ما است و ادعایی که گفته شد خود واحدهای قضائی 
آن ها را تعطیل کردند درست نیست و ۱ درصد واحدها پرونده 
قضائی داشــتند و در همین پرونده ها هم ما به ســراغ تعطیلی 
نرفتیم بلکه مدعیانی داشتند و نظام بانکی علیه آن ها طرح دعوا 
کرده است و قوه قضائیه در مقام رسیدگی بانک های طلبکار وارد 
عمل شده است.اسماعیلی ادامه داد: حدود ۹۹ درصد واحدهای 
تولیدی رأی قبلی قضائی نداشــتند، قــوه قضائیه ۲ هزار واحد 
تولیدی را راه اندازی کــرد؛ در ایالم ۵۶ واحد، تهران ۵۲ واحد 
تولیدی با ۶ هزار و ۴۱۴ کارگر، در خراسان رضوی ۱۷۳ واحد، 
در فــارس ۱۳۵ واحد، قزوین ۶۲ واحــد و در گیالن ۷۸ واحد 
تولیدی راه اندازی شدند.ســخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این 

واحدها گفت: سبالن پارچه اردبیل، شیر وارنا ورامین، آلومینیوم 
پارس ساوه، ایران ترانسفو، شــرکت سیلندر امید فردا گیالن، 
کشتارگاه مرغ مانشت، کلوچه شاداب مهر از جمله این واحدها 
بودند.وی ادامه داد: در سفر به استان فارس از برخی از واحدها 
بازدید شــد و اینها واحدهایی هســتند که از طریق بانک های 
طلبکار تعطیل شــدند و ریاســت قوه قضائیه دســتور داد این 
واحدها بازرسی شدند.سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آخرین 
وضعیت پرونده عیسی شریفی ادامه داد: سازمان قضائی نیروهای 
مسلح اعالمیه رسمی داده است که حکم صادر شده و حکم در 
دیوان عالی کشــور تأیید شده است اما من تعجب می کنم چرا 

برخی از افراد اظهار می کنند از این احکام بی خبر هستند!

ممنوع الخروجی برخی افراد مرتبط با انتشار فایل صوتی 
وزیر خارجه

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت انتشار فایل 
صوتی وزیر خارجه خاطرنشان کرد: از افراد متعددی تحقیق شده 
اســت، برخی از افراد ممنوع الخروج شده اند و برای برخی از افراد 
قرار تأمین صادر و با قید این قرار آزاد هســتند، به محض اینکه 
پرونده نهایی شــود نتیجه گیری های کلی را اعالم می کنیم.وی 
در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده ۱۱ متخلف بانک مرکزی 
و شهرداری سابق اظهار کرد: من درباره تمام این ۱۱ نفر توضیح 
دادم که قوه قضائیه برای آن ها اقدامات خوبی انجام داده و برخی 
از محکومین آن ها در زندان هســتند و مطالبات بانک ها وصول 
شــده اســت در مجموع با پیگیری قوه قضائیه بالغ به ۳۰ هزار 
میلیارد تومان از مطالبات بانک ها وصول شــده قوه قضائیه بیکار 
ننشســته و گفتم این ها اقداماتی اســت که توسط قوه قضائیه 
انجام گرفته است.ســخنگوی قوه قضائیه درباره رأی دیوان عالی 
کشــور و وقف جنگل های آق مشهد گفت: این پرونده رسیدگی 
شــده بود و با گزارش رئیس دادگســتری اعاده ماده ۴۷۷ شد و 
رأی موقوفه بودن این جنگل نقض شــد و پرونده به دیوان عالی 
کشــور ارسال شد و هنوز رأی ابالغ نشده است.اسماعیلی درباره 
پرونده تعاونی فرشــتگان گفت: این پرونده کثیر الشاکی است و 
به شعبه ویژه رســیدگی اخالل در نظام اقتصادی ارسال شده و 
خوشبختانه به موازات کار قضائی سعی می کنیم اموال را شناسایی 
کنیم و اســترداد طلب طلبکاران را انجام دهیم و بانک مرکزی 
همکاری های خوبی داشته و خط اعتباری ۵ هزار میلیارد تومانی 

تخصیص داده است و از محل این خط اعتباری تسویه مطالبات 
طلبکاران انجام شده و تقریباً ۱۹۰ مورد از طلبکاران بزرگ باقی 

مانده و نسبت به تسویه مطالبات این افراد اقدام می شود.

آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
اســماعیلی در پاســخ به ســوالی مربوط به پرونده هواپیمایی 
اوکرایــن افزود: در ارتباط با این پرونده و آن چیزی که از اعالم 
موضوع دولتمردان کشــور اوکراین نقل شده است مجدد اعالم 
می کنم که مرجع صالح برای رســیدگی به این موضوع مراجع 
قضائی جمهوری اســالمی اســت، یکی از رسیدگی های فنی، 
دقیق، کارشناسانه و همه جانبه انجام شده، کیفرخواست پرونده 
به دادگاه ارجاع داده شده و ان شاء اهلل به زودی جلسات دادگاه 
برگزار می شود.سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع پرداخت 
غرامت که زودتر از رأی دادگاه در حال انجام است، گفت: این از 
خوبی دســتگاه قضائی ما است که قبل از حکم طلب طلبکاران 
را پرداخت می کنیم؛ در قوانین پیش بینی شده است در برخی 
از حــوادث و ســوانح قبل از اینکه رأی دادگاه صادر شــود، در 
همان ابتدای امر ۵۰ درصد و در برخی موارد صد در صد دیه یا 
غرامت پرداخت شود.وی ادامه داد: مایه تأسف است کشورهایی 
از حقوق بشر و دموکراسی می زنند هم وطنان ایرانی مقیم کانادا 
را که حدود ۵۰۰ هزار نفر هستند را از حق طبیعی خود که رأی 
دادن اســت محروم می کنند و آنها را مجبور می کنند که بروند 
در کشــورهای همجوار رأی بدهند این یک اقدام غیر حقوقی 
است.اســماعیلی در پاسخ به ســوالی درباره اصالح مجازات در 
طرح تحول قوه قضائیه و تدابیر دســتگاه قضا در این امر بیان 
کرد: در این حوزه اقدامات خوبی صورت گرفته به موجب طرح 
نمایندگان مجلس و کاهش مجازات حبس بخشی از دغدغه ها 
کاهش یافت و بخشــنامه قوه قضائیه در اســتفاده حداکثری 
مجازات حبس بود و در خصوص مجازات های جایگزین در سال 
گذشته با رشد چشــمگیری مواجه بودیم.وی ادامه داد: توسعه 
پابندهای الکترونیک از جملــه اقدامات دیگر بود و به حدود ۳ 
هزار نفر افزایش یافته است و با تأمین اعتبار صورت گرفته ۲۰ 
هزار پابند الکترونیک در خط تولید قرار دارد و در جهت حمایت 
از خانواده زندانیان در الیحه بودجه پیش بینی هایی انجام شده 
و با راه اندازی ســامانه حمایت برای خانواده هــای زندانیان با 

دستگاه های مختلف اقداماتی صورت گرفته است.

ثبت 1۳7۳ تخلف انتخاباتی در سامانه سجام
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه 
تعداد شــکایت انتخاباتی در سامانه سجام ثبت شده است، 
گفت: هــزار و ۳۷۳ گزارش مردمــی در ارتباط با تخلفات 
انتخاباتی در سامانه سجام ثبت شده است، اقدامات مؤثری 
در مورد این گزارشــات انجام شده اســت.وی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه چه برخوردی با تبعه چینی که اقدام به 
انتشار عکس و فیلم های دختران ایرانی کرده است می شود، 
گفــت: بعد از حادثه ای که رخ داد و فیلم هایی که در فضای 
مجازی در ارتباط با این موضوع منتشــر شد، قوه قضائیه با 
همکاری ناجا ورود کرد و موفق شــدیم این فرد شناسایی 
کنیم و یکی از همدستان او را هم شناسایی و دستگیر کنیم، 
این پرونده دو متهــم دارد و در چارچوب ضوابط قانونی در 
حال اجرا اســت، برای اینکه این افراد قبل از رســیدگی از 
کشــور خارج نشــوند -چون که با قید وثیقه آزاد هستند- 

ممنوع الخروج شدند.

احتمال تحت تعقیب قرار گرفتن برخی مدیران اجرایی 
در ارتباط با قطع برق

ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر مبنی 
بر اینکه آخرین موضع دســتگاه قضا در ارتباط با ترک فعل در 
موضوع قطع برق و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن و برخی کم 
کاری ها در حوزه تأمین برق مورد نیاز کشــور را تشریح کنید، 
اظهار کرد: این موضوع ترک یکی از مهم ترین مباحث در دوره 
تحول اســت، معموالً مجرمین تحت تعقیب قرار می گرفتند اما 
در این دوره قــوه قضائیه برای افرادی و مدیرانی که ترک فعل 
کرده اند هم قرار صادر می شــود و تحت تعقیب قرار می گیرند.

وی ادامه داد: از نمونه تحت تعقیب قرار گرفتن مدیران می توانم 
به حادثه سیل شــیراز اشاره کنم که در این پرونده حتی برای 
مدیران متخلف قبلی هم قرار صادر شد.اســماعیلی خاطرنشان 
کرد: قرار اســت تا در کنار دادسرای کارکنان دولت یک دادسرا 
هم تشــکیل دهیم برای افرادی که باید به دلیل ترک فعل به 
جرم آنها رسیدگی شود، با تشــکیل این دادسرا قطعاً اقدامات 
خوبی در زمینه ترک فعل انجام می شود.سخنگوی قوه قضائیه 
به بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در موضوع قطع برق اشاره 
کرد و گفت: پرونده قطع برق به بازرســی کل کشور ارجاع داده 
شده است، هنوز نتیجه بررســی های این سازمان نهایی نشده 
است، اگر خروجی این سازمان مستلزم تعقیب برخی از مدیران 
باشد قطعاً این کار انجام می شود و اگر خروجی این سازمان چیز 
دیگری باشد به سایر احکام قضائی بسنده می شود.وی در پاسخ 
به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضائیه در جهت همکاری با دولت 
راهکارهایی برای حمایت از تولید داشته است یا خیر اظهار کرد: 
ما معتقد به همکاری بین بخشــی هستیم و در جلسات سران 
قوه و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اقدامات خوبی در راستای 
هم افزایی انجام گرفته و قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ هم اقدامات 
خود را انجام می دهد.وی ادامه داد: ما در سال ۱۴۰۰ به همدان 
سفر کردیم و کارخانه کلوچه کیوان همدان با ورود قوه قضائیه 
رفع موانع شــد و در تمامی واحدهای قضائی حمایت از تولید 
در حال انجام است.اسماعیلی تصریح کرد: ان شااهلل قرار آینده 
مــا نه در هفته آینده بلکه روز جمعــه و پای صندوق های رأی 

خواهد بود.

روحانی: 
همه دنیا باید از جنایت ضدبشری دولت 

ترامپ علیه ملت ایران آگاه شوند
رئیس جمهور گفت: الزم اســت برای آگاهی همگان سند جنایت تحمیل جنگ 
اقتصادی و اعمال کنندگان تحریم های فراگیر و بی سابقه منتشر شود تا همه دنیا 

از جنایت ضدبشری دولت ترامپ علیه ملت ایران آگاه شوند.
دویست و سی و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز سه شنبه 
به ریاســت رئیس جمهور برگزار و در این جلســه گزارش شــاخص های کالن 
اقتصادی پس از دوره فشار حداکثری و جنگ اقتصادی و شوک حاصل از کرونا 
و اثرات این دو عامل برونی بر اقتصاد کشــور ارائه شد.در این گزارش با توجه به 
روند توســعه و رشد اقتصادی کشورمان در فاصله سال های ۹۳ تا ۹۶ و مقایسه 
با وضعیت اقتصاد ایران درصورت نبود تحریم ها در سال های ۹۶ تا ۹۹، خسارات 
و تبعات منفی تحریم های آمریکا بر شاخص های کالن اقتصادی از جمله تولید 
ناخالص داخلی، نقدینگی، تورم، اشتغال و تراز تجاری در طول جنگ اقتصادی 

مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.
رئیس جمهور با اشاره به این گزارش تصریح کرد: الزم است برای آگاهی همگان 
ســند جنایت تحمیل جنگ اقتصادی و اعمال کننــدگان تحریم های فراگیر و 
بی سابقه منتشــر شود تا همه دنیا از جنایت ضدبشری دولت ترامپ علیه ملت 
ایران آگاه شوند.روحانی با اشاره به عوارض جنگ اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه 
اقتصادی کشــور و زندگی و معیشــت عامه مردم گفت: جنایت علیه بشــریت 
به طور معمول در اذهان عمومی، معادل جنگ و درگیری نظامی دیده می شــود 
درصورتــی که تحریم و جنگ اقتصادی نیز باید به عنوان جنایتی خاموش علیه 
بشریت شــناخته و ثبت شود و ایران به عنوان قربانی این اقدام غیرانسانی سند 
جنایت تحریم کنندگان را به جهانیان ارائه خواهد کرد.وی با تشــریح مقاومت 
مــردم و مدیریت دولت درمقابله با این جنگ و شکســت دادن تحریم کنندگان 
گفت: کنار ســند جنایت ترامپ که در راه توسعه و پیشرفت یک کشور و ملت 
مانع ایجاد کرد و به معیشــت مردم و حتی ســالمت و بهداشت و درمان آنان 
آسیب و زیان وارد ساخت باید سند مقاومت و مدیریت مقابله با جنگ اقتصادی 
هم به دنیا ارائه شود.رئیس جمهور با قهرمانانه خواندن سند مقاومت و مدیریت 
جنگ اقتصادی گفت: این که بعد از سه سال و نیم جنگ اقتصادی تحریم گذاران 
امروز به شکســت خود اذعان می کنند، خود گواه بزرگی بر پیروزی ملت ایران 
و مدیریت مؤثر در مقابله با جنگ اقتصادی اســت که همه موظف به ارائه این 
سند هستند.در این جلســه سرپرست بانک مرکزی گزارش شاخص های کالن 
فصل زمســتان گذشته و عملکرد ســال ۹۹ اقتصاد ایران را ارائه کرد.بر اساس 
این گزارش، به رغم همه مشــکالت ناشــی از جنگ اقتصــادی و کرونا، در این 
فصل، شاخص تولید در بخش های مهم مثبت شده است.همچنین در این جلسه 
وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه مانع زدایی و تشــویق تولید در حوزه صنایع 
و معادن را ارائه کرد که پس از بحث و بررسی، ادامه تالش ها در زمینه تسهیل 
فضای ســرمایه گذاری و تولید و زدودن مقررات دست وپاگیر، با همکاری دیگر 
دســتگاه های ذی ربط برای تداوم رشد بخش صنعتی کشــور مورد تأکید قرار 
گرفت.رئیس جمهور با اشاره به عملکرد چشمگیر بخش صنعت و معدن در سال 
۹۹، به رغم همه فشارهای تحریمی و کرونا، از تالش صنعتگران، سرمایه گذاران 
و کارگران و مهندسان این بخش قدردانی کرد و گفت: به راستی حماسه افزایش 
تولید کشــور در هنگامه فشار حداکثری خارجی، فصل افتخارآفرینی در تاریخ 
اقتصاد کشــور است و جفاست اگر با ســیاه نمایی این حماسه مقاومت عالمانه 

به دلیل مالحظات سیاسی و جناحی نادیده گرفته شود.

امیر سرتیپ کیومرث حیدری:
نزاجا ظرفیت خود را برای برگزاری پرشور 

انتخابات پای کار خواهد آورد
فرمانده نیروی زمینــی ارتش گفت: نیروی زمینی جهــت برگزاری انتخاباتی 
گسترده و پرشور تمامی ظرفیت های الزم را پای کار خواهد آورد.، امیر سرتیپ 
کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در مراسم 
افتتاح مرکز واکسیناسیون کرونا و دومین بیمارستان پایش سالمت نزاجا اظهار 
داشت: نیروی زمینی جهت برگزاری انتخاباتی گسترده و پرشور تمامی ظرفیت 
های الزم را پای کار خواهد آورد.وی با بیان اینکه در این انتخابات نیز همچون 
گذشــته لبیک گوی رهبر معظم انقالب اسالمی خواهیم بود گفت: یگان های 
بالگردی ما آمادگی کامل را در جهت حمایت و پشــتیبانی از برگزاری انتخابات 
را دارند و همچنین دیگر نیروهای ما در مرزها و پادگان ها امنیت را در کشــور 
برقرار می کنند.فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران با اشاره به 
نقــش نیروی زمینی در مقابله با ویروس کرونــا گفت: نیروی زمینی از آغازین 
روزهای شــیوع کرونا با قدرت وارد عرصه شــد و با غربالگری، ضدعفونی معابر، 
ایجاد نقاهتگاه ها و پذیرش بیماران کرونایی در بیمارســتان های تحت پوشش 
بار دیگر شــعار ارتش فدای ملت را به ظهور رساند.وی گفت: ارتش پس از ابالغ 
ســتاد کل نیروهای مسلح به سرعت قرارگاه پدافند زیســتی را تشکیل داد و 
۲۸ بیمارســتان را در خدمت بهداشت و درمان کشور گذاشت؛ ارتش همچنین 
بیمارســتان هاجر را به این موضوع اختصاص داده و ۱۲ هزار کادر پزشــکی را 
در این رابطه به خدمت گرفت.وی افزود: نیروی زمینی در ۱۲ اســتان نقاهتگاه 
ایجاد کرده و ۸ شهید مدافع سالمت را نیز در طول خدمت رسانی تقدیم نظام 

سالمت کشور کرد.

امیر سیاری:
ارتش و نیروهای مسلح در قله اقتدار و 

توانمندی رزم هستند
معــاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه ارتش و نیروهای مســلح در قله 
اقتدار و توانمندی رزم هســتند، گفت: نیروی زمینی و هوانیروز بعد از دفاع 
مقدس به بازسازی و ارتقاء توان رزمی خود پرداختند.، امیر دریادار حبیب اهلل 
سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در آیین افتتاح دومین بیمارستان و مرکز 
پایش سالمت رایگان و تزریق واکسیناسیون کرونایی با نام شهید کشوری که 
در مجموعه درماندگاهی صدر هوانیروز طی ســخنانی اظهار داشــت: نیروی 
زمینی از بعد از پیروزی انقالب اسالمی سینه سپر کرده و در مبارزه با عناصر 
ضد انقالب در عرصه های مختلف حضور داشــت این امر هیچ کس پوشیده 
نیســت .وی ادامه داد: علی رغم مشکالتی که برای نیروی زمینی ایجاد کرده 
بودند ، اما این نیرو در مقابل عوامل ضد انقالب مردانه ایســتاد و موفق شد . 
نیروی زمینی ارتش ۸ ســال دفاع مقدس را با سرافرازی پشت سر گذاشت و 
عملیات های بزرگ و افتخار آمیز و بالنده ای انجام داد.معاون هماهنگ کننده 
ارتــش افزود: هوانیروز در دفاع مقدس خوش درخشــید به ویژه در عملیات 
مرصاد که مهر تاییدی بر عملکرد هوانیروز زده شــد، مردانه ایستادند و پوزه 
همه منافقین را به خاک مالیدند. بر روان پاک همه کارکنان هوانیروز که در 
عملیات های دفاع مقدس و به ویژه در عملیات مرصاد به درجه رفیع شهادت 

رسیدند، دورود می فرستیم.

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:
ارسال تعرفه های انتخاباتی به استانها

وزیر کشــور با بیان اینکه هیچ معضل و مشــکل امنیتــی نداریم، گفت: پیش 
بینی های الزم برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات انجام شــده است. عبدالرضا 
رحمانــی فضلی دیروز پس از برگزاری جلســه مجازی با اســتانداران در جمع 
خبرنگاران، گفت: جلسه بســیار خوبی با استانداران داشتیم و یک روز دیگر تا 
تبلیغات نامزدهای انتخابات باقی مانده اســت.وی با بیان اینکه البته تمهیدات 
اجرایی انتخابات همچنان انجام می شــود، افزود: وزارت کشور در ۶ ماه گذشته 
به صورت منسجم، فعال و مســتمر به ویژه در بعد اجرایی انتخابات در سراسر 
کشــور تالش کرده و برنامه ریزی داشته اســت.وزیر کشور تصریح کرد: در کنار 
فعالیت های جاری که به عهده وزارت کشــور است، اســتانداران، فرمانداران و 
بخشــداران فعالیت های زیادی را در راســتای تمهیدات اجرایی انتخابات انجام 
دادند. بنده در این جلسه از استانداران تشکر و تاکید کردم که در این چند روزی 
که تا انتخابات باقی مانده است، اقدامات خود را به درستی انجام دهند تا بتوانیم 
انتخابات مطمئن، قانونی، سالم و در این دوره، بهداشتی داشته باشیم که منجر به 
اطمینان بخشی و اعتماد زایی برای مردم شود.رحمانی فضلی بیان کرد: همچنین 
استانداران گزارشی از اقدامات خود در راستای افزایش مشارکت و حضور مردم 
در انتخابات در سطح استان ها ارائه کردند.وی با بیان اینکه عالوه بر بیماری کرونا 
با یکســری از نگرانی ها و کاستی های دیگر به ویژه در حوزه تبلیغات انتخاباتی 
مواجه هستیم، گفت: مدارس کشــور در حالی که همواره به عنوان کانون های 
مشــارکت بوده، تعطیل است. دانشگاه ها به عنوان یکی از مراکز فعال سیاسی و 
مشــارکت افزا، تعطیل است. مساجد هم که یکی از کانون های مهم مشارکت و 
آگاهی افزایی توســط روحانیون و مؤمنان است، تقریباً تعطیل است.وزیر کشور 
ادامه داد: در این دوره از انتخابات بســیاری از نامزدهای انتخابات در اســتان ها 
ســتاد تشکیل ندادند و زمانی که ستاد نباشــد، تجمع و میتینگ هم نیست و 
همه اینها دست به دست هم داد و در کنار یک رقابت تقریباً ضعیف، ما مواجه با 
شرایطی هستیم که این شرایط را صدا و سیما، رسانه ها، دستگاه های اجرایی و 
مردم باید در عمل جبران کنند.رحمانی فضلی تاکید کرد: در انتخابات، امر مهم 
انتقال قدرت و مسئولیت از یک فرد به فرد دیگری انجام می شود و آثار سیاسی، 
اجتماعی، بین المللی و حتی امنیتی انتخابات به نحوه حضور مردم و مشارکت 
آنان بستگی دارد. رسانه های مختلف دنیا هم انتخابات ما را تحلیل می کنند و بر 
اساس تحلیل و برآورد شأن تصمیم می گیرند و اقدام می کنند.وی با بیان اینکه 
از همه اســتانداران درباره مسئله امنیت در انتخابات سوال شد که طبق گزارش 
آنان تاکنون هیچ معضل و مشکل امنیتی نداریم، گفت: پیش بینی های الزم برای 
برگزاری هر چه بهتر انتخابات انجام شده است و ما رصدهای خود را به صورت 
مســتمر انجام خواهیم داد و البته تجربیات قبلی هم در این زمینه داریم و در 

حوزه تدارکات هم مشکلی نداریم.

ســخنگوی دولت گفت: دولتی قادر خواهد بود مسائل 
عظیمــی مثل آثار تحریــم، تورم ناشــی از تحریم و 
محدودیت های فراقانونــی بر حقوق مدنی را حل کند 
و محدودیت های ظالمانه بین المللی را رفع کند که با 
مشارکت باالی مردم به قدرت رسیده باشد.، علی ربیعی 
سخنگوی دولت در نشست خبری خود با رسانه ها اظهار 
داشــت: راه مشارکت باال و غافلگیرکننده مردم در پای 
صندوق های رای می تواند همه جریان های مخالف ایران 
را در برابر اراده شکست ناپذیر مردم تسلیم کند. مردم 
ما با مشــکالت زیاد ناشــی از تحریم ها، دست و پنجه 
نرم می کنند که سزاوار آن نیستند و مطالبات بر حقی 
دارند که تامین آن یک اولویت فوری و ضروری اســت 
امــا دولتی قادر خواهد بود مســائل عظیمی مثل آثار 
تحریم، تورم ناشی از تحریم و محدودیت های فراقانونی 
بر حقوق مدنــی را حل کند و محدودیت های ظالمانه 
بین المللــی را رفع کند که با مشــارکت باالی مردم 
به قدرت رسیده باشــد.وی افزود: در طرف دیگر، این 
واقعیت کتمان پذیر نیست که تنها دولتی که با مشارکت 
باال در صندوق های رای تشکیل شده، به مردم پاسخگو 
خواهد بود. مشارکت حداکثری هیچ معنای دیگری جز 
این ندارد که مطالبات قانونی مردم مطابق با آرمان های 
انقالب و حقوق مندرج در قانون اساسی تعطیل پذیر و 
دورزدنی نیست و این قوی ترین و رساترین پیامی است 
که مردم ما می توانند با حضور در انتخابات و نقش بر آب 
کردن نقشه ی بدخواهان مخابره کنند.سخنگوی دولت 
گفت: به عنوان کســی که در ۵ دهه گذشته، همچنان 
بــه آرمان اصالح و ترقی بر مبنــای ارزش های انقالب 
اسالمی متعهد و کوشا بوده ایم، می گویم که مشارکت 
حداکثری و تالش برای بارورکردن بذرهای امید، تنها 
راه اصالح خردمندانه و ماندگار اســت. از صمیم قلب 
امیدوارم که روز جمعه یکبار دیگر ثابت کنیم که اجازه 
نخواهیم داد عده ای روزنه های امید ما را ببندند و عده ای 
دیگر با این مصیبت، ســور و سات پایکوبی خود را در 
کنــار ظالمان، علیه ایران فراهم کنند.ربیعی هم چنین 

اظهار داشــت: هیات وزیران در مصوبه ای به پیشنهاد 
ســازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی طرح 
اقدام ملی مســکن را به تصویب رساند. به موجب آیین 
نامــه مذکور، برای تأمین مســکن گروه های کم درآمد 
بــه میزان کمک و یا ما به التفاوت نرخ ســود ۵ درصد 
تسهیالت مشــارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی تا 
ســقف سود مصوب تســهیالت بخش مسکن از محل 
اعتبارات منــدرج در جدول مصارف تبصره )۱۴( قانون 
بودجه ســنواتی با ارائه تضامین الزم توسط دستگاه یا 
نهاد متولی پیش بینی می گردد.وی هم چنین تشــریح 
کرد: در مصوبه دیگری دولت به منظور تســهیل سفر 
زائران ایرانی به عراق به ویژه در ایام اربعین حســینی، 
برقــراری مقررات لغو روادیــد ۴۵ روزه برای دارندگان 
گذرنامه عادی بین دولت های دو کشــور به شرط عمل 
متقابل را به تصویب رساند.سخنگوی دولت در پاسخ به 
این ســوال که در مناظره سوم ریاست جمهوری یکی 
از نامزدها، برجام را چک بی محلی دانســته که جواب 
نداده اســت. همچنین گفته که امکان تعامل با جهان 
وجود دارد و این دولت نتوانسته با کشورها ارتباط برقرار 
کند و عراق را هم مثال زده است. همچنین یکی دیگر 
از نامزدها اعالم کرده شما نتوانستید دولت برجام را اجرا 
کنید و اجرای برجام به یک دولت مقتدر نیاز دارد. پاسخ 
شما به این اظهارات چیست؟ گفت: متاسفم که برخی با 

اظهارنظرهایشان نشان می دهند که هیچ درک درستی 
از روابط بین الملل و اقتصاد بهم پیوسته جهانی ندارند. 
همین کشور عراق که مثال زده بودند، به عنوان کشوری 
که دوست، همسایه و برادر ما بوده و هست و پیوستگی 
فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی زیادی با آنها داریم، موقع 
خرید واکسن کرونا، بدون اجازه آمریکا پولمان را انتقال 
نداد.وی افزود: شما وقتی ماهیت تحریم ها درک نکنید 
یا عامدانه آن را نادیده بگیرید، طبیعی است که همچین 
اظهارنظرهایی داشته باشید. البته به نظرم مشکل ما در 
این مناظره ها، فقط نام نبردن از تحریم نبود؛ بلکه مشکل 
آن است که برخی حتی ماهیت تحریم را نمی شناسند. 
آنها یا درکی  از تحریم ندارند یا عامدانه اثرات تحریم ها 
را نادیده می گیرند؛ لذا این سوال پیش می آید که چطور 
میخواهید برنامه ای برای کاهش رنج مردم داشته باشید 
وقتی ماهیت تحریم  را نمی شناســید. این داستانی که 
میخواهم روایت کنم، مربوط به قرون گذشــته نیست؛ 
برای همین چند وقت قبل است. تا دیروز برخی برجام را 
الشه متعفن خواندند؛  آن را در مجلس به آتش کشیدند 
ولی امروز برجام را دستاورد نظام می دانند.ربیعی تصریح 
کرد: این حرف درستی است که اجرای موفق هر سیاست 
خارجی، نیاز به اقتدار دارد. کاش جواب می دادند که اگر 
این دولت مقتدر نبود چگونه توانســت، با وجود خروج 
آمریکا از برجام، آمریکای ترامپ را در جهان منزوی کند، 
طرح های خطرناک آن را در شورای امنیت سازمان ملل 
متحد به شکســت بکشاند و در دادگاه های بین المللی 
محکوم کند و سرانجام آمریکا را به میز مذاکره بر اساس 
احترام به حقوق متقابل بازگرداند؟ کاش بجای نمایش 
اقتدار، جواب می دادند که اگر به اقتدار ملی اهمیت می 
دهند بر چه اساسی در برابر هجمه های غیرمنصفانه و 
حتی بی رحمانه به دولت و به ویژه دیپلمات های ما در 
خط مقدم از فیلم سازی های تخیلی، اتهام زنی های بی 
اساس گرفته تا برافراشتن بیلبوردهای اهانت آمیز عده 
ای اقلیت افراطی، سکوت کردند و اجازه دادند که اجماع 
و اقتدار داخلی ما پیش چشم جهانیان مخدوش شود؟  

ربیعی:

 نیازمند مشارکت حداکثری مردم هستیم
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گزیده خبر در گفت وگو با استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا مطرح شد:

تمام وعده های انتخاباتی براساس دالر ۲۵ هزار تومان است
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: نقطه کلیدی در این 
وعده ها که متاســفانه مغفول مانده است اینکه تمام وعده های 
انتخاباتی براساس دالر ۲۵ هزار تومان است. در حالیکه اگر نرخ 
ارز کاهش نیابد، امکان سرمایه گذاری هم وجود ندارد که ما آن 
را در دهه نود و سرمایه گذاری منفی آن مشاهده کردیم.حسین 
راغفر در مورد وعده های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری 
اظهار داشت: نقطه کلیدی در این وعده ها که متاسفانه مغفول 
مانده است اینکه تمام وعده های انتخاباتی براساس دالر ۲۵ هزار 
تومان است. در حالیکه اگر نرخ ارز کاهش نیابد، امکان سرمایه 
گذاری هم وجود ندارد که ما آن را در دهه نود و سرمایه گذاری 
منفی آن مشــاهده کردیم.وی ادامه داد: در سال های ۹۰ و ۹۱ 
و همچنین از ســال ۹۶ تا ۹۹ جهش های ارزی مکرر داشتیم 
که باعث افزایش هزینه سرمایه گذاری شد. در این شرایط یک 
دور باطل ایجاد می شــود یعنی با سرمایه گذاری اندک، رکود، 
بیکاری و تورم افزایش می یابد که در نهایت باز سرمایه گذاری 
را کاهش می دهد و این برای اقتصاد خطرناک است مگر اینکه 
نرخ دالر کاهش یابد. همانطور که بصورت دســتوری نرخ باال 
رفته، با همان دستور نیز می توان کاهش داد.این استاد اقتصاد 
دانشــگاه الزهرا تصریح کرد: این ارز برای مردم است و باید در 
راســتای نیازهای اساسی آنها و همچنین بخش پیشران تولید 
تخصیص یابد بنابراین بایــد بودجه ریزی ارزی صورت بگیرد. 
البته عده ای نیز نگران کاهش نرخ ارز هستند که در واقع ترس 
آنها از  کاهش ارزش دارایی هایی اســت.وی خاطرنشــان کرد: 

اقتصاد کشور نیازمند جراحی است که البته آن نیز همراه با درد 
و خون ریــزی خواهد بود و هزینه آن را نه مردم، بلکه برندگان 
یک دهه اخیر که از جهش های ارزی ثروت های افسانه ای بهم 
زده اند بپردازند. در مجموع اگر نرخ ارز در همین ســطح باقی 
بماند، رکود و تورم بزرگی را در ماه های آتی مشــاهده خواهیم 

کرد.راغفر با انتقاد از وعده های اقتصادی اظهار داشت: متاسفانه 
این وعده ها نه تنها غیرعملی اســت بلکه می تواند آســیب زا و 
موجب انحراف منابع از ســرمایه گذاری به سمت مصرف شود. 
نامزدهای با این وعده های افسانه ای می کوشند مردم را به سمت 
خود جذب کنند که البته برخی ها نیز به آنها جواب می دهند. 

وجه غالب پیشــنهادات ارائه شده، عدم تأثیرگذاری بر اقتصاد 
است یعنی نه تنها راهگشا نیســتند بلکه گرهی بر گروه های 
پیشین اقتصادی می افزایند. وی تاکید کرد : باید اقداماتی انجام 
داد که منابع به ســمت تولید و اشتغال برود. و مردم به جای 
اتکا به سیســتم های حمایتی از دســترنج خود بهره ببرند که 
اثرات مخرب ندارد و موجب رشد اقتصادی کشور نیز می شود.

این اقتصاد با بیان اینکه وعده های داده شده، سه ایراد اساسی 
دارد، ادامه داد: نخســت اینکه به نوعی تطمیع هستند و افراد 
وعده های غیرعملی را مطرح می کنند. باید توجه داشــت که 
تطمیع جرم اســت و قوه قضائیه باید رسیدگی کند. ایراد دوم 
این اســت که به یک معنا اصل استقالل قوا را نقض می کند، 
یعنی کســی که نامزد ریاست جمهوری می شــود وعده ای را 
مطرح می کند که تصویب آن در اختیار قوه مقننه اســت.وی 
ادامه داد: ایراد ســوم این وعده های، آسیب زایی آن است. باید 
توجه داشــت پرداخت یارانه در همه جا شکســت خورده و به 
دالیل مختلف تحقق آنها به زبان کشور است. کمااینکه ۱۱ ساله 
یارانه پرداخت می شود و هیچ دولتی به دلیل پیامدهای سیاسی 
و اجتماعی جرات اصالح آن را نداشــته است.راغفر یادآور شد: 
دولتی که با آرای کم وارد نظام قدرت میشود، حمایت های الزم 
از جانب جامعه را نخواهد داشت و انتظار کمک و همراهی مردم 
با نظام اجرایی کشور نمی رود. حتی در مقیاس بزرگتر می تواند 
موجب خروج ســرمایه از کشور و افزایش مهاجرت ها شود که 

همه بنوعی آسیب زا هستند

  دلیل هجوم نقدینگی ها 
به سمت بازار ارز و طال

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه سیاستگذاری های 
کشــور باید به سمت ایجاد اشتغال پایدار و تشــویق کارآفرینان و سرمایه 
گذاران به ســمت تولید برود، گفت: متاسفانه نقدینگی های کشور به جای 
تولید و کارآفرینی بیشتر به سمت فعالیت های داللی و بازارهای ارز و سکه و 
طال تمایل نشان می دهد.فتح اله بیات در خصوص ایجاد اشتغال گسترده در 
کشور، اظهار کرد: در بحث اشتغال با دو نوع اشتغال زودبازده و پایدار روبرو 
هستیم؛ اشتغال پایدار سرمایه گذاری و هزینه بیشتری می طلبد ولی اشتغال 
زود بازده مقطعی است و طبعاً به هزینه کمتری نیاز دارد و در مواقع بحرانی 
سریع تر از بین می رود.وی تاکید کرد: به طور کلی ایجاد اشتغال در کشور 
هزینه بر است و هیچ کسب و کاری نمی تواند بدون سرمایه، تجربه و مهارت 
راه اندازی شــود.این مقام مسئول کارگری با اشاره به هجوم نقدینگی ها به 
ســمت بازارهای سکه و ارز، خاطرنشان کرد: متاسفانه وضعیت تحریم ها و 
نوسان نرخ ارز شرایط کار و بازار اشتغال را نامساعد کرده و باعث شده بازار 
کار کشــور آسیب ببیند، از طرفی به دلیل عدم توجه به این قضیه، اقتصاد 
به سمت بحث های داللی و واسطه گری حرکت کرده و کمتر کسی خودش 
را درگیــر تولید، کارگر و بیمــه و دارایی می کند و ترجیح می دهد اگر پول 
و نقدینگی در اختیارش هســت آن را برای خرید ملک و ارز و طال و سکه 
هزینه کند.به گفته بیات، سیاست گذاری ها باید در جهت ترغیب و تشویق  
ســرمایه گذاران و کارآفرینان به سمت ایجاد اشتغال پایدار و فعالیت های 
کارآفرینی باشد ولی تا زمانی که مدیران کشور تولید محور نباشند نمی توان 

به این هدف دست یافت.

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی؛
 حد نصاب معامالت کوچک سال های

 ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اعالم شد
حــد نصاب معامــالت کوچک تا ســقف مبلغ چهارصد و پنجــاه میلیون 
)۴۵۰۰۰۰۰۰۰( ریال برای ســال ۱۳۹۹ و تا ســقف مبلغ ششصد و پنجاه 
میلیون )۶۵۰۰۰۰۰۰۰( ریال برای ســال ۱۴۰۰ است. امید علی پارسا در 
ابالغیه به ادارات کل امور مالیاتی سراســر کشور اعالم کرد، در اجرای مفاد 
مــاده ۱۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ مــاده ۱۶۹ اصالحی مصوب 
۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم به پیوست تصویب تصویب نامه های 
هیات وزیران به شــماره ۹۸۵۳/ت ۵۷۶۰۷/هـ مورخ ۷/۲/۱۳۹۹ و شــماره 
۱۷۸۰۹/ت ۵۸۷۶۹/هـــ مــورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰ در خصوص اعالم حد نصاب 
معامــالت موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ســال 
۱۳۸۳ بــه ترتیب برای ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و نحوه تســری نصاب 
معامالت موصوف در بند )الف( تصویب نامه های مذکور به موجب ماده ۴۲ 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت )۲( 
مصوب ســال ۱۳۹۳ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، 
ارسال می شود.وفق مصوبات مزبور، حد نصاب معامالت کوچک تا سقف مبلغ 
چهارصد و پنجاه میلیون )۴۵۰۰۰۰۰۰۰( ریال برای سال ۱۳۹۹ و تا سقف 
مبلغ ششصد و پنجاه میلیون )۶۵۰۰۰۰۰۰۰( ریال برای سال ۱۴۰۰ است 
که ماخذ مذکور در اجرای تکالیف مرتبط با مفاد آیین نامه اجرایی تبصره )۳( 

ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم حائز اهمیت است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:
ساخت موزه فرش تبریز ۷۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد
آذربایجان شــرقی - شــیعه نواز: مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی 
گفت: در سال های اخیر و با استقبال سرمایه گذاران، 
روند هتل ســازی در این استان بیش از ۱۰۰ درصد 
رشــد کرده اســت.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 

احمد حمزه زاده با بیان اینکه در ســال های اخیر تعداد هتل های اســتان 
از ۳۲ مورد به ۶۶ هتل افزایش یافته اســت، افزود: در زمان کنونی نیز ۲۸ 
هتل در ســطح استان در حال ساخت است.وی با اشاره به اینکه در ۲ سال 
آینده تعداد هتل های استان به ۱۰۰ مورد با ظرفیت ۱۶ هزار و ۵۰۰ تخت 
می رسد، اظهار کرد: طی روزهای گذشته نیز با حضور وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری هتل بوتیک »اُُرســی« تبریز توسط بخش 
خصوصی با صرف بیش از ۳۰ میلیارد تومان در زمینی به مســاحت ۳۵۰ 
مترمربع و زیربنای یک هزار مترمربع در چهار طبقه به بهره برداری رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: 
عالوه بر هتل های موجود برای رونق گردشگری و توسعه صنعت بوم گردی 
در اســتان،  برای ۲۲۹ مرکز بوم گردی مجوز صادر شده است و پنج هتل 

بوتیک نیز در حال ساخت است.

کنترل و ثبات وضعیت بیماری کرونا در  
مازندران

 دکتر سیمین بابایی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشــکی مازندران با اعالم این استان مازندران بعد از 
پشت ســر گذاشتن موج چهارم بیماری کرونا ، اکنون 
در وضعیت ثبات و کنترل بیماری کرونا قرار دارد افزود: 
در حــال حاضر آمار مبتالیان بیمــاری کرونا با تالش 

مدافعین سالمت، همراهی مردم و مسئولین و اقدامات بسیار خوبی که در زمینه 
مقابله با کرونا در مازندران انجام شد ، به ثبات نزولی رسیده است . دکتر بابایی 
اظهار داشــت : خوشبختانه بعد از فراز و نشیب و سخت در موج چهارم بیماری 
کرونا به وضعیتی رسیده ایم که طی ده روز اخیر شیوع و ابتال به کرونا در استان 
روند کاهشــی داشته و کنترل شده اســت.وی با اشاره به آخرین وضعیت رنگ 
بندی کرونا در شهرهای مازندران اضافه کرد: خوشبختانه کلیه شهرهای استان 
از وضعیت قرمز خارج شــدند و هم اکنون شهرهای های قائمشهر، آمل ، نور ، 
نوشــهر و رامسر نارنجی و مابقی شــهرها در وضعیت زرد قرار دارند.وی آخرین 
تعداد بیماران مبتال به کرونا که در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی استان بستری هســتند  را ۲۳۱ بیمار عنوان و تاکید کرد امیدواریم با 
اعالم گزارشــهای مبنی بر ثبات و پایداری وضعیت کاهشی کرونا در استان . با 

عادی انگاری و بی توجهی به رعایت اصول بهداشتی مواجه نشویم .

بورس ایران ۱۰ ماهی اســت در وضعیت نامتعادلی قرار دارد و حاال 
با نزدیک شدن به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، 
شرایط برای ســهامدارانی که ماه های طوالنی است متضرر شده اند 
کمی حساس تر به نظر می رسد.، حمعیت میلیونی سهامداران حاال در 
عرصه سیاست و اقتصاد ایران به حدی اهمیت یافته اند که کاندیداهای 
انتخابات ریاســت جمهوری درباره مواضــع خود در خصوص بورس 
نیــز صحبت کنند. حتی دفاعیات همتی از عملکرد بانک مرکزی با 
پاســخ های صریح وزیر امور اقتصادی و دارایی روبرو می شود انجا که 
وی تاکیــد کرد اختالف و و وزیر نفت عامل اولیه ریزش بورس نبود. 
کارشناسان معتقدند ریسک سیستماتیک حاکم بر بورس اوراق بهادار، 
می تواند پس از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری کاهش یابد. از 
ایــن رو دو راه پیش روی بورس خواهد بود. راه اول کاهش ریســک 
سیســتماتیک بورس و قرارگیری شاخص در وضعیت پایدار و رشد 
بطئی و آرام و راه دوم رفع بحران سیســتماتیک بورس و قرارگیری 
شاخص در رشدی پایدار و ادامه دار است. علی حیدری، کارشناس بازار 
سرمایه، با تاکید بر اینکه هیجان منفی بورس در حال تخلیه است، 
گفت: با دولت بعد اگر همسو با سیاست های حاکمیتی باشد، سیگنالی 
که به بازار می رســد از بین رفتن تنش های زاید اســت، ولی دولت 

بعد، نقشــی در مسائل اقتصادی نمی تواند داشته باشد. زیرا عمده ی 
سیاست های کالن اقتصادی توسط حاکمیت نوشته می شود و دولت 
تنها اجراکننده است.حیدری در خصوص آینده بازار سهام گفت: اگر 
آینده کوتاه مدت بازار را تا اواسط مرداد ماه بدانیم، بازار با همین شیوه 
کج دار و مریز ادامه خواهد داشــت و تابع شایعات داخلی و خارجی 
نوسان خواهد کرد.وی افزود: اگر هم به آینده بلندمدت بازار نگاه کنیم، 
بازار تا بهمن ماه وارد یک خنثی بودن می شــود و بیشتر مواقع نیز 
منفی خواهد بود، گرچه به نوع سهام و سرمایه گذاری هم بستگی دارد.

حیدری با بیان این که خالف گفته دیگر کارشناس ها در حال حاضر 
سهم ها اصال ارزنده نیست، گفت: سهم ها دقیقا همان قیمتی است که 
باید باشد؛ نه بیشتر و نه کمتر.همچنین فردین آقابزرگی، کارشناس 
بازار سرمایه نیز با تاکید بر اینکه به نظر می رسد تا پایان سال، بورس 
روند متعادل تری را نســبت به دو ماه ابتدایی سال تجربه کند، گفت: 
ابهام های سیاسی و اقتصادی ناشــی از انتخابات ریاست جمهوری و 
احیای برجام در هفته های آینده زدوده می شــود، به طوری که دولت 
جدید از مرداد مســتقر شــده، برجام نیز براساس آخرین تحلیل ها 
به زودی احیا می شــود.وی افــزود: در چنین وضعیتی انتظار می رود 
بورس دیگر به اصطالح قفل صف فروش نشود و نمادها متعادل، معامله 
شوند و مهم ترین رکن بازار سرمایه یعنی نقدشوندگی نیز تا حدودی 
جاری خواهد بود.هر چند پیش از میلیونی شدن لشگر سهامداران، 
افکار عمومی با حساسیت باالیی شاخص را دنبال نمی کرد اما همواره 
انتخابات تاثیری مســتقیم بر روند بازار سرمایه به جا گذاشته است. 
بررسی ها نشان می دهد شاخص بورس در شش اتخابات گذشته چهار 

دوره با تغییر مثبت و دو دوره با تغییر منفی همراه بود است. در سال 
۱۳۷۶، شاخص بورس، در فاصله ماه های اردیبهشت تا شهریورماه که 
زمان استقرار دولت جدید است منفی ۱۴.۵ درصد عقب نشست اما در 
انتخابات سال ۱۳۸۰ که به انتخاب مجدد سید محمد خاتمی منجر 
شــد، شاخص در فاصله ماه های اردیبهشت تا شهریور رشدی برابر با 
۷.۵ درصد را تجربه کرد. واکنش شاخص بورس به انتخاب احمدی نژاد 
در ســال ۱۳۸۴منفی بود و کاهشی ۱۹.۵ درصدی در شاخص اتفاق 
افتاد اما در سال ۱۳۸۸ بورس رشدی ۳۱.۵ درصدی را شاهد بود. در 
سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نیز شاخص در حدفاصل اردیبهشت تا شهریور 
به ترتیب رشــدی برابر با ۴۶ درصد و ۹ درصد را تجربه کرد. این بار 
اما تحوالت شــاخص از پس ریزش یک میلیون واحدی شاخص کل 
بورس اوراق بهادار بسیار مهم تر از قبل شده است. در حالی که بسیاری 
از کارشناسان بر این عقیده اند که بورس در وضعیتی متناسب با اقتصاد 
قرار دارد و قیمت سهم ها واقعی است می توان انتظار رشد بورس را پس 
از برگزار انتخابات داشت.   بورس در شرایط کنونی تحت تاثیر دو عامل 
بزرگ قرار دارد. اول انتخابات و دوم مذاکرات وین. داده های بین المللی 
و داخلی نشــان از بی تاثیر شدن تحریم ها در ساختار اقتصادی ایران 
دارد. از این رو می توان انتظار داشــت که در یک سال پیش رو اقتصاد 
ایران به مدار ثبت بازگردد. این امر سبب می شود شاخص بورس که در 
وضعیت عادی قرار دارد نیز متناسب با مثبت شدن شرایط اقتصادی، 
پذیرای رشد خواهد بود. به این ترتیب می توان انتظار داشت بورس از 
پس ۱۰ ماه تاریخی بار دیگر به مدار پایداری بازگردد؛ هر چند این بار 

رشد شارپی شاخص دور از انتظار است. 

بر اساس مقررات قانون کار؛
حقوق بازنشستگان با اشتغال 

 در بخش خصوصی
 قطع می شود؟

قبال ســازمان تامین اجتماعی به اســتناد بند ۱۵ 
ماده ۲ قانون تامین اجتماعی اشــتغال بکار مجدد 
بازنشستگان را ممنوع و در صورت اشتغال، حقوق 
بازنشســتگان قطــع و حق بیمــه از کارفرما اخذ 
می شد. به لحاظ اجرای مقررات قانون کار؛ اشتغال 
به کار افراد بازنشســته سازمان تامین اجتماعی در 
واحدهای بخش خصوصــی منع قانونی ندارد و در 
صورت بکارگیری آنان در کارگاه های مشمول قانون 
کار، این قبیل کارگران همانند سایر کارگران شاغل 
در آن واحد از کلیه حقــوق و مزایای قانون کار از 
جملــه بن کارگری و افزایش های مزدی ناشــی از 
مصوبات شورایعالی کار نیز برخوردار خواهند شد. 
قبال ســازمان تامین اجتماعی به اســتناد بند ۱۵ 
ماده ۲ قانون تامین اجتماعی اشــتغال بکار مجدد 
بازنشستگان را ممنوع و در صورت اشتغال، حقوق 
بازنشســتگان قطــع و حق بیمــه از کارفرما اخذ 
می شد.  این امر مورد اعتراض شدید بازنشستگان 
به علت عدم تکافوی حقوق بازنشستگی و یا تخصص 
شــغلی آن ها قــرار گرفت و با شــکایت به مراجع 
مختلف و بویــژه دیوان عدالت اداری تظلم خواهی 
می کردند تا اینکه با شــرایطی و با محدودیتهایی 
اشــتغال برخی از آن ها با در نظر گرفتن شــرایط 
برخی از آن ها با در نظر گرفتن شرایط زیر پذیرفته 
شــد.  آراء وحــدت رویه دیوان عدالــت اداری به 
شــماره های ۹۰ و ۱۲۴۳ و همچنین بند ب ماده 
۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی مستند این 
استدالل می باشــد.  اما نه عملکرد سازمان تامین 
اجتماعی مطابق فوق بود و نه خواست بازنشستگان 
تامین شــد. نکته بســیار مهم در خصوص اشتغال 
بکار بازنشستگان تامین اجتماعی طبق رای عدالت 
اداری سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل شماره 
۲۱۱۰۶ مــورخ ۶/۸/۱۳۸۸ را به شــرح زیر اعالم 
نموده اســت: با توجه به جلســه مورخ ۶/۷/۱۳۸۸ 
کمیته فنی ایجاد وحدت رویه و موارد مطرح شده 
در جلســه مذکور که به تاییــد نمایندگان معاونت 
فنی و درآمد ســازمان تامین اجتماعی نیز رسیده 
است. بدینوسیله دستوالعمل شماره ۳ کمیته فنی 
ایجاد رویه شرح زیر جهت اجراء ابالغ می گردد. در 
خصوص بازنشسته های مشــمول تامین اجتماعی 
مقرر گردیدطبق رای دیوان عدالت اداری به شماره 
۱۸۳۱ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۸ که به شرح زیر می باشد 
عمل گردد و در صورتیکه شاغل بازنشسته به شغلی 
که قبل از بازنشســتگی در آن محل به آن شــغل 
اشتغال داشته اشتغال یابد مشمول حق بیمه و در 
ســایر موارد غیر مشمول تلقی می گردد.  به استناد 
بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی بازنشســتگی 
عبارت است ازعدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب 
رسیدن به سن بازنشســتگی مقرر در این قانون و 
با توجه به اینکه خق بازنشســتگی برای کسی که 
بازنشسته می شود یک امر مســلم و محرز است و 
اشتغال به کار جدید برای تامین هزینه های زندگی 
و یا بهره رســانی از تخصص منافاتــی با آن ندارد و 
مفاد فــوق در مقام نفی یا اثبات اشــتغال پس از 
بازنشســتگی در کاری دیگر به منظورهای یادشده 
نیست، بلکه فقط تعریف بازنشستگی نسبت به کاری 
است که شاغل بازنشسته قبل از بازنشستگی به آن 
اشتغال داشت.  در هر حال سازمان تامین اجتماعی 
در این زمینه روش روشنی نداشته و سلیقه ای عمل 
می کنــد و اغلب کارفرمایان نیــز این بکارگیری را 

مخفی و یا با پرداخت حق بیمه افشا نمی کنند

حجم نقدینگی در ســال گذشــته در حالی بدلیل بی تدبیری  رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست که 
بدالیلی،عامل مهم تشدید تورم و کوچک شدن سفره مردم است و مدیریت آن باید دستور کار مهم 
دولت سیزدهم باشد.یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری حجم یک اقتصاد برای سیاستگذاری 
اقتصادی، نقدینگی موجود در کشور است. این مفهوم که به معنای کل حجم اسکناس ها و اعتبارات 
افراد در نزد بانک ها می باشــد، از گذشته تا کنون با رشــد نامتعارف خود، شرایط نابسامانی برای 

راهبری قطار اقتصاد ایران بوجود آورد.

نقدینگی چگونه رکورد 50 ساله را شکست؟
پس از انقالب جمهوری اسالمی در ایران، نقدینگی در اقتصاد بطور متوسط ساالنه حدود ۲۵ درصد 
افزایش یافته و در ســال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰ درصد خود را شکست. براساس 
آخرین آمارهای منتشرشــده، حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ در حدود ۳۵۰۰ همت 
)هزار میلیارد تومان( برآورد شد که نسبت به دولت های قبلی، یک رکورد بی سابقه به حساب می آید.

در ۸ ســال دولت آقای روحانی عدد نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳,۴۲۱ هزار میلیارد 
تومان در پایان سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال اخیر 
یعنی از ۱۳۵۲ تاکنون است که البته در نمودار باال امار نقدینگی از سال ۱۳۵۸ تاکنون نمایش داده 
شــده است.نزدیکترین رقیب به این آمار، رشد نقدینگی در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی 

بود که حجم آن از ۱.۵ همت به ۱۱.۶ همت در پایان سال ۷۵ رسید.

نقدینگی چیست و چگونه افزایش می یابد؟
نقدینگی در یک کشور، غالباً توسط بانک ها خلق می شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می یابد. به 
عبارتی بانک ها در ازای اعطای تسهیالت به مردم یا به شرکت ها و نهادها، تعهداتی بوجود می آورند 
که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید اما نه به صورت اسکناس بلکه در قالب 
اعتبارات و تســهیالت مختلف به افراد واگذار می شــود. و از آنجا که بانک مرکزی، تاکنون نظارت 
مؤثری بر بانک ها نداشــته، خلق پول در بانک ها رشد شــتابانی گرفته است.عالوه بر این، براساس 
قانون رسمی کشور، بانک مرکزی یک نهاد مستقل نبوده و زیرنظر دولت فعالیت می کند. این مسئله 
موجب می شود تا بانک مرکزی به یک منبع تأمین مالی قدرتمند و امن برای مصارف دولتی تبدیل 
شــود. این اتفاقات سبب شــده تا حجم عظیمی از اعتبارات و مسکوکات در اقتصاد، به پروژه های 
غیربهینه تخصیص یابد و یا صرف پرداخت هزینه های معوقه دولت شود.حجم نقدینگی به تنهایی 
معنای خاصی به همراه نمی آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص های اقتصادی آن را بررسی کنیم. 
یکی از شاخص هایی که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است.به بیان دیگر، 
برخی اقتصاددانان تورم را یک پدیده پولی به حســاب می آورند و افزایش آن را مسبب اختالل در 
سیاست های پولی کشــور می دانند.به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، مهم ترین علت 
ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کســری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران های جزئی آن است. 
همچنین افزایش ساختاری و روزافزون هزینه های دولت، نه تنها از میزان استقراض دولت از بانک 

مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان در حال افزایش است.

بهمن نقدینگی چگونه مهار می شود؟
اما برای حل چالش نقدینگی در اقتصاد کشــور چه اقداماتی می توان انجام داد؟ می توانیم از چند 
منظر موضوع نقدینگی را بررســی کنیم. رویکردی کنترلی نقدینگی، رویکرد هدایت آن و رویکرد 
کاهــش نقدینگی که در این گزارش به اختصار هر کدام از این رویکردها را مورد بررســی اجمالی 

قرار خواهیم داد.اولین رویکرد، نگاه هدایت کننده به نقدینگی کشور است. در این مسیر صرفنظر از 
افزایش حجم پول و اعتبارات در کشور، تمرکز سیاستگذار بر هدایت مسیر حرکت نقدینگی است.
الزم به توجه اســت که بدانیم، افزایش نقدینگی رخدادی منفی نیست. تنها زمانی اثرات مخرب از 
خود برجای می گذارد، که پشــتوانه افزایش آن، تولید نباشــد. یا به عبارت دیگر نقدینگی جدید، 
صرف سرمایه گذاری برای افزایش تولید و فعالیت های مولد در اقتصاد نشود. در این حالت اعتبارات 
و مســکوکات به سمت فعالیت های ســفته بازانه هدایت خواهند شد و تورم به بار می آورند.یکی از 
اقدامات مهم در راســتای هدایت نقدینگی، سرمایه گذاری روی صنایع مختلف سودده و همچنین 
بهبود زیرســاخت برای تولید کاالهای صادراتی می باشــد.در حال حاضر کشورهای همسایه ایران 
که بیش از ده کشــور هستند، فرصت بسیار خوبی برای تجارت کاالها و خدمات مختلف به شمار 
می آیند. اکنون سهم صادرات ایران در بازار این کشورها حدود ۲ درصد بوده، در حالی که می تواند 
رقم بیشــتری باشد.رویکرد دوم به مسئله نقدینگی، پیمایش مسیر کنترل نقدینگی است. در این 
رویکرد، هدف اصلی سیاســتگذاری ها بر محور کنترل میزان نقدینگی موجود برای حفظ ثبات در 
سایر متغیرهای اقتصادی اســت.مهم ترین اقدام در راستای کنترل نقدینگی، جلوگیری از افزایش 
بی رویه اعتباردهی بانک ها به نهادها و افراد است. ترازنامه بانکی که در سال های اخیر افزایش بی رویه 
داشته است، یکی از نتایج افزایش اعتبارات بانکی به دالیل مختلف اعم از جلوگیری از ورشکستگی، 
بنگاه داری شرکت های وابسته به بانک، شرکت بانک در فعالیت های سفته بازانه و… شناخته می شود.

اکنون براســاس قانون جدیدی که در پاییز سال گذشته ابالغ شد، یک میزان مشخص برای رشد 
دارایی های بانک ها در نظر گرفته شــده است که برای بانک های تخصصی دولت میزان ۲.۵ درصد 
در هر ماه و برای سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری ۲ درصد در هر ماه مجاز اعالم شده است.کنترل 
ترازنامه بانکی از وظایف مهم بانک مرکزی در ســال های آتی است که می تواند یکی زمینه کاهش 

نقدینگی را بوجود آورد و مسیر کاهش تورم و کسری بودجه را هموارتر سازد.

رویکرد سوم از جنس اقدامات برای کاهش نقدینگی در اقتصاد است.
در این میان سیاســت های انقباضی برای کاهش حجم نقدینگی پررنگ می شــوند. انتشــار اوراق 
بلندمدت با سررسیدهای طوالنی تر و همچنین امکان افتتاح سپرده های سرمایه گذاری برای بانک ها 
)سپرده های بیش از یک سال( از جمله سیاست های انقباضی به منظور کاهش نقدینگی در کشور 

به شمار می آیند.

مطالبه مهم از نامزدهای انتخابات
البته این اقدامات به تنهایی کارکرد خاصی ندارند و تنها ریسک انفجار نقدینگی در سال های آتی 
را به تعویق می اندازند. برای جلوگیری از وقوع این اتفاق باید نقدینگی جمع شده را صرف کمک به 
بهبود پیشران های اقتصاد کنیم تا بتوانیم ضررهای بزرگ شدن حجم اسمی اقتصاد را جبران کنیم.

بنابراین، مهمترین مطالبه از نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه اقتصاد و به خصوص برای کنترل 
نقدینگی بویژه با توجه به نقشی که در کاهش تورم می تواند داشته باشد، مسئله برنامه ریزی برای 
هزینه کردهای منطقی و بهینه، جلوگیری از اعطای بی رویه اعتبارات و نظارت مستقیم بر عملکرد 
بانک ها و توجه ویژه به مسئله تولید و بهبود زیرساخت های آن برای حرکت قطار اقتصاد و به تبع 
آن، افزایش اشــتغال است.اگرچه نامزدهای انتخابات بصورت جسته و گریخته در تبلیغات خود بر 
لزوم کنترل رشــد نقدینگی تاکید کرده اند اما هیچیک از آنها برنامه خود برای نیل به این هدف را 
تبیین نکرده اند. براین اساس انتظار می رود هریک از نامزدها که پیروز انتخابات پیش رو شد، یکی از 

اقدامات اولویت دار خود را برنامه ریزی برای حل این چالش مهم اقتصادی قرار دهد.

نقدینگی چیست و چگونه افزایش می یابد؟

استانها

بورس پس از انتخابات به 
کدام سمت می رود؟
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اردکانیان:استانها

با مصرف نابهنجار منابع آب مواجهیم
وزیر نیرو با اشــاره به فعالیت شرکت های تولید و عرضه آب و 
انرژی برای حمایت از محیط زیست و برگزاری جشنواره های 
فرهنگی، هنری و محیط زیســتی گفــت: امیدواریم چنین 
جشــنواره هایی  تنها به عنوان یک جرقه تلقی نشود، بلکه آغاز 
حساب شــده یک راه پایدار باشد.به گزارش وزارت نیرو، »رضا 
اردکانیــان« در آیین پایانی نخســتین جشــنواره منطقه ای 
فیلم های صدثانیه ای آب و انرژی، با اشــاره به برگزاری خوب 
جشــنواره منطقه ای فیلم های صد ثانیه ای آب و انرژی اظهار 
کرد: امید اســت کارهایی نظیر این جشنواره هیچ  گاه به عنوان 
یک جرقه تلقی نشــود بلکه آغاز حســاب شده یک راه پایدار 
باشد. شــرکت های تولید و عرضه آب و انرژی و جمع آوری و 
تصفیه فاضالب بیش از پیش به این عرصه ها بپردازند چرا که 
زمانی موفق خواهیم شد که بتوانیم مدل های صحیح مصرف 
که ســازگار با شرایط اقلیمی را همانگونه که نیاکان ما هزاران 
ســال پیش آنها را ابداع کرده اند، بازتولید کنیم.وی ادامه داد: 
این مهم مستلزم آغوش بازتری برای هنرمندان، نویسندگان، 
فیلمســازان و همه کسانی اســت که زبان مناسب  تری برای 
گفت وگو با مــردم و مصرف کنندگان دارند.اردکانیان در عین 
حال خاطرنشــان کرد: هفته محیط زیست پشت سر گذاشته 
شد و شرایط کرونایی قطعا مانع از این است که این جشنواره ها 
و برنامه ها به شکل مورد نظر و مطلوب برگزار شود اما به جهت 
همه  امتیازهایی که این آثار برگزیده دارند، شایســته اســت 
مجموعه این آثار برای همه مخاطبان آماده و منتشــر شــود.
وی با تاکید بر آماده ســازی عرصه برای حضور کارشناســان 

و عالقمندان علوم اجتماعی در ســازمان دولت و وزارت نیرو 
افــزود: این روزها با چالش اصلی بحث مصرف منابع زیســت 
محیطــی و بعضا مصرف نابهنجار این منابع مواجه هســتیم 
و ایــن، به لحاظ تخصصی، کار کارشناســان و دانشــمندان، 
هنرمندان و عالقمندان این عرصه است.وی همچنین با اشاره 
به تاســیس مرکز امور اجتماعی آب و انرژی در وزارت نیرو و 
فعالیت بسیار گسترده روابط عمومی های صنعت آب و برق در 
عرصه های اجتماعی، فرهنگی و هنری طی چند ســال اخیر 

گفت: جشــنواره های مختلفی در این چند سال برگزار شد و 
امیدواریم جشــنواره منطقه ای فیلم های 100 ثانیه ای آب و 
انرژی شــروع خوبی در این زمینه باشــد تا در سطح منطقه 
بتوانیم کارهای بیشــتری را در جشــنواره های بعدی شاهد 
باشــیم.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: دستاورد مهمی که همه ما 
به نســبت های مختلف در تحصیل آن شــریک هستیم و به 
عنوان باقیات و صالحات اســتمرار پیدا خواهد کرد، این است 
کــه ما عرصه آب و انرژی را بر روی گروه اجتماعی کم کم باز 

کردیم و انشاهلل عرصه ای تاثیرگذار خواهد بود.وی افزود: روابط 
عمومی ها با وارد شــدن به عرصه اجتماعی، به عنوان یک پل 
ارتباطی بین سازمان دولت  مصرف کنندگان و ذی نفعان در 
حال انجام وظیفه هستند و اصحاب رسانه به عنوان یک ارتباط 
ثابت و قابل اطمینان این پل ارتباطی را مســتحکم تر کردند.

اردکانیان همچنین گفت: همانگونه که در کشورمان به عنوان 
کشــوری خشک و نیمه خشــک نیازمند سازگاری با کم آبی 
هستیم در موضوع محیط زیست هم باید مدل های سازگار با 
ایــن اقلیم را بتوانیم تولید و عرضه کنیم.وزیر نیرو با بیان این 
که حفظ محیط زیســت یک موضوع جهانی و قابل اهمیتی 
اســت اظهار داشت: از زوایه دست اندازی های بشر به طبیعت 
محیط زیست آسیب زیادی دیده اما درمان این آسیب با نسخه 
یکســانی صورت نخواهد پذیرفت.وی افزود: همانطور که برای 
تامین آب روش هایی داریم که این روش ها در قاره ســبز اروپا 
اصال شناخته شده نیست و یا اگر به لحاظ نظری شناخته شده 
باشد اما از نظر عملی مورد تجربه قرار نمی گیرد، خاص اقلیم 
ماســت و حفظ محیط زیست هم در عین حال نیازمند نوعی 
سازگاری با اقلیم است.وی ادامه داد: مدل ها، روش ها، شیوه ها، 
حتی بیان حساسیت های حفظ محیط زیست باید متناسب با 
شــرایط اقلیمی باشد. این عرصه، عرصه ای است که هر چقدر 
ســرمایه گذاری بیشتری روی آن داشــته باشیم تاثیرگذاری 
بیشتری هم خواهد داشت.اردکانیان اظهار داشت: خوشبختانه 
کارهای خوبی آغاز شده و انشاهلل کارهای خوب تری مخصوصا 

در دولت سیزدهم دنبال خواهد شد.

مردم با مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب همراه باشند؛
 مدیریت مصرف تنها راهکار برون رفت

 از بحران کم آبی است
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر این که تنها راه برون 
رفت از بحران کم آبی صرفه جویی است، گفت: با مصرف بهینه و صرفه جویی 
15 تا 20 درصدی می توانیم این تابســتان سخت را پشت سر بگذاریم. هاشم 
امینی در مراســم آغاز مانور بزرگ مروجیــن فرهنگ مصرف بهینه آب در 98 
شهر و هزار روســتای استان اصفهان با اشاره به بحران کم آبی که استان با آن 
درگیر اســت، گفت: با وجود آن که در حال حاضر روزانه 13 هزار و 400 لیتر 
بر ثانیه آب در شــبکه توزیع می شــود، اما همچنان در تامین آب مشترکین با 
کمبود مواجه هستیم. امینی با بیان اینکه در طول 53 سال گذشته امسال شاهد 
کمترین میزان بارش نزوالت آسمانی بودیم، تصریح کرد: کاهش نزوالت جوی 
و خشکسالی های گذشته سبب ایجاد مشکل در تامین آب و برق در کل کشور 
شده است؛ مشکلی که تنها راه حل برون رفت از آن صرفه جویی و استفاده بهینه 
از منابع موجود اســت. وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و افزایش مصرف آب 
به منظور رعایت بهداشــت فردی گفت: همه گیری کرونا و افزایش مصرف آب 
باعث شــده همکاران در بخش توزیع آب شرایط بسیار سخت تری را نسبت به 
ســال های گذشته تجربه کنند؛ به گونه ای که با وجود برنامه ریزی و مدیریت 
ســامانه توزیع، در برخی مناطق شاهد افت شــدید فشار آب هستیم. امینی با 
اشاره به این که آب حدود 6 میلیون نفر از هموطنان در سه استان از سد زاینده 
رود تامین می شود، اظهار داشت: امیدواریم با اتمام سامانه دوم آبرسانی و اضافه 
شــدن آن به مدار بهره برداری بتوانیم بخشی از مشکالت  موجود در توزیع آب 

را مدیریت و رفع نماییم. 

 پیش بینی آبرسانی سیار به ۱۶۱ 
روستای همدان

همدان- شــهناز محمدی: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان 
از آبرســانی ســیار به 36 روستای اســتان خبر داد و گفت: با توجه به کاهش 
بارندگی و اُفت آب های زیرزمینی در روستاهای استان شاید به 161 روستا هم 
برسد.سیدهادی حسینی بیدار با بیان اینکه ۷80روستای استان تحت پوشش 
خدمات شــرکت آب و فاضالب قرار دارند، اظهار کرد: اگر مشترکین استان 50 
لیتر در شــبانه روز مصارف خود را کاهش دهند، تابستان امسال را بدون قطعی 
سپری خواهیم کرد.وی با اشاره به اینکه 30 شهر استان تحت پوشش خدمات 
شرکت آب و فاضالب اســتان قرار دارند، تصریح کرد: یک میلیون و ۷00 هزار 
نفر تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب استان قرار دارند که ۷6 درصد 
از این جمعیت از خدمات فاضالب برخوردارند.حسینی بیدار با بیان اینکه میزان 
بارندگی امســال نسبت به سال گذشــته 44 درصد کاهش داشته است، افزود: 
متوســط بارندگی اســتان 233 میلی متر بوده اما سال گذشته 414 میلی متر 
بارش در استان داشتیم که کاهش 44 درصدی داشته است.وی خاطرنشان کرد: 
از آغاز ســال 1400 تاکنون نزدیک به 110 میلی متر بارندگی نسبت به سال 
گذشته کم داشتیم به طوریکه سال گذشته در این مدت سد اکباتان 100 درصد 
پر بود یعنی 35 میلیون مترمکعب آب داشت اما امسال 19 میلیون مترمکعب 
معادل 60 درصد آب دارد.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان با 
بیان اینکه در شهر همدان 19۷ لیتر آب مصرف می شود که 50 لیتر بیشتر از 
اســتاندارد است، گفت: در حال حاضر 1250 لیتر در ثانیه آب در همدان تولید 
می شود.حسینی بیدار با اشاره به اینکه 650 لیتر در ثانیه پساب فاضالب تصفیه 
و بازچرخانی می شــود، افزود: این آمادگی وجود دارد هر صنعتی که در حاشیه 

جاده تهران وجود داشته باشد تأمین آب کنیم.

جلسه کارگروه اطفا حریق شهرستان گنبد 
کاووس برگزار شد

جلسه کارگروه اطفا حریق شهرستان گنبد کاووس با حضور معاونین و روسای 
ادارات در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.فرشید رحمانی گفت: این 
جلســه با هدف پیشــگیری و مقابله با حریق های احتمالی و لزوم همکاری و 
مشــارکت ارگان های مربوطه با اداره منابع طبیعی در زمان های حریق برگزار 
گردید.وی با اشاره به اهمیت اطالع رسانی و اشاعه فرهنگ مقابله با ایجاد حریق 
ادامــه داد: دهیاری های محترم می تواننــد در خصوص ممنوعیت آتش زدن 
پسماندهای کشاورزی و مقابله با حریق های احتمالی و در اختیار دادن امکاناتی 
چون تراکتور همکاری فعال داشــته باشــند.  رحمانی اذعان داشت: در هنگام 
حریق مشارکت دســتگاه های اجرایی هچون اداره حمل و نقل، سازمان جهاد 
کشاورزی و محیط زیست و آتش نشانی نقش موثری داشته و در اقداماتی چون 
ایجاد آتش براز مسیر جاده  به نهال های حاشیه جاده و مراتع و از همه مهمتر 
آماده باش نیروها و انتقال ســریع به منطقه در هنگام حریق حضور و همکاری 
داشته باشــند.وی به آماده باش تمامی نیروهای حفاظتی اداره منابع طبیعی و 
امکانات موجود و همچنین نقش مهم عموم مردم در پیشگیری از حریق اشاره 
کرد و گفت: تلفن رایگان 139 و 1504 به صورت شــبانه روز در خدمت عموم 
هموطنــان بوده و آماده دریافت از تخریب، حریق و هرگونه گزارش در خصوص 

منابع طبیعی می باشد.

مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان:
مسیرهای ریلی منطقه آذربایجان نیاز به توجه 

بیشتر دارد
آذربایجان شرقی - شیعه نواز: مدیرکل راه آهن منطقه 
آذربایجان گفت: مســیرهای ریلی حوزه اســتحفاظی 
این منطقه منحصر به فرد بــوده و نیاز به توجه بیش 
از پیش در فصل تابستان دارد.به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، محمدرضا قربانی، در جلسه ستاد ارتقای ایمنی و 
مدیریت بحران راه آهن منطقه آذربایجان با محوریت تمهیدات فصل گرما افزود: 
وجود شیب 28 در هزار در مسیر تبریز- جلفا، قوس های 250 یا 300 در مسیر 
مراغه - میانه و کوهستانی بودن منطقه لزوم نظارت همه جانبه و بیش از پیش بر 
مسیرهای ریلی این منطقه را در فصل تابستان می طلبد.وی اظهار داشت: در این 
راستا باید اقدامات الزم برای توجه به درجه حرارت ریل و کنترل و مقایسه آن با 
دمای تعادل منطقه داشت و بازدید مستمر از قوس های با شعاع کمتر از ۷00 
متر، شناسایی نقاط دارای کمبود باالســت، تامین برنامه زمان های مسدودی 
مورد نیاز با در نظر گرفتن زمان مناسب و کافی برای کار در زیر دمای تعادل و 
اعالم کاهش ســرعت در بالک در صورت باالتر رفتن دما از دمای تعادل جهت 
سیر ایمن قطارها انجام شود.قربانی، با اشاره به افزایش دما در فصل تابستان بر 
ممنوعیت انجام عملیات جوشکاری خطوط در دمای باالتر از دمای تعادل منطقه 

و ممنوعیت استفاده از شعله جهت برش ریل تاکید کرد.

کمبود سرمایه گذاری قیمت نفت را به ۲۰۰ دالر در هر بشکه می رساند؟
شرکت ملی نفت نیجریه هشدار داد توقف سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و تولید، قیمت نفت را در آینده به 200 دالر در هر بشکه می رساند. به گزارش اویل 
پرایس، شرکت ملی نفت نیجریه اعالم کرد با محدود شدن سرمایه گذاری شرکت های نفت بین المللی در پروژه های جدید اکتشاف و تولید، قیمت نفت خام به 
200 دالر در هر بشکه می رسد.باال وونتی، مدیر بخش سرمایه گذاری شرکت ملی نفت نیجریه هشدار داد تاثیر تصمیماتی که در مورد سرمایه گذاری در زمان 
حال گرفته می شود 5 سال آینده مشخص خواهد شد.وونتی گفت:»اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد و همین روند ادامه پیدا کند باید برای نفت بشکه  ای 200 
دالر آماده باشیم. دلیل آن هم ساده است. اگر سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز متوقف شود، سطح تولید نسبت به زمان حال تغییری نخواهد کرد«. آژانس 
بین المللی انرژی هم اخیراً با توجه به قرارداد اقلیمی پاریس و تصمیم دولت ها برای به صفر رساندن تولید کربن، از صنعت نفت و گاز خواسته تمام فعالیت های 
اکتشافی جدید را متوقف کند. اما به نظر می رسد تقاضای نفت هیچ ارتباطی با اهداف محیط زیستی ندارد و با سرعتی بیشتر از پیش بینی آژانس بین المللی انرژی 
یا سایر تحلیل گران در حال رشد است. بسیاری از شرکت های انرژی تحت  فشار سرمایه گذاران و طبق دستور کاری جدید خود، سرمایه گذاری در اکتشافات 
جدید را کاهش داده  و به سطح تولید فعلی اکتفا کرده اند.وونتی ادامه داد:»اگر هیچ سرمایه گذاری جدیدی وجود نداشته باشد، تولید رشد نمی کند. اگر تولید 

افزایش پیدا نکند، در آینده با کمبود عرضه مواجه می شویم. کمبود عرضه هم به معنای قیمت باالتر است«.

جزئیات جدید از پرداخت یارانه بنزینی
با گذشــت 19 مرحله از پرداخت کمک معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین، در حال 
حاضر بیش از 60 میلیون نفر با هزینه ساالنه 31 هزار میلیاردی از این محل یارانه نقدی 
دریافت می کنند. از آبان 1398، قیمت بنزین افزایش یافت و با حذف بخشی از یارانه آن، 
دولت اعالم کرد که مابه التفاوت ایجاد شده بین مردم توزیع می شود؛ از این رو پیش بینی 
شد که حدود 60 میلیون نفر در قالب حدود 19 میلیون خانوار از بین جمعیت ۷8 میلیون 

نفری یارانه بگیران گزینش شده پرداخت کمک معیشتی برای آنها انجام شود.

پرداخت از 17.7 میلیون خانوار شروع شد
اولین پرداخت در حالی صورت گرفت که طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه در آن زمان، 
1۷.۷ میلیون خانوار این یارانه را دریافت کرده بودند و قرار شد در ادامه با ثبت درخواست 
متقاضیان و انجام بررســی ها، بر تعداد آنها تا میزان پیش بینی شده افزوده شود.پرداخت 
کمک معیشتی برخالف یارانه 45 هزار و 500 تومان که برای هر نفر ثابت و مشخص است. 
براســاس تعداد اعضای خانوار، مبالغی متفاوتی را دربرمی گیرد؛ به طوری که برای خانوار 
یک نفره 55 هزار، دو نفره 103 هزار، سه نفره 138 هزار، چهار نفره 1۷2 هزار و پنج نفره 

و باالتر 205 هزار تومان است.

افزایش 2 میلیونی خانوارها 
اما تازه ترین گزارش دریافتی ایسنا از سازمان هدفمندی یارانه ها، در رابطه با جریان کمک 
معیشــتی حاوی آمار جدیدی است.براســاس این گزارش، تا پایان پرداختی خرداد سال 
جاری که در دهم ماه انجام شــده است، تعداد خانوار مشمول دریافت یارانه معیشتی 19 
میلیون و ۷68 هزار و 184 مورد بوده که نشان می دهد تعداد خانوارها در مقایسه با اولین 

پرداخت حدود دو میلیونی افزایش دارد. 

خانوارهای 4 نفره در صدر قرار دارند 
 در بین خانوارهای دریافت کننده، تعداد خانوارهای چهارنفره در مقایسه با سایر خانوارها 
بیشتر است؛ به گونه ای که تعداد خانوار یک نفره حدود  3.4 میلیون، دو نفره 3.8 میلیون، 
سه نفره 4.8  میلیون ، چهارنفره بیش از پنج میلیون و پنج نفر و باالتر بیش از 2.۷ میلیون 
خانوار است.اما مجموع خانوارهای دریافت کننده یارانه معیشتی در حال حاضر 60 میلیون 
و 249 هزار و 55۷ هزار نفر اســت که در بین آنها ســه میلیون و 403 هزار نفر در خانوار 
یک نفره با دریافتی 55 هزار تومانی قرار دارند.همچنین هفت میلیون و 584 هزار نفر در 
خانوار دو نفره با دریافتی 103 هزار تومانی، 14 میلیون و 469 هزار نفر در خانوار سه نفره 
با یارانه 138 هزار تومانی هســتند.طبق این گزارش ، 20 میلیون و 212 هزار نفر یارانه 
در خانــوار چهار نفره با دریافتی 1۷2 هزار تومان و همچنین 14 میلیون و 581 هزار نفر 

مشمول یارانه 205 هزار تومانی در خانوارهای پنج نفر و باالتر هستند.

هزینه ۳1 هزار میلیاردی یارانه معیشتی
براساس این گزارش تا پایان سال گذشته در مجموع بیش از 31 هزار میلیارد تومان بابت 
کمک های معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین پرداخت شده است. این مبلغ در حالی 
از محل حذف بخشــی از یارانه بنزین ایجاد شده که طبق گزارش سازمان برنامه برنامه و 
بودجه قبل از افزایش قیمت بنزین، دولت در ســال حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه 
پنهان پرداخت می کرده که 600 هزار میلیارد آن به حوزه سوخت و انرژی مربوط بوده و 

از آن حدود 200 هزار میلیارد تومانی بابت بنزین پرداخت شده است.  
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گزیده خبر رئیس اتاق بازرگانی تهران

۳۰درصد مردم زیر خط فقر رفتند
 رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بررسی ها نشان می دهد که 
ایران در سال گذشته از نظر افت ارزش پول مقام اول را داشته 
است.مسعود خوانساری دیروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران با اشــاره به انتخابات پیش رو گفت: مهمترین 
مســاله دولت آینده قطعا مسائل اقتصادی است در مناظره ها 
کمتر به چالش های اصلی اقتصادی پرداخته شــده است و به 
مسائل روبنا پرداخته شده و هر یک از کاندیداهای بیشتر یک 
مدینه فاضله را طراحی کردند و قول قرارهایی داده اند اما کمتر 
به این موضوع پرداخته شــده که چگونه و با چه هزینه هایی 
و درآمدهایی قرار اســت که این قول ها را عملیاتی کنند. لذا 
یقینا مشکالت اقتصادی بزرگی سر راه  هر کدام از عزیزانی که 
دولت آینده را در دست می گیرند خواهند داشت.  رئیس اتاق 
بازرگانی تهران افزود: ما در همین مدت سعی کرده آیم که کار 
تحقیقاتی به عنوان بنای ایران داشته باشیم و لذا  چالش های 
اقتصــادی و راهکارها  را به کاندیداها ریاســت جمهوری  ارائه 
دادیم و بعــد از روی کار آمدن  دولت آینده قطعا مشــکالت 
اقتصــادی و راهکارهــا را به دولــت آینده ارائــه می دهیم و 
امیدواریم دولت آینده با انتخابات یک تیم هماهنگ بخصوص 
در مســائل اقتصادی توان حل مشکالت را داشته باشد. رئیس 
اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به بودجه کشور اظهار داشت: از 
571  هزار میلیارد تومان بودجه 1399 به 1377 هزار میلیارد 
تومان در ســال 1400 رســیده که 140 درصد افزایشی است 
اگرچه در بودجه پیش بینی شده که 341 هزار میلیارد تومان 
آن در صــورت تحقق درآمد در بودجــه خواهد آمد ولی آنچه 
که تجربه نشان داده است وقتی مصارف برای آن تعریف شده 
قطعا مصارف برای آن انجام می شــود ولی ممکن است هزینه 
ها برای آن انجام نشود. خوانساری بیان داشت: حتی اگر 341 
هزار میلیارد تومان به فــرض مثال در بودجه نیاید 81 درصد 

افزایش بودجه نسبت به سال 99 را خواهیم داشت و باز پیش 
بینی می شــود که با این حجم افزایش باز هم کسری بودجه 
خواهیم داشــت و تا زمان اســتقرار دولت آینده 5 ماه از سال 
می گذرد و احتمال کســری بودجه باال بســیار زیاد است. وی 
افزود: کســری بودجه در سال های گذشته باعث شده که هم 
رشــد پایه پولی و هم رشد نقدینگی داشته باشیم و نقدینگی 
در ســال 91 به میزان 460 هزار میلیــارد تومان بوده که در 
پایان سال 1399 به سه هزار و 476 هزار میلیارد تومان رسیده 
است لذا به همین دلیل تورم های بسیار باالیی داشته ایم و در 
اردیبهشت ماه تورم به 41 درصد رسید که هر چقدر در 6 ماهه 
دوم تــالش صورت گیرد این تورم تا پایان ســال یک تورم دو 
رقمی بسیار باالیی خواهد بود. خوانساری بیان داشت: براساس 
گزارش  موسسه عالی پژوهش سازمان تامین احتماعی کاهش 

رشد اقتصادی باعث شده و تورم باعث شده فاصله طبقاتی در 
کشور افزایش یابد و جمعیت زیر خط فقر از 15 درصد به حدود 
30 درصد رســیده است و بنگاه های اقتصادی به علت شرایط 
تورمی و موانع کسب و کار که در طول سال های گذشته با آن 
روبرو بوده اند از ســرمایه گذاری اجتناب کرده اند و به همین 
دلیل موجودی ســرمایه از میانگین ساالنه 5 درصد در 6 سال 
84 تا 90 به منفی ســیزده صدم درصد رســیده است و برای 
اولین بار در ســال های 98 و 99 رشد سرمایه گذاری نسبت 
به اصطحالک منفی شــده است که من فکر می کنم این زنگ 
خط بسیار بزرگی برای کشور است که اگر آسیب شناسی نشود 
آســیب جدی به اقتصاد کشور می زند که هر چقدر طوالنی و 
عمیق تر شود حل مشــکل آن سخت تر خواهد شد.وی بیان 
داشت: متاسفانه در سال 1399 با توجه به کندی رشد اقتصاد 

و کرونا میزان اشتغال از 24 میلیون و 300 هزار به 23 میلیون 
و 300 هزار برســد و یک میلیون هم کاهش اشــتغال در این 
سال داشته ایم که شاید بخش زیادی از آن به علت کرونا بوده 
است. خوانساری گفت: در مورد شاخص تاب آوری بیان داشت 
این شاخص سال گذشــته منتشر شده طبق گزارش وضعیت 
تاب آوری کشــورهای جهان در سال جاری که توسط موسسه 
اف ام آی، ایــران از نظر تاب آوری با امتیاز 16.1 از 100 رتبه 
128 در میان 130 کشور را داشته است این در حالی است که 
رتبه کشــور ترکیه 60 است. وی بیان داشت: بررسی ها نشان 
می دهد که رتبه ایران در ســال گذشته از نظر افت ارزش پول 
مقام اول را داشــته اســت و این موضوع  به دلیل این بوده که 
سالیان سال تورم وجود داشته اما قیمت ارز واقعی نشده بود و 
یک مرتبه با برداشــته شدن فنر در سال گذشته باالترین افت 
کاهش ارزش پول را در کشــور داشــتیم. رئیس اتاق بازرگانی 
تهران با اشاره به گزارش گمرک اظهار داشت: در دو ماهه اول 
ســال 1400 براساس گزارش گمرک ارزش کاالی وارداتی 38 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است و ارزش 
این واردات حدود 12.8 میلیارد دالر بوده است که معادل 6.3 
میلیارد دالر دالر آن صادرات بوده اســت که البته براین اساس 
صادرات ما هم نسبت به مدت مشابه سال قبل 48 درصد رشد 
داشــته است. رئیس اتاق بازرگانی بیان داشت: توقف کاالها در 
گمرک قبل از کرونا 20 روز بوده که اکنون به 50 روز رســیده 
است و براساس برآورد گمرک هر روز توقف یک درصد بر قیمت 
کاال اضافه می کند. وی افزود: رشد اقتصادی براساس گزارش 
های داخلی و همچنین براساس پیش بینی سازمان جهانی در 
سال 1400 باالتر از 2 درصد خواهد بود که با توجه به کمبودها 
اگرچه رقم باالیی نیســت اما امیدواریم این رشــد درصدی از 

بیکاری ها را پوشش دهد.

از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه؛
صادرات غیرنفتی ۴۸ درصد افزایش یافت

معــاون طرح و برنامه وزارت صمت از افزایش 48 درصدی صادرات غیرنفتی در 
دوماهه امســال خبر داد.به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی گفت: از ابتدای 
سال تا پایان اردیبهشت ماه بیش از 608 هزار دستگاه انواع لوازم خانگی با 31 
درصد رشــد، 127 هزار دستگاه انواع خودرو سواری با 8 درصد رشد، 5 میلیون 
تن فوالد خام با 14 درصد، سیمان با تولید 11 میلیون تن با 11 درصد و مس با 
51 هزار تن با 14 درصد رشد از مهمترین اقالم تولیدی بخش صنعت و معدن 
بوده اند.معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه از بین 28 محصول اصلی 
و منتخب بخش صنعت کشــور 23 محصول دارای رشــد تولید بودند، تصریح 
کرد: از 11 محصول منتخب معدنی و صنایع معدنی در 2 ماهه سال 1400، 9 
محصول با رشد تولید و 2 محصول کاهش تولید داشته اند.زرندی رشد صادرات 
غیــر نفتی در این مدت را 48 درصد عنوان کرد و افزود: در این مدت، صادرات 
غیر نفتی، 6 میلیارد و 300 میلیون دالر بوده است و میزان واردات با رشد 30 
درصدی به رقم 6 میلیارد و 500 میلیون دالر رســید.وی در پایان خاطر نشان 
کرد: 919 پروانه بهره برداری صنعتی با رشد 20 درصدی، 138 پروانه اکتشاف 
با رشــد 8 درصدی حدود 2 هزار نماد الکترونیک با 19 درصد رشــد، 24 جواز 
خدمات فنی و مهندسی با رشد 21 درصدی و 36 پروانه تحقیق و توسعه با رشد 

صددرصدی در این مدت صادر شده است.

توقف دوباره واردات در مقابل صادرات
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران با اشــاره به توقف مجدد واردات در مقابل 
صادرات گفت: دولت صادرکنندگان را مکلف کرده که یا ارز خود را برای واردات 
استفاده کنند یا آن را در سامانه نیما عرضه کنند لذا اجازه استفاده از ارز صادرات 
خــود را برای واردات غیر یا واگذاری را ندارند.محمد الهوتی دیروز در بیســت 
و چهارمین جلســه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به موضوع 
رفــع تعهد ارزی که با تالش های اتاق هــای بازرگانی، تعاون و اصناف و تالش 
های ســازمان توسعه تجارت ایران به ســرانجام رسیده است، گفت: این تالش 
ها باعث صدور ابالغیه 177 ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت شد که براساس 
آن صادرکنندگان از 5 روش موجود در بخشــنامه می توانستند نسبت به رفع 
تعهد ارزی اقدام کنند. وی بیان داشــت: لذا تمام مسئولیت و اختیارات کمیته 
ماده 2 دولت به کمیته اقدام ارزی ســازمان توســعه تجارت ایران واگذار شده 
است و همچنین به این ســازمان اختیار داده شد تا با توجه به نقش تخصصی 
سازمان، این نوید را به صادرکنندگان داد که با تغییرات بخشنامه ها  پس از این 
مواجه نخواهیم بود، اما از دو هفته گذشته که واردات در مقابل صادرات باز هم 
دســتخوش تغییرات شده و صادرکنندگان برای بهره گیری از امتیاز واردات در 
مقابل صادرات یا باید در حوزه تخصصی خود کاال وارد کنند و یا توافق سازمان 
صمت اســتان را برای واردات غیر از واردات خود دریافت کنند، این موضوع در 
رفع تعهد ارزی مشکالتی را ایجاد کرده است. الهوتی گفت: صادرکنندگانی که 
می خواهند از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند با 
مشــکل فروش ارز در سامانه نیما روبرو هستند و لذا استفاده از این روش برای 
این صادرکنندگان امکان پذیر نیست، بنابران مجدد به شرایط قبل بازگشته ایم 
و با توجه به اینکه مسئولیت در سازمان ها صمت توسعه تجارت قرار دارد انتظار 
داریم حداقل 2 هفته قبل از اجرای یک بخشنامه آن را به صورت رسمی اعالم 
کنند تا چنین محدودیت هایی هر چه سریع تر برطرف شود و به گونه ای نباشد 
که یک واردکننده و صادرکننده بدون آگاهی قبلی با یک موضوع مواجه شــود. 
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران بیان داشــت: اشکاالتی که در سیستم رفع 
تعهد ارزی بوجود آمده باعث بروز اختالف میان صادرکننده و وارکننده می شود 
که این معضل بزرگی اســت که عمال صادرکنندگان را به جای اینکه به سمت 

صادرات هدایت کند با مشکالت بیشتر درگیر می کند.

قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور فروش اعالم کرد:
حذف برخي از محدودیت های ثبت نام 

متقاضیان
با توجه به کاهش 50 درصدي تعهدات گروه خودروسازي سایپا، عرضه مناسب 
خودرو در بازار و حذف واســطه ها از فرآیند عرضه خودروهاي مجموعه سایپا، 
قرار شد از برنامه آینده پیش فروش محصوالت، برخي از محدودیت های ثبت نام 
برای فروش تعدادی از محصوالت سایپا حذف شود.به گزارش سایپانیوز، مجید 
باقري؛ قائم مقام مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا در امور فروش و خدمات 
پس از فروش در حاشــیه مراسم قرعه کشي طرح فروش فوق العاده 5 محصول 
ســایپا، گفت: با اســتمرار برگزاري طرح هاي فروش فوق العاده و پیش فروش 
خودرو، بازار فروش برخی از محصوالت ســایپا به آرامش و ثبات رسیده است.

وي ادامه داد: در راســتاي اســتمرار آرامش بازار و حذف رفتارهاي سودجویانه، 
در پیــش فروش آینده که به زودي بخشــنامه آن اعالم خواهد شــد، برخي از 
محدودیــت های ثبت نام کاهش پیدا خواهد کرد کــه از جمله آن مي توان به 
حذف الزام در رهن بودن یکســاله سند خودروها و حذف ممنوعیت ثبت نام و 
صدور فاکتور نزد مجموعه هاي سایپا و ایران خودرو در 48 ماهه گذشته، اشاره 
کرد.باقري خاطرنشان کرد: با حذف برخي از محدودیت هایی که در گذشته و با 
دستور کمیته خودرو وزارت صمت به منظور کنترل التهابات کاذب بازار خودرو 
اعمال شده بود، تعداد بیشتری از مردم عزیزمان امکان ثبت نام و خرید خودرو از 
کارخانه را خواهند داشت و این امر کمک خواهد کرد که قیمت خودرو در بازار 

به صورت هیجاني افزایش پیدا نکند.

افزایش ۸۸ درصدی کمک هزینه نگهداری 
بازنشستگان از کارافتاده کلی

معاونت فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشســتگی فوالد در اطالعیه ای 
از افزایش 88 درصدی کمک هزینه نگهداری بازنشستگان از کارافتاده کلی 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فوالد، در این اطالعیه 
آمده است: از جمله خدمات حمایتی ارایه شده در صندوق بازنشستگی فوالد، 
پرداخت کمک هزینه نگهداری به منظور جبران بخشی از هزینه های جاری 
ازکارافتادگان کلی بیش از 70 درصد تحت پوشــش صندوق می باشد که با 
توجه به شرایط اقتصادی ومشکالت این عزیزان یکی از دغدغه های صندوق، 
افزایش مبلغ مذکور بود که خوشــبختانه با پیگیــری های به عمل آمده و 
تامیــن منابع مالی مجوز افزایش مبلغ کمک هزینه نگهداری از اســفندماه 
1399 بــه میزان 50 درصد، از ارکان صندوق اخذ گردید.همچنین عالوه بر 
افزایش 50 درصدی مقرر گردید همه ساله به میزان درصد افزایش سنواتی 
اعالمــی از طرف هیات محترم وزیران مبلغ کمک هزینه نیز افزایش یابد.بر 
این اساس در خردادماه سال جاری کمک هزینه نگهداری مشمولین صندوق 
فوالد پــس از اعمال موارد مذکور با 88 درصد افزایش پرداخت و معوقه آن 

نیز پرداخت می گردد.

رئیس کمیســیون صادرات اتــاق بازرگانی ایران 
می گوید بایــد روال ممنوعیت صادرات کاالها به 
بهانه تنظیم بازار متوقف شــود. هر چند کشــور 
در طول ســال های گذشته تالش کرده با اولویت 
دادن به صادرات غیرنفتــی، راهی برای دور زدن 
تحریم های نفتی آمریکا پیدا کند و در این مسیر 
بخشــی از ارز موردنیاز کشــور را تامین کند اما 
در عین حال مشــکالتی که در مســیر صادرات 
وجود داشــته، ظرفیت بخشــی از فعالیت ها در 
این حوزه را از بین برده اســت.یکی از مسائلی که 
صادرکنندگان در سال های گذشته با آن رو به رو 
بودند، دستورالعمل های پی در پی و بعضا متناقض 
در حوزه صادرات بوده اســت. دولت در دوره هایی 
مجبور شــده با توجه به کاهش ظرفیت تولید یا 
مشــکالت توزیع برخی کاالهای داخلی، صادرات 
کاالها را چند مــاه ممنوع کند و همین امر برای 
صادرکنندگان مشــکل آفرین شده است.مهدی 
علیپور – عضو ســابق اتاق بازرگانی ایران – – در 
این باره می گوید: یکی از اصلی ترین پیش نیازهای 
فعاالن اقتصادی توانایی آنها در پیش بینی شرایط 

و امکان برنامه ریزی برای آینده خود و ســرمایه 
گذاری های اقتصادی شــان است. اینکه ما هر روز 
یک بخش نامه یا دستورالعمل متفاوت ارائه کنیم 
نه تنها به نفع اقتصاد ایران نیست که در بلندمدت 
برای حفظ بازارهای صادراتی به ما آسیبی جدی 
می زند.او توضیح داد: یک صادرکننده ایرانی برای 
به دســت آوردن یک بازار صادراتی با مشکالتی 
جدی مواجه اســت و از این رو وقتی یک شرکت 
خارجی می پذیرد که با وجود تحریم و مشکالت 
بانکــی با ما کار کند، باید حداکثر ظرفیت ممکن 
در ایــن حــوزه را فعال کنیم. پس از به دســت 
آوردن بازار، موضوع بعدی سرمایه گذاری و تولید 
محصول و صادرات آن اســت که بخش نامه های 
متعدد داخلی در این زمینه مشکل آفرین شده اند.

علیپور ادامــه داد: برای مثال یــک صادرکننده 
ایرانی پس از عقد قرارداد صادرات، به سراغ تولید 
محصول می رود و وقتی کاال آماده ارســال است، 
ناگهان اعالم می شــود که صادرات آن برای چند 
ماه ممنوع شــده است. در چنین شرایطی از یک 
ســو صادرکننده با زیان جدی روبه رو می شود و 

کاالیی دارد که روی دستش مانده و از سوی دیگر 
مشتری خارجی برای تامین نیاز خود به سراغ دیگر 
فروشنده ها می رود که در نهایت به بازار صادراتی 
ایران ضربه می زند.جمشید نفر – رئیس کمیسیون 
صادرات اتاق بازرگانــی ایران – نیز در این زمینه 
گفته: تــا زمانی که فرهنگ و رویکرد صادرات گرا 
در ایران شــکل نگیرد، تحولی رخ نخواهد داد.نفر 
از برنامه ریزی هــای کوتاه مدت و نبود نگاه کالن 
در حوزه صــادرات انتقاد کرد و افزود: وقتی برای 
صادرات کشور نگاه کالن نداریم و برنامه ریزی های 
خود را در این بخش روزانه تغییر می دهیم، نباید 

انتظار توسعه صادرات داشته باشیم.
رئیس کمیســیون صــادرات اتاق ایــران تغییر 
سیاست های صادراتی با توجیه تنظیم بازار داخلی 
را یک چالش جدی برشمرد و خواستار توقف این 
نوع نگاه ها شــد.به باور او تنظیم بازار داخل باید 
هوشمندانه صورت گیرد. در ابتدای هر سال باید 
میزان تولید هــر محصول، حجم مصرف داخل و 
میزان صادرات آن تخمین زده شــود و بر اساس 

همین برنامه ریزی جلو رفت.

جزئیات پرداخت منابع نقدی هدفمندی یارانه ها
تخصیص ۳۰۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه 

نان و گندم
مدیر عامل هدفمندی یارانه ها، با اشاره به پرداخت 454 میلیارد تومان به وزارت 
نیرو بابت تصفیه آب گفت: 3000 میلیارد تومان بابت یارانه نان و خرید گندم 
اختصاص یافته است.امید  حاجتی با اشاره به پرداختهای  سازمان هدفمندی 
یارانه ها، گفت: تا کنون مبالغ مختلفی جهت تنظیم بازار کاالی اساسی، یارانه 
نان و گندم، عوامل تولید تخصیص داده شده است.مدیرعامل سازمان هدفمند 
ســازی یارانه ها با اشــاره به محدودیت واریزمنابع نقدی این ســازمان توسط 
شــرکتهای تامین کننده که عمدتا به خاطرجنگ اقتصادی وتحریمهای همه 
جانبه دشمنان ، تاثیر گذار بودن بیماری کرونا وعوامل متعدد دیگر است، گفت: 
در راستای اجرای هرچه بهتر تکالیف  قانونی  سازمان هدفمند سازی یارانه ها  
و دراجــرای فرامین  مقام معظم رهبری ) مدظله العالی ( و همچنین مدیریت  
صحیح  منابع با اولویت پرداخت یارانه نقدی و طرح معیشت خانوار، پرداختهای 
زیر که بعد از یارانه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هســتند و ماهیت حقوق را 

دارند انجام گرفت.
1-وزارت نیرو بابت خرید تضمینی آب استحصالی و تصفیه شده از بخش غیر 
دولتی و تامین خرید برق جزایر جنوب کشــور، مبلغ 141 میلیارد تومان و تا 

این تاریخ مبلغ 454 میلیارد تومان دریافت نموده است.
2-وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت تنظیم بازار کاالهای اساسی و ضروری 

مبلغ 30میلیارد تومان  دریافت کرده است.
3-بنیاد مســکن انقالب اسالمی بابت کمک به مسکن محرومین جامعه مبلغ 
500 میلیــارد تومان و تا این تاریخ جمعا مبلــغ 600 میلیارد تومان دریافت 

نموده است.
4- شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت یارانه نان و خرید تضمینی 
گنــدم مبلغ 1000میلیارد تومان و تا این لحظــه مبلغ 3000 میلیارد تومان 

دریافت نموده است.
5-پرداخت به وزارت جهاد کشــاورزی بابت یارانه نهاده و عوامل تولید و خرید 
تضمینی بخش کشــاورزی از جمله خرید تضمینی زعفران مبلغ 250میلیارد 

تومان
6- شــرکت مادر تخصصی ســاخت و توســعه زیر بناهای حمل و نقل کشور 
مبلغ 100 میلیارد تومــان و تا این تاریخ مبلغ 200 میلیارد تومان را دریافت 

نموده است.
7- ســازمان بیمه سالمت کشور مبلغ 750میلیارد تومان و تا این تاریخ مبلغ 

2635 میلیارد تومان را دریافت نموده است.
8-وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی بابت پزشک خانواده مبلغ 150میلیارد 

تومان و تا این تاریخ مبلغ 300 میلیارد تومان را دریافت کرده است.
وی ابراز امیدواری نمودند با واریز بموقع منابع  این سازمان  توسط  شرکتهای  
تامین کننده، تعهدات خود را با مدیریت منابع  وپرداخت تکالیف اجتناب ناپذیر 
در اســرع وقت، انشااهلل شاهد خدمت رسانی هرچه بهتر دستگاه های دریافت 

کننده این منابع به ملت شریفمان باشیم.

مروری بر وضعیت تجارت ایران با کشورهای 
سنگال، کنیا و مالی

طی ســال  های 1395 تا 1399 واردات ایران از کنیا از سایر کشورها بیشتر 
بوده و در ســال 1399 به 6.2 میلیون دالر رســیده که نسبت به سال قبل 
حدود 1.6 درصد کاهش یافته است.به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در میان 
سه کشــور آفریقایی کنیا، مالی و سنگال، طی ســال  های 1395 تا 1399 
صادرات ایران به کنیا از سایر کشورهای مذکور بیشتر بوده و در سال 1399 
به 50.8 میلیون دالر رســیده که نسبت به سال قبل با افزایش 5.4 درصدی 
همراه بوده است. پس از کنیا صادرات ایران به مالی و سنگال در سال 1399 
به ترتیب 300 هزار دالر و 6.5 میلیون دالر بوده که نسبت به سال 1398 با 
کاهش حدود 77 درصدی و افزایش نزدیک به سه برابری همراه بوده است.-
در بین سه کشور مذکور، طی سال  های 1395 تا 1399 واردات ایران از کنیا 
از سایر کشورها بیشتر بوده و در سال 1399 به 6.2 میلیون دالر رسیده که 
نسبت به سال قبل حدود 1.6 درصد کاهش یافته است. به طور کلی واردات 
ایران از کشورهای مالی و سنگال طی 5 سال گذشته بسیار ناچیز بوده و در 

سال 1399 به ترتیب 4 هزاردالر و 200 هزار دالر بوده است.

با وجود اختالف نظرهــا بین وزارت 
ارتباطات و شــرکت مخابــرات ایران 
درباره علــت عدم توســعه اینترنت 
ثابــت، از جمله لــزوم اصالح فرآیند 
خصوصی ســازی مخابرات، چگونگی 
ســرمایه گذاری در این بخش و نبود 
منابع کافی، یک اتفاق نظر بین این دو 
بخش وجــود دارد و آن عقب ماندگی 
حوزه ارتباطات ثابت است، موضوعی 
که دودش به چشم کاربران اینترنت 
می رود. نمی توان انکار کرد که توسعه 
اینترنت ثابت در این سال ها با چالش 
روبه رو بوده و آنطــور که اپراتورهای 
موبایل توانســتند فرآیند توســعه را 
صــورت دهنــد، در اپراتورهای ثابت 
ایــن اتفاق نیفتاده اســت. درواقع به 
زعم مســووالن حــوزه ارتباطات، در 
زیرساخت های  شــاخص های  عمده 
ارتباطی شبکه ملی اطالعات وضعیت 
مناسبی داریم اما در حوزه ارتباطات 
پهن باند ثابت وضعیت مناسب نیست. 
محمدجــواد آذری جهرمــی -وزیر 
از  ارتباطــات و فناوری اطالعــات- 
همان ابتدا یکــی از مهم تری دالیل 
عدم توســعه اینترنت ثابت را انحصار 
مخابرات اعــالم کرده بود، اما در یک 
ســال گذشــته و به خصوص بعد از 
مدیریت جدید شرکت مخابرات ایران، 
این چالشها به اختالف نظر بدل شده 
بــود، از طرفی آذری جهرمی به لزوم 
اصالح خصوصی ٍسازی مخابرات تاکید 
می کــرد و در مقابل، مخابرات معتقد 
بود عدم سرمایه گذاری در بزرگ ترین 
و قدیمی ترین شــرکت ارتباطی، این 

عدم توسعه را رقم زده است.

مشکل توقف در توسعه اینترنت 
خانگی از زبان وزارت ارتباطات

از ســوی وزیر ارتباطات و معاونانش 
بارها عنوان شــده که مشکل توقف 
در توســعه اینترنت خانگی، انحصار 
مخابــرات ایران در ســیم مســی و 
داکت هــای زیرزمینی اســت که در 
خصوصی ســازی به اشــتباه به آنها 
واگذار شــده اســت. آذری جهرمی 
در این خصــوص اینطور توضیح داد 
که این اشــتباه در ســال 1388 در 
خصوصی سازی مخابرات انجام گرفت 
که داکت ها و ســیم مســی که جوز 
اموال مردم است، به مخابرات واگذار 
شده و مخابرات هم سودهای ناشی از 
درآمد ساالنه اش را به عنوان اقساط به 
دولت پرداخت کرد و ســرمایه گذاری 
نکرد.او همچنین از تصویب الیحه ای 
برای اصالح این فرآیندها خبر داده و 
گفته بود: مــا در دولت تالش کردیم 
که این فرآیند خصوصی سازی اصالح 
شود. درحال حاضر الیحه ای که برای 
انتزاع داکت و سیم مسی ارائه دادیم، 
در کمیســیون اقتصــادی دولت در 
حال بررسی است و امیدواریم زودتر 
نهایی شــود و آن را تا پیش از پایان 
دولت به مجلس بفرســتیم.الیحه ای 
که باالخره توسط دولت تصویب شد 

و آذری جهرمــی درباره آن نوشــت: 
پس از ســه ســال پیگیری و تالش، 
کانال ها،  »بازپس گیری  الیحه  دولت 
داکت هــا و حوضچه های مخابراتی از 
مخابرات ایران« را به تصویب رساند. 
پس از خصوصی سازی مخابرات، این 
»تصرف« یک مانع جدی برای توسعه 

اینترنت خانگی بود.

واکنش شرکت مخابرات ایران به 
اظهارات آذری جهرمی

همین اتفاق هم باعث شــد شرکت 
مخابرات ایران به این مســاله واکنش 
نشــان دهد. اگرچه تا پیــش از این 
مخابرات ایران بارها عنوان کرده بود 
که این شــرکت منابــع الزم را برای 
ســرمایه گذاری ندارد و تا زمانی که 
منابع وجود نداشته باشد، توسعه هم 
به ســختی انجام می شود و حاکمیت 
باید شرکتی را که مهمترین شرکت 
حــوزه ارتباطات در کشــور اســت، 
حمایت کند تا توسعه های الزم با توجه 
انجام  به نیازهای روزمره مشــتریان 
شــود، این بار در بیانیه ای در واکنش 
به اظهــارات وزیر، از شفاف ســازی 
در  مخابرات  گفت.شــرکت  ســخن 
بیانیــه اش اینطور مطرح کرده که در 
این ســال ها یکی از بزرگترین موانع 

توســعه پهن باند در کشــور، انحصار 
ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات 
بوده و هست. به کارگیری درگاههای 
اینترنــت، بالی  غیرمعمــول توزیع 
جان اپراتورها شــده که در آخر هم، 
دود ایــن کم کاری ها در عــدم ارائه 
مطلــوب اینترنت خانگی به چشــم 
مردم رفته اســت.اینکه اشــتباهاتی 
در  مخابــرات  خصوصی ســازی  در 
ســال 1388 انجام گرفتــه یا خیر، 
وزیر ارتباطات چگونــه می تواند این 
اشــتباهات را اصالح کند، شــرکت 
مخابرات ایــران که بــه اذعان خود 
بزرگ ترین و قدیمی ترین شرکت های 
ارتباطی در ایران است و طبق قانون 
از یک شــرکت دولتــی به خصوصی  
تبدیل شده، چطور با چالش هایی که 
درصورت تصویب قانونی این الیحه با 
آن روبه رو می شود، از دعواهای چند 
ساله و به ویژه یک سال گذشته است 
که اکنون شــکل جدی تری به خود 
گرفته است.کارشناسان معتقدند یکی 
از شاخص های توسعه ICT برای ایران، 
اینترنت ثابت است. این در حالی است 
که یکی از پایین ترین شاخصه های ما 
اینترنت ثابت اســت و ما در اینترنت 
ثابت یک عقب افتادگی داریم. بنابراین 
آنچه در آن تردیدی نیست، اینکه دود 
این چالش ها و انداختن توپ به زمین 
یکدیگر، به چشــم کاربران اینترنت 
خواهد رفت که بــه جای بهره گیری 
از اینترنت ثابت با کیفیت مناســب، 
بیشترین استفاده را از اینترنت موبایل 
ارتباطات کشور  می کنند و توســعه 

همچنان کند مانده است.

چالش بین مخابرات و وزارت ارتباطات

ماجرای دعوایی که دودش به 
چشم کاربر اینترنت می رود

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران:

با کمبود یک کاال در داخل، صادراتش را ممنوع نکنید!
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رئیس سازمان بورس با توجیه ریزش 40 درصدی شاخص: گزیده خبر

با وجود انتظارات افزایش نرخ دالر نمی توان از لفظ حباب بورس استفاده کرد
رئیس سازمان بورس با اشاره به ریزش ۴۰ درصدی شاخص 
بورس گفت: همه بازارها در چند وقت گذشته با نوسان قیمتی 
همراه بودند، افرادی بودند که ســکه را در قیمت ۱۶ میلیون 
خریداری کردند اما اکنون قیمت آن به ۱۰ میلیون رســیده 
است. محمدعلی دهقان دهنوی در بیست و چهارمین نشست 
هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: در چند وقت گذشته 
به صورت مکرر صحبت از واژه حباب در شاخص بورس شده 
اســت و افراد زیادی از واژه تخلیه حباب یاد کرده بودند.وی 
اظهار داشــت: از زمانی که شاخص بورس بر روی کانال 23۰ 
هزار واحد قرار داشت برخی هشدار از ورود  شاخص بورس به 
مرحله حباب داده بودند، در حالی که اکنون شاخص بورس در 
کانــال یک میلیون و 2۰۰ هزار واحد قرار دارد و تا چهار برابر 
آن زمان رشد کرده است، در ابتدا باید مشخص شود که مفهوم 
حباب چیســت و به چه چیزی حباب گفته می شود.دهقان 
دهنوی با بیان اینکه یکی دیگر از اســتدالل های نادرســتی 
که در کنار حباب عنوان شده بود مقایسه رشد بورس با رشد 
واقعی اقتصاد است، گفت: اگر در یک سالی رشد اقتصادی سه 
درصد بود تولیدکنندگان حاضر بودند فقط سه درصد افزایش 
قیمت داشــته باشند یا اگر رشــد اقتصادی سه درصد منفی 
بود قیمت محصوالت خود را تا سه درصد کاهش می دادند؟

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زمانی که در مورد 
بــورس و قیمت دارایی ها صحبت می شــود در مورد متغیر 
اسمی صحبت می شــود، مقایسه یک متغیر اسمی با متغیر 
واقعی بسیار مقایسه نادرستی است و قیمت دارایی ها تحت 
تاثیر عوامل زیادی قرار دارد.وی ادامه داد: واقعیت اقتصاد این 
است که قیمت دارایی ها نسبت به تورم انتظاری و انتظاراتی 
که فعاالن اقتصادی از آینده اقتصاد دارند شکل می گیرد، این 
یک حقیقت تلخ اســت که در ماه های ابتدایی سال گذشته  
انتظاراتی مبنی بر رســیدن قیمت دالر به عددهای باالیی در 
اقتصاد شکل گرفته بود، زمانی که این انتظار وجود دارد نمی 
تــوان از واژه حباب اســتفاده کرد.دهقان دهنوی تاکید کرد: 
این اقدامی عقالنی است که وقتی فردی پیش بینی کند قرار 
اســت قیمت دالر با افزایش همراه شود و ارزش پول ملی با 
کاهش همراه شــود ســرمایه های خود را برای حفظ ارزش 
دارایی خود، سرمایه های نقد خود را به دارایی فیزیکی مانند 
ارز، مســکن و سهام کند.وی گفت: همه بازارها در چند وقت 
گذشــته با نوسان قیمتی همراه بودند، افرادی بودند که سکه 
را در قیمت ۱۶ میلیون خریداری کردند اما اکنون قیمت آن 
به ۱۰ میلیون رســیده است که این آمار نشان دهنده کاهش 
قیمت سکه است؛ بنابراین شاخص بورس هم همسو با دیگر 
بازارها حرکت کرده و حدود ۴۰ درصد کاهش داشــته است.

دهقان دهنوی افزود: اینکه بخواهیم واکنش فعاالن اقتصادی 
را نســبت به انتظاراتی که  از اقتصاد دارند به حباب تفســیر 
کنیم کامال اشتباه است.رییس سازمان بورس گفت: جایگاهی 
که امروز بازار ســرمایه در کشور پیدا کرده، جایگاهی ویژه در 
اقتصاد اســت، زمانی که رقابت های انتخاباتی را با ۴ ســال 
گذشته و دیگر سال ها مقایسه کنیم در آن زمان هیچ اسمی 
از بازار سرمایه وجود نداشت اما اکنون جایگاه پیدا کرده است 
و مطالبه مردم شــده است.وی ادامه داد: حضور مردم در بازار 
ســرمایه ابزار جدیدی را در اختیار ما قرار داده است و از این 
ابزار جدید باید استفاده کرد تا نقص و اشکاالتی که در اقتصاد 
صنایع بورسی وجود دارد برطرف شود.وی به نرخ بهره اشاره 
کرد و گفت: در هر جای دنیا زمانی که نرخ بهره کاهش پیدا 
می کند تمایل به ســمت بازار دارایی ها با افزایش همراه می 
شــود و پول از سمت سپرده ها به سمت بازار دارایی ها سوق 
پیدا می کند.دهقــان دهنوی با بیان اینکــه مردم از بورس 
استقبال کردند و سرمایه های خود را وارد این بازار کرده اند، 
افزود: بازار ســرمایه از محل حضور مردم توسعه فعالیت پیدا 
کرده اســت که در کنار آن نقش و جایگاه این بازار در اقتصاد 
کشــور با افزایش همراه شده اســت اما تعداد قابل توجهی از 

مــردم که در قیمت های اوج و در ماه تیر و مرداد وارد بورس 
شــدند به دلیل قرار گرفتن شــاخص بورس در مسیر نزولی 
دچار ضرر و زیان سنگینی شدند.رییس سازمان بورس و اورای 
بهادار اظهار داشت: این موضوع برای ما نارحت کننده است و 
به عنوان دغدغه محسوب می شود، در این مورد فکر خواهیم 
کــرد که چگونه می توان در آینده از بروز چنین مشــکالتی 
جلوگیری کرد.وی با بیان اینکــه ماهیت و جبران بورس در 
خود بورس اســت، گفت: اکنون شــاخص بورس در محدوده 
کانال یک میلیون و ۱5۰ هزار واحد قرار دارد شاخص بورس 
بارها در سنوات گذشته هم ریزش داشته است، درست است 
که با این شــدت ریزش نداشته اما تا 2۰ درصد کاهش پیدا 
کرده اما حدود ۶ ماه بعد از کانالی که ریزش داشت عبور کرد 
و از آن فراتر هم رفته است.باید فرهنگ سازی کنیم و به مردم 
آمــوزش دهیم تا ترغیب و ترویج کنیم کســانی که از دانش 
کافی برای ســرمایه گذاری در بورس برخوردار نیستند روش 
سرمایه گذاری غیرمستقیم مانند صندوق های سرمایه گذاری 
و ســبدگردان ها را انتخاب کنند.دهقان دهنوی به توســعه 
نهادهای مالی در بازار ســرمایه تاکید کرد و گفت: زمانی که 
به عنوان رییس سازمان بورس انتخاب شدم درخواست مجوز 
25۰ شــرکت سبدگردان ارائه شد که مدارک آنها کامل بود، 
در این مدت حــدود ۱2 مجوز ارائه کرده ایم تا از این طریق 
توسعه بازار سرمایه و زیرساخت ها شکل بگیرد.رییس سازمان 
بــورس و اورای بهادار گفت: حدود ۱5 ســال بود که مجوز 
کارگزاری صادر نشــده بود، یکی از بحث هایی که در کشور 
درباره انحصار مجوزها وجود داشــت درباره مجوز کارگزاری 
ها بود، این دســتورالعمل بازنگری و فراخوان داده شد تا در 
این زمینه مجوز ارائه شــود.وی ادامه داد: اعتقاد من در بحث 
انحصارزدایی، افزایش فعالیت در بازار ســرمایه و توسعه این 
بازار از طریق توســعه نهادهای مالی است که این موضوع را 
با قدرت دنبال خواهیم کرد.دهقان دهنوی افزود: بنده کمتر 
از پنج ماه اســت که در سازمان بورس حضور پیدا کردم و در 
این مدت تالش شد تا سنگ هایی را از مسیر بازار برداریم که 
سال های زیادی کسی به سمت آن نرفته بود.رییس سازمان 
بورس اظهار داشت: پرسنل کارگزاری اجازه  داشتند که فقط 
تا سقف 25 میلیون تومان اقدام به خرید و فروش سهام کنند، 
نتیجه آن این بود که  بعضی از پرســنل با کد اشخاص دیگر 
در بازار معامله می کردند، این محدودیت برداشــته شد اما بر 
روی معامالت آنها نظارت خواهیم کرد.وی با بیان اینکه چند 
سال بود که فشــارهای زیادی برای انتشار صورت های مالی 
سازمان بورس وجود داشت به راحتی این اقدام انجام و صورت 
های مالی منتشر شد، گفت: در این پنج ماه هر آنچه را که در 
توان بود انجام دادیم اما تا نقطه مطلوب راه زیادی وجود دارد.

دهقان دهنوی به راه اندازی میز صنعت اشــاره کرد و افزود: 
اعتقاد بنده در بازار ســرمایه این اســت که توسعه و ماهیت 
وجودی بازار سرمایه وابســته به بازار اولیه است، بازار ثانویه 

یعنی محلی برای انتقال دارایی ها و سیگنالی برای بازار اولیه.
معــاون وزیر اقتصاد و دارایی به بازنگری بحث عرضه اولیه ها 
اشــاره کرد و گفت: عرضه اولیه باید به صورت صرف ســهام 
باشد که پول به صورت مستقیم وارد شرکت ها شود نه اینکه 
سهامدار عمده از طریق فروش سهام پول خود را از بازار خارج 
کند.به گفته وی، دستورالعمل شرکت های سهامی عام مبتنی 
بر پروژه را نهایی کرده ایم و در هفته جاری یا هفته آینده آن 

را ابالغ خواهیم کرد.

مخالف وجود دامنه نوسان هستم
وی با بیان اینکه برخی صحبت ها در زمینه دخالت ســازمان 
بورس در بازار وجود دارد و اعالم شده است که با تغییر رییس 
ســازمان تغییراتی در این بازار ایجاد می شود، گفت: شورای 
عالــی بورس اعالم کرده ام بنده بیشــتر از هر فرد دیگری با 
محدودیت دامنه نوســان مخالف هستم اما گاهی برای دوره 
زمانی کوتاه مدت احتیاج به سیاســت هــای مقطعی داریم.
دهقان دهنوی افزود: این موضوع باید بررسی شود که فلسفه 
مخالفت با وجود دامنه نوســان چیست؟ کارایی بورس حکم 
مــی کند اگر خبر مثبتی در مورد شــرکت یا صنعتی وجود 
دارد اثر خود را بر روی ســهم بگذارد و دیگر صف ایجاد نشود 
زیرا این صف ادامه پیدا می کند.رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار افزود: مقطعی که تصمیم به تغییر دامنه نوسان گرفتیم 
مقطعی بود که نااطمینانی در اقتصاد کشــور وجود داشت و 
معلوم نبود که قرار اســت که خبر مثبت یا بد در بازار منتشر 
شود، همچنین مشخص نشــده بود که شکل گیری رروابط 
ایــران در حوزه احیای برجام با قــدرت های خارجی به چه 
شــکلی خواهد بود؛ بنابراین این نااطمینانــی در حال ایجاد 
صدمه به بازار بود.وی ادامه داد: با توجه به وجود چنین مساله 
ای برای دوره ای کوتاه مدت بخش منفی بازار را کاهش دادیم 
تا وضعیت نهایی بازار مشــخص شــود.دهقان دهنوی گفت: 
بــرای بلندمدت تصمیم داریم که مکانیزم دامنه نوســان به 
شــکلی تعریف شود که عامل ایجاد صف نشود، دامنه نوسان 
نباید کامل برداشته شود، اکنون در حال مطالعه این موضوع 
هســتیم و بعد از تکمیل مطالعات یک طرح اساسی را برای 
دامنه نوســان پیدا خواهیم کرد که برای همیشه خیال بازار 
و ســهامداران از معامالت بورس آسوده باشد.رییس سازمان 
بــورس و اوراق بهادار گفت: مجریان نســبت به تامین مالی 
پروژه ای آشــنایی ندارند و نهادهــای مالی از تجربه و دانش 
کافی برخوردار نیســتند، مقررات ما در سازمان بورس کافی 
نبوده اســت اما این مسیر باید طی شود.وی به قیمت گذاری 
دستوری اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری دستوری ایجاد شده 
است زیرا بسیاری از مدیران صنایع نسبت به منافع سهامدار 
خرد حساسیت کافی ندارند، این موضوع که در پایان فعالیت 
چه میزان سود برای سهامدار باقی می ماند جزو اولیت بخشی 
از مراکز نیســت.دهقان دهنوی گفت: این موضوع برای بازار 

ســرمایه جزو اولویت ها قرار دارد، نه تنها اولویت است بلکه 
با وجود اینکه ســازمان بورس امانت دار و امین سهامدار خرد 
اســت از طریق میز صنعت در حال انتقال پیام خود به قانون 
گذار و سیاست گذار هستیم.رییس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار خاطرنشان کرد: چند روز گذشته میز صنعت نیروگاهی 
را برگزار کردیم، در این جلسه بحث های زیادی انجام و اعالم 
شد که اگر اکنون نیروگاه های موجود بخواهند سیکل ترکیبی 
خــود را کامل کنند حدود هفت هــزار و 5۰۰ مگاوات برق، 
قابل تولید اســت.وی با اشاره به اینکه اگر سرمایه گذاری در 
صنعت نیروگاهی توجیه پذیر شــود سهامدار و اقتصاد از آن 
نفع خواهنــد بود، گفت: میز صنعت به دنبال طی کردن این 

راهکارها است تا اثر مثبتی را بر بازار سرمایه داشته باشد.

صندوق تثبیت و توســعه بازار سرمایه قرار نیست که 
معجزه کنند

دهقان دهنوی با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه برای 
یک بازار در حال رشــد اســت، افزود:  یک بازار توسعه یافته 
به اندازه کافی نهادهای مالــی و مکانیزم تثبیت کننده دارد 
و نیازی ندارد که مجموعه حاکمیتی و تنظیم گری دســت 
به این کار بزند اما امروز بازار ســرمایه در حال رشــد است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زمانی که نهاد مالی 
وجود ندارد که بتواند تامین مالی پروژه ای را انجام دهد بازار 
ســرمایه نیاز به  مکانیزم تثبیت کننده دارد، صندوق تثبیت 
و توسعه بازار ســرمایه قرار نیست که معجزه کنند و قیمت 
ها را مصنوعی افزایش یا کاهش دهند.وی با اشــاره به اینکه 
مکانیزم این صندوق ها تعریف شده و منابع آنها محدود است، 
گفت: این صندوق ها در موارد نیاز وارد این بازار می شــوند و 
کمک به تعادل بخشی معامالت،  تامین نقدشوندگی بازار را 
تامین و هموارد کردن نوســانات می کنند.دهقان دهنوی به 
ورود اســتارتاپ ها در بورس اشاره کرد و افزود: هدف ما این 
بوده اســت که پنج استارتاپ را وارد بورس کنیم اما این اقدام 
با موانع زیادی همراه اســت که از بیرون تحمیل شــده است 
که اگر این موانع برطرف نشــود آسیب هایی را به استارتاپ 
ها وارد می کند.رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید 
بر اینکه باید مکانیزمی طراحی شــود تا نوآوری به همه بازار 
ســرمایه منتشر شود، گفت: اکنون اقدام جدیدی به نام طرح 
تحول بازار سرمایه آغاز کرده ایم  که شامل محورهای مختلف 
مانند تسهیل فرآیندها، توســعه نهادهای مالی، تقویت بازار 
اولیه، ایجاد نهادهای مالی، افزایش  شفافیت در بازار سرمایه و 
تقویت جریان اطالعات از سمت شرکت ها به سهامداران می 
شود و این موضوع به عنوان نقشه راه به ما کمک خواهد کرد.

 عادالنه تر شدن قیمت خودرو با عرضه در بورس کاال
وی در مــورد عرضه خودرو در بورس کاال گفت: در این حوزه 
اصوال باید کاالی همگن در بورس های کاالیی عرضه شــوند 
که خودرو با توجه به تنوع تولید، کاالیی همگن نیست اما می 
توان با این دید موضوع را بررســی کرد که اگر عرضه خودرو 
در بورس کاال منجر به عادالنه تر شــدن قیمت ها و حمایت 
از تولید شــود، می توان آن را اجرایی کرد.دهقان دهنوی در 
خصوص شــرایط فعلی بازار خودرو گفت: ایجاد یک التاری 
بــرای تصاحب خــودرو و اینکه مردم از طریق قرعه کشــی 
صاحب خودرو شــوند، رویدادی منطقی و اقتصادی نیست و 
این رویه باید به طور حتم برطرف شود.رییس سازمان بورس 
و اوراق بهادار گفت: اگــر ورود خوردو به بورس کاال با هدف 
رفع مشــکالت فعلی، خروج از نظام قیمت گذاری و شــفاف 
ســازی مبادالت باشد از عرضه آن اســتقبال خواهیم کرد تا 
قیمت گذاری ها شفاف شود.وی اظهار داشت: سازمان بورس 
با قیمت گذاری های دســتوری که نمونه بارز آن در صنعت 
خودرو انجام شــده مخالف است و بخشی از تالش ما رایزنی 
هایی است که شاهد بهبود روند بازار و قیمت گذاری ها باشیم.

تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و ایران خودرو 
منعقد شد

تفاهمنامه سه جانبه بانک تجارت، شرکت ایران خودرو و ساپکو بین دولت آبادی 
و مقیمی مدیران عامل بانک تجارت و شرکت ایران خودرو تبادل شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک تجارت، مراســم امضــای تفاهمنامه همکاری بانک تجارت، 
شــرکت ایران خودرو و ســاپکو یازدهم خردادماه در ســاختمان قدیمی بانک 
بازرگانی سابق واقع در میدان امام خمینی)ره( برگزار شد.دولت آبادی مدیرعامل 
بانک تجارت در مراسم انعقاد این تفاهمنامه با اشاره به همکاری استراتژیک این 
بانک با شرکت ایران خودرو گفت: حمایت از تولید و صنعت کشور همواره یکی 
از برنامه های اصلی بانک تجارت به شــمار رفته و تفاهمنامه امروز نیز همکاری 
مستحکمی را در راستای حمایت از صنعت قطعه سازی کشور بین سه مجموعه 
بانک تجارت، شرکت ایران خودرو و شرکت ساپکو پایه ریزی کرده است.مدیرعامل 
بانک تجارت با اشــاره به اهداف بانک تجارت در ســال »تولید، پشــتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« به ویژه در زمینه تامین مالی شرکت های تولیدکننده محصوالت 
ساخت ایران گفت: بر اساس این تفاهمنامه بانک تجارت با تضامین ایران خودرو و 
ساپکو جمعا مبلغ ۱5 هزار میلیارد ریال تسهیالت به قطعه سازان کشور پرداخت 

خواهد کرد.

عضو هیات مدیره شرکت صرافی توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
ارسال ارز مورد نیاز واردکنندگان به اقصی 

نقاط دنیا
عضو هیات مدیره شرکت صرافی توســعه صادرات ایران، گفت: این شرکت می 
تواند ارز مورد نیاز واردکنندگان را با مناســب ترین قیمت از سامانه نیما تهیه و 
آن را به مقاصد مورد نظر واردکنندگان در اقصی نقاط دنیا ارسال کند.به گزارش 
روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به نقل از اگزیم نیوز، محمدعلی مناف 
زاده اظهار داشت: در شرایط خاص فعلی و محدودیت های موجود، صرافی توسعه 
صادرات آمادگی دارد با برخورداری از شــبکه کارگزاری گسترده، دغدغه فعاالن 
صادراتی از حیث نقل و انتقال و دریافت ارز حاصل از صادرات با کمترین هزینه 
و در کوتاه ترین زمان ممکن را رفع نماید.وی گفت: صرافی توسعه صادرات ایران 
به عنوان یکی از نماینده های بانک مرکزی در حوزه دریافت اسکناس و رفع تعهد 
صادراتی، آن بخش ازفرایند رفع تعهد ارزی را که با دریافت اسکناس ممکن است 
را برای صادرکنندگان فراهم کرده است.مناف زاده افزود: این ظرفیت را داریم تا 
در عراق و افغانســتان و برخی دیگر از کشورهای همسایه ارز حاصل از صادرات 
صادرکنندگان را به صورت اســکناس دریافت کرده و ما به ازای آن را در داخل 
کشور به وی تحویل دهیم و یا در حساب مشتری منظور کرده تا از این طریق با 

طی مراحل قانونی، تعهد ارزی صادرکننده ایفا گردد.

افزایش سرمایه بانک دی ثبت شد
افزایش سرمایه ۱28هزار و ششصد میلیارد ریالی بانک دی از محل تجدید ارزیابی 
دارایی ها در اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

علیرضا محمدی، رئیس و سخنگوی اداره سهام بانک دی با اعالم این خبر گفت: 
افزایش سرمایه 2۰۰9 درصدی بانک دی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و به این ترتیب سرمایه 

بانک از ۶۴۰۰ میلیارد ریال به ۱35۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

مدیرعامل بانک سینا در هم اندیشی مدیران ستاد و صف:
طرح آمایش و توسعه شبکه شعب بانک سینا 

در سال 1400 اجرا می شود
مدیرعامل بانک سینا در هم اندیشی مدیران ستاد و صف این بانک، اظهار داشت: 
به جهت ارائه خدمات مطلوبتر و با کیفیت تر به هموطنان گرامی، طرح آمایش و 

توسعه شبکه شعب این بانک در سال ۱۴۰۰ اجرایی می شود.
دکتر ایمانی با اشــاره به اقدامات انجام شده در این خصوص افزود: در این طرح 
با بهسازی و جانمایی مناسب شــعب و نیز بکارگیری فناوری های روز، تاکنون 
موفق به اخذ مجوز فعالیت ۱۱ شعبه و باجه از بانک مرکزی شده ایم که زمینه 
ارائه خدمات مطلوب در مناطق مختلف کشور جهت هموطنان عزیز را به همراه 
داشته است.مدیرعامل بانک سینا در هم اندیشی مدیران ستاد و صف این بانک 
ضمن قدردانی از کارکنان و ســهامداران بانک که همراهی و همیاری خوبی را با 
این مجموعه داشته اند، افزود: در سال گذشته با توجه به شیوع و بحران ویروس 
کرونا و اعمال تحریم های ظالمانه، شرایط سختی در نظام بانکی و اقتصادی کشور 
حاکم بود که با وجود این مشکالت، به همت تمامی بخش های مجموعه، عملکرد 
بانک سینا در سه حوزه سپرده گذاران، سهامداران و کارکنان، رضایتبخش بود.وی 
یکی از اقدامات مهم بانک سینا را ایجاد خط کسب و کار قرض الحسنه دانست .

ایجاد درآمد پایدار با پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه

بانک مهر ایران با پرداخت گسترده تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان نهادهای 
مختلف ســعی کرده در ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار کمتر برخوردار و محروم 
جامعــه گام بردارد.بــه گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، از 
آنجایی که بانک مهر ایران یک بانک تخصصی قرض الحســنه اســت و در حوزه 
بانکداری خرد فعالیت می کند، تنها امکان پرداخت تســهیالت قرض الحسنه به 
اشــخاص حقیقی و با ســقف مشخص را داراســت. با این حال، بانک مهر ایران 
با تعریف طرح های تســهیالتی متنوع و همچنین امضای تفاهم نامه با نهادهای 
حمایتی مختلف، اقدامات مؤثری در حوزه اشــتغال زایی و کارآفرینی با اولویت 
دهک های پایین درآمدی انجام داده است.تا پایان سال ۱399 بیش از ۶۰۰هزار 
فقره تســهیالت به ارزش 5۶هزار میلیارد ریال به مددجویان نهادهای مختلف 
حمایتی پرداخت شــده است. این تسهیالت در چارچوب تفاهم نامه با نهادهایی 
مانند کمیته امداد خمینی)ره(، ســازمان بهزیســتی، بنیاد برکت، بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی و معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری پرداخت شده 
است. کارمزد این تسهیالت بین صفر تا ۴ درصد و متوسط دوره بازپرداخت آن ها 
نیز ۴8 ماه است.گفتنی است عمده این تسهیالت مربوط به حوزه خوداشتغالی 
است. در واقع بانک مهر ایران سعی کرده به جای پرداخت وام  در حوزه معیشتی، 
با پرداخت وام در حوزه اشتغال، این افراد را به سمت ایجاد درآمد پایدار برای خود 
و خانواده هایشــان سوق دهد. به این صورت فرد عالوه بر اینکه برای بازپرداخت 
اقساط خود به مشــکل برنمی خورد، نیازش به دریافت کمک از سوی نهادهای 
حمایتی نیز کاهش می یابد.عمده این تســهیالت در ۴ سال گذشته و در حوزه 
اشــتغال زایی و ایجاد درآمد پایدار برای تسهیالت گیرندگان پرداخت شده است. 
امید که این اقدامات بانک مهر ایران توانســته باشد دغدغه های بخشی از مردم 

کشور را در حوزه اقتصادی کاهش دهد.

توسعه همکاری های بانک 
پارسیان و ایرانسل

در دیدار مدیران عامل بانک پارسیان و ایرانسل بر توسعه 
همکاری ها و زمینه های مشــترک خدمات رسانی تأکید 
شــد.در نشســتی که با حضور، دکتر کــورش پرویزیان 
مدیرعامــل بانــک پارســیان، دکتر بیژن عباســی آرند 
مدیرعامل ایرانسل، مهندس حبیب فرجام قائم مقام معاون 
مالی ایرانسل ، مهندس عباس خسروانی معاون اعتبارات 
و بانکداری شــرکتی بانک پارسیان، دکتر حمید توفیقی 
مدیرعامل گروه داده پردازی پارســیان و مهندس احمد 
جعفری مدیرعامل شــرکت تجارت الکترونیک پارسیان 
برگزار شــد، راهکارهای گسترش همکاری های دوجانبه 
بانک پارسیان و ایرانسل بررسی و تفاهمات مهمی انجام 
شد.در این دیدار، دکتر عباسی بانک پارسیان را به عنوان 
بانکی پیشرو و پیشــگام در تولید جدیدترین محصوالت 
بانکی و بانکداری الکترونیک دانست که در توسعه فضای 
کســب وکار دیجیتال بانکی، گام های موثری برداشته و 
هم راســتا با آخرین تکنولوژی های روز دنیا محصوالت 
بــروز و نوینی را در صنعت بانکداری به مشــتریان خود 
ارایه داده اســت.مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه ایرانسل 
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران است، افزود : این 
اپراتور طی بیش از ۱۴ سال حضور در عرصه ارائه خدمات 
ارتباطی ایران، موفق شده تا با انحصارزدایی از این عرصه، 
خدمات نوین تلفن همراه، از جمله اینترنت پرسرعت همراه 
و ثابت را به مشــترکان خود ارائه کند و با ارائه زیرساخت 
ارتباطــی بر اســاس جدیدترین فناوری هــای ارتباطی 
 ،)5G( جهانی، از جمله شــبکه نســل پنجم تلفن همراه
تجربه سریعترین و جدیدترین شبکه تلفن همراه را برای 
مشترکان خود به ارمغان آورد و از توسعه کسب وکارهای 

نوپای ایرانی بر این بستر نیز حمایت کند.

بنابــر قانون جدید چک افراد برای صدور چک باید اطالعات 
آن را در ســامانه صیــاد ثبت کنند و گیرنــده نیز باید این 
اطالعات را در ســامانه تایید کند. خودپــرداز می تواند یکی 
از راه هــای ثبت اطالعات چک در ســامانه صیاد باشــد.در 
ســال های اخیر، صدور چک بالمحل از معضالت مهم بر سر 
راه کســب وکارها بوده اســت به گونه ای که بسیاری از افراد 
تنها با داشــتن دسته چک و بدون بررسی سوابقشان توسط 
بانک مرکزی، می توانســتند چک صادر کنند. از این رو آمار 
چک  های برگشــتی افزایش یافته بود کــه با تصویب قانون 
جدید چک در ســال9۷، تالش شد تا از طریق روش  هایی، 
اعتبــار چک افزایش یابد. آثار مثبت ایــن قانون به گونه ای 
بود که عبد الناصر همتــی، رییس بانک مرکزی نیز در این 
بــاره گفت: »قانون جدید چک، قانون خوبی اســت و بانک 
مرکزی در اجرای آن جدی است. در این زمینه با کمیسیون 
اصل 9۰ مجلس هم همکاری خوبی صورت گرفته است و ما 
تالش می کنیم اجرای قانون جدید چک را در کشور نهادینه 
کنیم.«یکی از مهم ترین اقدامات پیش بینی شــده در قانون 
جدید چک برای کاهش چک های برگشتی، سامانه صیاد نام 
دارد که افراد باید اطالعات چک را در آن ثبت و تایید نمایند.

الزامی بودن ثبت و تایید اطالعات چک در ســامانه 
صیاد

از آنجــا که در قانون جدید صدور چــک، ثبت اطالعات در 
ســامانه صیاد بانک مرکزی امری الزم است، در صورت ثبت 
نشــدن اطالعات در سامانه و عدم تایید آن ها توسط گیرنده، 
چک  ها کارســازی نخواهند شد. بنابراین الزم است که بانک 
مرکزی برای ثبت اطالعات چک در سامانه، امکانات الزم را 

برای همه افراد به خصوص کســانی که به اینترنت و موبایل 
بانک دسترســی ندارند، مهیا کند.درحال حاضر دسترسی به 
سامانه صیاد از دو طریق صورت می گیرد؛ یک روش با مراجعه 
به شــعب بانکی و روش دیگر، بدون مراجعــه به بانک و از 
طریق اپلیکیشن  ها و موبایل بانک ها. در این میان، الزم است 
بانک مرکزی از راهکارهای دیگری برای ثبت اطالعات چک 
در سامانه صیاد استفاده کند تا به اینترنت نیاز نداشته باشد 
و میــزان مراجعه به بانک ها را کاهش دهد. از مهم ترین این 
راهکارها، استفاده از سامانه های خودپرداز یا ATM برای ثبت 

و تایید اطالعات چک است.

برای ثبت  از ســامانه خودپرداز  مزایای اســتفاده 
اطالعات چک

برخــی از افراد به تلفن هوشــمند دسترســی ندارند یا به 
علــت ضعف اینترنت در مناطق محــروم، برای صدور چک 
باید به شعب بانکی مراجعه کنند. در غیر این صورت نمی
توانند از چک در معامالتشــان استفاده کنند؛ اما در صورت 
برقراری ارتباط بین ســامانه صیاد و خودپرداز، این مشکل 
تــا حد مطلوبی رفع می شــود.عالوه بر آن، بــه علت اینکه 
تعداد خودپردازها از بانک ها بیشــتر اســت، دسترســی به 
خودپردازهای بانکی نســبت به شــعب بانکی راحت تر است. 
همچنین به علت شــلوغی بانک ها در برخی مواقع از سال، 
مراجعه به بانک برای ثبت چک در سامانه صیاد، می تواند بر 
این ازدحام بیفزاید که با توجه به شــرایط کرونایی، این امر 
می تواند بر ســالمت افراد نیز تاثیر بگذارد. بنابراین استفاده 
از خودپرداز برای اتصال به این ســامانه و ثبت و تایید چک 
می تواند از این اتفاق جلوگیری کند؛ زیرا استفاده از سامانه

های خودپرداز یا عابربانک، نیازی به مراجعه به شعب بانک 
ندارند و بسیاری از افراد می توانند بدون اینکه به بانک مراجعه 
کننــد از امکانات خودپردازها جهــت صدور چک بهره مند 
شــوند.از طرف دیگر، از آنجا که بســیاری از خدمات بانکی، 
نظیر دریافت و نقل و انتقال وجه توســط خودپردازها قابل 
انجام اســت، و سیستم  های خودپرداز یا ATM از دهه ۷۰ در 
کشــور ما راه اندازی شده است و در بسیاری از مناطق کشور 
مورد اســتفاده قرار می گیرند، بنابراین اکثریت جامعه از آن 
اســتفاده کرده و نحوه  کار با آن را می دانند.از این رو در مورد 
ارتباط ATM و سامانه صیاد، رییس بانک مرکزی با بیان لزوم 
تســهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد گفت: »ما به دنبال 
این هستیم که خودپردازها هم به سامانه صیاد وصل شوند 
البته این کار از نظر فنی مشــکل است و یک تا دو ماه زمان 

می برد اما ثبت چک را ساده تر می کند.«

تســهیل ثبت و تایید چک از طریق اتصال ATM به 
سامانه صیاد

با توجــه به قانون جدید صدور چــک، ثبت اطالعات چک 
در سامانه صیاد الزامی اســت و باعث می شود تا گیرندگان 
از ســابقه برگشت چک صادرکنندگان و اعتبار آنها و میزان 
متعهد بودن آنها در معامالت قبلی مطلع شوند. بنابراین بانک 
مرکزی می تواند با استفاده از خودپردازها هم مانع ازدحام در 
بانک ها شده و هم صدور چک را برای صاحبان کسب وکارها 
که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند را فراهم کند تا افراد، 
به خصوص کســانی که در مناطق محروم زندگی می کنند، 
بتواننــد بدون مراجعه بــه بانک ها چک صــادر کنند و در 

معامالتشان از آن استفاده کنند.

ضرورت اتصال سامانه صیاد به خودپردازها
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گزیده خبر

عملیات ترکیه ۶ میلیارد دالر به عراق 
خسارت زده است

در گزارش تلویزیون دولتی عراق آماده اســت کــه عملیات نظامی ترکیه 
در شــمال این کشور شش میلیارد دالر به این کشــور خسارت زده است. 
به نوشــته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، در گزارش تلویزیون دولتی 
عراق آمده اســت: حمالت مکرر ارتش ترکیه علیه نیروهای حزب کارگران 
کردستان)پ.ک.ک( در ارتفاعات و روستاهای اقلیم کردستان عراق به دلیل 
آوارگی ساکنان، انهدام منازل، سوزاندن زمین های کشاورزی و باغ ها حدود 
شــش میلیارد دالر به عراق خسارت زده اســت.در این گزارش آمده است: 
بیش از ۳۰۰ خانواده کرد عراقی از روستاهایشــان در شهرســتان العمادیه 
در مرزهای عراق و ترکیه بعد از افزایش حمالت به شــهر زاخو کوچ کردند. 
نیروهای ترکیه طی عملیات خود حدود ۲۰ کیلومتر از زمین های کشاورزی 

و باغ ها در روستای کردنشین شهرستان العمادیه را از بین بردند.

ژاپن هواپیمای نظامی بدون سرنشین می 
سازد

تهــران- ایرنا- وزارت دفاع ژاپن اعالم کرد قصــد دارد هواپیماهای نظامی 
بدون سرنشین مجهز به هوش مصنوعی را برای پشتیبانی از جنگنده های 
نسل آینده بســازد.به گزارش تلویزیون ژاپن،  این وزارتخانه به دلیل از دور 
خارج کردن جنگنده F-۲ از حدود ســال ۲۰۳۵ در حال ساخت جایگزین 
آن است.این هواپیمای نظامی بدون سرنشین برای کمک به شناسایی سریع 
جنگنده ها و موشــک های دشــمن جت های جنگنده جدید را همراهی 
خواهد کرد.انتظار می رود که این هواپیماها به ایمنی خلبان و بهبود قابلیت 
هــای واکنش کمک کند.وزارت دفاع ژاپن قصــد دارد که برای تحقیق در 
مورد بهبود فناوری هوش مصنوعی در پیش نویس بودجه سال مالی آینده 
درخواست بودجه کند.هدف این تحقیق ساخت هواپیمای نظامی با قابلیت 
پرواز خودمختار همزمان با تطبیق خود با شــرایط هوا و زمین است.وزارت 
دفاع ژاپن در نظر دارد که اســتقرار این هواپیمای نظامی را در حدود سال 

۲۰۳۵ درست همزمان با جنگنده های نسل آینده آغاز کند.

مهلت ۳ روزه نبیه بری به حریری برای 
تشکیل دولت

درحالی که بحران تشکیل دولت در لبنان حل نشده، معترضان در طرابلس با 
تجمع مقابل منازل نمایندگان پارلمان خواستار استعفای آنها شدند. روزنامه 
االخبار لبنان درباره آخرین وضعیت بحران سیاسی این کشور اعالم کرد که 
از جمعه گذشــته تاکنون همه تماس ها در این زمینه متوقف شده و شاید 
بتوان گفت تنها چیزی که از ابتکار »نبیه بری« رئیس پارلمان برای تشکیل 
کابینه باقی مانده، اصرار برای عدم اســتعفای »سعد حریری« نخست وزیر 
مکلف از ماموریت تشکیل دولت قبل از پیدا شدن یک جایگزین برای اوست.

منابع آگاه به روزنامــه االخبار گزارش دادند که نبیه بری ۳ روز به حریری 
فرصت داده تا به دنبال راه حلی برای تشــکیل ســریع دولت باشد؛ این در 
حالی اســت که حریری در مدت بیش از 7 ماه قادر به تشکیل دولت نبود 
و منابع سیاسی لبنان معتقدند این که حریری طی سه روز بتواند راه حلی 
برای بن بست سیاسی کشور پیدا کند تقریباً غیر ممکن است؛ به ویژه اینکه 
او همچنــان در جبهه مقابل مواضع تیم رئیس جمهوری از جمله »جبران 
باسیل« رئیس جریان آزاد ملی قرار دارد.در نتیجه همه راه ها در برابر ابتکار 
نبیه بری مسدود شده و آنچه که امروز واقعا اتفاق می افتد خریدن زمان برای 
به تاخیر انداختن استعفای سعد حریری است. اختالفات میان »میشل عون« 
رئیس جمهوری لبنان و ســعد حریری نیز همچنان ادامه دارد.در حالی که 
برخی تالش دارند تیم رئیس جمهوری را مانع اصلی تشــکیل دولت لبنان 
معرفی کنند اما همانطور که سید»هاشم صفی الدین« رئیس شورای اجرایی 
حزب اهلل لبنان اعالم کرد مشــکل اصلی تشکیل دولت در لبنان در نقاطی 
که گفته می شــود نیست و مشکل آن است که برخی سیاستمداران در پی 
رســیدن به اهداف خود هستند؛ اهدافی که در روزهای عادی نتوانستند به 

آن ها برسند و در واقع بهای منافع سیاست مداران را باید مردم بپردازند.

اجالس سران ناتو؛ 

اهداف تکراری، وعده های نمایشی
 اجالس ســران کشورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی که روز 
دوشنبه در بروکسل برگزار شد، محتوایی جدیدی نداشت و عمده 
بحث ها حول محور روســیه، چین، دعوا بر سر بودجه و البته کم 
محلی کردن آمریکا دور می زد. در این میان وعده های نمایشــی 
مانند حفاظت از محیط زیست نیز مطرح شدکه بیشتر جنبه رفع 
تکلیف داشت. در نشست روز دوشنبه مهمترین موضوع بازگشت 
آمریکا بود. شرکت جو بایدن در این نشست به عنوان اولین حضور 
او در کســوت ریاســت جمهوری از نظر نمادین برای ناتو بسیار 
مهم است. حتی می شود اینطور فرض کرد که اجالس فعلی در 
واقع جشن بازگشت آمریکا به ناتو و پایان دوران کم محلی های 
ترامپ است.ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو، نخست وزیر بلژیک 
و سایر مقامات در فرصت های گوناگون از این بازگشت به عنوان 
»گشودن فصل جدید« تعبیر کردند. با این حال همه اینها مانع از 
آن نشد که دولت بایدن هم مانند ترامپ خواستار مشارکت بیشتر 
اعضا در بودجه های دفاعی نشود.بایدن در کنفرانس خبری پایان 
نشست تاکید کرد که تعهد واشنگتن به ماده پنج اساسنامه ناتو 
خلل ناپذیر است. کلیدی ترین بخش اساسنامه ناتو ماده پنج آن 
است. این ماده در عمل به این معنی است که حمله به یک عضو 
ناتو مساوی اســت با حمله به تمام اعضای ناتو و در نتیجه همه 
اعضا با هم به کشور متجاوز پاسخ خواهند داد. این ماده در دوران 
جنگ سرد و برای باال بردن هزینه شوروی در حمله به کشورهای 
ضعیف تر اروپایی و متحد غرب در اساســنامه درج شده است.در 
واقع جوهر اصلی ناتو فقط در همین ماده مستتر است. جو بایدن 
دیروز در نشست ســران ناتو برای خاطر جمع کردن سایر اعضا 
گفت »من می خواهم ناتو بداند که ما در کنارش هستیم. ما ماده 
پنج را یک انجام وظیفه مقدس می دانیم«.این در حالی است که 
دونالد ترامپ ناتو را »منســوخ« می نامید و می گفت ناتو وسیله 
ای شده است برای اینکه کشورهای عضو هزینه های دفاعی خود 

را به گردن آمریکا بیندازند.

آمریکا و اروپا در ناتو چه اهدافی را دنبال می کنند؟
آمریکا در ناتو به دنبال متحدانی در برابر چین می گردد و اروپا 
در آمریکا به دنبال متحدی در برابر روســیه. اعضای اروپایی ناتو 
خیلی عالقه ای ندارند که پای چین را به وسط بکشند. به گفته 
ویکتور اوربان رئیس جمهور مجارســتان، ناتــو همانطور که از 
اسمش پیداست ائتالف کشورهای آتالنتیک شمالی است و چین 
خیلــی با آتالنتیک یا همان اقیانوس اطلس فاصله دارد. اروپایی 
ها از بابت چین احساس خطر جدی نمی کنند. این آمریکا است 
که هژمونــی و ابرقدرت بودن خــود را در خطر می بیند. برای 
اروپا به عنوان یک قدرت درجه دو، شــاید فرق زیادی نکند که 
اقتصاد اول یا ابرقدرت اصلی چین باشد یا آمریکا.سخنان بوریس 
جانســون نخست وزیر انگلیس نشان می دهد اروپایی ها، حتی 
انگلیس که نزدیک تریــن رابطه فرهنگی و تاریخی را با آمریکا 
دارد، اشــتهایی برای وارد شدن به یک بحران جدید با محوریت 
چین ندارند. نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت »چین یک 
مالحظــه امنیتی برای ناتو اســت« و بالفاصله تاکید کرد »فکر 
نمی کنم کسی )در ناتو( خواهان یک جنگ سرد با چین باشد.« 
وی گفت البته کشورها چین را به عنوان یک چالش می بینند. 
با این همه یادآور شــد در کنار ایــن چالش ها فرصت هایی نیز 
وجــود دارد. در واقع منافع تجاری و اقتصادی همکاری با چین 
مــی تواند در دراز مدت از منافع همکاری با آمریکا هم بیشــتر 
باشــد.دبیر کل ناتو همانطور که انتظار می رفت نشست حاضر 
را یک نشســت در مقطع حســاس کنونی معرفی کرد که ناتو 
خود را در معرض تهدید از ســوی تروریسم، تغییرات اقلیمی و 

حمالت سایبری می بیند. وی بیان داشت؛ ۳۰ عضو ناتو همه از 
دموکراسی های قدرتمند دنیا بوده و حدود ۵۰ درصد از اقتصاد و 
بیش از نیمی از توان نظامی دنیا را در اختیار دارند.استولتنبرگ 
بــا توجه به حضور رئیس جمهوری آمریکا در این نشســت و با 
توجــه به دوران پرتنش روابط بین ناتو و آمریکا در دوره ترامپ، 
نشســت فعلی را گامی در جهت »گشودن یک فصل جدید« از 
همکاری بین دو سوی آتالنتیک برشمرد.اگرچه سخنان زیبایی 
درباره محیط زیست مطرح شــد اما از تغییری که به ماده پنج 
دادند پیداست که موضوع اصلی چالش ایجاد شده در فضا است. 
با اضافه کردن گزاره جدیدی به ماده پنج توافق شد که هرگونه 
حملــه »در فضا یا از طریق فضا« نیز به عنوان یک تجاوز و ذیل 
ماده پنج تعریف شــود. پیداست اعضای ناتو نگرانی هایی درباره 
امنیت ماهواره های خود از طرف چین و روسیه حس می کنند.
بحث مهم دیگر در ســال های اخیر برای ناتو بحث بودجه بوده 
اســت. ناتو تا همین اواخر بودجه مستقل نداشت. در واقع اعضا 
خودشــان بوده عملیات و یا تاسیسات دفاعی خود را تامین می 
کنند. به همین دلیل همیشه گفته می شود هدف این است که 
اعضا ۲ درصد از تولید ناخالص ملی را صرف هزینه های دفاعی 
کنند.قرار نیست ۲ درصد را به صندوق ناتو واریز کنند. ناتو مانند 
اتحادیــه اروپا از اعضا حق عضویت نمی گیرد. یا تا همین اواخر 
نمی گرفت. حال قرار شــده اســت در طی بیست سال بودجه 
معــادل ۲۰ میلیارد دالر به ناتو اختصــاص یابد، که در مقیاس 
چنین ســازمان هایی واقعاً پول زیادی نیست.با این حال فرانسه 
بی درنگ مخالفت خود را با این بودجه اعالم کرد. پاریس معتقد 
است این کار به معنی کمرنگ شدن مسئولیت کشورهای عضو 
است. یک منبع دفاعی فرانسوی به رویترز گفته است »اگر هدف 
از این بودجه تغییر دادن فلسفه ناتو و کمرنگ کردن مسئولیت 
کشورها باشــد، جواب فرانسه »نه« است.«باید به عنوان مقدمه 
در نظر داشــت که فرانسه دســت کم از سال ۲۰۱7 به این سو 
به فکر ایجاد ارتش مشــترک اتحادیه اروپا بوده است که بتواند 
مستقل از آمریکا عمل کند. بی ثباتی در سیاست های آمریکا که 
هر لحظه با یک رئیس جمهوری جدید ممکن است تغییر پیدا 
کند را می توان به عنوان کاتالیزور این تصمیم فرانســه ارزیابی 
کرد.منطق قضیه این است که به دلیل وابستگی به آمریکا، ناتو 
نمی تواند گزینه مناسبی برای فرانسه باشد و این کشور ترجیح 

می دهد روی ارتش مشــترک اروپا سرمایه گذاری کند. فرانسه 
همیشه منتقد ناتو بوده و همین حاال هم با اکراه در آن عضویت 
دارد. شارل دوگل رئیس جمهوری پیشین فرانسه در ۱۹۶7 این 
کشــور را از ناتو خارج کرد و این کشور تنها در سال ۲۰۰۹  در 
زمان سارکوزی دوباره به عضویت ناتو در آمد. درواقع از 7۲ سال 
تاریخ ناتو، فرانسه ۴۳ سال آن را عضو نبوده است. به این ترتیب 
در روزها و ماه های آینده شــاهد اصطکاک بیشتری بین این دو 
گزینه، یعنی ناتو با مشــارکت آمریکا و دیگری، ارتش مشترک 
اتحادیه اروپا خواهیم بود که مســتقل از آمریکا است.ریاســت 
جمهوری ترامپ این حسن را برای اروپا داشت که به ایده ارتش 
مشترک اروپا مشروعیت بخشید. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و 
ریاست جمهوری ترامپ دو هدیه آسمانی برای فرانسه محسوب 
می شــوند که هر دو به تقویت موضع فرانسه در اروپا کمک می 
کنند.اکنون با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، فرانســه به عنوان 
بزرگتریــن نیروی نظامی و تنها قدرت اتمی اتحادیه اروپا تالش 
دارد از این فرصت برای رهبری اتحادیه اســتفاده کند. موقعیت 
ممتاز نظامی فرانســه، عضویت و حق وتو در شــورای امنیت و 
قدرت اتمی این کشــور زمینه را برای در دســت گرفتن ارتش 
اتحادیه اروپا آماده و رهبری آن آماده کرده است. از سوی دیگر 
باید توجه داشــت که آمریکا لزوماً نســبت به استقالل نظامی 
اتحادیه اروپا دید مثبتی نداشــته و ازاین جهت تصمیم فرانسه 
قطعاً با مخالفت آمریکا روبرو خواهد شــد.اکنون اعضای اروپایی 
ناتو بر ســر یک دوراهی قرار دارنــد. اینکه به تقویت ناتو کمک 
کنند یا شــانس خود برای ایجاد ارتش مشترک اتحادیه اروپا را 
امتحان کنند. اعضای غیر اروپایی مانند ترکیه، کانادا و انگلیس 
البته دیدگاه های متفاوتی خواهند داشت. کانادا و انگلیس در هر 
صورت پیرو آمریکا خواهند بود، و ترکیه عضویت ناتو را به عنوان 

رشته ای برای اتصال به غرب همواره حفظ خواهد کرد.

ترکیه و آمریکا
در ایــن میان دیدار دوجانبه رجب طیب اردوغان با جو بایدن در 
حاشیه دیدار سران کشورهای عضو ناتو حائز اهمیت بود. ترکیه 
و آمریــکا با روی کار آمدن بایدن، روابط ســردی را تجربه کرده 
اند. بایدن پس از ســه ماه منتظر گذاشتن اردوغان تنها هنگامی 
به او تلفن زد که می خواســت گوشــزد کند آمریکا نسل کشی 

رامنه در ســال ۱۹۱۵ را به رســمیت می شناسد. برای اردوغان 
که با ترامپ روابط بهتری داشــت، به قدرت رسیدن بایدن مایه 
دلولپسی است.ترکیه و آمریکا بر سر مسائل دیگری مانند خرید 
تسلیحات روسی اختالف دارند. آمریکا همچنین از گروه های کرد 
داخل سوریه حمایت می کند که از دید ترکیه در زمره گروهک 
های تروریستی طبقه بندی می شوند.در اوایل ژوئن اردوغان در 
مصاحبه ای از تنش در روابط با آمریکا ســخن گفت و اینکه در 
دیدار بــا بایدن دالیل این تنش را جویا خواهد شــد. آمریکا بر 
ســر اختالف در مورد خرید موشهای اس ۴۰۰ از روسیه، فروش 
جنگنده های »اف ۳۵« به ترکیه را لغو کرد. ترکیه نیز در مقابل 
خواستار غرامتی معادل یک میلیارد دالر شده است.در کنفرانس 
خبری پس از پایان این اجالس جو بایدن گفت با اردوغان دیدار 
دوجانبه »مثبت و پرباری« داشــته است و اظهار امیدواری کرد 
که دولت او بتواند به پیشرفت واقعی در ترمیم روابط بین ترکیه 
و آمریکا دســت یابد.ترکیه برای افزایش نقش خود در ناتو تالش 
دارد نقش مرکزی تری در افغانســتان بدست بیاورد. این کشور 
پیشنهاد داده است که پس از خروج آمریکا، دفاع از فرودگاه کابل 
را به عهده بگیرد. اما این در مخالفت با توافق با طالبان خواهد بود 
که خواستار خروج نیروهای آمریکا و ناتو است.همکاری در مورد 
بحران سوریه و لیبی که ترکیه در آنها می تواند نقشی ایفا کند از 
جمله موارد مورد گفت وگو بین ترکیه و سایر اعضای ناتو خواهد 
بود.این اجالس در کنار نشست سران گروه هفت همچنین پیش 
درآمدی اســت برای دیدار دوجانبه بایدن با پوتین. کشــورهای 
غربــی در واقع پیش از دیدار بــا پوتین تالش خواهند کرد روی 
مســائل مطرح شــده در گفت وگوها هماهنگی کنند. جو بایدن 
در کنفرانس مطبوعاتی یکشــنبه گروه هفت اشاره مختصری به 
پیشنهادهای همکاری متقابل که به پوتین ارائه خواهد کرد نمود. 
وی از جمله به همکاری در مورد لیبی اشاره کرد.بایدن در حاشیه 
این نشســت با رهبران ترکیه و ســه جمهوری سابق شوروی در 
بالتیک یعنی لتونی، لیتوانی و استونی نیز گفت وگوهای دو جانبه 
کرد. وی گفت به دنبال درگیری با روسیه نیست اما برای پاسخ در 
برابر اقدامات بی ثبات کننده آن کشور باید آمادگی داشت. رئیس 
جمهوری آمریکا همچنین از تعهد واشنگتن به حفظ یکپارچگی 
و تمامیت ارضی اوکراین سخن گفت. وی بیان داشت که ناتو باید 
برای چالش های دیروز و فردا آماده باشد، نه چالش های دیروز. به 
گفته بایدن دنیا تغییرات زیادی کرده و چالش ها عوض شده اند. 
وی گفت در ۲۰۱۰ روســیه یــک متحد ناتو بود و از چین حتی 
نام برده نمی شــد.در کنفرانس خبری پایان این اجالس بایدن با 
نام بردن از ترامپ سیاست او را »پوپولیسم قالبی« نامید. وی در 
دیدار فردا با پوتین به او خواهد گفت زمینه هایی وجود دارد که 
ما بتوانیم همکاری کنیم، اما اگر نخواست، ما در برابر اقدامات آنها 
پاســخ خواهیم داد.رئیس جمهوری آمریکا، پوتین را با اشاره به 
استعاره های فوتبالی یک رقیبت قابل نامید و گفت رهبران جهان 
تصمیم او برای گفت وگوی رو در رو با پوتین را تمجید کرده اند.

از بایدن پرسیده شد چطور به متحدان خود اطمینان می دهید 
که رئیس جمهوری بعدی مثل ترامپ نباشد و به تعهداتش مثل 
شما پایبند بماند. این ســوال دیروز از دبیر کل ناتو نیز پرسیده 
شد.  جواب بایدن مبهم بود اما معنی دار ترین بخش آن این بود 
که درست اســت که حزب جمهوری خواه اکثراً در طیف ترامپ 
هستند، اما در جامعه آمریکا در اقلیت قرار دارند.رئیس جمهوری 
آمریکا گفت مایه شگفتی است که این مسائل که نتیجه پوپولیسم 
قالبی ترامپ اســت اتفاق افتاده اســت و افزود که به نظر او این 
موضوع در حال گذر است، نه به این زودی اما به تدریج و با آمدن 

جمهوری خواهان جوان این مشکل برطرف خواهد شد.

»آنالنا بائربوک« از حزب ســبز آلمان جزو داوطلبان صدراعظمی در انتخابات سپتامبر 
۲۰۲۱ این کشــور اســت، فردی که با چالش های داخلــی و خارجی عدیده ای مواجه 
است.۲۶ سپتامبر )۴ مهر( روزی سرنوشت ساز برای مردم آلمان با پیامدهایی غیرمنتظره 

است که می تواند دریچه جدیدی در سیاست داخلی و خارجی این کشور باز کند.

قدرت برتر در آلمان دست کیست؟
در حکومت آلمان قدرت و اختیار در دست صدراعظم است که باالترین رأی در انتخابات 
عمومی را دارا بوده و رهبر حزب اکثریت است. از همین رو حکومت آلمان دموکراسی 
صدراعظم نامیده شود. موقعیت استراتژیک آلمان در اروپا ایجاب می کند تا سیاستمداران 
قدرتمند در این کشــور قدرت را در دست بگیرند که همین امر منشأ اصلی تحوالت 
داخلی و خارجی در ســرزمین ژرمن ها است.جالب است بدانیم که در آلمان نمی توان 
صدراعظــم را بر کنــار کرد، مــرگ و رأی عدم اعتماد دو عاملی اســت که می تواند 
صدراعظمی را از قدرت فروبنشاند.نگاهی گذرا به تاریخ سیاسی آلمان نشان می دهد که 
در ۵۰ سال اخیر صدراعظم دو بار با رأی عدم اعتماد از کار برکنار شده. یکی در سال 
۱۹7۲ میالدی که »بارتســل« رهبر حزب دموکرات مسیحی تالش کرد تا از طریق 
حکومت »ویلی برانت« صدراعظم وقت و از رهبران سوســیال دموکرات را براندازد که 
موفق نشد.دیگری در سال ۱۹۸۲ که »هلموت کهل« توانست جای »هلموت اشمیت« 
را در حزب سوسیال دموکرات بگیرد.آنگال مرکل پس از انتخابات ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۵ و 
در پی ائتالف احزاب اتحاد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات بعنوان نخستین زن در 
تاریخ آلمان صدارت اعظمی را بر عهده گرفت.کناره گیری مرکل از قدرت نه تنها فضای 
سیاسی این کشور که فضای سیاسی اروپا را نیز دستخوش تغییراتی غیرقابل پیش بینی 
می کند به نوعی که احتمال برهم خوردن توازن قوا در قاره سبز دور از انتظار نیستمرکل 
زمانی سکان رهبری کشور را بر عهده گرفت که آن را مرد بیمار اروپا می نامیدند اما وی 
توانســت با اعمال سیاست های اصولی بار دیگر کشور را به ماشین رشد اقتصادی قاره 
سبز بدل کند. وی همچنین توانست در کمتر از یک دوره از صدراعظمی خود با اعمال 
سیاســت های کارشناسانه اقتصادی کسری بودجه در کشور را به مازاد بودجه برساند.

موفقیت و محبوبیت احزاب اتحاد مسیحی در ۳ دوره انتخابات آلمان سبب شد تا مرکل 
برای ۴ دوره پی در پی در پُســت صدراعظمی این کشور ابقاء شود.اما نتایج انتخابات 
۲۰۱7 آلمان پس از سال ها معادالت سیاسی در این کشور را بر هم زد. از سویی حزب 
سوســیال دموکرات و شــریک دولت ائتالفی که چندی قبل از انتخابات ۲۰۱7 دچار 
بحران رهبری شده بود نه تنها نتوانست به جایگاه مناسبی دست پیدا کند بلکه بدترین 
نتیجه انتخاباتی از ســال ۱۹۴۵ را تجربه کرد.این شکست انتخاباتی تغییر رهبری در 
حزب را بدنبال داشت و »مارتین شولتز« جای خود را به »آندریاس نالس« داد. احزاب 
چپ نیز پس از حدود ۹ سال دچار تغییر و تحول در سطح مدیریتی شدند.احزاب اتحاد 
مسیحی هم در این میان بی نصیب نماندند، کاهش محبوبیت آنها در میان مردم سبب 

شد تا مرکل در نشست حزبی سال ۲۰۱۸ میالدی کناره گیری از رهبری حزب و عدم 
کاندیداتوری خود برای انتخابات ۲۰۲۱ را اعالم کند.قدرتمندترین زن جهان در حالی 
۱7 ژانویه ۲۰۲۱ )۲7 دی ماه ۹۹( از ریاســت احزاب اتحاد مسیحی کناره گیری کرد 
که با تشویق و تحسین ۶ دقیقه ای نمایندگان پارلمان آلمان روبرو شد، آنها رهبری را 
بدرقه کردند که با ۱۸ سال سکانداری قدرتمندترین حزب این کشور نه تنها باالترین 
رکورد در رهبری موفق یک حزب بلکه باالترین میزان تصدی دولت در میان رؤســای 
دولت اعضای اتحادیه اروپا را یدک می کشید.کناره گیری مرکل از قدرت نه تنها فضای 
سیاسی این کشور که فضای سیاسی اروپا را نیز دستخوش تغییراتی غیرقابل پیش بینی 
می کند به نوعی که احتمال برهم خوردن توازن قوا در قاره سبز دور از انتظار نیست. از 
آنجایی که جهان به شدت متأثر از رقابت قدرت های بزرگ است، می توان پیش بینی 
کرد که برنده انتخابات ســپتامبر از همان روزهای نخست در تیررس چالش های بین 
المللی قرار گیرد.ناظران سیاسی بر این باورند، اگرچه مرکل در این مدت سیاست آلمان 
را کاماًل در چارچوب اروپا قرار داده اما این انتقاد نیز متوجه اوست که چرا برای اتحادیه 
اروپا به اندازه کافی کار نکرده اســت. چرا که در مواقع بحرانی، اروپا به دنبال رهبری 
قدرتمند در آلمان است و چالش های مالی و اقتصادی نیازمند دستی قوی است.در حال 
حاضر »آرمین الشــت« از احزاب اتحاد مسیحی، »اوالف شولتس« از حزب سوسیال 
دموکرات، »کریستیان لیندنر« از حزب دموکرات آزاد و »آنالنا بائربوک« از حزب سبز 
جز کاندیداهای صدراعظمی در انتخابات سپتامبر ۲۰۲۱ هستند.نتایج نظرسنجی ها 
نشان می دهد حزب سوسیال دموکرات ۱۳ درصد، اتحاد مسیحی ۲۲ درصد، چپ ها 7 
درصد، حزب افراطی ۱۱ درصد و حزب ســبز ۲۸ درصد از آرای مردمی را در اختیار 
دارند.با احتســاب 7۰7 کرسی پارلمان آلمان و در نظر گرفتن نتایج نظرسنجی اخیر 
می توان گفت که سوسیال دموکرات ها ۹۸ کرسی، اتحاد مسیحی ۱7۰ کرسی، چپ ها 
۵۳ کرسی، حزب افراطی ۸۳ کرسی و سبزها ۲۱۲ کرسی را می توانند از آن خود کنند.

دولت آلمان باید از سیاســت دوگانه در این خصوص دست بردارد زیرا نمی تواند بطور 
همزمان از تداوم تحریم های اتحادیه اروپا از روسیه حمایت کند و از سوی دیگر خواهان 
پیشبرد پروژه نورد استریم ۲ باشداز سوی دیگر نظرسنجی مؤسسه فورسا نیز به تازگی 
میزان محبوبیت آنالنا بائربوک از حزب ســبزها را ۳۲ درصد، آرمین الشت کاندیدای 
صدراعظمی احزاب مسیحی ۱۵ درصد و محبوبیت اوالف شولتس کاندیدای سوسیال 
دموکرات ها را نیز ۱۵ درصد اعالم کرده است.تمام نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که 
آنالنا بائربوک رهبر و کاندیدای سبزها از اقبال بیشتری در انتخابا ۲۰۲۱ برخوردار است. 

بائربوک دانش آموخته رشته علوم سیاسی و حقوق عمومی از دانشگاه هامبورگ و رشته 
حقوق بین الملل عمومی از دانشــکده اقتصاد لندن اســت.بائربوک در سال ۲۰۰۵ به 
عضویت حزب سبز در آمد و از آن موقع به مدت سه سال در پارلمان اروپا به کار دفتری 
پرداخــت. وی همچنیــن در ســالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میالدی بعنوان مشــاور در 
سیاست های خارجی و امنیتی گروههای پارلمانی حزب سبز به فعالیت مشغول بکار بود.

این سیاستمدار حزب سبز از سال ۲۰۱۳ توانست به پارلمان آلمان راه پیدا کرده و در 
کمیســیون ها و کمیته های مختلف انجام مسئولیت کند. خط مشی های او، تغییر در 
نگرش شــهروندان به احزاب سیاســی سبب شده تا وی شــانس باالتری برای پست 
صدراعظمی داشــته باشد.محافل سیاسی آلمان بر این باورند که اندک سیاستمداری 
مانند بائربوک می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن به باالترین جایگاه سیاسی و قدرت 
دســت پیدا کنند. »یوشکا فیشر« وزیر خارجه پیشین آلمان درباره بائربوک می گوید: 
آنالنا برای من از هیچ آمد، از هیچ تا اوج!چنانچه بائربوک در انتخابات ۲۶ سپتامبر پیروز 
شود، دومین و جوان ترین زن صدراعظم آلمان خواهد بود.مواضع دولت آتی آلمان در ۲ 
حوزه سیاست داخلی و خارجی قابل بررسی است. دولت آتی آلمان در بخش سیاست 
خارجی با چالش ها و مسائل مختلفی روبرو است که از آن جمله می توان به مناسبات 
برلین-واشــنگتن، آلمان – اروپا و آلمان- روسیه اشاره کرد.بائربوک در واکنش به در 
خواست های دولت آمریکا مبنی بر افزایش بودجه نظامی و مشارکت نظامی آلمان )در 
ناتو( با اشاره به سیاست ها و خط مشی هایش در صورت پیروزی در انتخابات سپتامبر 
خاطرنشان کرد که این خواسته ها را نه به طور کامل بلکه بصورت کاماًل مرزبندی شده 
در دستور کار خود قرار می دهد.بائربوک در عین حال ضمن مخالفت تلویحی با افزایش 
۲ درصدی بودجه نظامی که از سوی ناتو مطرح شده، تاکید کرد زمانی افزایش بودجه 
نظامی می تواند تأثیرگذار باشد که سخن از تشکل ها و برنامه های استراتژیک جدید به 
میان آورده شده باشد، چرا که زمان آن فرا رسیده تا عمل گرایی جای خود را به نظریه 
پردازی دهد.بائربوک همچنین امیدوار است در سایه تغییرات دولت جدید آمریکا بتوان 
بار دیگر درباره خروج تسلیحات هسته ای از آلمان سخن به میان آورد. کاندیدای سبزها 
در انتخابات سپتامبر ۲۰۲۱ در خصوص مناسبات با اتحادیه اروپا معتقد است که برلین 
از مهمترین و تاثیرگذارترین اعضای این اتحادیه بوده که در راســتای تحقق اهداف از 
پیش تعیین شده گام بر می دارد.بائربوک ضمن تاکید بر تقویت بیش از پیش پتانسیل ها 
و توانمندی های اروپا خواهان انســجام و وحدت رویه اعضای اتحادیه اروپا اســت. وی 
می گوید: یک اروپای قوی می تواند بیش از گذشته در برابر کشورهایی مانند روسیه و 

چین بایستد.این سیاستمدار آلمانی با اشاره به اینکه نباید در برابر کشوری مثل چین 
رفتاری ساده لوحانه در پیش گرفت، خاطرنشان می کند که سیاست های اقتصادی چین 
خطرناک اســت، چرا که این کشور با چشم انداز وابسته سازی در پی افزایش سرمایه 
گذاری و تقویت ساختارهای اقتصادی خود است. اروپا باید هوشیار باشد و هوشیارانه 
عمل کند! اروپا باید در برابر چین سیاســتی از گفتگو و سخت گیری در پیش بگیرد.
منتخب ســبزها برای احراز پســت صدراعظمی آلمان همچنین موضعی تند در برابر 
روسیه خواهد داشت بگونه ای که خواستار افزایش فشار همه جانبه بر این کشور بوده 
و بر تســریع خروج نیروهای روسی از اوکراین تاکید دارد.وی همچنین بر توقف پروژه 
گازی نورد استریم ۲ تاکید داشته و خاطرنشان می کند که دولت آلمان باید از سیاست 
دوگانه در این خصوص دســت بردارد زیرا نمی تواند بطور همزمان از تداوم تحریم های 
اتحادیه اروپا از روسیه حمایت کند و از سوی دیگر خواهان پیشبرد پروژه نورد استریم 
۲ باشد.دولت آتی آلمان در بخش سیاست خارجی با چالش ها و مسائل مختلفی روبرو 
است که از آن جمله می توان به مناسبات برلین-واشنگتن، آلمان – اروپا و آلمان- روسیه 
اشاره کردبرلین به تازگی اعالم کرده که برغم برخی اختالف نظرها عالقمند به پایان 
رساندن پروژه گازی نورد استریم ۲ با هدف انتقال گاز از روسیه به آلمان است. تاکنون 
۹۰ درصد از این پروژه ۹ میلیارد یورویی محقق شده است.در عرصه سیاست داخلی، 
دولت آتی آلمان با مهار بیماری همه گیر کرونا روبرو است. ویروس کرونا در آلمان نه 
تنها سالمت مردم که نظم و بروکراسی در این کشور را نیز هدف قرار داد. کشوری که 
در جهان شهره به نظم و قانونمندی است این بار با اعتراضات مردمی در خصوص اعمال 
محدودیت های کرونایی روبرو شــده است.دولت از ســویی پایبند به وعده خود برای 
واکسیناسیون رایگان بوده اما از سویی نتوانسته نظر مردم را در قبال سرعت عمل در 
واکسینه کردن تأمین کند.پایان دادن به بروکراسی ادارای و دیجیتالیزه کردن ادارات و 
ارگان ها در آلمان میراثی اســت که از دولت مرکل برای دولت آتی به جای گذاشــته 
می شود.بروز اختالفات سیاسی داخلی از دیگر چالش های مهم دولت آتی آلمان خواهد 
بــود. چنانچه ســبزها در انتخابات آتی دولت را در دســت بگیرند فارغ از سیاســت 
تمرکزگرایی می توان انتظار داشت تا با اتخاذ رویکردی سازنده تحوالت اجتماعی را به 
خوبی رصد کرده و راهکارهای معتدلی برای رفع نامالیمات اجتماعی در پیش بگیرد.از 
مهم ترین چالش های مرکل در دوران صدراعظمی، ترسیم روابط در حال گذار آلمان با 
قدرت های بزرگ بود. مرکل در ۱۶ سالی که سکان قدرت در آلمان را در دست داشت، 
همچنین توانست توافق سرمایه گذاری چین – اتحادیه اروپا را به سرانجام رسانده و به 
نگرانی هــای کشــورهای فراآتالنتیک در این بــاره پایان دهد.اگــر بخواهیم یکی از 
دستاوردهای مهم آنگال مرکل را مطرح کنیم، می توان به گسترش قابل مالحظه قدرت 
اقتصادی و سیاســی آلمــان در اتحادیه اروپا اشــاره کرد.تعامل با دولــت ترامپ از 
دشواری های دوران صدارت اعظمی مرکل بود. وی در یکی از نشست های گروه هفت 

خاطرنشان کرد که دوران اعتماد به دیگران بسر رسیده است.

چالش های داخلی و خارجی

رهبر احتمالی ژرمن ها؛ پایان مرکلیسم!
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یــک کرکس اولین پرنده در جهان اســت که یــک پای مصنوعی 
دائمی بیونیک دریافت می کند.به گزارش نیو اطلس، اگرچه تاکنون 
پرندگانی بوده اند که پاهای مصنوعی بنــددار دریافت کرده اند، اما 
دانشــمندان اکنون گزارش داده اند که اولیــن ادغام پای مصنوعی 
مســتقیماً در اســتخوان پای یــک کرکس صورت گرفته اســت. 
دانشــمندان این حیوان را بــه عنوان اولین »پرنــده بیونیک« در 
جهان توصیف می کنند.این پرنده با نام »میا«، یک کرکس ریش دار 
یا همای ماده اســت که بزرگترین پرنده در اروپا اســت. »میا« در 
پناهگاهی در هرینگسی اتریش نگهداری می شود. »میا« با یک پای 
به شــدت آسیب دیده مشاهده شد و در نهایت مجبور به قطع پای 

این پرنده شدند.

پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود ســعی دارند 
تــا رادیوداروها و نانــوذرات را برای مقابله با ســرطان به کار 
ببرندبه گزارش هلث نیوز اکســپرس، پژوهشــگران »دانشگاه 
ویسکانسین- مدیسن«)UW–Madison( آمریکا، روش جدیدی 
را برای درمان ســرطان ابداع کرده اند که با اســتفاده از انرژی 
»اشــعه چرنکوف«)Cerenkov radiation(، سلول های سرطانی 
را بــه صورت موثرتــری هدف قرار می دهــد و از بین می برد. 
 Cerenkov(»این روش، پرتو حاصل از »لومینســانس چرنکوف
luminescence( را به عنوان منبع انرژی برای فعال سازی ذرات 

پلیمری نیمه رسانا که سلول های ســرطانی را از بین می برند، 
به کار می گیرد.

در بســیاری از نقاط جهان پشــه ها در ماه های تابســتان مایه رنجش 
افراد می شــوند اما تحقیقات جدید دانشــگاه »فلوریدا« نشان می دهد 
که تغییرات جوی ممکن اســت این مزاحمان را به مشکلی همیشگی 
تبدیل کند که در تمام فصول سال حضور دارند.به گزارش یورک آلرت، 
برت شفرز)Brett Scheffers( محقق اصلی این تحقیقات و دانشیار بخش 
محیط زیســت و حفاظت از حیات وحش دانشگاه فلوریدا می گوید: در 
مناطق گرمسیری پشه ها در تمام سال وجود دارند اما در سایر مناطق 
جهان این گونه نیســت. خارج از مناطق گرمسیری در فصل زمستان 
پشــه ها به نوعی خواب زمستانی می روند. انتظار می رود تغییرات آب و 
هوایی باعث طوالنی تر شدن تابستان ها و کوتاه تر شدن زمستان می شود 

و این پرسش مطرح می شود.

کرکسی که نخستین پای مصنوعی 
دائمی را دریافت کرد

از بین بردن سرطان با استفاده 
از رادیوداروها و نانوذرات

تغییرات اقلیمی پای پشه ها را به 
فصل زمستان باز می کند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

حمل بشکه های نفت در شهر داکا بنگالدش

افشای مشخصات و تصاویر کیا تلوراید 2022
کیا تلوراید تنها چند سال است که در بازار حضور دارد و کره ای ها برای مدل سال ۲۰۲۲ این خودرو تغییرات وسیع یا حتی فیس 
لیفتی مالیم را تدارک ندیده اند اما در صورتی که اطالعات منتشر شده صحیح باشند به راحتی خواهیم توانست این خودرو را از 
مدل های سال پیش تشخیص دهیم.گفته می شود تلوراید ۲۰۲۲ دارای برخی تغییرات در بدنه از جمله لوگوی جدید کیا خواهد 
بود. این لوگوی جدید در مرکز جلوپنجره تلوراید خواهد نشست و کاماًل هم در معرض دید خواهد بود چراکه جلوپنجره تلوراید 
۲۰۲۲ رنگ مشکی به خود خواهد گرفت. این جلوپنجره در مدل های LX تریم کروم خواهد داشت و دیگر تریم ها از نوار کروم 

ساتین در اطراف جلوپنجره استفاده خواهند کرد. البته مدل نایت فال ادیشن در همه نقاط جلوپنجره رنگ تیره خواهد داشت.
البته اخبار بزرگ تر به کابین اختصاص دارند. اگر اخبار منتشــر شده درست باشند خریداران تلوراید می توانند انتظار تجهیزات 
بیشتری همچون نمایشگر لمسی ۱۰.۲۵ اینچی با عملکردهای بیشتر را داشته باشند. همچنین ناوبری، کنترل تهویه مطبوع دو 
ناحیه ای، کروز کنترل هوشــمند و دستیار رانندگی کیا در بزرگراه نیز به صورت استاندارد در همه تریم ها وجود خواهند داشت. 

انتظار نمی رود کیا تا زمان معرفی رسمی تلوراید ۲۰۲۲ صحت این اطالعات را تائید کند.

پرداخت فدراسیون فوتبال بدهی اسکوچیچ به صنعت نفت 
فدراسیون فوتبال اعالم کرد با پرداخت غرامت اسکوچیچ به صنعت نفت آبادان، پرونده اختالف دو طرف بسته شد.فدراسیون فوتبال در 
اطالعیه ای از حل اختالف دراگان اسکوچیچ، سرمربی کنونی تیم ملی با باشگاه صنعت نفت آبادان خبر داده و نوشته است: با توجه به 
جدایی دراگان اسکوچیچ از باشگاه صنعت نفت آبادان و اختالفاتی که بین این مربی و مدیران این باشگاه ایجاد شد، در نهایت با رایزنی و 
توافق با شهاب الدین عزیزی خادم، رییس فدراسیون فوتبال دو طرف در موضوع مطالبات باشگاه به توافق رسیدند و مشکل باشگاه آبادانی 
و سرمربی پیشین این تیم با پرداخت این مطالبات توسط فدراسیون حل شد.اسکوچیچ در لیگ نوزدهم هدایت صنعت نفت را داشت و 
به واسطه عملکرد خوب خود، با پیشنهادهایی از تیم های مختلف از جمله تیم ملی ایران مواجه شد. در نتیجه با توجه به مخالفت صنعت 
نفت با جدایی این مربی، او ادعا کرده بود که بیماری دارد و قادر به فعالیت در ایران نیست و با این بند که نمی تواند تا پایان فصل هدایت 
هیچ تیمی را در ایران بر عهده بگیرد، از صنعت نفت جدا شده بود.با این حال، کمتر از یک هفته بعد، او در بهمن ۹۸ سرمربی تیم ملی 
شد. باشگاه صنعت نفت نسبت به این اتفاق درخواست غرامت  ۴۰ هزار دالری کرده بود که از سوی اسکوچیچ مورد موافقت قرار نگرفت 

تا این که با شکایت این تیم آبادانی در فیفا، دادگاه حکم به محکومیت اسکوچیچ داد.

خاک ردت خوش رت از جنت اعلی مراای هب سر کوی تو مسکن و مأوی مرا بهتر از این چون بود صورت و معنی مراروی توام رد نظر فکر توام رد ضمیر
گوهش نشینان کنند دعوی ره قبله ای

قبلهٔ اربوی توست کعبه دعوی مرا
عشق تو رب باد داد خرمن تقوی مراداهنٔ خال تو شد رازهن زهد من

من هک شدم کشتهٔ آن بت عیسی سرشت
بو هک حیاتی دهد از دم عیسی مرا

گر ندهد مژده ای وصل تسلی مراخاطر مسکین هب هجر چون ره تسکین ربد

پیشنهاد

چهره روز

فروغ زندگی
 Spark of کتاب فروغ زندگی از متن انگلیســی با عنوان
life ترجمه شده که نخستین بار در سال ۱۹۵۲ منتشر 
شــد. فروغ زندگی رمانی ضدجنگ است و رمانی که در 
آن اریش ماریا رمارک از امید و ناامیدی صحبت می کند. 
داستان کتاب در یک اردوگاه  کار اجباری در پایان جنگ 
جهانی دوم و در بخشــی به نــام اردوگاه کوچک اتفاق 
می افتد. زندانیانی که از شــدت ضعــف توان کار کردن 
ندارنــد، تا زمانی که مرگ آن هــا را نجات دهد در این 
خوابگاه ها زندگی می کردند. این خوابگاه ها پر از اسکلت 
و پر از تسلیم شدگان است. زندانیانی که دیگر نمی توانند 
نجات پیدا کنند؛ نه به این دلیل که چیزی برای خوردن 
ندارند و یا انقدر بیمار هستند که نمی توانند از جایشان 
تکان بخورند، بلکه به این دلیل که باورشان به نجات یافتن از دست رفته است.وقتی نیروهای متفقین به 
شهری که اردوگاه در آن قرار دارد حمله می کنند، اسکلت شماره ۵۰۹ اولین زندانی در اردوگاه کوچک 
اســت که به خودش اجازه می دهد باور کند ممکن اســت نجات پیدا کند و ما شاهد آخرین تالش ها و 
جنگیدن ۵۰۹ برای زنده ماندن هستیم. در واقع ۵۰۹ شخصیت اصلی داستان است و خودش ترجیح 
می دهد ۵۰۹ نامیده شــود؛ شــماره ای که از طرف اردوگاه به او داده شــده. چرا که نام واقعی، زندگی 
گذشــته اش را به عنوان یک انســان آزاد به یادش می آورد.جمالت ابتدایی کتاب که در عین حال که 
امیدبخش اســت )نگاه رو به باال و باز کردن چشم(، عمق ناامیدی را نیز نشان می دهد: اسکلت شمارۀ 
۵۰۹ جمجمه اش را باال گرفت و چشم ها را باز کرد. معلوم نبود از حال رفته یا فقط خوابش برده بود. در 
آن موقع چندان فرقی هم نمی کرد؛ گرسنگی و خستگی چنان رمق او را کشیده بود که حوصلۀ توجه 

به این موضوع را نداشت. به هر حال گویی در باتالقی عمیق فرو رفته بود.

کیلین مورفی
کیلین مورفی )بــه انگلیســی: Cillian Murphy( )زادهٔ 
۲۵ مهٔ ۱۹۷۶( بازیگر ســینما و تئاتر ایرلندی اســت.از 
فیلم های مهمی که بازی کرده اســت می توان به آفتاب، 
بتمن آغاز می کند، شوالیه تاریکی، تلقین، سر وقت، آنا و 
سریال پیکی بالیندرز اشاره کرد.در اواسط سال ۲۰۰۴، 
مورفی با دوست دختر خود، ایون مک گینز ازدواج کرد.
مک گینز هنرمندی است که در سال ۱۹۹۶ در یکی از 
اجراهای گروه راک مورفی، با او آشــنا شــد.این زوج در 
ســات کانتری دابلین با دو پسر خود به نام های ماالکی 
)متولد ۲۰۰۵( و آرون )متولد ۲۰۰۷( زندگی می کنند.

مورفی اغلب در داخل شــهر خودش کار می کند و بیان 
کرده که به نقل مکان به هالیوود عالقه مند نیســت. او 
ترجیح می دهد دربارهٔ زندگی شــخصی خود صحبت نکند و تا سال ۲۰۱۰ در هیچ برنامه زنده گپ و 
گفت تلویزیونی شرکت نمی کرد. تا اینکه مهمان برنامه ایرلندی لیت لیت شد اما هم چنان کم حرف و 
محتاط بود. او اغلب به تنهایی در مراسم ها شرکت می کند. او اظهار داشته که به زندگی به شیوه افراد 
مشهور عالقه مند نیست و می گوید »حضور روی فرش قرمز برای من یک چالش است… و مایل نیستم 
بر آن فائق آیم«.او به عمد به شــیوه ای زندگی می کند که توجه رسانه ها را جلب نکند. مورفی با چند 
بازیگر ایرلندی ازجمله کالین فارل، جاناتان ریس میرس و لیام نیســان دوست است.موزیک هم چنان 
بخش مهمی از زندگی مورفی را تشکیل می دهد. در سال ۲۰۰۴، او گفت: »تنها چیز افراطی در زندگی 
من، سیســتم پخش موزیک، خرید موسیقی و حضور در جمع موسیقیدانان است«.او دیگر عضو هیچ 
گروه راکی نیست اما گاه گاه با دوستانش یا به تنهایی موسیقی می نوازد و آهنگ می نویسد. مورفی قصد 

ندارد وارد گروه دیگری شود.

فرهنگ

فیلم مستند »نان مقدس« به کارگردانی زنده یاد رحیم 
ذبیحی و به تهیه کنندگی تورج اصالنی، به بخش مسابقه 
هفدهمیــن دوره جشــنواره بین المللی فیلم مســتند 
»زاگرب داکس« در کشور کرواسی راه یافت.  فیلم مستند 
»نان مقــدس« )نانی پیروز( آخریــن اثر مرحوم رحیم 
ذبیحی، به تهیه کنندگی تورج اصالنی و محصول کمپانی 
سینمایی »ماد مووی«، در جدیدترین و هفتمین حضور 
بین المللی خود به نمایندگی از سینمای ایران، در بخش 
مسابقه اصلی هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
مستند  کرواسی )زاگرب داکس( به نمایش در می آید و 
برای کســب جایزه این بخش از جشــنواره، با ۱۷ فیلم 
از کشورهای لهستان، روسیه، آلمان، بلغارستان، پرتغال، 
بلژیک، دانمارک، فرانسه، آمریکا، آرژانتین، سوئیس، گرجستان، اکراین، لیتوانی، شیلی، هلند، اسپانیا، 
چک، نیجریه و اسلواکی به رقابت می پردازد.پخش بین المللی این اثر مستند، به عهده شرکت »تصویر 
گستر الهه پارسی« )الی ایمیج( به مدیریت الهه نوبخت است.اعضای هیات داوران بخش رقابتی اصلی 
بین الملل هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند »زاگرب داکس« عبارتند از: »راجکو گرلیچ« 
نویســنده، کارگردان و تهیه کننده از کشور کرواسی، »ایلیا پوولوتســکی« کارگردان، تدوینگر و مدیر 
تبلیغاتی از کشور روسیه و »وسنا بیلجان پوشیچ« نویسنده و تدوینگر از کشور کرواسی. مهرداد اسکویی 
مستندساز ایرانی نیز یکی از داوران جایزه ویژه »فیلم هایی که اهمیت دارند« در این رویداد سینمایی 
خواهد بود.هفدهمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم مستند »زاگرب داکس« با نمایش فیلم هایی از 
کارگردانان کشورهای جهان در بخش های مختلف رقابتی ملی و بین الملل و بخش غیررقابتی از جمله 
از ۲۳ تا ۳۰ خرداد ماه )۱۳ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱( در شهر زاگرب پایتخت کشور کرواسی برگزار می شود.

»نان مقدس« در رقابت »زاگرب  داکس«
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