عراقچی:

اکنون بیش از هر زمانی به توافق نزدیک هستیم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سید عباس عراقچی درخصوص مذاکرات برجام در وین گفت :اکنون بیش از هر زمان در گذشته به یک توافق نزدیک هستیم و شخصا بسیار امیدوارم که توافق
در همین دولت صورت گیرد.عراقچی رئیس هیات مذاکره کننده ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره ،به پرسشهایی درخصوص مذاکرات برجام در وین پاسخ داد
ی است تا تشکیل دولت جدید جمهوری اسالمی صبر کرد.
و درباره این که «رافائل گروسی مدیرکلآژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته برای احیای برجام ضرور 
آیا واقعا همینطور است؟» ،گفت :گروسی احتماال شناختی از دینامیزم های سیاسی در ایران ندارد .مذاکرات هستهای یک موضوع کالن سیاست خارجی است و
تصمیم گیری های مربوط به آن در مراجع عالی نظام صورت می گیرد......
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روایت حماسه ملت از خزر تا خلیجفارس؛

ایران و ایرانی برنده آزمون بزرگ

رهبر انقالب در حسینیه امام خمینی(ره):

ملت ایران از انتخابات امروز خیر خواهند دید
رهبر انقالب با بیان اینکه امروز میداندار و صحنه گردان اصلی مردم هســتند ،فرمودند :بیایید ،تشــخیص دهید ،انتخاب کنید و رأی
بدهید .حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اســامی در اولین دقایق آغاز رأیگیری «ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت
جمهوری»« ،ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا»« ،انتخابات میان دورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری»
و «انتخابات میان دورهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی» با حضور در محل صندوق سیار  ۱۱۰در حسینیه امام خمینی (ره)،
رأی خودشان را به صندوق انداختند.مقام معظم رهبری پس از انداختن رأیشان در صندوق سیار  ۱۱۰مستقر در حسینیه امام خمینی
(ره) فرمودند :روز انتخابات ،روز ملت ایران است ،امروز میدان دار و صحنه گردان اصلی مردم هستند .مردم هستند که با حضور در کنار
صندوقهای رأی و با دادن رأی ،تکلیف کلی و اساسی کشور را برای سالهای آینده معین میکنند.ایشان فرمودند :امروز متعلق به مردم
است و هر کاری که ملت ایران امروز تا شب انجام دهند ،از حضور در کنار صندوق رأی ،و دادن رأی این سازنده آینده آنهاست .تعیین
کننده سرنوشــت چند ساله آنهاست.رهبر انقالب اظهار داشتند :درست به همین دلیل است که عقل حکم میکند که در این آزمون
بزرگ ملی و سراسری همه شرکت کنند .اینکه ما مردم را به حضور در انتخابات دعوت میکنیم ،اولین اثر و نتیجه این حضور به خود

از سوی بانک مرکزی؛

کارنامه تجارت خارجی ایران در سال  ۹۹منتشر شد
براساس گزارش بانک مرکزی ،صادرات  ۱۲ماهه سال گذشته  ۳۴میلیارد و  ۹۹۸میلیون دالر و واردات نیز با رقم  ۳۸میلیارد و ۸۹۳
میلیون دالر ثبت شــد.به گزارش بانک مرکزی ،بانک مرکزی آمار ماهانه صادرات و واردات ســال  ۹۹را منتشر کرد که بر این اساس
بیشــترین میزان صادرات در مهر ماه سال گذشته با رقم  ۴میلیارد و  ۶۷۲میلیون دالر انجام شد .بیشترین میزان واردات نیز در ماه
اســفند با  ۴میلیارد و  ۵۷۲میلیون دالر به ثبت رســید .همچنین بررسی آمارها حاکی از این است که به جز مهرماه ،تراز تجاری در
 ۱۱ماه دیگر سال منفی بوده است.براساس این گزارش ،صادرات در مجموع  ۱۲ماهه سال گذشته  ۳۴میلیارد و  ۹۹۸میلیون دالر و
واردات نیز با رقم  ۳۸میلیارد و  ۸۹۳میلیون دالر ثبت شد .سال گذشته در فروردین ماه ۱۹۳۱ ،میلیون دالر واردات داشتیم که در
مقابل  ۱۶۵۲میلیون دالر هم صادر کردیم .میزان صادرات و واردات دومین ماه سال  ۱۳۹۹نیز به ترتیب  ۲میلیارد و  ۶۴۸میلیون دالر
و  ۳میلیارد و  ۱۱۰میلیون دالر به ثبت رسید.واردات خردادماه نیز  ۲میلیارد و  ۵۷۹میلیون دالر و صادرات در این ماه نیز  ۲میلیارد
و  ۶۴میلیون دالر بود .ایران در تیر ماه سال گذشته  ۳میلیارد و  ۳۰۲میلیون دالر واردات از دیگر کشورهای دنیا داشت و  ۲میلیارد
و  ۳۴۹میلیون دالر نیز کاال به دنیا فروخت.آمار واردات در مرداد ماه نیز در حالی به  ۲میلیارد و  ۷۸۵میلیون دالر رســید که میزان
صادرات  ۲میلیارد و  ۱۶۲میلیون ثبت شــد .آخرین ماه تابســتان سال  ۹۹نیز با واردات  ۳میلیارد و  ۷۶میلیون دالری و صادرات ۲
میلیارد و  ۶۹۱میلیون دالری بسته شد .همچنین  ۳میلیارد و  ۲۵۷میلیون دالر و  ۴میلیارد و  ۶۷۲میلیون دالر نیز به ترتیب واردات
و صادرات مهرماه ســال گذشته بود که رکورد صادرات در این سال را زد.در آبان ماه واردات اندکی کاهش داشت و به رقم  ۳میلیارد
و  ۹۲میلیون دالر رسید .صادرات نیز در این ماه با کاهش همراه بود و  ۳میلیارد و  ۲۱۰میلیون دالر ثبت شد .آذر ماه سال گذشته
واردات و صادرات به ترتیب  ۳میلیارد و  ۷۲۶میلیون دالر و  ۳میلیارد و  ۶۶۴میلیون دالر بود.نخســتین ماه از فصل زمســتان نیز با
واردات  ۳میلیارد و  ۷۸۱میلیون دالری و صادرات  ۲میلیارد و  ۹۵۱میلیون دالری آغاز شد .واردات در بهمن ماه نیز با رقم  ۳میلیارد
و  ۶۸۲میلیون دالر و صادرات  ۳میلیارد و  ۱۳۵میلیون دالر به ثبت رسید .در نهایت کارنامه تجارت خارجی سال  ۹۹در اسفند ماه
با واردات  ۴میلیارد و  ۵۷۲میلیون دالری و صادرات  ۳میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالری بسته شد.

طرح جدید مجلس برای تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی
در پایان هر دولت
نمایندگان مجلس در نظر دارند ،به منظور شفاف سازی و ایجاد انضباط و جلوگیری از ارائه نقطه نظرهای متضاد به مسئولین و افکار
عمومی ،طرح تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت را تصویب کنند.در جریان نقل و انتقاالت دولتها ،بعضا در بیان
شاخصهای عملکردی ،اطالعاتی خالف واقع و یا غیردقیق مطرح میگردد ،لذا به منظور شفاف سازی و ایجاد انضباط و جلوگیری از
ارائه نقطه نظرهای متضاد به مسئولین و افکار عمومی ،نمایندگان مجلس بدنبال تصویب یک طرح جدید هستند.در ماده واحده این
طرح آمده است ،به منظور تبیین شاخص های کالن اقتصادی کشور در زمان انتقال قدرت از دولت مستقر به دولت جدید و با هدف
شفاف سازی و اطالع رسانی دقیق و صحیح به افکار عمومی و جلوگیری از فضاسازی های سیاسی که موجب آسیب جدی به روند
اقتصادی کشــور میشود ،هیئتی مرکب از رئیس مجلس شورای اسالمی به عنوان رئیس هیات ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی ،رئیس کمیسیون برنامه  ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ،رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
رئیس کل دیوان محاســبات کشــور به عنوان دبیر هیئت ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور ،رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تشکیل میگردد تا گزارش حاوی وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان دولت را تهیه
و در روز تحلیف رئیس جمهور منتخب و از طریق صحن مجلس شورای اسالمی انتشار عمومی نماید.
تبصره  : 1شاخصهای اقتصادی موضوع این قانون توسط دبیرخانه هیئت تدوین و به تصویب هیئت میرسد.
تبصره  : 2کلیه دستگاه ها ،نهادها و اشخاص ذیربط مکلف به همکاری با دبیرخانه هیئت و ارسال اطالعات مورد نیاز میباشند.

مردم برمی گردد .البته با حضور مردم ،کشور امتیازات بزرگی را در عرصه بین المللی به دست میآورد .لکن آنکه اول منتفع میشود،
خود مردم هســتند .بیایید و تشــخیص دهید ،انتخاب کنید و رأی بدهید .این چیزی است که برای آینده کشور و یکایک مردم دارای
اهمیت است.ایشان فرمودند :یک رأی هم مهم است ،هیچکس نگوید با یک رأی من چه اتفاقی میافتد یک رأی هم قطعاً دارای اهمیت
است و همین یک رأی است که آرای میلیونی ملت را تشکیل میدهد .به اعتقاد من با نیت خدایی وارد شوید و این کار را انجام دهید.
توصیه من این است که این کار مهم و الزم را هر چه زودتر انجام دهید .این توصیه همیشگی من است.حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند:
االن اول وقت است ،تا آخر وقت ساعات زیادی باقی مانده ،لکن هر چه زودتر این وظیفه و تکلیف را انجام دهید بهتر است .ان شاءاهلل
خداوند به آرای شما مردم برکت دهد تا بتوانید با آرای خودتان آینده خوبی را برای کشورتان و یکایک آحاد ملت بسازید .امیدواریم به
برکت علی بن موسی الرضاعلیه السالم که این ایام متعلق به ایشان است امروز برای ملت ایران یک جشن باشد که به توفیق الهی همین
طور خواهد شد و ملت از این انتخابات ان شاءاهلل خیر خواهند دید به توفیق پروردگار.رهبر انقالب در پایان از دست اندرکاران انتخابات
تشکر کردند و اظهار داشتند :تاکید میکنم کار را با اتقان کامل در همه نقاط کشور انجام دهید.

آخرین وضعیت پرداخت یارانه نقدی به واجدان شرایط جدید
پرداخت یارانه نقدی به افراد واجد شــرایط ،براساس دستورالعمل مشــترک وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی
یارانهها تعیین و در حد وصولی دریافتیها (منابع) جدول تبصره ( )۱۴بودجه صورت میپذیرد .چندی قبل آیین نامه اجرایی
تبصره ( )14قانون بودجه سال  1400کل کشور درخصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها تصویب شد.رئیس سازمان
هدفمنــدی یارانــه ها گفته بود ،ثبت نام از متقاضیان جدید تکلیف قانون مجلس اســت و در صورت انجام فرایند ثبت نام و
آزمون وسع ،سازمان هدفمندی یارانه ها آمادگی دارد از ماه آینده (تیر ماه) پرداخت یارانه را آغاز کند.گفتنی است ،با توجه
به حذف تعداد قابل توجهی از افراد و همچنین عدم شمول تعدادی از خانوارهای جدید ،سوالی که ایجاد شده این است که آیا
چندمیلیون نفر مشمول یارانه نقدی خواهند شد یا خیر؟ه موجب آیین نامه تبصره  ،14وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی موظف
است به منظور ایجاد وحدت رویه در شناسایی خانوارهای مشمول دریافت یارانه ،نسخه ای از تمامی دادهها و اطالعات به روز
شده هویتی ،اقتصادی و بانکی موجود در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان را جهت اجرای تکالیف قانونی و تشکیل پایگاه اطالعات
اقتصادی خانوار در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد تا برای انجام آزمون وسع و پاسخگویی مراجعین استفاده شود.
بر این اساس کلیه دستگاه های اجرایی نظیر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،سازمان ثبت احوال کشور ،سازمان امور مالیاتی
کشور ،سازمان بیمه گر پایه و تأمین اجتماعی ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،بانکها ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
ســازمانها و صندوق های بازنشستگی کشوری ،لشکری و ســایر صندوق های بازنشستگی موظف به همکاری الزم با سازمان
و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در به روز رســانی و تکمیل پایگاه های مذکور هســتند.وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
همچنین موظف است امکانات مورد استفاده متقاضیان دریافت یارانه نظیر سامانه ثبت اعتراضات ،پاسخگویی ،آزمون وسع و
پیامکی را ضمن انجام آموزش های الزم در اختیار ســازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد.ثبت نام کلیه افراد متقاضی دریافت
یارانه نقدی ،یارانه حمایت معیشتی خانوار و سایر یارانه ها از جمله افراد جدید ،افرادی که تاکنون ثبت نام ننموده اند و افرادی
که منصرف شده اند و همچنین پرداخت یارانه نقدی به افراد واجد شرایط ،براساس دستورالعمل مشترک وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها تعیین و در حد وصولی دریافتی ها (منابع) جدول تبصره ( )14صورت می پذیرد.
همچنین به موجب آیین نامه اجرایی یاد شده ،سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به منظور انجام مناسب وظایف و
مأموریت های محوله به سازمان ،نسبت به اعطای مجوزهای استخدامی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به میزان 20
درصد از پست های مصوب اقدام نماید.

 ۱۲۷فوتی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی طی شبانهروز گذشته ۱۰ ،هزار و  ۱۰۰بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد و متاسفانه  ۱۲۷بیمار کرونایی نیز جان خود را از دست دادند .بنابر اعالم مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تا کنون  ۴میلیون و  ۳۶۹هزار و  ۳۹نفر ُدز اول واکسن کرونا و  ۸۹۵هزار و  ۵۲نفر نیز
ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به  ۵میلیون و  ۲۶۴هزار و ُ ۹۱دز رسید.همچنین تا دیروز
 ۲۸خرداد و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۰ ،هزار و  ۱۰۰بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که هزار
و  ۳۵۷نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون و  ۸۰هزار و  ۵۲۶نفر رسید.متاسفانه در طول
 ۲۴ساعت گذشته ۱۲۷ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۸۲هزار و  ۷۴۶نفر
رسید.خوشبختانه تا کنون دو میلیون  ۷۲۲هزار و  ۶۱۲نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند ۳۳۱۶.نفر
از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون  ۲۲میلیون و ۱۹۴
هزار و  ۷۴۵آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.در حال حاضر  ۲۲شهر کشور در وضعیت قرمز ۱۷۵ ،شهر در
وضعیت نارنجی ۲۵۱ ،شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

دیروز ملت بزرگ ایــران دوباره به صحنه آمد ،تا بگوید که «برنده
آزمون بزرگ ملی انتخابات اســت» ۲۸ ،خردادماه همانطور شد
که باید میشــد ،دنیا دید که دیروز تبدیل به جشــن بزرگ ایران
و ایرانی شــد.ماجرای ملت ایران و رهبرشان همین است ،روایتی
از شــکوه حماســه و حضور در شــعب اخــذ رأی در جایجای
کشــورمان…از دقایقی قبل از شــروع فرآیند رأیگیری مشارکت
گسترده شکلگرفته بود ،همه آمدند تا در جشن انتخابات اشتیاق و
شورشان را به نمایش بگذارند.این حکایت مراد و مرید است ،رهبر
معظم انقالب گفته بودند «دیروز برای ملّت ایران یک جشن باشد»
… و همین هم شــد ،انبوه جمعیت در شــعب اخذ رأی تأییدی
بر حماسهســاز بودن ملتی است که همیشــه دوست و دشمن را
غافلگیــر میکند.فارس و لر و کرد و ترک و عرب و بلوچ و ترکمن
ندارد ،حضور هماهنگ و منسجم و یکرنگ است ،از شمال و جنوب
گرفته تا شرق و غرب ،از خزر تا خلیجفارس ،از هامون تا ارومیه ،از
زاگرس و البرز تا کویر ایران؛ همه حماسه است و موج موج حضور
ملت دریا میشــود.قرار مردم با هم راس ساعت هفت برقرار شده
بود ولی اوضاع در شــعب اخذ رأی فرق داشــت ،مردم خوش قول
ایران اسالمی از دقایقی قبل از موعد آمدهاند تا باشند و بگویند که
هستند؛ پای همهچیز ،از دیروز تا دیروز و تا فرداها.
گــزارش خبرنــگاران از اســتانها و شهرســتانهای مختلف ،از
روســتاهای مــرزی گرفته تا دل شــهرها پر از واژه «مشــارکت
حداکثری» و «حماسه حضور» است .دیروز روز وعده دیدار بیش از
 ۵۹میلیون ایرانی واجد شرایط پای صندوقهای رأی سیزدهمین
دوره انتخابات ریاســت جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر
و روســتا اســت.اما دیروز انتخابات با همه پستی و بلندیهایش با
اقتدار در اصفهان شــروع شــد ،مردم این استان از آغازین ساعات
وارد میدان شــدند و شعب اخذ رأی در شهرها و روستاهای استان
صفهای زیادی از رأی دهندگان را در خود جای داده است .میدان
نقش جهان از مهمترین شعب اخذ رأی در اصفهان است ،شهروندان
زیادی در صف طوالنی اخذ رأی این شــعبه منتظر مشــارکت در
تعیین سرنوشــت خود هســتند.مردم البرز از صبــح دیروز مانند
گذشته حضور پرشوری در عرصه انتخابات دارند و صفهای طوالنی
در پای صندوقهای رأی تشــکیل شده است که نشان از بصیرت
البرزیها است .ویدئوی مهر از روند مشارکت مردم را اینجا ببینید.
فرآیند رأی گیری انتخابات ســیزدهمین دوره ریاست جمهوری و
ششمین دوره انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و روستا همزمان
با سراســر کشور در استان ایالم آغاز شــد .حضور مردم ایالم پای
صندوقهای رأی در نخستین دقایق آغاز رأیگیری پررنگ است.
از صبح دیروز جمعه  ۲۸خرداد ماه همزمان با سراسر کشور مردم
اســتان اردبیل حضور در انتخابات را یک وظیفه دینی و شــرعی
دانســته و ضمن طرح مطالبــه خود از دولت آینــده ،برای خلق
حماســهای جدید به عرصه آمده و برای شرکت در تعیین رئیس
جمهوری آینده اعالم آمادگی کردند.مردم اســتان بوشهر همواره
حضوری گســترده و پرشور در انتخابات داشــته و امسال نیز این
حضور گســترده خود را بار دیگر به نمایش خواهند گذاشت تا در
یک حماسه ملی سهیم باشــند .مردم رفته رفته در حال مراجعه
به شــعب اخذ رأی هســتند تا پیش از گرمتر شدن هوا و قبل از
شــلوغتر شدن شعب رأی خود را به صندوق بیاندازند.مردم استان
تهران طبق وعده دیروز جمعه  ۲۸خردادماه  ۱۴۰۰با تکیه بر اصول
آگاهی و همدلی برای اقتدار و امنیت کشــور در صف ایستادند تا
با دســت خود انتخابی دیگر را رقم بزنند ،از آغازین لحظات شروع
فرآیند رأیگیری تاکنون شهرســتانهای اســتان تهران شــاهد
اســتقبال پرشــور شــهروندان در پای صندوقهای رأی هستیم.
جشــن سیاسی در استان تهران همزمان با سراسر کشور با حضور
مردم شهرســتانهای ورامین ،پیشوا ،قرچک ،اسالمشهر ،پردیس،
دماوند ،شهریار ،مالرد ،رباطکریم ،بهارستان ،شهر قدس ،فیروزکوه،
شمیرانات از ساعات ابتدایی روز با حضور در پای صندوقهای رأی
در حال برگزاری است و مردم به منتخبین خود رأی دادهاند.
مردم اهواز همانند مردم ســایر نقاط کشور با وجود همه تبلیغات
منفی دشــمنان ،حضوری باشکوه و گسترده پای صندوقهای رأی
داشتند و این امر منجر به تشکیل صفهای طوالنی در شعب اخذ
رأی شــد.حضور چشمگیر مردم اســتان چهارمحال و بختیاری در
انتخابات مختلف همیشه بر سرزبان مسئوالن کشور بوده است .در
حال حاضر که ســیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و ششمین
انتخابات شــورای اسالمی شــهر و روستا در این اســتان در حال
برگزاری و حماسه دیگری در این استان در حال رقم خوردن است.
حضور پرشــور مردم در انتخابات در شعبههای مختلف این استان
لحظه به لحظه در حال اوج گرفتن است و حضور مردم در شعب اخذ
رأی در این استان چشمگیر است.مردم خراسانجنوبی طبق روال
دورههای قبل انتخابات از همان ساعت اولیه پای صندوقهای رأی
حاضر شدند تا مسئولیت سیاسی و اجتماعی خود را در برابر کشور و
سرزمینشان ادا کنند .رضا بهمنی یک شهروند اهل خراسانجنوبی
که ساعات اولیه را برای حضور در انتخابات برگزیده است ،در گفت
و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد :شرکت در انتخابات یک تکلیف دینی
و اجتماعی است و همه ما یک دین نسبت به کشور و سرزمین خود
داریم و چه بهتــر که این وظیفه را هر چه زودتر انجام دهیم.مردم
شهر مشهد در ساعت اولیه رأیگیری با حضور در حرم رضوی آماده
خلق حماسهای دیگر هستند .خراسان رضوی با چهار میلیون و ۶۱۶
هزار نفر واجد شرایط ،دومین استان به لحاظ تعداد واجدان شرایط
اســت که با استقرار پنج هزار و پنجاه شعبه در سراسر استان آماده
میزبانی از رای دهندگان اســت.مردم بجنورد در لحظات ابتدایی و
پیش از آغاز رایگیری در محل اخذ رای صف کشیدند تا حماسهای
دیگر خلق کنند .ویدئوی مهر از حضور و مشــارکت مردم را اینجا
ببینید.دیروز زنجان در آســتانه خلق حماسهای دیگر است ،تا ثابت
کنند مردمان دیار شور و شعور حسینی و غواصان دریادل...
ادامه در صفحه دوم
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رئیسجمهور رأی خود را به صندوق انداخت
رئیــس جمهــور پس از شــرکت در انتخابات گفــت :همه جهانیــان امروز به
صندوقهای آراء و صفهای مردم نگاه میکنند؛ ان شــاهلل کاری بکنیم که همه
عالقمندان ایران در جهان خوشحال و دشمنان ایران مایوس شوند .حجتاالسالم
حســن روحانی رئیس جمهور ساعت  9:45دقیقه صبح دیروز با حضور در ستاد
انتخابات کشور ،ضمن بازدید از روند برگزاری انتخابات انتخابات سیزدهمین دوره
ریاســت جمهوری ،ششمین دوره شوراها ،نخستین میاندوره مجلس یازدهم و
دومین میاندورهای دوره پنجم خبرگان رهبری ،رأی خود را به صندوق انداخت.
وی ســپس در جمع خبرنگاران به بیان سخنانی پرداخت که مهمترین محورها
آن به شرح زیر است؛
 به لحاظ امنیت ،در سراسر کشور حتی یک مورد ناامنی هم نداشتهایم که بسیارارزشمند است؛ همچنین پروتکلهای بهداشتی در تمام حوزهها مراعات میشود.
 قدم به قدم الکرتونیکی شدن انتخابات در حال انجام است که هر سال یک قدمبه پیش میگذاریم و وضعیت فعلی هم نشان میدهد در تمام استانهای کشور
چه تعداد رای داده اند و احراز هویت هم یکی از مسائل مهمی است که به خوبی
و از طریق سیستم الکترونیکی انجام میشود.
 رایگیری در بخش بزرگی از مراکز اســتانها به طور مکانیزه انجام میشــودو امیدواریــم در آینده بخش مهمی از فرایند رایگیری نیز مکانیزه شــود که به
شفافیت کمک خواهد کرد.
 این انتخابات بسیار مهم است؛ انتخابات مهم ریاست جمهوری است که یکی ازمهمترین انتخابها در  4سال یکبار است؛ با توجه به اختیارات و وظایف سنگینی
که در قانون اساسی برای رئیس جمهور مشخص شده است.
 از مردم عزیز در سراسر کشور خواهش میکنم امروز در پای صندوق های آراءحضور یابند و به فرد مورد نظر خود رای بدهند.
 باید مشــکالت و مسائلی که در ذهن مردم اســت را مدنظر قرار دهیم؛ به هرحال انتخابات مهم است و علیرغم مشکالت ،باز هم باید در پای صندوق حضور
یابیم .ایکاش هیچ مشکلی از روز ثبتنام تا امروز نمیداشتیم و امروز شاهد حضور
خیلیها میبودیم ،اما مردم میدانند این انتخابات برای سرنوشــت کشور چقدر
اهمیت دارد.
 در همه کشورها انتخابات عمدتا برای مردم خودشان اهمیت دارد ،اما در چندکشور انتخابات برای همه مردم جهان مهم است ،یکی از آنها جمهوری اسالمی
ایران است که در این  42سال همواره همینطور بوده است.
 همه جهانیان امروز به صندوق آراء و صفهای مردم نگاه میکنند؛ ان شــاهللکاری بکنیم که همه عالقمندان ایران در جهان خوشحال و دشمنان ایران مایوس
شوند.
 امیدواریــم مردم عزیز و بزرگــوار ما به وظیفه انقالبی خود عمل کنند و نحوهبرگــزاری انتخابات و حضور مردم به گونه ای باشــد که مردم در پایان از نتیجه
خوشحال باشند.
 به همه دست اندرکاران تاکید میکنم که اول حفظ سالمت مردم مراقبت کنندو مواظب باشند که سالمتی مردم و ضوابط بهداشتی حفظ شود و دوم آراء مردم
به خوبی حفظ شود و خدای نکرده یک رای هم جابجا نشود و مثل همیشه این
دور هم مراعات شود که حقالناس مراقبت شود.
 خداوند این را برای ما مبارک قرار دهد.آیتاهلل رئیسی پس از شرکت در انتخابات:

امیدوارم امانتدارانه عمل شود
رئیس قوه قضائیه گفت :با توجه به برخی گزارشها ،برخی بخشهای کشور برای
اخذ رأی فعال شــدهاند ،ولی در برخی بخش ها باید در رسیدن تعرفه و گرفتن
رای مردم اقداماتی صورت بگیرد و ُکندیها رفع شود و امیدوارم امانتدارانه نسبت
به رأی مردم تالش کنند ،.آیت اهلل ســیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه صبح
دیروز (جمعه  28خردادماه) با حضور در مسجدجامع ارشاد شهر ری ،رأی خود را
در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ،ششمین دوره شوراها ،نخستین
میــاندوره مجلس یازدهم و دومین میاندورهای دوره پنجم خبرگان رهبری به
صندوق انداخت.وی ســپس در جمع خبرنگاران اظهار داشت :امروز ،روز بسیار
مبارکی برای تصمیمگیری ملت ایران بویژه رایاولیهای عزیز است.رئیســی با
تاکید بر اینکه همه نهادهای نظام جمهوری اسالمی برخاسته از رأی ملت است
و این افتخار جمهوری اســامی است ،گفت :توصیه من به عنوان نامزد انتخابات
این است که رای مردم حقالناس است و حقالناس را باید مراقبت کنند و حتی
یک رأی هم نباید برخالف تصمیم مردم باشد .رئیس قوه قضائیه افزود :با توجه
به برخی گزارشها ،برخی بخش ها برای اخذ رأی فعال شــدهاند ،ولی در برخی
بخشهای کشور باید در رسیدن تعرفه و گرفتن رای مردم اقداماتی صورت بگیرد
و ُکندیها رفع شود و امیدوارم امانتدارانه نسبت به رأی مردم تالش کنند .وی با
بیان اینکه امیدوارم که امانت داری نسبت به رای مردم انجام شود ،اظهار داشت:
انشــاهلل خداوند کمک کند و دولتی رقم بخورد کــه برای مردم و در جهت رفع
گرفتاری آنها باشد .رئیسی با بیان اینکه من تصمیم گرفتم در اولین ساعات رای
خود را به صندوق بیاندازم و از هرکسی که مشکلی دارد و نا امید است خواهش
میکنم که رای دهد و از همه مردم و جوانان با هر گویش و هر اقلیم و با هر نگاه
سیاسی میخواهم پای صندوق بیایند و رای خود را بیاندازند ،تصریح کرد :ناراحتی
مردم حق اســت و به دلیل برخی از کاستی ها بوده اما اگر دلیل شرکت نکردن
باشــد اشتباه است .رئیسی تاکید کرد :مردم از صندوق رای ناراحت نباشند و در
انتخابات شرکت کنند و من از همه میخواهم در انتخابات شرکت کنند تا به نفع
مردم و در جهت تغییر در وضعیت آنها اقدامات صورت گیرد .وی در پاسخ به این
سوال که قول شما به مردم چیست؟ اظهار داشت :من حرف هایی که در انتخابات
گفتم برای رفع مشکالت مردم بود و برای انجام این کار شب و روز نمی شناسم
و تمام تالش خود را به کار می گیرم تا در نقش یک طلبه خدمتگزار مردم باشم.
رئیس قوه قضاییه افزود :تنها ایرانی بودن کافیست تا حقوق شهروندی تضمین
شــود و مردم حق دارند و دولت مکلف است به مردم خدمت کند و من مردم را
صاحب حق میدانم و برای دولت وظیفه قائل و حق را برای مردم و تکلیف را برای
دولت میدانم و با تمام وجود در خدمت مردم خواهم بود تا مردم احساس کنند
در زندگی آنها تغییر ایجاد شده است.
سردار حاجیزاده آراء خود را به صندوق انداخت

قویترین موشک ما امروز رای مردم است
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه صبح دیروز (جمعه) با حضور در مســجد ابوذر
تهــران آراء خود را به صندوق انداخت.به گزارش خبرنگار سیاســی خبرگزاری
فارس ،ســردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای ســپاه صبح دیروز
(جمعه) و همزمان با برگزاری ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری،
ششــمین انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا ،میاندورهای مجلس شورای
اسالمی و میاندورهای خبرگان رهبری با حضور در مسجد ابوذر تهران آراء خود
را به صندوق انداخت.ســردار حاجی زاده پس از شــرکت در انتخابات در جمع
خبرنگاران ،گفت :قویترین موشــک امروز ما رای مردم است و هر رای موشکی
به قلب دشمن است.

@sobheqtesad

سیاست

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad
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روایت حماسه ملت از خزر تا خلیجفارس؛

ایران و ایرانی برنده آزمون بزرگ

ادامه از صفحه اول
و مجید شهریاریها ،با وجود همه مشکالت و چالشها برای
اقتــدار و عزت ایران به صحنه می آینــد و فارغ از همه رنگ
بندی ها برای تعیین سرنوشتشان در صحنه حاضر هستند.
انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری و همچنین
ششمین دوره شــوراهای اسالمی شهرها و روستاهای استان
ســمنان از ساعاتی قبل آغاز شــد اما نکته قابل تأمل اینکه
در برخی حوزههای رأیگیری مانند مســجد المهدی (عج)
و مســجد عابدینیه ســمنان و مســجد قرآن و جواداالئمه
(ع) و … .شــاهرود از همان ســاعات اول کار به ایستادن در
صفهای طوالنی رســیده و این نشان دهنده استقبال مردم
از انتخابات اســت.مردم غیور و مرزدار سیستان و بلوچستان
بار دیگر با حضور پرشور و گسترده خود در پای صندوقهای
رأی حماســهای دیگر از جنس همدلی و وحدت را رقم زدند.
ویدئوی مهر را اینجا ببینید.با شروع فرایند اخذ رأی در شیراز
همزمان با سراسر کشور مردم والیت مدار شیراز با حضور در
صندوقهای رأی در تالش اند تا در ســاعات اولیه این فرایند
نسبت به رأی دهی اقدام کنند .حضور پرشور مردم در ساعات
اولیه صبح روز انتخابات در حرم مطهر شــاهچراغ (ع) نشان
از توجه ویژه مردم به مســئله حضور در انتخابات اســت این
در حالی اســت که دشــمنان انقالب طــی روزهای اخیر در
تالش بودند تا مــردم را از حضور در انتخابات مأیوس کنند.
از ســاعاتی قبل فرایند رأی گیری در استان قزوین آغاز شده
و نکته جالب ،تشــکیل صفهای طوالنی مردم در شعب اخذ
رأی است .در سطح قزوین مسجد امام حسن عسگری ،مسجد
امام خمینی (ره) و همچنین آستان مقدس امامزاده حسین
(ع) شاهد استقبال خوب مردم است .مسجدالنبی (ص) قزوین
نیز در مرکز شــهر و همچنین مسجد محمدرسول اهلل (ص)
نیز از دقایقی قبل شاهد شــکل گیری صف مردم برای اخذ
رأی است .در الوند نیز برخی شعب اخذ رأی مملو از جمعیت
هستند .شوق مردم برای حضور در این حماسه بزرگ به قدری
است که از لحظاتی قبل از آغاز فرآیند اخذ رأی در پشت درب
صندوق شــاهد حضور مردم هستیم.در استان قم نیز مراجع
تقلید ،علما ،اســاتید برجســته حوزه علمیه و چهرههای قم
همگام با مشارکت گسترده مردم با شرکت در عرصه انتخابات،
رأی خــود را به صندوق انداختند .آیات عظام نوری همدانی،
علــوی گرگانی ،مکارم شــیرازی ،ســبحانی و … در همان

ساعات اولیه رأی خود را به صندوق انداختند .حجتاالسالم
شهرســتانی نماینده آیتاهلل سیستانی و آیتاهلل جواد فاضل
لنکرانی نیز با حضور در شعبه اخذ رأی ،در انتخابات ریاست
جمهوری ،میاندورهای خبرگان و شورای اسالمی شهر شرکت
کردند.مردم استان کرمان با حضور گسترده در دو شعبه اخذ
رأی در بیت الزهرای کرمان (منزل ســابق شهید سلیمانی) و
گلزار شهدای کرمان در مجاور مرقد شهید حاج قاسم سلیمانی
نشان دادند که طبق وصیت حاج قاسم سلیمانی همیشه پیرو
والیت هستند .هم اکنون صفهای طوالنی در شعب مختلف
رأی در شهر کرمان تشکیل شــده است ،خبرهای رسیده از
روســتای قنات ملک محل تولد شــهید سلیمانی نیز حاکی
از آن اســت که مردم از دور و نزدیک بــه این مکان آمدهاند
که با حضور در شعبههای اخذ رأی با آرمانهای شهدا تجدید
پیمان کنند.هم زمان با آغاز رأی گیری شاهد خیل عظیم رأی
دهندگان در شعب اخذ رأی در گوشه گوشه استان کهگیلویه
و بویراحمد هستیم .شلوغی شعب و صفهای طوالنی نشان
میدهد که مردم این استان همچون گذشته آمده اند تا برگ

 ۲۸خرداد روز آزمون ملی؛

مشارکت گسترده ایرانیان خارج از کشور
در انتخابات
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت گسترده ایرانیان خارج از
کشور در نمایندگیهای ایران در سراسر دنیا در حال برگزاری است .همزمان با
برگزاری انتخابات در سراسر کشور ،نمایندگیهای ایران در جهان آرای شهروندان
ایرانی مقیم کشــورهای مختلف را اخذ می کنند .در حال حاضر بیش از 230
شعبه در کشورهای هدف و کشورهایی که ایرانیان درآنجا حضور دارند ،استقرار
یافته است.بر اســاس گزارشهای دریافتی ،سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری از ساعت  ۸صبح به وقت محلی و با حضور ایرانیان مقیم در بلغارستان
در ســفارت ایران در صوفیا در حال برگزاری اســت .سفارت جمهوری اسالمی
ایران در فرانسه نیز از آغاز رایگیری انتخابات ریاست جمهوری در محل سفارت
ایران در پاریس خبر داد و اعالم کرد :طبق ضوابط اعالمی وزرات کشور از ساعت
 ۸صبح به وقت محلی ،حوزه انتخاباتیپاریس ،اخذ رای از هموطنان عالقمند
ایرانی مقیم را آغاز کرده است.سفارت ایران در پاریس در حساب کاربری خود در
توییتر نوشت :ساعاتی از آغاز انتخابات ریاست جمهوری در حوزه انتخابیه پاریس
میگذرد و همچنان بسیاری که حضور در انتخابات را حق قانونی و یک کنش
سیاسی تاثیرگذار بر سرنوشت کشور و خود میدانند با در دست داشتن مدارک
هویتی خود برای اعتالی میهن خود در محل اخذ رای حضور دارند .همچنین
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سریالنکا در نمایندگیهای ایران در
اوما اویا و کلمبو برگزار شــد.رایگیری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری
در حوزه سفارت جمهوری اسالمی ایران در دهلینو و سرکنسولگری حیدرآباد
هند نیز با حضور ایرانیان مقیم این کشور در پای صندوق رای از صبح دیروز به
وقت محلی آغاز شد .با آغاز رایگیری انتخابات ریاست جمهوری ایرانیان مقیم
تایلند در ســاعات اولیه با حضور در محل ســفارت ایران در بانکوک رای خود
را به صندوق انداختند.رایگیری در شــعب اخذ رای در اســترالیا نیز از ساعت
 ۳:۳۰دقیقه بامداد به وقت تهران آغاز شده است.اولین رایدهندگان انتخابات
ریاست جمهوری دوره سیزدهم در شعب اخذ رای ایران در استرالیا «سیده لیال
بهجتنیا» حقوقدان و «فاطمه نظران» پزشــک عمومی بودند که با حضور در
محل اخذ رای در شهرهای کانبرا و سیدنی اولین آرا این دوره ریاست جمهوری
را به صندوق رای انداختند«.پرویز اســماعیلی» سفیر ایران در کرواسی نیز در
حساب کاربری خود توییتر نوشت :جمهوریت میراث امام (ره) و شهیدان برای
کشــور است .امیدوارم نتیجه انتخابات  ۱۴۰۰فردایی سربلندتر ،آزادتر و آبادتر
برای ایران اسالمی و آرامش و رفاه مردم خوبمان باشد.از هموطنان عزیز مقیم
کرواسی که شعبه اخذ رای نیز با زحمت خودشان اداره میشود ،سپاسگزارم و
به همه آنها افتخار میکنم.همچنین از ساعت هشت صبح دیروز جمعه به وقت
محلی ،رایگیری در ســفارت ایران در دوشنبه کار خود را آغاز کرد .در همین
رابطه« ،محمد تقی صابری» سفیر ایران در تاجیکستان ،شرایط را برای برگزاری
انتخابات و مشــارکت شهروندان ایرانی در آن مساعد خواند و گفت :شعبه اخذ
رای در شهر دوشنبه از ساعت هشت صبح انتخابات ریاست جمهوری در محل
ســفارت ایران کار خود را آغاز شده است .وی استقبال مردم و شهروندان ایران
مقیم در تاجیکستان در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را خوب و
پر استقبال خواند .سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ساعت  ۸صبح
به وقت ترکیه در شعب استقرار یافته از سوی نمایندگیهای جمهوری اسالمی
ایران در آنکارا ،استانبول ،ارزروم ،طرابوزان ،و شعبههای مسقر در شهرهای ازمیر
و آنتالیا با همکاری و حضور هموطنان مقیم ترکیه آغاز شده است.نمایندگیهای
جمهوری اســامی ایران در ترکیه با انجام تمامی تدابیر الزم و در هماهنگی با
مراجع ذیربط دولت ترکیه ،تمهیدات الزم برای فراهم آوردن امکان مشــارکت
هموطنان مقیم ترکیه را اتخاذ کردهاند.

زرین دیگری بر افتخارات خود بیفزایند .در شهر یاسوج مرکز
استان نیز شــاهد صفهای طوالنی و تجمعهای گسترده در
اطراف شــعب انتخاباتی هستیم.گلستانیها از همان ساعات
ابتدایی انتخابات و حتی قبل از آغاز اخذ رأی ،پرشور در شعب
حضــور یافتند بهگونهای که در همان دقایق ابتدایی شــاهد
تراکم جمعیت در برخی از شــعب بودیم .همه از پیرزن ۱۱۱
ســاله اهل بندرترکمن تا کادر درمان که در چند ماه گذشته
درگیر روند درمانی بیماران بودند همه و همه پای صندوقهای
رأی حاضر شــدند .از بندرگز و بندرترکمن در غرب گلستان
تا مراوهتپه و گنبدکاووس در شــرق گلســتان همه پرشور و
آگاهانه برای مشارکت در سرنوشت سیاسی خویش آمدند و
شگفتی خلق کردند.گیل زنان و گیل مردان دیار میرزا کوچک
جنگلی از شــمال تا جنوب و از شرق تا غرب استان سرسبز
گیالن از روزها قبل خود را برای نمایش حماسهای دیگر آماده
کردهاند و تا با حضور گسترده و پرشور خود پای صندوقهای
رأی با دیگر عالوه بر لبیک به ندای رهبر معظم انقالب مشت
محکمی بر دهان یاوه گویان و دشمنان قسم خورده این دیار

بکوبند.رأی گیری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
و ششــمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا از
ساعت هفت صبح دیروز جمعه آغاز شده ،در حالی که برخی
از مردم لرســتان از دقایقی قبل از آغاز رأی گیری در شعب
اخذ رأی حاضر شدند تا به محض شروع فرآیند اخذ آرا ،رأی
خــود را به صندوق بیندازند .یک شــهروند ازنایی در گفت و
گــو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ما به خاطر حفظ پرچم
و تمامیت ارضی کشــور بایــد در انتخابات حضور پیدا کنیم
اظهار داشــت :حضور پرشــکوه در انتخابــات میتواند نقطه
قوتی برای فردی که انتخاب میشــود ،باشد.صبح انتخابات
در مازنــدران با برپایی آئین ندبــه حضور کلید خورد و مردم
مذهبی و والیتمدار استان پس از حضور در مراسم دعای ندبه
و دعــا برای تعجیل در فرج صاحــب عصر و زمان (عج) روانه
صندوقهای رأی شدند .هنوز فرهنگ باهم بودن در مازندران
اوج دارد و مردمانش شب و روز چشم انتظار فرج منجی عالم
بشریت هستند و برای آنکه ایران خانه خوبان شود ،رنج دوران
بردهانــد .اینجا مازندران ،ســرزمین مقاومت ،همدلی و صفا
است ،سرزمینی که از دیرباز دیار علویان و مرعشیان ،سرزمین
حضور و حماسه اســت و برخی از مردان و زنان پس از آئین
دعای ندبه ،روانه پای صندوقهای رأی شــدند تا حماسهای
دیگر خلق کنند.همه مقدمات برای خلق حماسه ای بزرگ در
شهر جهانی یزد و شهرستانهای دهگانه استان فراهم است و
مردم یزد همچون همیشه حضوری چشمگیر و پررنگ در این
انتخابات دارند .دیروز شــعب سیار نیز به بسیاری از روستاها،
بیمارستانها ،پادگانها ،زندانها و … مراجعه میکنند تا همه
اقشار جامعه در تعیین سرنوشــت کشور و شهر خود سهیم
شوند.فرآیند انتخابات ریاستجمهوری ،شوراهای شهر و روستا
و دو میاندورهای مجلس شــورای اسالمی و مجلس خبرگان
رهبری صبح دیروز (جمعه) با دستور وزیر کشور در حدود ۶۷
هزار شعبه شهری و  ۷۵هزار شعبه روستایی آغاز شد .با آغاز
فرآیند رأیگیری در سراسر کشور شورونشاط انتخابات به اوج
خود رسیده و دستاندرکاران انتخابات برای هرچه باشکوهتر
برگزار شــدن این رویداد مهم تاریخی تالش میکنند.حدود
 ۵۹میلیــون و  ۳۱۰هزار و  ۳۰۷نفر رأی واجد شــرایط رأی
دادن در انتخابات  ۲۸خردادماه هســتند .استانهای تهران،
خراسان رضوی ،خوزستان ،اصفهان ،فارس و آذربایجان شرقی
بیشــترین تعداد جمعیت واجدین شــرایط رأی دادن را دارا
هستند.
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یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

موفقیت مالیات بر عایدی سرمایه در گرو نحوه محاسبه

کامران ندری اظهار داشــت :متاسفانه در کشــور ما اجرای مالیات ناعادالنه است و
متاســفانه سراغ کسانی میرویم که عملکرد شــفاف و روشنی دارند اما کسانی که
اطالعات خود را پنهان میکنند ،از پرداخت مالیات فرار میکنند.
کامران ندری در مورد مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت :این نوع مالیات درست
است و پایه مالیاتی را گسترش میدهد ،همچنین مانع سفتهبازی در بازار میشود.
منتها مسئله اصلی نحوه اجرای آن است چون ما همیشه تورم باالیی داریم و بخشی
از افزایش ارزش داراییها مربوط به نرخ تورم است .از همین روی نحوه محاسبه باید
به گونهای باشد که این تورم باال در مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ نشود.وی ادامه
داد :لذا نحوه محاسبه این مالیات بسیار مهم است و بنده دقیقا نمیدانم که آیا نحوه
محاسبه و بانک مالیاتی شامل همه دارندگان میشود یا خیر و چه تمهیداتی برای آن

اندیشیدهاند .لذا اگر به صورت درست اجرا نشود میتواند آسیبزا شود.
این کارشــناس امور پولی و بانکی تصریح کرد :همچنین ممکن اســت این مالیات
بیشتر شــامل افراد شناسنامهدار باشد یعنی کســانی که اطالعات آنها در سازمان
مالیاتی موجود اســت و این میتواند تاثیر منفی در بخش رســمی داشته باشد .در
این صورت کســانی که اطالعات خود را افشــا میکنند مشمول پرداخت غلط آن
شوند.ندری با بیان اینکه نظام مالیاتی ما معیوب است ،اظهار داشت :ما ضعف بانک
اطالعاتی داریم و غیر از اینکه سیســتم مالیاتی کامل نیست ،پایههای مالیاتی هم
کامل نیســتند .متاسفانه در کشور ما اجرای مالیات ناعادالنه است و متاسفانه سراغ
کســانی میرویم که عملکرد شفاف و روشنی دارند اما کسانی که اطالعات خود را
پنهان میکنند ،از پرداخت مالیات فرار میکنند .لذا اگر مالیات بر عایدی ســرمایه

این مشــکل را داشته باشد و برای آن راهکاری اندیشیده نشود ،نهایتا مانند مالیات
بر خانههای خالی ،تاثیرگذار و اثربخــش نخواهد بود.وی ادامه داد :نظام مالیاتی را
نمیتــوان تکه تکه اصالح کــرد و باید فکر جامع برای آن بکنیم تا هم قانون جامع
مالیاتی داشته باشیم و هم ساختار معیوب آن به ویژه در فقدان بانک جامع اطالعاتی
مناسب اصالح شود.این کارشناس امور پولی و بانکی در مورد خالء برنامههای مالیاتی
در صحبتهــای نامزدهای انتخاباتی گفت :این موضوع نشــان میدهد که نامزدها
برخالف ادعاهای خود نسبت به مشــکالت ساختار اقتصاد ،واقف نیستند و باید از
آنها پرسید چگونه اقتصاد را بدون نفت و چاپ پول اداره خواهند کرد .همه از ایجاد
تعهدات جدید صحبت میکنند در حالی که منابع مالی آنها مشخص نیست ،ما نباید
سراغ خلق پول برویم.

جزییات الیحه همسان سازی حقوق

ســازمان برنامه و بودجه کشور با هدف حمایت از بازنشستگان
و بهبــود و ترمیم وضعیت معیشــت این قشــر جامعه ،الیحه
دوفوریتی «دائمی شــدن متناسبســازی حقوق بازنشستگان
با شــاغالن» را به هیات دولت ارائه نموده اســت.چندی قبل
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد رسیدگی و تدوین الیحه همسان سازی حقوق
بازنشســتگان در این سازمان نهایی شده اســت و بعد از ارسال الیحه به دولت
هم اکنون بررسی این الیحه پیشنهادی در دستورکار کمیسیون امور اجتماعی
و دولت الکترونیک هیات دولت قرار دارد .براســاس اصل ( )29قانون اساســی،
برخــورداری از تامین اجتماعی در دوران بازنشســتگی ،بیکاری ،پیری و غیره،
حقی همگانی بوده و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی
و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و حمایت های مالی فوق را برای
یک یک افراد کشــور تامین کند.در همین راستا هیات دولت در راستای اجرای
مواد ( )12و ( )30قانون برنامه ششــم توسعه نسبت به متناسب سازی حقوق
بازنشســتگان ،مستمری بگیران و وظیفه بگیران در ســالهای  1399و 1400
اهتمــام ورزید تا حقوق این گروه از جامعه ترمیم و بهبود یابد.درحال حاضر از
آنجا که اجرای متناســب سازی مذکور براساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه
بوده ،نگرانی از ایجاد وقفه در این امر به لحاظ پایان قانون برنامه ششــم توسعه
وجود دارد ،بنابراین باتوجه به پیگیریهای کانون های بازنشســتگی و به منظور
رفع دغدغه این قشر ،ســازمان برنامه و بودجه کشور الیحه دوفوریتی «دائمی
نمودن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن» را که با همکاری کانون
فوق تهیه شــده ،تدوین و به هیات دولت ارائه نموده است.براساس این الیحه،
حقوق کلیه بازنشستگان ،موظفان و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی
کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به نحوی تعیین میشود که
از حداقل  90درصد میانگین حقوق و فوقالعادهها و ســایر اقالم مشمول کسور
بازنشســتگی شاغل  30سال خدمت همگروه/طبقه ،همرتبه ،همپایه ،همدرجه
یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.همچنین سازمان تأمین اجتماعی

مکلف است بر اساس مقررات مصوب هیأت امنا از محل کلیه منابع خود نسبت
به متناسبسازی حقوق مســتمریبگیران خود اقدام نماید .مستمری حداقل
بگیران سازمان تأمین اجتماعی با  30سال سنوات بیمه پردازی نباید از حقوق
حداقل بگیران بازنشستگان کشوری که  30سال سابقه بیمهپردازی دارند ،کمتر
باشد.عالوه براین ،سایر صندوق ها و سازمانهای بازنشستگی می توانند براساس
مقــررات مصوب باالترین مرجع تصمیم گیری خود و متناســب با منابع خود
نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفان اقدام نمایند.
بازنشستگان شرکت های واگذار شده به استناد قانون اجرای سیاست های کلی
اصل ( )44قانون اساسی و همچنین مشموالن بند (الف) ماده ( )6قانون احکام
دائمی برنامه های های توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوق بازنشستگی
ذی ربط ادامه داده اند براســاس ضوابطی که در آییــن نامه اجرایی این قانون

پیش بینی می شود ،مشمول این قانون می شوند.گفتنی است،
در ماده یک این قانون امده اســت ،حقوق کلیه بازنشســتگان،
موظفین و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری
و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از تاریخ تصویب این
قانون توســط هیات وزیران به نحوی تعیین میشــود که از حداقل  90درصد
میانگین حقوق و فوقالعادهها و سایر اقالم مشمول کسور بازنشستگی شاغل سی
ســال خدمت هم گروه /طبقه ،هم رتبه ،هم پایه ،همدرجه یا عناوین مشابه در
همان سال کمتر نباشد.تبصره  :1مفاد ماده ( ،)104تبصرههای ( )1الی ( )9ماده
( )109و تبصره های ( )1الی ( )4ماده ( )110قانون مدیریت خدمات کشــوری
به قوت خود باقی اســت.تبصره  :2چنانچه هر کدام از بازنشستگان و موظفین
بر اســاس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریاف می نمایند
همان ارقام مالک پرداخت می باشد .تفاوت دریافتی این دسته از افراد ناشی از
اجرای این قانون با مقررات قبلی از جمع حقوق آنان محاسبه و به صورت ثابت
در ردیفی جداگانه درج می گردد .این تفاوت بجز افزایش سنواتی مشمول سایر
افزایش های موضوع تبصره ( )3این ماده نخواهد بود.تبصره  :3چنانچه امتیازات
یا درصد عوامل و مبانی تشکیل دهنده اقالم مشمول کسور بازنشستگی حقوق
شاغلین ،طبق مقررات و مصوبات و با تأیید سازمان های برنامه و بودجه و اداری
و استخدامی کشور تغییر یابد ،حقوق بازنشستگان به نحوی ترمیم می گردد که
از  90درصد مذکور در این ماده کمتر نشود.تبصره  :4بازنشستگان شرکتهای
واگذار شده به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ( )44قانون اساسی
و همچنین مشموالن بند (الف) ماده ( )6قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
کشور که به اشتراک خود در صندوق های بازنشستگی ذیربط ادامه داده اند بر
اساس ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی می گردد مشمول
این قانون می شوند.تبصره  :5بار مالی این ماده هر ساله بنا به پیشنهاد صندوق
بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و
بودجه در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.
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گزیده خبر
تغییر مهم در شرایط دریافت وام ودیعه
مسکن /پرداخت وام با سفته حذف شد
در حالی ثبتنام وام ودیعه مســکن از چهارشــنبه گذشته آغاز شده که با مصوبه
جدید ستاد ملی کرونا در افزایش سقف وام ،عمال پرداخت وام  ۲۵میلیونی با سفته
حذف می شود .با مصوبه ستاد ملی کرونا شرایط دریافت وام ودیعه مسکن طی سال
 1400تغییر کرده و مبلغ وام مستأجران تهرانی از  50میلیون به  70میلیون تومان
افزایش یافت .ستاد ملی کرونا مصوب کرد« :مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط
برای دریافت تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه  1400تمدید
شــده و بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری
تسهیالت مذکور را پرداخت کنند.شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیالت در سال
 ،1399در سال جاری نیز به قوت خود باقی است .تا سقف مبلغ  10هزار میلیارد
تومان از بســته تسهیالت کرونایی ،در سال  1400به پرداخت تسهیالت برای این
موضوع اختصاص داده میشــود».در ادامه معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و
شهرســازی با اشاره به زمان آغاز ثبتنام وام ودیعه مسکن شرایط دریافت این وام
را به شرح زیر اعالم کرد:
 متقاضیان دریافت این تســهیالت ودیعه مسکن باید متاهل یا سرپرست خانوارباشند.
 متقاضیان باید دارای اجارهنامه رســمی یا اجارهنامه ثبت شــده در سامانه ثبتمعامالت امالک و مستغالت و دارای کد رهگیری باشند.
 تاریخ انعقاد اجارهنامه واحد مســکونی باید مربوط به شــش ماهه نخست سال 1400باشد.
 چنانچــه متقاضی تا حداکثر  2هفته از تاریخ معرفی به شــعب بانکی نســبتبه تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند ،نســبت به رد درخواســت متقاضی
اقدام میشــود ،.گرچه ستاد ملی کرونا اعالم کرده شرایط و مقررات مترتب بر این
تسهیالت در ســال  1399در سال  1400هم به قوت خود باقی است ،اما شرایط
پرداخت وام ودیعه نسبت به سال گذشته با تغییرات جزیی اما مهمی روبرو خواهد
شــد .در واقع با افزایش  10میلیون تومانی وام ودیعه مســکن سایر شهرها ،عمال
پرداخت این وام با ســفته امکانپذیر نیســت .وام  15میلیون تومانی ودیعه سایر
شهرها بر اســاس مصوبه ستاد ملی کرونا با سفته پرداخت میشد ،اما مستأجران
برای دریافت این وام که به  25میلیون تومان افزایش یافته حتما باید ضامن به بانک
عامل معرفی کنند.به نظر میرســد این تغییر باعث میشود تا مستأجران کمتری
موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شوند ،مسئلهای که ستاد ملی کرونا بایستی توجه
ویژهای به آن داشته باشد .وام ودیعه مسکن به دو صورت قابل پرداخت است؛ یکی
اینکه در اختیار مالک قرار میگیرد و مستأجر سود و کارمزد آنرا طی یکسال (سود
 13درصدی) پرداخت میکند و دیگری آنکه وام در اختیار مســتأجر قرار گرفته
و اقســاط آنرا با ســود  12درصدی پرداخت خواهد کرد.بر این اساس بازپرداخت
تسهیالت تا  30میلیون تومانی  3ساله و  30میلیون تومان به باال  5ساله است .به
این ترتیب قسط وام  25میلیون تومان حدود  830هزار تومان 40 ،میلیون تومانی
حدود  900هزار تومان و  70میلیون تومانی حدود یک میلیون و  550هزار تومان
اســت .سود وام  25میلیونی حدود  5میلیون تومان ،وام  40میلیون تومانی حدود
 13.3میلیون و وام  70میلیونی حدود  23.5میلیون تومان است.

آمارها گویای توسعه در سرب و روی مهدی آباد است؛

شمارش معکوس برای افتتاح فاز نخست کارخانه فرآوری

فاز نخســت بزرگترین کارخانه فرآوری سرب
و روی خاورمیانه تا انتهای ســال تکمیل می
شود .مجتمع ســرب و روی مهدی آباد که با
تیم مدیریتی متخصص و جوان و حمایت های
ایمیدرو ،اقدامات توســعه ای را از ســال 96
با شتاب چشــمگیری به پیش برد؛ امسال از
بزرگترین پروژه فرآوری ســرب و روی کشور
رونمایی می کند .پــروژه ای که به گفته مدیر
مجتمع در سه حوزه معدن ،کارخانه و زیرساخت
به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است
و به رغم شــرایط تحریم ،تمام تجهیزات آن
تامیــن ،و از همه مهم تر تامین مالی پروژه در
بازه های زمانی مختلف ،به بهترین شکل انجام
شده اســت.امین صفری اعتقاد دارد؛ پروژه
ســرب و روی مهدی آباد ،نمونه بارز مشارکت
دولت و بخش خصوصی واقعی است .در ادامه
به منظــور انعکاس برنامه ها ،دســتاوردها و
جدیدترین خبرهای طرح فوق ،گفت و گویی را
با وی ترتیب داده ایم که مشروح آن را در ادامه
می خوانید:

ســرب و روی مهدی آباد چند سالی به
دالیل مختلف ،پروژه بــر زمین مانده
معدن و صنایع معدنی کشور محسوب
می شد .اما امروز شاهد شتاب در اجرای
برنامه ها هســتیم و به نوعی همگرایی
ملی برای راه اندازی آن رخ داده است.
توسعه در مهدی آباد از چه زمانی آغاز
شد؟
ایمیدرو مطابق مقررات و قوانین در سال 95
ســرمایه گذاری در معدن مهــدی آباد را به
عنوان بزرگترین ذخیره ســرب و روی کشور
به منظور سرمایه گذاری ،تامین مالی و اجرای
عملیات معدنکاری ،احداث کارخانه ها و تأمین
زیرســاختهای مورد نیاز ،طی یک فراخوان
عمومی و بین المللی به مزایده گذاشــت که
با استقبال چشــمگیر متقاضیان روبرو شد و
طی یک فرآیند رقابتی ،کنسرسیومی متشکل
از پنج شرکت برنده این مزایده شدند.پس از
آن مطابق قرارداد و با موافقت رســمی کلیه
اعضای کنسرسیوم شــرکت پروژهای به نام
شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی
آباد برای اجرای قرارداد تاســیس و طی یک
الحاقیه قــرارداد مربوط به شــرکت مذکور
منتقل شد.از سال  96مطالعات دوره پیشبرد
و ســپس عملیات اجرایی آغاز شد و در این
زمینه ایمیــدرو وظیفه قانونی خود را به نحو
مطلوبی انجام داده است.
در حال حاضر پــروژه در چه وضعیتی
اســت و چه عملکردی در حوزه های
اســتخراج ،تولید و تامیــن تجهیزات
داشته اید؟
آخرین وضعیت پیشرفت طرح بزرگ مهدی
آباد در ســه بخش معــدن ،کارخانه ها و زیر
ســاخت قابل بررسی اســت.این پروژه روی
زمین مانده که اجرای آن دهها سال به دالیل
مختلف از جمله نیاز به سرمایهگذاری بسیار
کالن ،مشــکالت فنی از جملــه تامین آب،
دانش فنی و عیار کم ماده معدنی و ...به تعویق
افتاده بود؛ طی چهار سال اخیر اقدامات جدی
در راستای بهره برداری صورت گرفته است که
حاصل مدل واگذاری و رفع موانع و مشکالت

بخش خصوصی از سوی ایمیدرو بوده است.
دسترســی به ماده معدنی سولفیدی
محقق شد
در بخش معدن هم اکنــون  77میلیون تن
استخراج و باطله برداری صورت گرفته است
و  180متــر پیشــروی در عمق داشــته که
حدود هفت میلیون تن مواد معدنی اکسیدی
استخراج شده و دسترسی به مواد معدنی قابل
استفاده در کارخانه سولفیدی نیز محقق شده
اســت .بدین ترتیب یکی از مشکالت معدن
مهدی آباد که قرارگیری ماده معدنی در عمق
بوده حل شده است.
برنامه تولید  800هزار تن کنسانتره روی
با راه اندازی کامل پروژه
در بخــش کارخانه ها ،عملیــات احداث در
ســه فاز برنامه ریزی شده اســت که دو فاز
نخســت ،برای تولید  400هزار تن کنسانتره
ســولفیدی و فاز سوم مربوط به استحصال از
خاک اکسیدی است .ظرفیت تولید کارخانهها
با راهاندازی کامل فازهای این پروژه ،ســاالنه
 800هزار تن کنســانتره روی با عیار حداقل
 ۳5درصــد یا معادل آن بــه عنوان محصول
اصلــی و نیز تولیــد  80هزار تــن متریک
کنسانتره سرب -نقره با عیار  60درصد سرب
به عنوان محصول جانبی خواهد بود.
حدود  60درصد پیشــرفت فیزیکی در
بزرگترین پلنت کنسانتره روی کشور
در حــال حاضر برنامه فاز نخســت پروژه به
منظور احداث کارخانهای با خوراک دومیلیون
تن ورودی و معــادل  ۲00هزار تن محصول
کنسانتره روی با  55درصد پیشرفت فیزیکی
به ســرعت در حال اجرا است .توضیح اینکه
همین فاز نخست بزرگترین پلنت کنسانتره
سرب و روی کشور میباشد.
تامین کلیه تجهیزات پروژه
در این بخش کلیه تجهیزات همچون سنگ
شکنها ،آسیا ،خط فلوتاسیون و ...از بهترین
برندهای جهــان تأمین و پس از بتن ریزی و
ایجاد استراکچر نصب شده است .حجم باالی

ورودی موجب شده کلیه تجهیزات با اسکیل
بسیار بزرگ و حجم کار بسیار سنگین روبرو
اســت ،به طوری که  ۲5هزار مترمکعب بتن
ریزی برای فاز اول نشــان دهنده این موضوع
اســت .همچنین تجهیزات مربوطه از جمله
آســیا گلولهای نصب شده از جمله بزرگترین
تجهیزات صنایع معدنی کشور است.
با توجه به بحران کم آبی در کشــور و
استان یزد ،به طور حتم یکی از مشکالت
اصلی پــروژه ،تامین آب خواهد بود .در
این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته
است؟
در بخش زیر ســاخت نیز خط انتقال آب به
طول  100کیلومتر با دبی  100لیتر بر ثانیه از
محل تصفیه خانه پساب یزد وارد سایت خواهد
شــد که در حال حاضر بیــش از  95کیلومتر
آن اجرا شــده است و ایستگاههای پمپاژ (سه
ایستگاه) در حال ساخت است .این خط بهمن
امســال ،پیش از راه انــدازی کارخانه به بهره
برداری میرســد و مهمترین مشــکل مهدی
آبــاد را که تأمین آب مورد نیاز بوده اســت را
حل میکند.در بخش برق نیز اقدامات اولیه از
جمله پرداخت حق انشعاب و مجوزهای الزم
و مطالعات مربوطه به طور کامل انجام شده و
پیمانکار احداث پست و خط انتقال برق انتخاب
شــده است .در حال حاضر پست برق در حال
احداث اســت .ترانسفورماتور مربوطه سفارش

ســاخت شــده به زودی برای نصب به محل
مربوطه منتقل میشود.
چه میزان ســرمایه گذاری در این طرح
ملی صورت گرفته است و با راه اندازی
آن ،برای چند نفر اشتغال ایجاد خواهد
شد؟
کل ســرمایه گذاری مورد نیــاز حدود یک
میلیارد دالر ارزیابی می شــود که در فاز اول
تاکنون بیش از  4هزار میلیارد تومان سرمایه
گذاری صورت گرفته است .مطابق برنامه فاز
نخست در انتهای سال  1400به بهره برداری
میرســد .با راه اندازی ایــن طرح ،بیش از ۲
درصد فلز محتــوی روی دنیا در مهدی آباد
تولید خواهد شد.
اشتغال مهدی آباد به  1500نفر می رسد
تاکنون بیش از  500نفر در این پروژه مشغول
به کار شده اند که عمدتا بومی هستند .پس
از بهــره برداری پروژه ،این رقم به  1500نفر
مستقیم میرسد.
تامین مالی؛ رکن اصلی پیشبرد اهداف
پروژه اســت .با توجه به شــرایط ویژه
کشــور به دلیل اعمال بی سابقه ترین
تحریم ها ،در ایــن بخش چه اقداماتی
انجام شده است؟

تامین مالی پروژه در شــرایط ســخت
تحریم
تاکنون کلیه موارد ســهامداران مطابق قانون
تجارت صورت گرفته است و قطعاً تامین مالی
در زمان مورد نیاز مهمترین ویژگی ســرمایه
گذار بوده که در شــرایط ســخت تحریمی و
اقتصادی کنونی به بهترین نحو انجام شــده
است .لذا هرگونه افزایش سرمایه و یا ترکیب
سهامداران متناسب با مشارکت در تامین مالی
و مطابق قانون تجارت بــوده و از موضوعات
داخلی شــرکت پروژه است که توسط بخش
خصوصی به خوبی دنبال شده است.
ترکیب سهامداران سرمایه گذار و میزان
مشارکت آنها در افزایش سرمایه و تامین
مالی را چگونه ارزیابی می کنید؟
مجتمع سرب و روی مهدی آباد و ایمیدرو
پیشرفت پروژه مطابق قرارداد را دنبال می
کند و ترکیب سهامداران و نحوه مشارکت
در افزایش سرمایه از مسائل داخلی شرکت
ســرمایه گذار می باشد که تاکنون مطابق
قانون تجارت پیش رفته است .مهم حجم
تامین مالی در زمان مناسب می باشد که
در شــرایط سخت کنونی به خوبی صورت
گرفته و طی چند سال اخیر با وجود ریسک
های باالی سرمایه گذاری در مهدی آباد به
موقع تامین مالی صورت گرفته اســت که
نتایج آن در پیشرفت فیزیکی و تامین زیر
ساخت های پروژه کامال مشهود است.
سخن پایانی
پروژه سرب و روی مهدی آباد؛ نمونه بارز
مشارکت دولت و بخش خصوصی
ایمیدرو ،مجتمع مهدیآباد و سرمایهگذار با تمام
توان و ســرعت در حال رفع موانع و پیشــرفت
پروژه هســتند .بسیار خرسندیم که اعالم کنیم
پــروژه ســرب و روی مهدی آبــاد؛ نمونه بارز
مشارکت دولت و بخش خصوصی است .انتظار
از همه دلســوزان کشــور و صاحبان صنایع و
رســانهها در سال «تولید و رفع موانع تسهیل و
مانع زدایی» از پروژه باالست .امیدواریم ثمرات
این پروژه نصیب کشور ،صنعت و اشتغال شود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
احداث  ۷۰۰جایگاه سیانجی منتظر ابالغ
شورای اقتصاد
معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت :باتوجه به
مزیت های سوخت سیانجی ،وزارت نفت به دنبال افزایش سهم این سوخت
در ســبد مصرفی انرژی کشور است و طرح احداث  ۷۰۰جایگاه سیانجی را
به شورای اقتصاد ارسال کرده و منتظر ابالغ مصوبه آن هستیم.حمید قاسمی
دهچشمه ،با بیان اینکه با اجرای این طرح ظرفیت توزیع روزانه سیانجی به
 ۴۰میلیون مترمکعب میرسد ،گفت :در حال حاضر ظرفیت واقعی جایگاههای
کشور برای توزیع سیانجی حدود  ۲۵میلیون متر مکعب است.به گفته وی
قرار است در یک بازه زمانی سه ساله  ۷۰۰جایگاه احداث شود که حدود یک
ســوم آن در سال  ۱۴۰۰اجرا خواهد شــد ،هماکنون نیز زمین  ۲۵۰جایگاه
جدید آماده و در انتظار ابالغ مصوبه است تا بعد از آن کمپرسور و تجهیزات آن
نصب شوند.معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اظهار
کرد :راه اندازی یک جایگاه هشت نازله بدون هزینه زمین حدود هفت تا ۱۰
میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که رقم باالیی برای شهرهای بزرگ محسوب
ک مقیاس،
می شود .با برنامهریزیهای انجا م شده برای ایجاد جایگاههای کوچ 
مشــکل زمین رفع شده و دسترســی این جایگاهها متناسب با نیاز کاربران
خواهد بود .به همین دلیل پیش بینی میشود این طرح در تهران با استقبال
خوبی مواجه شود.قاسمی با بیان اینکه قرار است راه اندازی جایگاهها در تهران
بر اساس ســه مدل مادر دختری ،جایگاههای موتوری و جایگاههای کوچک
ک مقیاس با حذف مخازن
مقیاس انجام شــود ،گفت :در جایگاههای کوچــ 
ذخیره ،حریم ایمنی کمتری نیاز است و تنها عبور و مرور و دسترسی به برق
و گاز مدنظر قرار خواهد گرفت .این در حالی است که در این جایگاهها ابعاد
ک پانزدهــم جایگاههای قبل بوده و به  ۱۰۰متر مربع کاهش
زمین حدود ی 
یافته است.وی با بیان اینکه در مدل مادر دختری بخشی از ایستگاهها در شب
غیرفعال هســتند گفت :این ایستگاهها میتوانند مخازن سیاری را پر کنند و
این مخازن در سطح شهر پخش شــوند .این جایگاهها از طریق جایگاههای
اصلی همانند مادر تغذیه میشوند و به همین دلیل به آن مدل مادر دختری
گفته میشود .او خاطرنشان کرد :با شهرداری برای اختصاص زمین در ۳۱۰
نقطه توافق شده و به محض اینکه شورای اقتصاد مصوبه را ابالغ کند ،عملیات
اجرایی آن آغاز میشــود.معاون مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای افزایش ظرفیت جایگاههای
ســیانجی در کشــور وجود ندارد ،تصریح کرد :قیمت سیانجی ب ه صورت
ک پنجم قیمت بنزین اســت .در کشور ما این عدد
میانگین در دنیا حدود ی 
ک هفتم است که همین موضوع سبب کاهش هزینههای حملونقل
حدود ی 
میشود.قاســمی با اشاره به سطح پایین آالیندگی سیانجی به عنوان یکی
دیگر ازمزیتهای استفاده از این سوخت ،گفت :هدف ما توسعه این سوخت
در کشور است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد سرعت گرفتن چرخ توسعه
سوخت سیانجی باشیم.

اوپک تولیدکنندگان را به سرمایه گذاری در
نفت فراخواند
دبیرکل اوپک اعالم کرد گذار انرژی نباید هیچ منبع انرژی را کنار بزند ،زیرا
همه منابع انرژی امروز برای یک آینده قابل پیش بینی نیاز خواهند بود.محمد
بارکیندو گفت :ما همچنان از همه کشورهای عضو اوپک و صنعت بین المللی
می خواهیم به سرمایه گذاری در همه منابع انرژی از جمله نفت و گاز ادامه
دهند به خصوص از فناوری بــرای خنثی کردن آالیندگیهای مربوط به این
منابع اســتفاده کنند.وی در ادامه افزود :بــرای ما در اوپک و در صنعت و در
گفت و گوهای جهانی رایج ،گذار انرژی گذار از یک منبع انرژی به منبع دیگر
نیســت .بلکه گذار انرژی حذف آالیندگی گاز گلخانه ای در اکتشاف ،تولید،
حمل و نقل و مصرف ســوختها و حرکت به سمت منابع انرژی پایداری است
که به مســئله آالیندگی می پردازند .تعریف گذار انرژی نباید حذف اجباری
هیچ گونه منبع انرژی باشــد.دبیرکل اوپــک در خصوص گزارش آژانس بین
المللی انرژی که اعالم کرده است مسیر حرکت به سمت کربن خنثی نیازی
به ســرمایه گذاری جدید در نفت و گاز ندارد ،گفت :می توانید هر میزان که
بخواهید در تجدیدپذیرها ســرمایه گذاری کنید اما اگر به مشکل آالیندگی
پرداخته نشود ،اهداف کربن خنثی حاصل نخواهند شد.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،ماه گذشته اوپک در یک گزارش داخلی اعالم
کرده بود پیشــنهاد آژانس بین المللی انرژی برای عدم سرمایه گذاری جدید
در نفت و گاز ممکن است در صورت استقبال سرمایه گذاران از این پیشنهاد،
باعث ایجاد نوسان بیشتر در بازارهای نفت شود.

نفت و انرژی
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سهم افزایش صادرات نفت ایران در رشد اقتصادی سال ۹۹

ایران در ســال گذشته توانسته صادرات بخش نفت خود شامل
نفت خــام ،میعانات گازی ،فرآوردههای نفتــی و گاز را حتی با
وجــود تحریمهای حداکثــری آمریکا افزایش دهــد که تاثیر
مستقیمی بر رشــد اقتصادی داشته ،به طوری که این شاخص
به  ۳.۶درصد رسیده است.رشد اقتصادی مهمترین مولفه برای
شــناخت وضعیت اقتصادی یک کشور اســت .این مولفه نشان
میدهد که هر کدام از بخشهای کشــور چه سهمی در افزایش
تولید ناخالص داخلی داشــتهاند.از همین رو ،در ایران که نفت
بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده،
رشــد اقتصادی همواره به  ۲صورت رشد اقتصادی با احتساب
نفت و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت منتشر میشود.در واقع
هر زمان که ایران تولید و صادرات بیشــتر نفت و گاز را داشته،
رشد اقتصادی نیز جهش داشــته و هر زمان که صادرات پایین
آمده ،تولید ناخالص داخلی نیز با کاهش چشمگیری همراه بوده
اســت.به طور مثال ،بعد از اجرای برجام اگرچه تمام بخشهای
اقتصادی با رفع تحریمها توانستند ،تولید خود را افزایش دهند
اما نقش صنعت نفت در این زمینه بســیار بیشتر بود .تا آنجا که
در سال  ،۹۵بعد از اجرای برجام رشد اقتصادی بدون نفت اگرچه
مثبت شد و به  ۳.۳درصد رسید اما بزرگترین اتفاق در نفت رخ
داد.رشد اقتصادی سال  ۹۵با احتساب نفت  ۱۲.۵درصد بود که
نشان میدهد افزایش صادرات نفت نقش مهمی در افزایش تولید
ناخالص داخلی ایران بعد از برجام داشــته است.البته این روند
با خروج آمریکا از برجام در ســال  ۹۷کندتر شــد و محدودیت
صــادرات نفت آنچنان باال گرفت که درســال  ،۹۸نفت نه تنها
نقش مثبتی در رشــد اقتصادی نداشت بلکه آن را کاهش داد.
رشــد اقتصادی در سال  ۹۸بدون احتساب نفت  ۱.۱درصد بود
رئیس کمیتــه اقتصــاد انرژی
مجلس گفت :باید قانونی طراحی
شــود تا از اعمال قدرت و نفوذ
بازنشســتگان یا برخی مدیران
دولتــی بعــد از دوره مدیریت
خــود در پــروژه هــای نفتی،
جلوگیری شــود.مجتبی توانگر،
رئیس کمیتــه اقتصــاد انرژی
مجلس شورای اسالمی با اشاره
به بازدید روز گذشته ،رئیس قوه
قضائیه از تاالر بورس ،گفت :هر
چند ســرمایه گــذاری خارجی
میتوانــد ارز آوری برای اقتصاد
داشته باشد ،اما بی شک با توجه
به نقدینگی موجود در کشــور،
میتوان با حمایت ،تنظیم گری
و ایفای نقش تصدی گری بجای
بازیگری در بازار سرمایه و بورس،
این نقدینگی را با روشی صحیح
و شــفاف به سمت تولید هدایت
کرد.وی بــا بیان اینکــه میزان
کنونــی نقدینگی کشــور طبق
آخرین آمار منتشر شده  ۳هزار
و  ۵۰۰هزار میلیارد تومان است،
ادامه داد :حدود  ۴۰ســال است
که ایران با تحریمهای اقتصادی
دســت و پنجه نرم میکند و در
هر دورهای تالش شده است ،تا با
نشانه رفتن بخشی از این اقتصاد،
فشــار مضاعف به کشور و مردم
وارد کننــد .در دورهای نفت ،در
دورهای بنزین و بعضاً در مواردی
بازارهای صادراتــی محصوالت
پتروشیمی کشور را دچار چالش
کرده اند.

وزیر انرژی عربستان:

اما همین رشــد با در نظر گرفتن نفت ،منفی  ۶.۵درصد اعالم
شــد.در پایان ســال  ،۹۸البته عالوه بر تحریم ،مهمان ناخوانده
دیگری نیز به اقتصاد ایران تحمیل شد و فعالیتهای اقتصادی
را کاهش داد .این موضوع نه در ایران که در تمام جهان ،رشــد
اقتصادی را با کاهش رو به رو کرد .ایران ســال  ۹۹را با رشــد

طراحی قانونی برای کاهش
فساد پروژه های نفتی
ریســک ســرمایه پایین،
سودآوری باال
به گفته این کارشــناس ارشــد
اقتصــاد انــرژی ،از آنجایی که
احتمــال و درصــد ســودآوری
صنایع نفتی بــه ویژه در بخش
پایین دســتی که شامل بخش
پاالیشــگاهی و پتروشــیمیایی
میشــود ،باال اســت ،ســرمایه
گــذاری و توســعه آن میتواند
عــاوه بــر آورده درآمــدی ،با
کمتریــن آســیب بــه بخش
کالن اقتصــاد ،رونق ایجاد کند.
توانگر با بیــان اینکه به هر حال
سرمایه گذاری خارجی در قالب
فاینانس نوعــی وام و ایجاد دین
برای دولت اســت ،اظهار داشت:
یکی از بخشهــای مهم اقتصاد
کشــور با توجه به اثرگذاری در
بخش تولید ،ایجاد ارزش افزوده،
اشــتغالزایی ،ایجاد توسعه و …
صنعت نفت و زیر مجموعههای
آن اســت .رونق و توســعه این
صنعت به عنــوان صنعتی مولد
و مادر میتوانــد عالوه بر جذب
اعتمــاد عمومی برای ســرمایه
گذاری ،رونق قابــل توجهی در
بخش اقتصــادی ایجــاد کند.
پروژههای نفتــی در بخشهای
مختلف باالدستی و پایین دستی،

به ویژه در بخش پایین دســتی،
ریسک ســرمایه گذاری پایین و
احتمال سوددهی باالیی دارند.
ضرر ســهام داران در نتیجه
یک گپ
این عضو شــورای اقتصاد افزود:
دولت آینــده باید اعتماد و ثبات
را بــه بــازار ســرمایه و بورس
برگرداند .البته ایــن موضوع به
معنای دخالت نیســت ،بلکه به
معنــای حمایــت و تضمین در
دامنه مدیریت شده و جلوگیری
از ســوداگریهای خارج از این
بازار اســت .چرا که سال گذشته
شــاهد بودیم یــک گپ و بحث
ســاده بین وزیر نفــت و اقتصاد
چه چالش عظیمی را در بورس
ایجاد کرد که عالوه بر ضرر باالی
سهام داران ،اعتماد از آنها سلب
شد و به اعتبار مقامات کشور نیز
خدشه وارد شد.عضو کمیسیون
اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی تصریح کــرد :در حال
حاضر بخشی از ســرمایه پروژه
پتروپاالیشــگاه ها از بازار بورس
تأمین میشود که البته این روند
باید به ســایر بخشهای اقتصاد
به ویژه صنعت نفت تسری یابد.
الزم به تاکید اســت برای آنکه

اقتصادی منفی  ۲.۵درصد با احتســاب نفت در فصل بهار آغاز
کرد.رشد اقتصادی منفی البته در تابستان تکرار نشد و تابستان
این رشد به  ۵.۴درصد رسید .موضوع مهم آن است که در تمام
فصلهای ســال  ۹۹به جز فصل بهار ،رشــد اقتصادی با نفت از
رشــد اقتصادی بدون نفت بیشتر بوده اســت.این اعداد نشان

ســودآوری بلندمــدت پروژهها
را بتوانیــم تضمیــن کنیم باید
الزاماتی ایجاد کرد تا استفاده از
سرمایه مردمی مشروط به تولید
محصوالت با ارزش افزوده باال در
راستای زنجیره ارزش باشد؛ چرا
که متأســفانه هنوز هم با رشد
خوبی که در صنعت پتروشیمی
داشــتیم ،در زمــره تولید مواد
حلقه اول که تقریباً سادهترین و
خامترین محصوالت پتروشیمی
هستند ،قرار داریم.توانگر با اشاره
به افتتاح اخیــر پارک فناوری و
نوآوری صنعت نفت و گاز ،تاکید
کــرد :در صنعت نفت یا ســایر
صنایع شاهد هستیم که مدیران
مستقیم یا غیر مستقیم فعال در
بخش دولتی یا بازنشستگان آن
صنعت ،مجدد با تأســیس یک
شــرکت جدید یــا عضویت در
شرکتهایی که به طور مستقیم
با وزارتخانههای دولتی همکاری
میکننــد ،در پروژههای دخیل
هستند؛ شاید چنین روندی منع
قانونی نداشته باشد ،اما نمیتوان
منکر اثرات اعمال نفوذ و قدرت
این دسته از مدیران در پروژهها
شد .به این ترتیب در بسیاری از
موارد شــاهد ایجاد زمینه فساد
هستیم .چنین طرحی برای منع
به کارگیری مجدد این دست از
مدیران در شرکتهای ذی نفع
از وزارتخانههای دولتی میتواند
پس از بررســی و چکش کاری
تبدیل به قانون شود.

برای سال جاری میالدی پیش بینی شد؛

احتیاط ما در بازار نفت جواب داد
وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار کرد رویکرد محتاطانه عربستان سعودی
برای احیای تولید نفت اوپک پالس معلوم شد صحیح بوده است.
پس از گذشت یک سال از بحران بازار نفت که ناشی از شیوع ویروس کرونا
بود ،مصرف سوخت رشد قوی را نشان می دهد و آژانس بین المللی انرژی از
اوپک پالس خواسته است تولیدش را افزایش دهد .آژانس بین المللی انرژی با
پیش بینی رشد تقاضای جهانی برای نفت به میزان  ۳.۱میلیون بشکه در روز
در سال  ۲۰۲۲و بازگشت آن به سطح پیش از شیوع پاندمی کووید  ۱۹تا سه
ماهه چهارم ،هشدار داد اگر اوپک پالس واکنش نشان ندهد ،شکاف عظیمی
میان عرضه و تقاضا در نیمه دوم امســال ایجاد می شود.با این حال شاهزاده
عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی بر این باور است که هنوز
خطر رفع نشده اســت .وی در کنفرانس رابین هود اینوسترز گفت :بسیاری
مدعی هســتند که من بیش از حد محتاط هستم .خوب این احتیاط نتیجه
بخش بوده است.قیمت نفت در باالی  ۷۰دالر در هر بشکه که باالترین رکورد
دو ســال گذشته است ،قرار دارد و خزانه کشورهای عضو اوپک و متحدانشان
را پر کرده است .گروه اوپک پالس همچنان تولیدش را به میزان  ۵.۸میلیون
بشــکه در روز محدود نگه داشته است .شاهزاده عبدالعزیز پیش از این گفته
بود می خواهد شــواهد روشــنی از احیای قوی تقاضا پیش از احیای میزان
بیشــتری از ظرفیت تولید نفت را مشاهده کند.وی پس از دیدار وزیران نفت
اوپک پالس اظهار کرده بود می دانیم وضعیت فعلی به ما اجازه می دهد برنامه
ای که قرار بود در ژوئیه انجام دهیم را پیش ببریم اما هشدارها درباره این که
بازار ممکن است بدون عرضه بیشتر از سوی اوپک پالس دچار کمبود عرضه
شود یا قیمتهای باال ممکن است باعث آغاز موج دیگری از افزایش تولید نفت
شیل آمریکا شود را نادیده گرفته و گفته بود :هر وقت چنین چیزی را دیدم
باور خواهم کرد.بر اساس گزارش بلومبرگ ،اظهارات اخیر وزیر انرژی عربستان
سعودی نشان می دهد که وی همچنان بر موضعش استوار مانده است حتی با
وجود این که روند صعودی قیمتهای نفت ادامه دارد و توافق هسته ای ممکن
است صادرات میلیونها بشکه در روز نفت ایران را احیا کند.
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هشدار کارشناسان برجسته نفت درباره نفت  ۱۰۰دالری
کارشناســان نفتی هشدار دادند
که ممکن اســت قیمــت نفت
خام در ســال جاری میالدی به
 ۱۰۰دالر برای هر بشــکه برسد.
به گــزارش پلتس ،کارشناســان
برجســته بازار نفت روز سهشنبه
( ۲۵خردادماه) پیشبینی کردند
که ممکن است قیمت نفت امسال
بــه  ۱۰۰دالر بــرای هر بشــکه
برســد.این کارشناسان معتقدند
سازمان کشــورهای صادرکننده
نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک
پــاس) بایــد بــرای قیمتها
سقفی مشــخص کند ،زیرا خطر
کمبود عرضه نفت و شــوکهای
بالقوه قیمتی در سالهای آینده
همچنان وجود دارد.جف کوری،
مدیــر تحقیقــات کاالی بانــک
آمریکایــی گلدمن ســاکس در
کنفرانس مجازی جهانی مدیران
صنعت نفت پلتس ،ایده سهرقمی
شــدن قیمت نفت را مطرح کرد
و نســبت به پایان سرمایهگذاری
در پروژههــای بلندمدت نفتی و

پیامدهای احتمالی آن بر قیمتها
هشــدار داد.در حالی که گلدمن
ســاکس پیشبینی کرده اســت
قیمت نفت بــه  ۸۰دالر برای هر
بشکه میرســد ،کوری احتمال
رسیدن قیمتها به باالتر از ۱۰۰
دالر بــرای هر بشــکه را تا پایان
سال  ۲۰۲۱دور از انتظار ندانست.
وی افزود :شــرایط بازارها نشان
از احتمــال افزایش  ۱۰درصدی
قیمت نفــت در کوتاهمدت دارد
بدان معنا که قیمت نفت ممکن
اســت از هماکنون تا پایان سال
 ۲۰۲۱بــه بیــش از  ۱۰۰دالر
برای هر بشکه برسد.جرمی وایر،
مدیر تجــارت کاالی ترافیگورا از

این دیدگاه کــوری حمایت کرد
و در پاســخ به این پرسش که آیا
ممکن اســت قیمت نفت بهدلیل
تهــای احتمالی عرضه
محدودی 
در پی کاهش ســرمایهگذاری در
ســالهای آینده به  ۱۰۰دالر در
هر بشکه برسد ،گفت :این احتمال
وجود دارد ،زیرا برای ایجاد انگیزه
برای تولید ،به قیمتهای باالتر و
جذب سرمایه در این تجارت نیاز
داریم و احتمال دارد وجود سرمایه
و هزینه سرمایه این صنعت بیشتر
شود.راســل هــاردی ،مدیرعامل
شــرکت تجــارت کاالی ویتول
هم هشــدار داد که عقبنشینی
بخشهایی از صنعت از پروژههای

ســوخت فسیلی شــکافی میان
عرضــه و تقاضا ایجــاد میکند و
این مســئله جهــان را با کمبود
احتمالی عرضه نفت در یک دهه
آینده روبــهرو میکند.وی گفت:
قیمت نفت تا پایان سال  ۲۰۲۱در
محــدوده  ۷۰تا  ۸۰دالر برای هر
بشکه میماند ،زیرا تولیدکنندگان
اوپک پالس محدودیت عرضه خود
را بهدلیل انتظار بازگشت صادرات
نفت ایران به بازار حفظ میکنند.
حلیمه کرافت ،مدیر استراتژیست
ارشــد کاالی مؤسســه آربیسی
کپتال مارکتــز در این باره گفت:
تنها در صورتی که شوک شدیدی
بر بازار نفت وارد شود شاهد نفت
 ۱۰۰دالری خواهیــم بود.مایکل
کوهــن ،اقتصــاددان آمریکایی
شرکت بیپی اظهار کرد :با توجه
به ظرفیت مازاد تولید عربســتان
و دیگر اعضای اوپــک و احتمال
افزایــش تولید این کشــورها در
ماههای آینده ،بعید اســت شاهد
نفت  ۱۰۰دالری باشیم.

میدهد که ایران در ســال گذشته توانسته صادرات بخش نفت
خود شــامل نفت خام ،میعانات گازی ،فرآوردههای نفتی و گاز
را حتی با وجــود تحریمهای حداکثری آمریکا افزایش دهد که
تاثیر مستقیمی بر رشــد اقتصادی داشته است.بررسیها نشان
میدهد سهم نفت در رشد اقتصادی نیز در سال گذشته روندی
افزایشــی داشته و در حالی که در سال  ،۹۸این عدد منفی ۷.۴
درصد بوده ،در زمســتان ســال  ۹۹به  ۴.۵درصد رسیده است.
در مجموع نفت در رشــد اقتصادی ســال گذشته ایران سهمی
 ۱.۴درصدی داشــته اســت و به تنهایی رشــد تولید ناخالص
گروه نفت در ســال گذشته ۱۱.۲ ،درصد برآورد میشود.در این
شرایط ،ایران توانست سال گذشته رشد اقتصادی  ۳.۶درصدی
را با احتساب نفت به دست بیاورد .آمارهای بانک مرکزی نشان
میدهد رشد اقتصادی  ۷.۷درصد در زمستان بوده است .درست
در شرایطی که رئیس کل سابق بانک مرکزی و وزیر نفت ایران از
افزایش صادرات نفت و امکان دسترسی به پول آن صحبت کرده
بودند.رشــد اقتصادی همچنین در سال گذشته بدون نفت ۲.۵
درصد عنوان شده اســت.ایران در حالی توانست رشد اقتصادی
خود را مثبت کند که در ســال گذشته اغلب کشورهای جهان
رشــد اقتصادی منفی تجربه کردند و در مجموع رشد اقتصادی
جهان در ســال  ۲۰۲۰میالدی منفی  ۴درصد عنوان شد.یکی
از مهمترین بخشهایی که در ایجاد رشــد اقتصادی موثر بوده،
افزایش صادرات فرآوردههای نفتی اســت .این در شرایطی است
که ایران تا پیش از این واردکننده برخی فرآوردهها مانند بنزین
بود اما اکنون توانســته صادرکننــده این محصول نه در منطقه
خاورمیانه که در جهان باشــد .سال گذشته ایران محمولههای
بنزین خود را تا آمریکای جنوبی نیز صادرکرد.

در پی انفجار خط انتقال برق ایران به عراق سخگوی صنعت برق پاسخ داد

تاسیسات ایرانی آسیب ندید

ســخنگوی صنعت برق گفت :بر اســاس اعالم منابــع عراقی عناصر
ســازمان تروریستی داعش یک خط انتقال برق از ایران به عراق را در
استان دیالی (شــرق عراق) منفجر کردهاند که به دنبال آن صادرات
برق به عراق از طریق این خط انتقال صفر شده است.مصطفی رجبی
مشهدیبا بیان اینکه امکان صادرات برق تا زمان رفع نواقص از این خط
حادثه دیده وجود ندارد ،اظهار کرد :این حادثه در خاک عراق رخ داد
و باتوجه به اینکه خارج از مرز ایران بوده هیچ آســیبی به تاسیساتی ایرانی وارد نکرده است.وی با
بیان اینکه برآورد خســارت با طرف عراقی بوده و تعمیر و برقراری مجدد خط به عهده خودشــان
است ،گفت :میزان صادرات برق از شروع زمان پیک به تمام کشورهای همسایه کاهش یافته و به
یک سوم رسیده چراکه هدف ما در وهله اول تامین برق داخل کشور است.سخنگوی صنعت برق
با بیان اینکه خط مذکور در حال حاضر قطع است و تا رفع کامل این مشکل نمی توانی این خط
را مجددا وارد مدار کرد ،گفت :در حال حاضر تبادل برق با کشورهای همجوار با اولویت تامین برق
داخل کشور در حال انجام است.

تجارت کربن  ۱۰برابر بزرگتر از بازار جهانی نفت
میشود
یکی از بزرگترین شــرکتهای بازرگانی کاالی جهان پیش بینی کرد بازار رو به رشــد پرداخت
هزینه آالیندگی کربن ممکن اســت بزرگتر از بازار جهانی نفت خام شــود .هانا هومان ،مدیر
جهانی تجارت کربن در شرکت بازرگانی کاالی ترافیگورا در نشست جهانی کاالهای فایننشیال
تایمز اظهار کرد :بازار کربن پتانسیل آن را دارد تا  ۱۰برابر بزرگتر از بازار جهانی نفت خام شود.
بزرگترین بازرگانان کاال به دنبال فرصتهای رو به رشد در تجارت کربن و تجارت فلزات پرتقاضا
در برنامه های گذار انرژی هستند.رویترز اوایل ماه جاری به نقل از منابع آگاه گزارش کرده بود
در بحبوحــه تقاضای پررونقی که برای فلزات مهم در گــذار انرژی وجود دارد ،بازرگانان کاال و
بعضی از صندوقهای سرمایه گذاری معامله گران فلزات را استخدام کرده اند تا از تقاضا برای مواد
معدنی مهم بهره برداری کنند .به عنوان مثال ترافیگورا سال گذشته نخستین شرکت بازرگانی
کاال بود که میز تجارت آلومینیوم کم کربن را تشکیل داد و یک واحد توسعه کسب و کار فلزات
غیرآهنی راه اندازی کرد .دپارتمان مواد معدنی و فلزات غیرآهنی ترافیگورا در طول سال ۲۰۲۰
موفقترین عملکرد را ارائه کرد.موریل شواب ،مدیر مالی شرکت گانوور در نشست جهانی کاالهای
فایننشــیال تایمز اظهار کرد :این شــرکت بازرگانی به سوی تجارت کاالهای انتقالی تغییر جهت
داده اســت.عالوه بر کاالهای مهم برای گذار انرژی ،بازرگانان بزرگ به دنبال بهره برداری از رشد
قیمت کربن در بازار رو به رشد تجارت آالیندگی کربن هستند چرا که دولتهای بیشتر متعهد می
شوند سطح آالیندگی کربن را به صفر برسانند.بر اساس گزارش اویل پرایس ،بزرگترین بازار کربن
جهان ،بازار کربن اتحادیه اروپاســت که با رکوردزنی قیمت کربن به  ۶۰.۵۰دالر ( ۵۰یورو) در هر
تن در اوایل ماه مه روبرو شد که بیش از  ۵۰درصد رشد از ابتدای سال  ۲۰۲۱تاکنون داشته است.
تحلیلگران بر این باورند که قیمتها افزایش بیشتری پیدا می کند زیرا اتحادیه اروپا قوانین سخت
گیرانه تری معرفی می کند و در حال مطالعه تعیین قیمت برای کربن مربوط به حمل و نقل جاده
ای و سوختهای هواپیمایی است.
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طی  ۲ماه نخست امسال صورت گرفت

ی معادن
کاهش صدور مجوز و اشتغال پروانه بهرهبردار 

گزارش عملکردها طی دو ماهه نخست سال جاری و مقایسه
آن با مدت مشــابه ســال گذشــته ،در بخش معدن پروانه
بهرهبرداری معادن تنها آمار منفی را به خود اختصاص داده و
عالوهبراین که تعداد مجوزهای صادره برای آن کاهشی بوده،
 ۴۱نفــر کمتر هــم از دو ماهه ســال  ۱۳۹۹در این حوزه را
مشغول ساخته است ،.بر اساس گزارش وزارت صنعت و معدن
و تجارت (صمت) ،میزان صدور مجوزهای معدنی (بهجز پروانه
بهرهبرداری) و هزینه صرف شده به جهت عملیات اکتشاف در
دو ماهه سال جاری نســبت به دو ماهه نخست سال ۱۳۹۹
افزایش بوده اما در مقابل میزان اشــتغال در معادن به واسطه
پروانه بهرهبرداری و صدور این مجوز کاهشی بوده است .در
دو ماهه  ۱۴۰۰معادل  ۱۳۸فقره پروانه اکتشاف صادر شده که
نسبت به  ۱۲۷فقره صدور پروانه اکتشاف صادر شده در مدت
مشابه سال گذشته افزایش  ۸.۷درصدی داشته است.همچنین
طی مدت مذکور سال جاری با افزایش  ۲۱درصدی در صدور
گواهی کشــف معادن ۷۵ ،فقره از این مجــوز معدنی صادر
شــده و این در حالی است در مجموع فروردین و اردیبهشت

ماه ســال  ۱۳۹۹قریب به ۶۲فقره گواهی کشف صادر شده
بود.طبق آمار وزارت صمــت ،در صدور پروانه بهرهبرداری در
دو ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل تنها صدور
مجوز مربوط به پروانه بهرهبرداری منفی شــده و با افت ۱۸.۸
درصــدی از  ۸۰فقره به  ۶۵فقره رســیده اســت .دیگر آمار
کاهشــی این گزارش هم مربوط به میزان اشتغال به واسطه
صدور پروانههای بهرهبرداری است که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته افت  ۵.۳درصدی داشته است .در حالی که طی
دو ماه نخست سال گذشته  ۷۶۹نفر مشغول شدند ،این میزان
در مدت مشــابه سال جاری به  ۷۲۸نفر رسیده است.سرمایه
صرف شده برای عملیات اکتشاف طی دو ماه ابتدایی امسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۱۳.۴درصد افزایش یافته
است .سرمایه مجوزهای صادره برای گواهی کشف معادن که
معادل هزینه صرف شــده برای عملیات اکتشاف بوده است،
در مدت مذکور ســال جاری  ۲۸۶میلیارد ریال اســت و این
در حالی اســت که در مدت مشابه سال گذشته  ۱۳۴میلیارد
ریال صرف شده بود.

فعالیت سامانه ثبت فروش ریالی صادرات به سایر کشورها

خبر خوب برای اصناف

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از آغاز به کار ثبت فروش ریالی برای صادرات
به ســایر کشــورها که در بازه زمانی  ۲۲فروردین تا  ۱۶مرداد  ۹۷انجام شده ،خبر داد.به گزارش
ســازمان توسعه تجارت ایران ،حمید زادبوم ،گفت :صادرکنندگانی که در بازه زمانی  ۲۲فروردین
 ۹۷تا  ۱۶مرداد  ۹۷به ســایر کشورها ،غیر از عراق و افغانستان ،فروش ریالی داشته اند ،میتوانند
نسبت به ثبت اولیه اطالعات کوتاژهای صادراتی خود در سامانه جامع تجارت اقدام کرده و همزمان
مدارک و مستندات مربوط به فروش ریالی خود را به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی مستقر در دفتر
توسعه خدمات بازرگانی ارائه دهند.وی افزود :پس ازانجام فرآیند تأیید کمیته اقدام ارزی و متناسب
با ثبت انجام شــده ،تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان برطرف میشود.رئیس کمیته اقدام
ارزی با قدردانی از اعضای کمیته اقدام ارزی و همچنین همکاران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
و اداره صادرات بانک مرکزی ،اظهار داشت :صادرکنندگانی که بر اساس فراخوان دبیرخانه کمیته
اقدام ارزی ،مدارک و مستتدات مربوط به دالیل فروش ریالی به سایر کشورها را در بازه زمانی یاد
شده به سازمان توســعه تجارت ایران تحویل دادهاند نیز موظف به ثبت اطالعات خود در سامانه
جامع تجارت هســتند.به گفته این مقام مســئول با توجه به اهمیت موضوع و از آنجا که مفهوم
صادرات با پول ملی هر کشور بر اساس قواعد تجارت بین الملل پذیرفته نیست ،ثبت اطالعات در
سامانه جامع تجارت به معنای رفع تعهدات ارزی نبوده و پس از بررسی و تأیید کمیته اقدام ارزی
و صرفاً در خصوص فروش ریالی در بازه زمانی  ۲۲فروردین  ۹۷لغایت  ۱۶مرداد  ۹۷رفع تعهدات
ارزی این دسته از صادرکنندگان انجام میشود.

اتاق اصناف ایران طی اطالعیهای اعالم کرد که ارائه اظهارنامه مالیاتی مودیان صنفی تا  ۱۵تیرماه تمدید شد ،هر چند صنوف خواهان تمدید این مهلت
تا پایان شــهریور ماه بودند .اتاق اصناف ایران بعد از رایزنیها ،مکاتبات و درخواســتهای مکرر از ستاد ملی کرونا و برگزاری جلسات متعدد با معاون
اقتصادی رئیس جمهوری ،دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی و همچنین امیدعلی پارسا رئیس سازمان امورمالیاتی ،اعالم کرد که مهلت ارائه اظهار
نامه مالیاتی مودیان صنفی تا  ۱۵تیرماه سال جاری تمدید شد.بر این اساس مودیان صنفی ،صاحبان مشاغل و کسبوکارها تا  ۱۵تیرماه فرصت دارند،
ضمن مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی  www.intamedia.irنسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی و یا ارسال فرم تبصره ماده  ۱۰۰قانون
مالیاتهای مستقیم اقدام کرده و از تسهیالت و معافیتهای قانونی بهره مند شوند .در این اطالعیه به مشموالن یادآوری شده که در توافقی که بین
اتاق اصناف ایران با مســئوالن ســازمان امورمالیاتی هفته گذشته در خصوص تبصره ماده  ۱۰۰قانون مالیات صورت گرفت؛ شرایط ویژه ای به لحاظ
موقعیت و خسارت های وارده به صنوف آسیب دیده بابت کرونا لحاظ شده و حمایتها و مساعدتهای مناسبی در این خصوص در نظر گرفته شده
است .همچنین مصوبات موثری در حوزه مالیات ،بانک و بیمه در حمایت از اصناف بر اساس پیشنهادات اتاق اصناف ایران در هفتاد و یکمین جلسه
ســتاد ملی مدیریت کرونا تاریخ  ۸خرداد  ۱۴۰۰تصویب و ابالغ شــد.گفتنی است که اخیرا بسته حمایتی برای صنوف آسیب دیده از کرونا ارائه شد
که بر اساس آن عالوه بر برخی تسهیالت در حوزه بانکی و تعویق مهلت چکها ،مهلت ثبتنام مشاغل و کسبوکارهای به شدت آسیبدیده از کرونا
متقاضی اخذ تسهیالت کرونایی نیز تا پایان شهریورماه  ۱۴۰۰تمدید شده است.با این حال در روزهای گذشته اصناف خواستار تمدید مهلت ارسال
اظهارنامه مالیات بر عملکرد  ۱۳۹۹تا پایان شهریور شدند که در نهایت این مهلت تا  ۱۵تیر ماه تمدید شد.از ابتدای شیوع ویروس کرونا ،سهمگینترین
موج بعد از نوروز  ۱۴۰۰آغاز شد و مشاغل گروه  ۳ ،۲و ۴طی چهار هفته اخیر تعطیل بودند .این طوالنیترین محدودیت برای مشاغل از زمان آغاز
شیوع ویروس کرونا بود و مسووالن صنفی کشور بارها به بسته بودن واحدهای صنفی و فعالیت بانکها و سازمان امور مالیاتی و غیره با توجه به شرایط
اقتصادی ســخت اصناف انتقاد کردهاند و در نهایت اتاق اصناف به ســتاد ملی کرونا پیشنهاد داد ک ه مشاغل گروه  ۲که بیشترین واحدهای صنفی را
شامل میشود ،در شرایط قرمز نیز با تشدید پروتکلها مجاز به فعالیت باشند که عملی شد.

مهندس کیومرثی  ،مدیر شعب بانک کشاورزی استان سمنان در نشست خبری مطرح کرد:

اهتمام جدی بانک برای تحقق رسالت
« تأمین مالی کشاورزی»
مهندس کیومرثی  ،مدیر شــعب بانک کشاورزی استان سمنان در نشست خبری با رسانه
های استان ضمن عرض تبریک سالروز تاسیس بانک طی سخنانی گفت :بانک کشاورزی
 ۲۱خرداد  ،۱400هشتاد و هشتمین سال خدمت رسانی و حمایت مؤثر از بخش کشاورزی
را آغاز کرد .در طول سال های فعالیت بانک ،سوابق درخشانی از همکاری و همدلی و بسیج
امکانات و نیروها برای حمایت از تولید کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن به چشم می
خورد.ایشــان گفت :اهتمام جدی بانک برای تحقق رسالت «تأمین مالی کشاورزی» نکته
ای اســت که در تمامی ســال های فعالیت خود ،بانک کشــاورزی به عنوان منبع اصلی
تأمین اعتبارات کشاورزی ،نقش بی همتای خود را در عرصه کام ً
ال رقابتی صنعت بانکداری
حفظ کرده است و با استفاده از تخصص و دانش بانکی ،جایگاه ویژه ای در بین بانک های
بزرگ کشــور به دست آورده اســت.با این همه ،آنچه که بیش از همه چیز ،مایه مباهات و
افتخار کارکنان بانک کشاورزی است همانا حمایت از تالش کشاورزان شریف و زحمتکش
اســت کشاورزانی که با تالش چشــمگیر خود مایه دلگرمی و اطمینان ملت بزرگ ایران از
بابت تأمین غذا و مایحتاج خود شده اند و با تولیدات پرثمرخود ،بنیان محکمی برای تأمین
امنیت غذایی و خوداتکایی کشور در مقابله با فشارهای ظالمانه دشمنان فراهم آورده است.
مهندس کیومرثی به تاریخچه این بانک در طی سالیان فعالیت پرداخت و گفت :در برخی
دوره های زمانی نام بانک دســتخوش تحوالتی شــده و در برخی مواقع نیز اســاس نامه و
ماموریت های آن نیز در راستای تامین مالی بخش کشاورزی و زیر بخشهای آن به عنوان
یکی از زیر بخشهای اثرگذار بر اقتصاد کشور و موتور مولد تولید که منجر به رشد اقتصادی
می گردد تغییر یا تکمیل شده است .این بانک به منظور حفظ خوداتکایی از اوایل دهه 70
هجری شمســی با حضور موثر در مراکز پولی و مالی کشور و توسعه خدمات شعب شهری
خود تالش کرده است تا از منابع موجود در مراکز تجاری نیز به نفع توسعه بخش کشاورزی
بهره جویدایشان گفت  :بانک کشاورزی در حال حاضر ۱753شعبه در کشور و در استان 4۱
شعبه دارد که یک شعبه در استان به ارایه خدمات ارزی و بین المللی در حال فعالیت
می باشــد.تعداد پرسنل اســتان  ۲9۲نفر که  ۲۲۱نفر مرد و  7۱نفر زن هستند که میزان
 ۱6.5درصد از همکاران شاغل از خانواده ایثارگران می باشند .تعداد دستگاههای خودپرداز
استان  60دستگاه و تعداد دستگاههای پایانه فروش نیز 6000دستگاه می باشد.مهندس
کیومرثی در ادامه اظهار داشــت :شعبه فرومد استان در سال گذشته در بین  ۱753شعبه
بانک کشــاورزی رتبه  9و در بین  43۲شعبه روســتایی رتبه سوم کشوری را از آن خود
کرد .مدیر شــعب بانک کشاورزی در استان در ادامه به تاریخچه بانک کشاورزی از ابتدای
تاسیس در سال  ۱3۱۲پرداخت و اظهارداشت :در سال  ۱3۱۲تحت عنوان بانک فالحتی
و صنعتی شروع به کار کرد سپس در سال  ۱3۱8به بانک کشاورزی و پیشه و هنر تغییر
نام یافت و ســپس در ســال  ۱33۲به نام بانک کشاورزی ایران و در سال  ۱34۲به عنوان
بانک اعتبارات کشــاورزی و عمران و روستایی ایران ودر سال  ۱347به عنوان بانک تعاون
کشاورزی ایران و از سال  ۱358به عنوان یانک کشاورزی ایران تغییر نام یافت  .ایشان در
ادامه با عنایت به افزایش سرمایه این بانک در سال  99طی سخنانی اظهار داشت :سرمایه
بانک کشــاورزی با  88877میلیارد ریال افزایش به ۱99898میلیارد ریال رسید که این
افزایش سرمایه از محل ماده()۱4قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
حمایت از کاالی ایرانی و متعاقب صورتجلسه تاریخ  ۲8/4/۱399مجمع عمومی فوق العاده
این بانک و مجوز تاریخ  ۲7/۱۲/۱399بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته
اســت و با توجه به مراحل پایانی ثبت افزایش سرمایه دیگری به مبلغ۱0هزارمیلیارد ریال
از محل بند(و)تبصره()5قانون بودجه سال،۱399سرمایه بانک کشاورزی از۲09000میلیارد
ریال فراتر خواهد رفت.که این افزایش سرمایه باعث تقویت ساختار ترازنامه بانک کشاورزی
شده و توان این بانک برای تحقق شعار تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها را به طور حتم دو

چندان خواهد کرد.مدیر شعب بانک کشاورزی تصریح کرد  :به منظور اجرای منویات رهبر
معظم انقالب در راستای نامگذاری سال  99به سال جهش تولید شعب استان سمنان در
سال گذشته  ،مبلغ  ۱۱996میلیارد ریال تسهیالت ،به  ۲0905نفر از متقاضیان زیربخش
های زراعت ،باغداری ،دام و طیور ،شــیالت و آبزیان و صنایع تبدیلی کشــاورزی پرداخت
کردند که نســبت به مدت مشابه ســال  98مبلغ  3544میلیارد ریال رشد داشته است .
در ادامــه این گزارش مهندس کیومرثی ،خالصه ای از عملکرد بانک در تامین مالی بخش
کشاورزی استان سمنان را بدین شرح اعالم نمود.
پرداخت بیش از 1177میلیارد ریال تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری
و بند الف ماده  52قانون الحاق
شعب بانک کشاورزی استان سمنان از محل بند الف ماده  5۲قانون الحاق و اشتغال پایدار
روستایی و عشایری مبلغ  ۱۱77میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان پرداخت کردند .این
میزان تسهیالت به  648نفر از متقاضیان پرداخت شده که نسبت به سال  98مبلغ ۱54
میلیارد ریال رشد داشته است .
ضمناً این تسهیالت دارای نرخ ترجیهی از  6تا ۱6درصد می باشد که بسته به نوع فعالیت
در طرحهای اجرایی از محل اعتبارات تلفیقی اعتبارات صندوق توسعه ملی ومنابع داخلی
بانک پرداخت شده است.
پرداخت بیش از  682میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون
بانک کشــاورزي اســتان ســمنان در ســال  ، 99بیش از  68۲میلیارد ریال تســهیالت
مکانیزاســیون کشــاورزي از محل منابع داخلی بانک ،به متقاضیان پرداخت نموده است.
با پرداخت این تســهیالت 566 :فقره تراکتور ،کمباین و ادوات کشــاورزي خریداری شده
توسط کشــاورزان وارد چرخه مکانیزاسیون کشاورزي این اســتان شده که موجب بهبود
قابل توجه ضریب مکانیزاسیون بخش کشــاورزی استان گردیده است .نرخ این تسهیالت
۱5درصد بو از محل منابع داخلی بانک بوده اســت که رتبه یک کشــوری را در پرداخت و
جذب آن کسب کردیم .
پرداخت بیش از 88میلیارد ریال تسهیالت بابت اشتغال مددجویان تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیستی
شعب بانک کشاورزی استان ســمنان در سال  99بیش از  88میلیارد ریال تسهیالت در
راستای اشتغال مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی  ،پرداخت کردند و این
میزان تســهیالت به  ۱94نفر از واجدان شرایط پرداخت شد.که نسبت به سال  98مبلغ
 4۱میلیارد ریال رشــد داشته است.همچنین مبلغ  ۱۱میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی

به تعداد  ۲۲نفر از معرفی شــدگان بنیاد شــهید و امور ایثارگران پرداخت شــد  ،نرخ این
تسهیالت 4درصد بود.
پرداخت بیش از  267میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
در راستای مسئولیت اجتماعی و با هدف تحکیم بنیان خانواده ،ترویج و سهولت اجرای سنت
حسنه ازدواج و افزایش امید به زندگیدر سال  ،99مبلغ  ۲67میلیارد ریال تسهیالت قرض
الحســنه ازدواج پرداخت شده که این میزان تسهیالت  54۱نفر از متقاضیان پرداخت شد.
نرخ این تسهیالت هم 4درصد از منابع داخلی بانک بوده است .
پرداخت بیش از  774میلیارد ریال تســهیالت سرمایه درگردش پرواربندی دام
عشایر(بند ب ماده )52
شعب این بانک در سال  99مبلغ  774میلیارد ریال تسهیالت سرمایه درگردش پرواربندی
دام عشایر به  38نفر از عشایر پرداخت کردند و همچنین از محل اعتبار عشایری بند  ۱0و
 ۱۲سال  97و  98مبلغ  ۱9میلیارد و  858میلیون ریال به تعداد  58نفر از عشایر تسهیالت
پرداخت شد  .تسهیالت فوق از محل اعتبارات یارانه ای با نرخ 4درصد می باشد.
پرداخت بیش از 663میلیارد ریال تسهیالت از محل بنگاههای کوچک و متوسط
(بهین یاب)
در ســال  99مبلغ  663میلیارد و  3۱۲میلیون ریال تســهیالت بابت بنگاههای کوچک و
متوسط (بهین یاب) توسط شعب این بانک در سراسر استان پرداخت شد که تعداد  4۱۲نفر
از متقاضیان این تسهیالت را دریافت کردند.
پرداخت بیش از  650میلیارد ریال تسهیالت احداث گلخانه و سایر مصارف در
بخش کشاورزی در شعب بانک کشاورزی استان سمنان از محل اعتبارات بند الف
تبصره  18قانون بودجه
شــعب بانک کشاورزی استان ســمنان در سال  99و از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱8
قانــون بودجه ،بیش از  650میلیارد ریال ،تســهیالت احداث گلخانه پرداخت کردند ،این
تسهیالت به  ۱8۱طرح پرداخت شده است که نسبت به سال  98مبلغ  649میلیارد ریال
رشد داشته است .نرخ تسهیالت فوق از محل تلفیق منابع داخلی و صندوق توسعه ملی از
 9تا  ۱6درصد می باشد.
پرداخت بیش از 14میلیارد ریال تسهیالت از محل جزء  4بند (و) تبصره 16
همچنین از محل جزء  4بند (و)تبصره  ۱6سال  99مبلغ  ۱4میلیارد و  89۱میلیون ریال
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گزیده خبر
در پی رشد منتخبهای معدنی

تولیدکنندگان ،شعار سال گذشته را امسال
اجرایی کردند
گزارش آماری ارائه شده از وضعیت تولیدات محصوالت منتخب معدنی در دو ماه
نخست امسال نشان میدهد که جهش قابل توجه تولید بهویژه در محصوالتی
همچون ظروف چینی ،کاشــی و سرامیک و همچنین شیشه جام رخ داده و از
 ۱۱محصول منتخب ،تنها میزان تولید آلومینا و چینی بهداشتی نسبت به مدت
مشابه سال گذشــته کمتر شده ،همچنین در اردیبهشت ماه امسال نسبت به
فروردین ماه نیز رشــد میزان تولید افزایش چشمگیری داشته است .آمار ارائه
شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) از میزان تولید محصوالت
منتخب معدنی طی دو ماهه امســال و مقایســه آن با میزان تولید در دو ماهه
ابتدایی ســال گذشته نشان میدهد که از بین  ۱۱محصول منتخب معدنی۹ ،
محصول با رشد تولید قریب به  ۵۸درصدی تا  ۴.۵درصدی مواجه شد ه و تنها
تولید آلومینا معادل  ۸.۵درصد و چینی بهداشتی معادل  ۲۰.۳درصد افت کرده
است.بر این اساس تولید ظروف چینی همچنان در صدر جدول افزایش میزان
تولید قرار دارد و با  ۵۷.۹درصد افزایش تولید در مجموع فروردین و اردیبهشت
ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از  ۵۷۰۰تن به  ۹۰۰۰تن رسیده
است .این محصول معدنی در فروردین ماه امسال  ۳۲۰۰تن تولید شده و بدین
ترتیب طی اردیبهشت ماه امسال  ۵۸۰۰تن بیشتر از فروردین ماه تولید شده
اســت.پس از ظروف چینی ،کاشی و ســرامیک و شیشهجام به ترتیب  ۳۵.۷و
 ۳۴.۷درصد بیشترین میزان افزایش تولید را داشتهاند .کاشی و سرامیک از ۴۹
میلیون و  ۹۵۰هزار و  ۸۰۰متر مربع طی دو ماه ابتدایی ســال گذشته به ۶۷
میلیون و ۷۷۱هزار و  ۵۰۰مترمربع طی دو ماهه امســال رسیده است؛ این در
حالی اســت که در نخستین ماه از سال جاری  ۲۴میلیون و  ۷۶۷هزار و ۱۰۰
مترمربع کاشــی و سرامیک تولید شد.همچنین شیشه جام نیز از  ۱۵۹هزار و
 ۱۰۰تن تولید شــده در دوماهه ابتدایی ســال  ۱۳۹۹به  ۲۱۴هزار و  ۲۰۰تن
رســیده است که  ۱۱۶هزار و  ۶۰۰تن بیشــتر از تولیدی فروردین ماه ۱۴۰۰
است .کنسانتره زغالسنگ نیز طی دو ماهه امسال  ۲۳۲هزار و  ۹۰۰تن تولید
شده که نسبت به  ۱۹۹هزار و  ۲۰۰تن تولید شده در مدت مشابه سال گذشته،
 ۱۶.۹درصد افزایش تولید را ثبت کرده اســت .پس از آن ،کاتد مس با ۱۴.۳
درصد ،فوالد خام با  ۱۳.۹درصد و ســیمان  ۱۱.۳درصد در لیســت تولیدهای
افزایشی قرار گرفتهاند .در مدت مذکور سال جاری به ترتیب  ۵۱هزار و  ۲۰۰تن
کاتد مس ،پنج میلیون و  ۳۲۲هزار و  ۱۰۰فوالد خام و  ۱۱میلیون و  ۱۸۷هزار
و  ۵۰۰تن سیمان تولید شده است؛ این در حالی است که طی دو ماهه نخست
سال  ۱۳۹۹نیز به ترتیب میزان تولید این محصوالت ۴۴ ،هزار و  ۸۰۰تن (کاتد
مــس) ،چهار میلیون و  ۶۷۰هــزار و  ۶۰۰تن (فوالد خام) و  ۱۰میلیون و ۵۵
هزار و  ۳۰۰تن ســیمان ثبت شده است.ظروف شیشهای و محصوالت فوالدی
نیز کمترین درصد افزایش تولید را نسبت به دو ماهه سال گذشته در دو ماهه
امسال داشتهاند .میزان تولید ظروف شیشهای از  ۱۱۵هزار و  ۸۰۰تن طی دو
ماهه نخست سال  ۱۳۹۹با  ۸.۵درصد افزایش تولید به  ۱۲۵هزار و  ۶۰۰تن در
دو ماه ابتدایی سال  ۱۴۰۰رسیده است.
تسهیالت به تعداد  ۱77نفر از متقاضیان بانرخ 4درصد ( تسهیالت یارانه دار ) پرداخت شد.
بخشودگی سود و جرائم دیرکرد مطالبات کشاورزان
بانک کشــاورزی اســتان سمنان در سال گذشــته در مجموع مبلغ  63میلیارد و 995
میلیون ریال ازجرائم تسهیالت بدهکاران مورد بخشودگی قرار گرفت و هم چنین از محل
بند خ ماده  33قانون برنامه ششم مبلغ  ۱۲4میلیارد و 777میلیون ریال از سود تسهیالت
پرداختی به بهره برداران مورد بخشودگی قرار گرفت .
بیمه محصوالت کشاورزی در سال زراعی 99-00
در سال زراعی 99-00صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان قریب به  46هزار هکتار
باغات و محصوالت زراعی را بیمه نمود و همچنین در طول این مدت قریب به  ۲۲میلیون
قطعه مرغ گوشتی و تخم گذار –  ۱78هزار راس دام سبک و سنگین دراستان بیمه شده
است که میزان بیمه محصوالت زراعی  99-00نسبت به سال زراعی گذشته ۱9درصد -
میزان بیمه محصوالت باغی  99-00نســبت به سال زراعی گذشته ۱۱درصد میزان بیمه
محصوالت تنه درختان  99-00نسبت به سال زراعی گذشته ۲6درصد و میزان بیمه نامه
صادره ســال زراعی ( 99-00تاکنون) نسبت به سال زراعی ۱ 98-99درصد رشد داشته
است .همچنین در سال زراعی  99-00غرامت پرداختی  3۲میلیارد و  45۲میلیون ریال
بوده اســت که مبلغ  ۱0میلیارد و  7۱۲میلیون ریــال در بخش دام – ۲۱میلیارد و 634
میلیون ریال در بخش طیور و  ۱.5میلیون ریال در بخش محصوالت زراعی پرداخت شد .
غرامتهای در حال بررسی در سال  99-00تاکنون به میزان  ۱30میلیارد ریال در زیر بخش
زراعت و باغ در حال بررسی و تایید می باشد که در آینده نزدیک قابل پرداخت می باشد.
گزارش حوزه مسئولیت اجتماعی
* جمع آوری کمکهای نقدی توسط همکاران مدیریت و تهیه بسته های غذایی و توزیع
بین  ۲0نفر از نیازمندان
* اهدای مرخصی همکاران جمعا به تعداد 35روز وبه ارزش 74705684ریال برای کمک
به بیماران کرونایی آسیب دیده
* تجلیل از همکاران ایثارگر بازنشسته و شاغل اعم از جانبازان – آزادگان – فرزندان شهید
و رزمندگان در مناسبتهای مختلف سال با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه
* مشارکت همکاران مدیریت در رزمایش کمک مومنانه و پخت ۱4000پرس غذا به مبلغ
۱7000000ریال ( ۱7میلیون ریال ) و واریز وجه مذکور به شماره حساب اعالم شده
* تهیه و توزیع تعداد  55بسته معیشتی در ماه مبارک رمضان به مبلغ ۱70میلیون ریال
بابت هر بسته در بین خانواده های کم بضاعت توزیع گردید.
* خرید 4عدد تبلــت برای دانش آموزان نیازمند به منظور فراهــم آوردن امکان آموزش
بصورت مجازی
* بازدید از مدرسه شهدای بانک کشاورزی روستای کوه زر احداثی بانک کشاورزی مدیریت
اســتان سمنان وتوزیع  60بسته آموزشــی و لوازم التحریر -توزیع  60دست لباس ورزشی
کفش  -البسه اهداء بسته معیشتی به خانوارهای نیازمند .
متن دست نوشته مدیر
بسم اله الرحمن الرحیم
عرض ســالم و ادب وخسته نباشــید دارم خدمت اصحاب رسانه وخبرنگاران و عزیزانی که
هرروز در جهت اعتالی این کشور عزیز دست به قلم می زنند و بعنوان یک مطالبه گر عملکرد
مســئولین و سازمانها را همواره تشریح می کنند به اطالع مردم شریف کشورمان می رساند
 :من ابتدا آغاز دهه کرامت که شروع آن مصادف با والدت حضرت معصومه ( س) می باشد
خدمت همه مردم عزیز اســتان تبریک عرض می کنم در انتهای دهه کرامت میالد حضرت
موســی الرضا (ع) را داریم که پیشــا پیش آن را هم خدمت عزیزان تبریک عرض می کنم .
برخود الزم می دانم که تاسیس سالروز بانک کشاورزی را به همه همکاران در استان تبریک
عرض کنم و همچنین تقدیر ویژه از عملکرد جهادی آنها در دوران کرونا علی رغم خطراتی
که این ویروس منحوس به همراه داشته و جان آنها را تهدید می کرده خدمات بانکی را بنحو
شایسته ارائه نمودند بطوری که یکی از همکاران بسیار عزیزمان را در این راه از دست دادیم
که روحش شاد و یادش گرامی باد.ما یک بانک شخصی هستیم در استان و 4۱شعبه داریم
و  ۱5شعبه اصلی ( مرکزی )  ۱5شعبه شهری و  ۱۱شعبه روستایی هستند ما در  ۱7نقطه
از استان که هیچ بانک حضور فیزیکی ندارد و تمایلی هم برای تاسیس شعبه ندارند .قطعا
این نقاط دراستان مناطق محروم هستند که هیچ بانکی رغبت به این خدمات در آنها ندارند
ولی بانک کشــاورزی با افتخار در این مناطق دور افتاده از شهرها به منظور عملیاتی کردن
رسالت خویش که همانا کمک به کشاورزان و بهره برداران خود در روستا می باشد درجهت
جلوگیری از مهاجرت روستائیان وتوسعه اقتصاد روستا ارائه خدمات می نمائید.
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گزیده خبر
آیا رشدهای طالیی به بورس بازمیگردد؟
بازدهــی بورس در خردادماه علیرغم ثبت ارقام منفی در دو ماهه ابتدای ســال
جاری ،به دو درصد رســید و بســیاری از روزهای این ماه ،شــاخص سبزپوش
بود؛ حاال هم کمکم پولهای کارگزاریها از پارک خارج میشــوند ،.آمار رسمی
منتشــر شده از سوی بازار سرمایه حکایت از آن دارد که علیرغم اینکه بازدهی
بازار ســرمایه در دو ماهه ابتدای سال  ۱۴۰۰منفی بوده اما در خردادماه مثبت
 ۲درصد بوده اســت.بعد از صعودهای تاریخی شاخص در ماههای ابتدایی سال
گذشته ،حدفاصل مرداد تا مهر و آبان همان سال که بدترین ماهها برای بورس
رقم خورد ،روند منفی همچنان ادامه یافت و تنها در بهمن و اســفندماه ســال
گذشــته به ترتیب  ۵درصد و  ۶درصد بازدهی مثبت برای بازار به ثبت رسید؛
اما روند مثبت بازار با شروع سال جدید ادامه نیافت و بازدهی منفی  ۷درصدی
در فروردین ماه و منفی  ۴درصدی در اردیبهشــت ماه امیدها برای بازگشــت
بازار ســهام به مدار صعودی را از بین برد.ایــن ارقام ،حکایت از آن دارند که در
فاصله  ۱۴ماهه گذشته (از اردیبهشــت ماه  ۹۹تا خردادماه  ،)۱۴۰۰هفت ماه
از این دوره شــاخص مثبت و هفت ماه دیگر منفی بوده است؛ به نحوی که در
اردیبهشــت ،خرداد و تیرماه ،آذر ،بهمن و اســفند  ۹۹و خرداد  ۱۴۰۰بازدهی
مثبت و در ماههای مرداد ،شهریور ،مهر ،آبان ،دی  ۹۹و فروردین و اردیبهشت
 ۱۴۰۰بازدهی منفی بوده اســت.اکنون اما بسیاری از فعاالن بازار سرمایه روند
رو به رشد شاخص در خرداد  ۱۴۰۰را متفاوت از ماههای گذشته میدانند و بر
این باورند که روند صعودی در بازار آغاز شده و اعتمادها به بازار سرمایه در حال
بازگشت است؛ به نحوی که برخی از صندوقهای بورسی شروع به خرید سهام
بنیادین کردهاند که این خود نشانه خوبی برای بازار به شمار میرود.در عین حال،
برخی دیگر از فعاالن بورسی بر این باورند که سهام بسیاری از شرکتها همچنان
ارزشمند است و علیرغم اینکه ممکن است نسبت به سال گذشته با افت قیمت
مواجه شــده باشند ،اما همچنان این سهام ارزشمند بوده و قابلیت این را دارند
که به عنوان یک سرمایهگذاری سودآور مدنظر سهامداران قرار گیرند .البته آنها
بر این باورند که ســهامداران باید بازار ســرمایه را بازاری برای سرمایه گذاری
بلندمدت و میان مدت ببینند و انتظار سودآوری لحظهای از آن نداشته باشند.
وحید کشــمیری پور ،تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید:
تصور من بر این است که حتی در قیمت سهام کوچک هم به نرخهای ارزندهای
رســیدهایم و در حال رسیدن به قیمتهای جذاب هســتیم؛ اگرچه اکنون ،بازار
به ســمت فاز انتظار رفته و خریداران منتظر هستند که رئیس جمهور انتخاب
شــده و سیاســتهای وی را در حوزه بازار ســرمایه بدانند و بعد از آن وارد فاز
ســرمایهگذاری و تصمیمگیری شوند.کشمیری پور ادامه داد :به لحاظ تحلیلی،
شــاخص توانایی رفتن پایینتر از این محدوده را ندارد و این امر باعث میشود
سهامداران این اطمینان خاطر را داشته باشند که بتوانند دوباره وارد بازار شده و
تحرکات جدیدی را در شاخص رقم بزنند.وی افزود :بازار سرمایه همچنان برای
ســرمایهگذاری جذاب است و بسیاری از سهام ارزش بسیار باالیی دارند که این
امر میتواند زمینه را برای یک ســرمایهگذاری مطمئن فراهم کند؛ اگرچه باید
این نکته را هم مدنظر قرار داد که این بازار به طور قطع ریسکهای خاص خود
را هم دارد.

مصوبه پرداخت ودیعه مسکن
در  ۱۴۰۰به بانکها رفت
بانک مرکزی بند ( )۱-۲از بخش (ج) مصوبات هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی
مدیریت کرونا تاریخ  ۲۲خرداد  ۱۴۰۰را به بانکهای عامل ابالغ کرد .متن این
بخشــنامه به شرح زیر است :مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت
تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریورماه  ۱۴۰۰تمدید میشود
که بانکها و موسســات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه ســال جاری
تسهیالت مذکور را پرداخت کنند.ســقف مبلغ این تسهیالت برای کالن شهر
تهران  ۷۰میلیون تومان ،ســایر کالن شهرها  ۴۰میلیون تومان و سایر شهرها
 ۲۵میلیون تومان تعیین میشود .بر این اساس ،شرایط و مقررات مترتب بر این
تسهیالت در سال  ،۱۳۹۹در سال جاری نیز به قوت خود باقی است.
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راغفر:

سقوط ارزش پولی ملی در  ۳سال گذشته دستوری بود
یک اقتصاددان با بیان اینکه ،در هیچ کشــوری نظام نرخ ارز شــناور واقعی نداریم،
گفت :طی ســه سال گذشته افت دستوری ارزش پول ملی ،با هدف پوشش کسری
بودجه و ناترازی نظام بانکی انجام شــد .در طی دهه ای که پشــت ســر گذاشتیم
سیاستهای اقتصادی که دنبال شد هم وضعیت تورم و هم وضعیت بیکاری را وخیتر
کرد و شــاهد جهش نرخ ارز ،تورم و ...بودیم به طوری که تقریبا ســرمایه گذاری
کاهش جدی پیدا کرده در چند سال اخیر حتی منفی شده است .در همین خصوص
گفتگویی با حســین راغفر اقتصاددان راجع به اولویتهای اقتصادی است که دولت
آسیزدهم باید دنبال کند ،صورت گرفت که در ادامه قابل مشاهده است.
برخــی نامزدها در این چند وقت اخیر گفتند که ما نمی توانیم قیمتها را
دستوری اداره کنیم باید ارز را به بازار آزاد بسپاریم با توجه به واقعیتهای
اقتصاد ایران و با توجه به شــرایط تحریمی که درگیر آن هستیم سیاست
ارزی مناســب و رژیم نرخ ارز مناسبی که دولت آینده باید دنبال کند چه
باید باشد.
باید ببینیم چرا قیمت ارز دستوری افزایش پیدا کرد و چیزی اصال به اسم بازار ارز
وجود ندارد و هیچ جای دنیا هیچ تجربه ای به اسم بازار آزاد ارز یعنی بازار شناور ارز
وجود خارجی ندارد .حتی آنهایی که مدعی بازار شــناور هستند هم تاحدود زیادی
کنترلهایی را بر بازار اعمال می کنند .نکته نخســت این اســت که هیچ جایی هیچ
تجربه ای ما در دنیا نداریم که بازار ارز شــناور آزاد وجود داشــته باشد .یعنی این
یک نظریه اســت اما در عمل همه دولتهایی که مدعی داشتن بازار ارز شناور بودند
کنترلهایی را برای تنظیم قیمت ارزشان اعمال کردند.
یعنی همه جای دنیا دخالت دولت را در بازار داشتند؟
قطعا همه جا داشــتیم منتها نسبت این میزان دخالت با توجه به شرایط اقتصادی
آن کشــورها متفاوت بوده ضمن اینکه در کشــور ما بعد از جنگ تحمیلی درست
اســت که جنگ در جبهه ها را به آن معنا نداشــتیم اما جنگ اقتصادی کماکان بر
اقتصادکشور اعمال شد و خوب بعضی زمان ها این موضوع شکلهایش فرق کرد یک
موقعی امکان فروش ارز را بیشتر فراهم کردند همان اوایل جنگ و این زمینه هایی
برای رشد واردات در کشور را فراهم کرد و این سبب شد که تمام بنگاه های کوچک
و متوســطی که در طول جنگ در حوزه صنعت شکل گرفته بودند همه ورشکست
شــدند و اینها از تولید خارج شــدند .این صنایع میتوانستند که بنیان های تولید
صنعتی کشور را بعد از جنگ فراهم کنند .بنابراین ازادسازی در واقع اقتصاد کشور و
اینکه امکان فراهم کردند که ما درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت باال برود از آن
طرف هم فرصتهایی را فراهم کردند برای اینکه واردات در کشور افزایش پیدا کند.
راجع به نیمه نخست دهه هفتاد صحبت می کنید.
از این نقطه است که ما یک تغییر ایدئولوژی را در جمهوری اسالمی شاهد هستیم
و این تغییر ایدئولوژی منجر شد به اینکه ما از حمایت از محرومین و مستضعفین و
عدالت اجتماعی و اتکا به نیروی کار عمال جهت آن تغییر کرد به اصطالح واژه های
جدید مثل جهانی شدن ،یا نمونه ای دگیر عنوان کارآفرین در واقع صاحبان سرمایه
های مالی و تجاری بودند ،عمال اتکا اقتصاد کشور به سمت آنها رفت سیاست های
آزادسازی اقتصادی حذف یارانه ها و خصوصی سازی ها هزینه های بسیار بزرگی بر
کشور تحمیل کرد که تا امروز در واقع این بحرانی که امروز ما در آن گرفتار آمدیم
عمال محصول این ســه دهه سیاســتهای بعد از جنگ تحمیلی است .در این دوره
بخصوص ما هر موقع که دولتها به لحاظ بی انضباطی های مالی و بودجه ای شان با
کسری بودجه روبرو بودند به دو اقدام متوسل می شدند یکی افزایش قیمت حاملهای
انرژی است که به شدت تورم زاست ضمن اینکه برای زندگی مردم و معیشت مردم
آسیب زاست و دوم هم افزایش قیمت ارز است.از سال  1372که اولین شوک ارزی
در واقع به کشــور وارد شد تاکنون  4شــوک ارزی جدی داشتیم که اخرین آنها از
دی ماه  1396هست تا در واقع دی ماه  1399عمال سه سال طول کشید .در طی
این ســه سال کاهش ارزش پول ملی در کشور ما معادل هفتاد سال از دوره قاجار
تا بحران های بزرگی که ما در آن اشــغال کشور توسط متفقین را داشتیم و بحران
های متعددی را پشت سر گذاشتیم .در این سه سال افزایش قیمت ارز که همه هم
دستوری بوده و فقط برای تامین کسری بودجه دولت و همینطور بی انضباطی ها و
فساد بزرگی که در نظام بانکی و نظام مالی کشور صورت گرفت.خاطرتان باشد ما در
سال  96شاهد اعتراض های مردم نسبت به عملکرد صندوق های اعتباری و بانکهای
خصوصی هســتیم و این موجب اعتراض های خیلی گسترده ای در سراسر کشور
شد اعتراض هایی که به هجوم به بانکها منجر شد .منجر به اعتصاب هایی در مقابل
مجلس ،قوه قضاییه و بانک مرکزی و مراکز مختلف مالی و پولی کشور شد و همین
امر با کمال تاسف موجب شد که سران سه قوه در یک نشست و برخواستی  35هزار
میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی را یعنی در واقع چاپ پول را به موسســات

مالی دادند که اینها مسئول فساد بسیار بزرگی بودند و اینها فقط برای اینکه بتوانند
بخشی از سپرده های مردم را به آنها پس بدهند و بعد چون این حجم غارتی که در
بانکهای خصوصی و این موسسات مالی اعتباری صورت گرفته بود خیلی بزرگ بود
دولت مبادرت به افزایش شــدید قیمت ارز کرد و این اصلی ترین دلیل در واقع این
افزایش های بی سابقه قیمت ارز بودیم.
شما معتقدید که افزایش قیمت ارز دستوری بوده چون دولتیها می گویند
که افزایش قیمت ارز به خاطر کاهش ورود ارز به کشور بوده یعنی به خاطر
تحریمها و کاهش فروش نفت قیمت ارز در بازار باال رفته ،پس شــما این
فرضیه را رد میکنید؟
این به هرصورت توجیه عملکرد دولت است یعنی اصال چنین اتفاقی عمال رخ نداده
اســت ما فروش ارزمان ،صادرات و موجودی دارایی های بانک مرکزی فقط در واقع
دارایــی های خارجی و ارزی بانک مرکزی بالغ بر  110میلیارد دالر بود بنابراین ما
منابع کافی داشــتیم منتها آقایان تمایلی به کنتــرل تقاضای ارز ندارند چراکه این
خروج ارز است که ثروتهای بزرگ را رقم زده اینکه دیگر الزم به اثبات نیست که یکی
از دالیل فساد بزرگی که صورت گرفته خروج ارز از کشور بوده و اینها قطعا با امضای
بانک مرکزی و دســتور مقامات باالتر صورت گرفته است.امروز کشور یکی از اصلی
ترین صادرکنندگان گوشت مورد نیاز شیخ نشینهای جنوب خلیج فارس است که
به صورت قاچاق صورت می گیرد و از طرف دیگر ما گوشت وارد می کنیم به کشور،
چون این واردات گوشــت یا نهاده دام و ..است که می تواند خروج ارز را امکان پذیر
کند ما بعد از اینکه در ســال  96و  97افزایش قیمت ارز را داریم برای اولین بار در
تاریخ اقتصادی ایران ما به افغانستان و پاکستان محصوالت کشاورزی صادر میکنیم
بخش عمده ای از این موارد هم قاچاق است .دام صادر می کنیم علتش هم بی ارزش
شدن پول ملی است که در اثر افزایش شدید قیمت ارز حاصل شد و فقط در اسفند
ســال  750 ،97تن پیاز و ســیب زمینی صادر کردیم که این هم عمدتا برنده های
این صادرات نه تولیدکننده که از اینها کیلویی دو هزار تومان می خریدند و کیلویی
 12هزار تومان با ارز آزاد آن طرف می فروختند این منافع به جیب فقط یک گروه
قلیلی به اسم تجار و کسانی که در اتاقهای بازرگانی هستند میرود ،ضمن اینکه مبالغ
هنگفتی دولت بابت حمل و نقل این کاالها هم یارانه حمل و نقل می دهد که این
خودش یک رقم بسیار افسانه ای است ما فقط در سال  98فکر می کنم  130هزار
میلیارد تومان و درسال  99بالغ بر  150هزار میلیارد تومان فقط یارانه حمل و نقل
می دهیم چه چیزی حمل و نقل می کنند ســنگ آهن ،محصوالت کشاورزی و از
این اقالمی که عمال منافعش به جیب مملکت و مردم و اقتصاد کشور بازنمی گردد.
آیا اگر شما بخواهید یک بسته سیاستی پیشنهاد بدهید برای دولتی که
در اینده روی کار می آید این است که مداخله جدی داشته باشد در بازار
و بازار را کنترل کند؟ این مصادیق را اگر ممکن است بفرمایید چون برخی
معتقدند مداخله دولت در بازار امکان پذیر نیست و به شکست منجر می
شود.
این شعاری است که همین چپاولگران در این چند ساله دادند و اقتصاد مملکت را
به اســم بازار ازاد به این حال و روز انداختند و به معیشــت مردم آسیب زدند گروه
عظیمــی از جامعه را فقیر کردند اما همزمان یک گروه قلیلی توانســتند که منابع
بســیار بزرگ ارزی و اعتبارات بانکی و حتی منابع طال و موجودی طالی کشــور را
غارت کنند و از کشور خارج کنند .اینها رسانه های گسترده ای دارند تعداد زیادی
از رســانه های امروزی که در کشور ما رســانه های زرد فعالیت می کنند با همین
پولها و حمایتهاست که توانستند ذهن بسیاری از مسئولین و مقامات را در کشور در
واقع آلوده کنند به گزاره های غلطی که آن گزاره های غلط از جمله همین هاست
که دستوری کار کردند .این درحالی است که خود افزایش قیمت ارز دستوری بوده
و این را بارها و بارها رئیس جمهور کنونی دولت دوازدهم بارها اشــاره کرد خودش
شخصا گفت که ما اگر بخواهیم فردا قیمتها را بازگردانیم منتها نکته ای که در واقع
تجاهل میکنند و تعمدا آن را نادیده می گیرند این اســت که من این را به بعضی
از مســئولین کنونی هم گفتم که وقتی شما منابع ارزی تان محدود است {ما سال
گذشته  22میلیارد دالر بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی دولت  22میلیارد دالر
اعتبار ارزی دارد و  80میلیارد دالر ثبت سفارش باز شده در کشور وقتی که منابعتان
محدود است بایستی تقاضا را کنترل کنید} آن وقت همه می دانیم که بسیاری از
این منابعی که از کشــور خارج شــد صرف چه اموری شد خیلی ازآنها برنگشت و
بخشی واردات کاالهای لوکس شد کاالهایی که اصال به آن منظور ارز اختصاص پیدا
نکرده بود و همه هم اینها را می دانند و حتی رئیس کل بانک مرکزی و خود بانک
مرکزی جرات ندارد که اسامی خارج کنندگان ارز و این بدهکاران بزرگ ارزی کشور
را اعالم کند و دستگاه قضایی هم از همین مسئله در واقع سرپیچی می کند و امکان
افشای این شــخصیتها را برای کشور فراهم نمیکند .بنابراین مسئله ارز را که حاال

ش روی آینده صنعت
چالش اموال مازاد پی 
بانکداری
یک کارشناس بانکی معتقد است که امروزه بانکها به دلیل مسائلی چون تملک
وثایق با معضل اموال مازاد مواجهاند اما در آینده و با رشد بانکداری الکترونیک
ایــن چالش بیش از پیش خواهد شد.ماشــااهلل عظیمی درباره چالش مواجهه
بانکهــا با اموال مازاد گفت :یکی از دالیل عمــدهای که بانکها گرفتار اموال
و امالک مازاد شدهاند ،رســوب اموال غیرموثر آنها ناشی از تملک داراییهای
افرادی اســت که به بانک بدهکار هستند .این کارشناس پولی و بانکی تصریح
کرد :یکی دیگر از عوامل نسبت ســرمایه بانک در مقایسه با اموال غیرمنقول
است که به دلیل تمایل توسعه شعب ،ساختار کنونی سازمانی ،با سیاستها و
دستورالعمل بعدی بانک مرکزی سازگاری ندارد و بنابراین نسبت غیرموزونی
اســت .وی ادامه داد :به عنوان نمونه بانکها افزایش سرمایه را بیشتر از طریق
تجدید ارزیابی پیش میبرند و نسبتهایشان را با این مولفه بهبود میبخشند؛
بعضی بانکها اگر ســاختمان و اموال و امالکشــان را از آنها بگیرید ایرادی
ندارد و به امید اینکه این نســبتها را بهبود میبخشند ،حرکت میکنند .این
کارشناس بانکی تاکید کرد :به دلیل اینکه از گذشته تملک داراییهای غیرموثر
رواج یافته و همچنین به دلیل مفسدههایی که در برخی بانک ها وجود دارد و
برخی از وام گیرنده ها به دلیل پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ سود بانکی میل به
ایفای تعهدات ندارند ،بانک مجبور است که امالک و اموال را تملک کند .ضمن
اینکه در برخی مواقع نیز شــاهد بودیم که برخی افراد به صورت غیرشبکهای
قیمت امالک را به قدری باال میزدند که باعث ایجاد مشکالت بسیاری میشد.
تصور کنید زمین یا ساختمانی در قبال پرداخت تسهیالت به فرد یا شرکتی در
رهن بانک میرود و چندین سال از آن می گذرد و زمانی که کارشناسی واقعی
صورت میگیرد مشــاهده میکنیم که با گذشت چندین سال و تورمهای باال
قیمت هنوز هم غیرواقعی است.عظیمی با اشاره به توسعه بانکداری الکترونیکی،
گفت :در حال حاضر بانکداری ســنتی به مرور جای خود را به بانکداری مدرن
می دهدکه عوامل فیزیکی و انسانی در آن رنگ میبازند.

اشاره فرمودید دستوری توسط خود دولت اقدام شده برای کنترل فسادهای بزرگی
کــه در نظام بانکی ما اتفاق افتاد و همچنین وضعیت منابع بزرگی از ســپرده های
مردم نامشخص است .درسال  97محاسبه مان نشان می داد که سرنوشت  500هزار
میلیارد تومان از سپرده های مردم نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مبهم است.
منظورتان از گم شدن یعنی تبدیل به دالر کردند؟
معلوم نیست چه شده ولی از کشور خارج شده و وارد فعالیتهای دیگر شده
است .مثال تبدیل به ارز می شود و صرف سرمایه گذاری کاذب در خارج از
کشور میشــود.یکی از بازیگران مهم افزایش نرخ ارز و التهابات اقتصادی
خود نظام بانکی و بانکهای تجاری است؟
قطعا همینطور اســت یعنی اصال بدون حمایت بانکها برای تامین اعتبارات فعالیت
های سفته بازی وسوداگری امکان این وضعیت اسفبار وجود ندارد ما درسال 70 ، 96
هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم در استان های محروم کشور به تهران منتقل
شــده در اختیار بانکها قرار داده شده است اینها مبادرت به خرید سکه و ارز کردند
و بعد سکه و ارز قیمتش را باال بردند که مبالغ هنگفتی از جیب مردم وارد بانکهای
ورشکسته شد .این فقط یک قلم از اقدامات فاسدی است که در کشور صورت گرفته
و بنده معتقد هســتم که بسیاری از مقامات و  ...هم این را می دانند.مسئله دیگری
که در صحبتهایتان اشاره کردید مسئله یارانه هاست این تورمی که در کشور بوجود
آمــده یک نوع بازتوزیع ثروت کرده به نفع کســانی که پردرآمد هســتند و دارایی
های بیشــتری دارند .از طرفی دولت مردان و بسیاری از کاندیداهایی که االن نامزد
انتخابات ریاست جمهوری هستند برنامه هایی ارائه می دهند برای بازتوزیع درآمد
از طریق یارانه ها حاال برخی می گویند افزایش قیمت بنزین بدهیم کاری که دولت
کرد سال گذشته افزایش قیمت بنزین بدهند و یارانه اش را به مردم بدهند یک عده
دیگر هم یک ســری طرح هایی می آورند که با افزایش نرخ همه کاری که مثال در
دولت آقای احمدی نژاد شکل گرفت با افزایش همه حاملهای انرژی ما درآمد حاصل
را طبق تبصره هدفمندی یارانهها و کارهایی از این دســت به مردم بازتوزیع کنیم
سوال مشخصم از شما این است که اوال بازتوزیع درآمد از نظام یارانه ها کار درستی
است یا نه ؟ببینید وقتی که درســال  89به اصطالح برنامه هدفمندی مطرح شد،
همان موقع هم بارها و بارها متذکر شــدیم که این شیوه به اصطالح هدفمندی اوال
کامال سیاسی است،درآن مقطع پدیده سال  88را داشتیم و احتماال به نوعی بحث
دلجویی هم مطرح بود .حتی مســئولین هدفمندی در مجلس شورای اسالمی آن
موقع می گفتند که هدف ما توزیع یارانه بین سه دهک پایین جمعیت بود بعد این
شد  5دهک هفت دهک و بعد گفتند به همه مردم بپردازیم که حاال خود همین هم
بحث بسیار مفصلی دارد .ولی هیچ جای دنیا پرداخت یارانه نقدی به جز به معلولین
و از کار افتاده ها و کسانی که توانایی کارکردن ندارند موفق نبوده بلکه بسیار آسیب
زا بوده است اصال پرداخت یارانه نقدی ده ها مشکل دارد .یکی از آنها اخالق کار است
آسیبی که به اخالق کار می خورد و اینکه مردم در همان موقع در سال  89و  90در
بسیاری از مناطق دوردست کشور کارگر پیدا نمی شد کسی که مثال با یک مبلغی
کار چوپانی را اختیار کرده بود حاال چندین بچه داشت با یارانه ای که داشت نسبت
به وقتی که کار می کرد درآمدش به مراتب بیشتر شده بود.از همان ابتدا گفتیم این
تورمی که ایجاد می کند خودقــدرت خرید یارانه را از بین می برد ضمن اینکه در
سال  91وقتی که دولت دوازدهم داشت جایگزین میشد وزیر اقتصاد دولت یازدهم
اعالم کرد که ما هر ماه سر ماه که می شود ماتم می گیریم که چگونه این سه هزارو
 500میلیارد تومان را از منابع جمع آوری کنیم وزیر نفت هم همواره گله مند بود
که منابع ارزی و نفتی کشور که باید صرف سرمایه گذاری و توسعه بخشهای مختلف
کشور بشود به توزیع یارانه بین مردم مصروف میشود.
بالغ بر  11ســال اســت که یارانه نقدی به مردم می پردازیم ،همان ســالهای اول
محاســبه کرده بودیم این حداکثر به  4دهک بایستی پرداخته می شد و نه به همه
مردم .یعنی  60درصد کســانی که یارانه گرفتند به ناحق این یارانه ها را دریافت و
استفاده کردند منابعی که می توانست صرف سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و رونق
اقتصادی در کشور بشود.این بازی که اتفاق افتاده و امروزه همه مردم متوجه شدند
که پرداخت یارانه نقدی به زیان خود آنهاست کما اینکه بعد از سال چهارم پرداخت
یارانههای نقدی از سال  91و  92بود که از مردم وقتی سوال کردند که شما حاضر
هستید که یارانه هایتان قطع بشود ولی قیمت ها برگردد به پیش از پرداخت یارانه
ها همه تایید کردند که بهتر اســت این اتفاق بیفتد .این توضیحاتی که امروزه داده
می شــود نشانه ای از یک نوع عوام فریبی است هیچ توضیح دیگری ندارد و منطق
اقتصادی ندارد مگر کشورهای دیگری که یارانه می پردازند از فروش نفت و گاز این
منابع را تامین می کنند .همین الساعه  950هزار میلیارد تومان فقط امکان کسب
درآمد مالیاتی و حذف یارانه ها را از بنگاه های خصولتی و دولتی داریم اگر که فقط
اینها حذف شوند و یارانه هایی که باید اخذ شوند یارانه هایی بر ثروت باید اخذ شود
که نمی شود،میتوان منابع الزم برای پوشش کسری بودجه را تامین کرد.
در دومین ماه سال

تعداد و ارزش چکهای برگشتی زیاد شد
آمار بانک مرکزی درباره چکهای برگشتی در دومین ماه سال جاری نشان
میدهد که در این ماه  ۶۷۰هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد
و مبلغ معادل  .۸۱۷و  ۴۶.۳درصد افزایش داشــته است .تازهترین آماری
که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتشر کرده است ،نشان میدهد
که در اردیبهشت سالجاری حدود  ۷.۵میلیون فقره چک به ارزشی حدود
 ۱۹۴هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ
به ترتیب  ۷.۶و  ۳۱.۳درصد افزایش یافته است.از سوی دیگر ،بیش از ۶.۸
میلیون فقره با ارزش  ۱۷۱هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان از چکهای مبادلهای
وصول شــده اســت که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب  .۷۶و  .۵۲۹درصد
افزایش دارد .در کنار چکهای وصولی بالغ بر  ۶۷۰هزار فقره چک برگشت
خورده که از نظر تعداد و مبلغ چکهای برگشتی به ترتیب با  ۱۷.۸و ۴۶.۳
درصد افزایش داشــته است.همچنین در این مدت ،در استان تهران حدود
 ۲.۲میلیون فقره چک با ارزشــی بیــش از  ۹۳هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان
مبادله شــده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح
کشور است.چکهای وصول شده در تهران  ۲میلیون فقره به ارزشی حدود
 ۸۳هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان و چکهای برگشتی معادل  ۱۸۲هزار فقره
به ارزشی بیش از  ۱۰هزار میلیارد تومان گزارش شده است.عالوه بر این ،در
اردیبهشت ماه کل کشور بیش از  ۶۴۸هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بیش
از  ۲۲هـزار و  ۳۰۰میلیـارد تومان به دالیل کسری یـا فقـدان موجـودی
برگشـت خورده است که از نظر تعداد و ارزش  ۹۶.۷و  ۹۶.۲درصد از کل
چکهایبرگشــتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.از سوی
دیگر ،در استان تهران حدود  ۱۷۴هزار فقره چک به ارزشی حدود  ۹هزار
و  ۶۰۰میلیارد تومان به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده
که در اســتان تهران از نظر تعداد  ۹۵.۷درصد و از نظر مبلغ  ۹۵.۳درصد
از کل چکهای برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
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عراقچی:

اکنون بیش از هر زمانی به توافق نزدیک هستیم

سید عباس عراقچی درخصوص مذاکرات برجام در وین گفت:
اکنون بیش از هر زمان در گذشته به یک توافق نزدیک هستیم
و شــخصا بســیار امیدوارم که توافق در همیــن دولت صورت
گیرد.عراقچی رئیــس هیات مذاکره کننده ایران در مصاحبه با
شــبکه الجزیره ،به پرسشهایی درخصوص مذاکرات برجام در
وین پاسخ داد و درباره این که «رافائل گروسی مدیرکلآژانس
ی اســت
بینالمللی انرژی اتمی گفته برای احیای برجام ضرور 
تا تشــکیل دولت جدید جمهوری اســامی صبر کرد .آیا واقعا
همینطور است؟» ،گفت :گروسی احتماال شناختی از دینامیزم
های سیاســی در ایران ندارد .مذاکرات هســتهای یک موضوع
کالن سیاســت خارجی اســت و تصمیم گیری های مربوط به
آن در مراجــع عالی نظام صورت می گیرد.وی افزود :رســیدن
به توافق منوط به تامین خواســتههای کلیــدی و رفع نگرانی
های اصولی جمهوری اسالمی است و هر زمان که ما به چنین
نقطهای برســیم توافق صورت خواهد گرفت ،چه در این دولت
باشد چه در دولت آینده .البته باید بگویم اکنون بیش از هر زمان
در گذشته به توافق نزدیک هستیم و شخصا بسیار امیدوارم که
توافق در همین دولت صورت گیرد.عراقچی در پاسخ به پرسش
دیگری مبنی براینکــه «موضوعات اصلی مورد اختالف که هم
شــما و هم آمریکایی ها از آنها صحبت می کنید کدامند؟ و آیا
راه حل هایی برای آنها وجود دارد؟» ،گفت :البته موضوعاتی که
پشــت میزهای مذاکره مورد گفت وگو واقع می شوند باید در
همان پشــت میز در مورد آنها تعیین تکلیف شود نه در رسانه
ها ،با این حال می توانم به طور کلی بگویم که مشــکل اصلی
مذاکرات در رویکرد آمریکایی ها اســت که قادر نیستند اعتیاد

مفــرط خود به تحریم را کنار بگذارند و هنوز نمی توانند درک
کنند که تحریم یک راه حل شکست خورده است همچنانکه در
یکی از توئیت های اخیر خود گفتم ،ترامپ رفته است اما تحریم
هــای غیرقانونی و جنایت آمیز او همچنان برقرارند.او ادامه داد:
به عنوان یک واقعیت ،دولت جدید آمریکا هنوز سیاســت فشار

آمریکا به دنبال فرار از ارائه تضمین برای
ماندن در برجام

یکــی از موانع باقیمانده در مذاکرات وین دربــاره برجام تالش ایران برای
دریافت تضمین از آمریکا برای عدم تکرار تجربه خروج از این توافق هستهای
اســت .دیپلماتهای غربی میگویند یکــی از موانع باقیمانده در مذاکرات
وین دربــاره برجام تالش ایران برای دریافت تضمیــن از آمریکا برای عدم
تکرار تجربه خروج از این توافق هســتهای است.وبگاه «دیپلماتیک» نوشته
نمایندگان کشــورهای مذاکرهکننده در گفتوگوهای وین اذعان میکنند
به پیشــرفتهایی دســت پیدا کردهاند اما هنوز اختالفاتی پابرجا است که
برطرف نشدهاند«.ســید عباس عراقچی» ،مذاکرهکننده ارشد ایران شامگاه
پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفت« :میخواهیم اطمینان
حاصل کنیم اتفاق مشــابه خروج ترامپ از برجام توسط هیچ یک از روسای
آینده آمریکا تکرار نخواهد شد».در همین راستا دیپلماتهای غربی به پایگاه
دیپلماتیک گفتهاند ایران به دنبال دریافت ضمانتهایی است مبنی بر اینکه
ایاالت متحده از برجام خارج نمیشود ،اما از سوی دیگر طرف آمریکایی قادر
به ارائه چنین ضمانتی نیست».مقام یک کشور غربی که خواسته نامش فاش
نشود هم تأیید کرده همین مسئله یکی از موانع حصول توافق در مذاکرات
وین اســت .او گفت« :سعی میکنیم خالق باشیم ولی اینکه بتوانیم تا کجا
برویم ،محدود اســت».یک دیپلمات حاضر در گفتوگوهای وین گفت این
دور از مذاکرات ممکن است به منظور رایزنیهای بیشتر کشورها با پایتخت
جمعه شــب متوقف شــده و به دور بعدی موکول شد ،اما این احتمال هم
وجود دارد که مذاکرات تا سهشنبه  ۱۱ژوئن ادامه پیدا کنند.یک مقام دیگر
در وین هم گفته که احتماالً وقفه کوتاهی در مذاکرات ایجاد خواهد شد ،اما
دقیقاً معلوم نیســت این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد.دولت «جو بایدن»
مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در شهر وین ،پایتخت اتریش
زمینههای الزم برای بازگشــت کشورش به توافق هستهای برجام را فراهم
کند«.دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور سابق آمریکا اردیبهشتماه سال  ۱۳۹۷با
نقض تعهدات آن کشور از این توافق مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل
متحد خارج شد و سیاست موســوم به «فشار حداکثری» را در دستور کار
قرار داد.مقامهای دولت جو بایدن بارها به صراحت به شکست سیاست فشار
حداکثری اعتراف کردهاند اما تا کنون از انجام اقداماتی که برای بازگشت به
این توافق الزم هستند سرباز زدهاند.

مجلس نمایندگان مجوز رئیس جمهور
آمریکا برای استفاده از نیروی نظامی
را لغو کرد

مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه مجوز رئیس جمهوری این کشور را
برای استفاده از نیروهای نظامی لغو کرد .این مجوز که در سال  ۲۰۰۲صادر
شده بود ،راه را برای حمله آمریکا به عراق در سال  ۲۰۰۳باز کرد.
در جریان رایگیری نهایی که روز پنجشنبه انجام شد  ۲۶۸نماینده موافق و
 ۱۶۱نماینده از جمله  ۴۹جمهوریخواه مخالف لغو این مجوز بودند.
همــه نمایندگان دموکرات بجز «الین لوریــا» نماینده ویرجینیا به لغو این
مجوز رای مثبت دادند.در پی تصویــب مجلس نمایندگان ،این طرح برای
بررسی به سنا میرود ،تا اگر مورد تصویب سنا نیز قرار بگیرد به قانون تبدیل
شــود.میچ مککانل ،رئیس اقلیت جمهوریخواه مجلس سنا در مخالفت با
لغو این مجوز سخن گفته است و انتظار میرود بر سر تصویب این طرح در
سنا بحثهای زیادی دربگیرد.جو بایدن ،رئیس جمهوری دموکرات آمریکا
از لغو این مجوز حمایت کرده اســت .دولت او معتقد است این مجوز تاثیر
محدودی بر عملیاتهای نظامی این کشــور خواهد داشــت.کاخ سفید در
بیانیهای اعالم کرده است که در حال حاضر هیچ اقدام نظامیای که متکی
به این مجوز باشــد ندارد و لغو این مجوز تاثیر ناچیزی بر روی عملیاتهای
نظامی کنونی دارد.بر اساس بیانیه کاخ سفید ،رئیس جمهوری آمریکا متعهد
است که در همکاری با کنگره اطمینان حاصل کند که چارچوبهای محدود
و مشخصی جایگزین مجوزهای تاریخ گذشــته برای استفاده نظامی شود
«تا اطمینان حاصل کنیم که میتوانیم از آمریکاییها در مقابل تهدیدهای
تروریستی محافظت کنیم».بر اساس قانون اساسی ایاالت متحده کنگره این
کشــور قدرت اعالم جنگ به سایر کشورها را دارد.آخرین بار دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا برای توجیه قانونی حمله به فرودگاه بغداد
و کشتن سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به این
مجوز اشاره کرده بود.

اراده سیاســی همه طرفها است.وی همچنین در پاسخ به این
پرســش که «با توجه به احتمال زیادی که نســبت به انتخاب
آقای رئیسی وجود دارد ،آیا نگران انتخاب ایشان به عنوان یک
رئیس جمهوری انقالبی نیستید؟ و آیا در صورت انتخاب ایشان
مذاکرات متوقف می شــود؟» ،گفت :به عنوان یک دیپلمات و
مذاکره کننده در موقعیتی نیستم که در مورد مسائل انتخاباتی
و کاندیداهای ریاســت جمهوری صحبــت کنم ،با این حال در
پاســخ به سوال شــما می توانم تاکید کنم که هیچ نگرانی در
این رابطه وجود ندارد.عراقچی تصریح کرد :مواضع جناب آقای
رئیســی در حوزه سیاست خارجی ،آن طور که در دوران رقابت
های انتخاباتی بیان شد ،نشان دهنده یک سیاست واقع بینانه و
تعامل گرایانه است که بر مبنای همکاری با جامعه بین الملل و
تعامل سازنده اقتصادی قرار دارد .مواضع ایشان در مورد برجام
و مذاکرات جاری هم نشان دهنده همین واقع بینی و عملگرایی
در سیاســت خارجی اســت .اطمینان دارم در صورت انتخاب
ایشــان هیچ خللی در مسیر مذاکرات ایجاد نخواهد شد.رئیس
هیات مذاکره کننــده ایران گفت :در عین حال باید بگویم این
محاسبه منافع ملی اســت که موفقیت یا شکست مذاکرات را
رقم می زند .ما به دنبال منافع ملت ایران هســتیم و اطمینان
دارم هر کســی هم که به ریاست جمهوری انتخاب شود همین
هــدف را دنبال خواهد کرد.وی افزود :ما در این مذاکرات منافع
کشور و مردم را می شماریم نه تعداد آرای نامزد های انتخاباتی
را .سیاســتهای مشخص شــده از ســوی مراجع عالی کشور
دســتورالعمل های هیات مذاکره کننده ایرانی را مشخص می
کند و ما تنها در آن مسیر حرکت خواهیم کرد.

حداکثری ترامپ را متوقف نکرده اســت و تصور می کند آنچه
را که ترامپ با حداکثر تهدید و تحریم نتوانست به دست آورد،
آنها می توانند پشــت میز مذاکره به دست آورند .مذاکراتی که
اکنون در جریان می باشد با مسائل فنی بسیار پیچیده و ظریفی
روبهرو اســت اما چیزی که برای رســیدن به توافق الزم است،

ترامپ:

بایدن-پوتین برای ما هیچ دستاوردی نداشت

رئیس جمهوری سابق آمریکا تاکید کرد ،چهارشنبه
شــب که نشست رهبران روســیه و آمریکا در ژنو
برگزار شــد ،روز خوبی برای مســکو بود اما برای
واشنگتن هیچ دستاوردی نداشت .به نوشته نشریه
نیویورک پســت ،دونالد ترامــپ ،رئیس جمهوری
سابق آمریکا به شــبکه فاکس نیوز گفت :ما هیچ
دســتاوردی نداشتیم .ما یک صحنه نمایش بزرگ
در اختیار روســیه گذاشتیم اما هیچ چیزی نصیب
خودمان نشد .ما از چیزی دست کشیدیم که به طرز باور نکردنی با ارزش است .من خط لوله
نورد استریم  ۲را متوقف کردم و پروژه این خط لوله متوقف شد .ما این پروژه را پس دادیم
اما در ازایش هیچ چیزی بدست نیاوردیم.دولت بایدن ماه گذشته اعالم کرد که تحریمها علیه
شرکت  AG ۲ Nord Streamرا لغو کرده است؛ شرکتی که بر ساخت خط لوله گاز طبیعی که
روسیه و آلمان را از کف دریای سیاه به یکدیگر متصل میسازد ،نظارت دارد.قانونگذاران از
هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه پروژه خط لوله نورد اســتریم  ۲را یک خطر امنیتی
می دانند که با نزدیکتر کردن آلمان به روسیه و محروم کردن اوکراین از درآمدهای کلیدی،
منافع آمریکا و ناتو را متزلزل میســازد.ترامپ که اواخر سال  ۲۰۱۹میالدی تحریمها علیه
شــرکت  AG ۲ Nord Streamرا اعمال کرده بود ،از آلمان و دیگر متحدان اروپایی آمریکا به
خاطر روی آوردن به روسیه برای رفع نیازهایشان در حوزه انرژی انتقاد کرد .وی گفت :من به
آلمان رفتم و گفتم ما با ناتو با هزینه اندکی از شما حفاظت میکنیم .ما در آنجا  ۵۲هزار سرباز
داریم که صریحا بگویم بیشتر شبیه یک شهر بزرگ است .آنها با ما ثروت بدست میآورند و
آن وقت میلیاردها دالر برای دریافت انرژی به روسیه پرداخت میکنند .کشورهای اروپایی در
حوزه تجارت ما را فریب دادهاند .این تنها کلمهای است که واقعا اوضاع را توصیف میکند چرا
که آنها از بسیاری جهات از چین در حوزه تجارت بدتر هستند.ترامپ افزود :چه تعداد شورلت
در برلین فروخته میشوند؟ خیلی زیاد نیست .چه تعداد شورلت در پاریس فروخته میشوند؟
شــاید یکی .اما ما محصوالت آنها را در سراسر کشــورمان میفروشیم .ترامپ درخصوص
نشست روز چهارشنبه جو بایدن ،رئیس جمهوری کنونی آمریکا و والدیمیر پوتین ،همتای
روسیاش گفت :بایدن خیلی خوب با پوتین کنار آمد .من فکر میکنم ما فرصت بسیار خوبی
در برقررای یک رابطه باور نکردنی با روســیه داشــتیم .این میتوانست فوقالعاده باشد .این
میتوانست برای هر دو کشور سودمند باشد .همان طور که میدانید آنها به اقتصاد نیاز دارند
و ما به چیزهایی که آنها دارند .آنها از نظر حقوق معدنی و بسیاری موارد دیگر ،زمین بسیار
ارزشــمندی دارند و بسیاری از اتفاقات خوب میتوانست رخ دهد .من روابط بسیار خوبی با
پوتین داشتم و هیچ کس به اندازه من به او سخت نمیگرفت.

اردوغان امکان احداث پایگاههای
نظامی در جمهوری آذربایجان
را بعید ندانست

رجــب طیــب اردوغان
اظهــار کــرد :امــکان
تاســیس پایگاههــای
نظامی کشورش در خاک
جمهــوری آذربایجان را
براســاس توافقنامه امضا
شــده بیــن دو کشــور
بعید نمیداند.به گزارش
خبرگزاری آناتولی ،رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه
در مسیر بازگشتش از آذربایجان اشاره کرد ،تاسیس پایگاههای
نظامی ترکیه در خاک جمهــوری آذربایجان خارج از چارچوب
«بیانیه شوشا» نیست که اخیرا در خصوص تعیین روابط ائتالفی
بین آنکارا و باکو در مرحله آینده به امضا رســید.او احتمال داد
این مســاله در رایزنیها بین همتایانش یعنی والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوری روسیه و الهام علیاف ،رئیسجمهوری آذربایجان
و تماسهایش با آن دو مطرح شود.رئیسجمهوری ترکیه تاکید
کرد کسانی که از گروههای تروریستی حمایت میکنند ،دیر یا
زود متوجه اشتباه بزرگ خود خواهند شد.وی با اشاره به اینکه
ارمنستان باید اقدامات الزم برای جلب اعتماد را آغاز کند ،گفت:
به اشتراک گذاشتن نقش ه مینهایی که در آذربایجان جاسازی
شــده اولین قدم مهم در این راستاست.رئیس جمهوری ترکیه
دربــاره کریدور زنگــهزور نیز گفت :فکــر نمیکنم طرف روس
قصد تعلل در آن را داشــته باشــد .برعکس ،نگاه مثبتی به آن
دارند .بــه زودی یک دیدار دوجانبه با پوتین خواهیم داشــت.
رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه در پاسخ به سواالت
روزنامه نــگاران در باکو ،پایتخت آذربایجان اظهار کرد :به جای
همبســتگی با یک همپیمانی که در هدف گروههای تروریستی
اســت ،همکاری با خود این گروهها یک خطای تاریخی اســت.
کســانی که از گروههای تروریستی حمایت میکنند ،دیر یا زود
متوجه اشتباه بزرگ خود خواهند شد.

پوتین در یک سخنرانی؛

روسیه باید بسیار محتاطانه با بایدن همکاری کند

رییس جمهور روســیه روز پنجشنبه
گفت ،تصویری که رســانهها از «جو
بایدن» رییس جمهور آمریکا ترسیم
میکننــد ارتباطی بــا واقعیت ندارد.
پوتیــن در یــک ســخنرانی همتای
آمریکایی خود را فــردی «حرفهای»
توصیــف کــرد و گفت روســیه باید
«بســیار محتاطانه با او همکاری کند
تا چیزی از نظرش دور نماند».رییس
جمهور روســیه در ادامه گفت ،بایدن
بســیار پر انرژی به نظر میرسید و در
خالل دو مالقات دو و نیم ساعتهای که
داشتند ،فضای دوستانهای حاکم بود.
پوتین افزود« :تا زمانی که آمریکاییها
آمادگی داشــته باشــند ،ما نیز آماده
ادامه دادن به این گفتوگوها خواهیم
بــود» و مالقات روز چهارشــنبه او با
بایدن از این جهت حائز اهمیت بود که
«هنگامی که افراد صحبتی نمیکنند،
ادعاها و نگرانیهای مشترک بیشتر و
بیشتری بهوجود خواهد آمد که اص ً
ال
وجود خارجی ندارند».وی تأکید کرد،

بایدن توانست درک مشخصی درباره
مواضع دو طرف درباره مسائل کلیدی
برســد و این دیدار ،بــه درکی درباره
زمینههای تقویت همکاری روســیه و
آمریکا منتج شد.پوتین گفت ،امنیت
ســایبری یکی از زمینههــای اصلی
گفتوگو با همتــای آمریکایی بود و
«برای ما بسیار مهم است که دو طرف
بهجای اینکه مانند سگ به هم بپرند،
تالشهای خود را در راســتای مبارزه
با جرائم سایبری ادغام کنند».رییس
جمهور روسیه همچنین ابراز امیدواری

کرد که بایدن «بتواند اجازه کار کردن
داشته باشد» و روابط مسکو و واشنگتن
به سطحی که سالها پیش تجربه شد
تنزل پیدا نکند.بایدن روز گذشته پس
از دیداری طوالنی با پوتین گفت ،آنها
درباره مسائل مهم بینالمللی از جمله
آنچه «جلوگیری از دستیابی ایران به
سالح هستهای» خوانده شده صحبت
کرده است.رهبران روســیه و آمریکا
همچنین در بیانی ه مشــترکی اعالم
کردند« :ما «جوزف آر .بایدن» ،رییس
جمهورآمریــکا و «والدیمیر پوتین»

رییس جمهور روســیه خاطر نشــان
میکنیم که ایاالت متحده و روســیه
نشــان داده اند که حتی در دورههای
پرتنش میتوانند در اهداف مشــترک
قابل پیش بینــی در حوزه راهبردی،
کاهش خطــر درگیریهای نظامی و
تهدید جنگ اتمی پیشرفت کنند».در
بخش دیگــر این بیانیه آمده اســت:
«تمدید اخیر پیمان «نیو اســتارت»
نمونــهای از تعهد ما در زمینه کنترل
تسلیحات اتمی اســت .امروز ،ما این
اصل را دوباره تایید میکنیم که جنگ
هســتهای فاتح نــدارد و هرگز نباید
وارد چنیــن جنگی شــد».در خاتمه
این بیانیه آمده اســت« :مطابق با این
اهــداف ،ایاالت متحده و روســیه در
آینده نزدیک یک گفتوگوی دوجانبه
با ثبات و راهبردی را آغاز خواهند کرد.
از طریق این گفتوگو ما در تالشیم تا
زمینه اقدامات جهت کنترل تسلیحات
و کاهــش خطرهای آینــده را فراهم
کنیم».
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گزیده خبر
کیم جونگ اون:

کره شمالی هم برای گفتگو و هم برای
رویارویی با آمریکا آماده است

رهبر کره شــمالی در نشســت کمیته مرکزی حزب حاکم این کشــور بر لزوم
آمادگی پیونگ یانــگ «هم برای گفتگو و هم برای رویارویی» با ایاالت متحده
تأکید کرد.به گزارش اسپوتنیک« ،کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در نشست
کمیته مرکزی «حزب کارگران کره» که با حضور تمام اعضای این کمیته برگزار
شــد ،اظهار داشت که این کشور باید «هم برای گفتگو و هم برای رویارویی» با
ایاالت متحده در دوران ریاســت جمهوری «جو بایدن» آماده شود.خبرگزاری
مرکزی کره ( )KCNAروز پنج شنبه با اعالم این خبر گزارش داد که کیم جونگ
اون در صحبتهای خود تأکید کرد که آمادگی جهت رویارویی «برای حراست از
شــأن و منزلت کشور» و تضمین یک «فضای صلح آمیز» بسیار مهم است.بنابر
این گزارش ،در این نشســت رهبر کره شمالی با ترسیم خطوط کلی استراتژی
روابط با واشنگتن ،به تشــریح «گرایش سیاست گذاری در دولت جدید ایاالت
متحده» پرداخت.کیم جونگ اون همچنین خواستار «پاسخ دادن و مقابله مؤثر
با وضعیتِ به سرعت در حال تغییر و تالشهای متمرکز برای در دست گرفتن
کنترل پایدار موقعیت در شبه جزیره کره شد».گفتنی است ،پیش از این پیونگ
یانگ مقامات واشــنگتن را به پیگیری «سیاستی مبتنی بر دشمنی» علیه کره
شمالی متهم کرد .در مقابل« ،جو بایدن» رئیس جمهور ایاالت متحده نیز اعالم
کرد تا زمانی که رهبر کره شمالی به خلع سالح هستهای شبه جزیره کره متعهد
نشــود ،با کیم جونگ اون دیدار نخواهد کرد.در حال حاضر نیز کاخ سفید اعالم
کرده که در حوزه روابط واشــنگتن با کره شــمالی ،از یک «رویکرد کاربردی و
منطبق بر اصول معین» استفاده خواهد کرد.
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی؛

پیشنهادی از طرف ایران برای تمدید توافق
فنی دریافت نکرد ه ایم

مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدعی شد هنوز پیشنهادی از طرف ایران
برای تمدید توافق فنی دریافت نکرده است« .رافائل گروسی» ،مدیر کل آژانس
بینالملل انرژی اتمی در مصاحبهای با بلومبرگ گفته این نهاد بینالمللی هنوز
پیشــنهادی از طرف ایران برای تمدید توافق فنی حاصلشــده میان دو طرف
دریافت نکرده است.ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی اسفندماه سال گذشته
به توافقی برای ارائه دسترسیهای داوطلبانه از سوی ایران به دو مکان مشخص
شده و تسهیل فعالیتهای راستی آزمایی آژانس دست یافتند .این توافق حدود
دو هفته پیش به مدت یک ماه دیگر (تا تاریخ  ۲۴ژوئن مصادف با سوم تیرماه)
تمدید شــد.آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوید پروتکل الحاقی به این نهاد
بینالمللی اجازه دسترسی گســتردهتر به اطالعات و اماکن موجود در ایران را
میدهد.سال گذشته مجلس شــورای اسالمی ایران قانونی را به تصویب رساند
که دولت را ملزم میکند در صورت عدم رفع تحریمها علیه ایران بازرســیهای
آژانس اتمی در ایران را معلق کند.رافائل گروســی در پاسخ به این سوال که آیا
حاضر است پیشنهاد طرفهای ایرانی برای تمدید توافق فنی میان ایران و آژانس
را بپذیرد گفت« :هنوز پیشنهادی دریافت نکردهام».مدیر کل آژانس اتمی اضافه
کرد« :کاری که باید بکنیم این اســت که منتظر باشــیم و ببینیم که باید چه
کنیم».رافائل گروسی خاطرنشان کرد چنانچه توافقی برای تمدید تفاهمنامه فنی
با ایران حاصل نشــود اطالعات ذخیرهشده از سایتهای ایران از ماه فوریه پاک
خواهد شد.او گفت« :باید یادآوری کنم چنانچه این توافق تمدید نشود اطالعاتی
که از زمان آغاز آن در ماه فوریه جمعآوری شدهاند پاک خواهند شد و این باعث
وارد شدن لطمه به توانایی ما برای بازسازی اطالعات مربوط به فعالیتهای ایران
از ماه فوریه به بعد خواهد شد .امیدوارم این اتفاق نیفتد اما هنوز با من تعاملی
[برای تمدید تفاهمنامه] صورت نگرفته و امیدوارم به زودی با ایران وارد تعامالت
مستقیم در خصوص این موضوع شویم».گروسی در ادامه این مصاحبه تأکید کرد
تفاهم فنی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی مقولهای جدا از مذاکرات جاری
در وین برای بازگرداندن آمریکا به برجام اســت و نباید این دو را به هم وابسته
کرد .رافائل گروسی به سوالی دیگر مبنی بر اینکه برای رعایت ضرباالجل ۲۴
ژوئن چه زمانی باید در مذاکرات وین درباره برجام توافق حاصل شــود اینطور
پاسخ داد« :اگر بخواهم با شما صادق باشم من نیازی به اینکه [در مذاکرات وین]
توافقی حاصل شود ندارم .امیدوارم آن توافق اتفاق بیفتد اما مسالهاش کام ًال جدا
است».گروســی اضافه کرد« :آنچه ایران با ما توافق کرده ،باید با خود ما تمدید
شــود یا اتفاق دیگری برایش بیفتد .این مســاله نباید به اتفاقات مربوط به میز
مذاکرات برجام وابسته شود .ایران سلسله تعهداتی در قبال آژانس اتمی دارد که
ارتباطی با نتایج یک روند مذاکراتی معین ندارد .پیوند برقرار کردن میان این دو
که این روزها شاهد آن هستم ،بسیار بد است».مدیر کل آژانس اتمی در ادامه در
پاسخ به این سوال که چنانچه تفاهم میان ایران و آژانس اتمی تمدید نشود چه
اتفاقی رخ میدهد گفت« :باید به خاطر داشته باشید که این توافق ،نوعی چاره
موقت بود که مجبور بودیم آن را بعد از مصوبه مجلس شورای اسالمی و تصمیم
ایران برای کاهش محســوس بازرسیهای ما ایجاد کنیم»..گروسی تصریح کرد
چنانچه تفاهمنامه فنی با ایران تمدید نشود و اطالعات مربوط به سایتهای ایران
از ماه فوریه پاک شوند ،یک «سیاهچاله» اطالعاتی در فعالیتهای هستهای ایران
از ماه فوریه به بعد ایجاد خواهد شد.مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ابراز
امیدواری کرد که این اتفاق رخ ندهد.گروســی در بخش دیگری از این مصاحبه
اذعان کرد ایران یا هر کشور دیگری میتوانند اورانیوم غنیکنند ،اما غنیسازی
در سطحی که ایران در حال انجام آن است در یک برنامه غیرتسلیحاتی «کام ًال
غیرمعمول» است.
سالیوان:

بایدن و اردوغان درباره سامانه اس ۴۰۰
به توافق نرسیدند

مشــاور امنیت ملی آمریکا بامداد جمعه گفت جو بایدن و رجب طیب اردوغان
روسای جمهوری ایاالت متحده و ترکیه موفق به یافتن راه حلی برای اختالفات
در مورد خرید ســامانه موشــکی اس  ۴۰۰نشدند.به گزارش اسپوتنیک ،جیک
سالیوان تصریح کرد :با این وجود تعهدی برای ادامه گفتوگو در این زمینه وجود
دارد.سالیوان افزود :آمریکا در صورتی که ترکیه نتواند به نقش خود (اشارهای به
این نقش نشــده) ادامه دهد یا اقداماتی مطابق با توافق نامه اصلی انجام ندهد،
یک طرح پشتیبانی را در نظر خواهد گرفت.مواضع مشاور امنیت ملی آمریکا در
حالی مطرح می شود که پیش از آن اردوغان در مورد دیدار خود با جو بایدن در
روز دوشنبه در حاشیه نشست ناتو گفت که برای رییس جمهوری آمریکا روشن
کرد که موضع آنکارا در مورد سامانه های موشکی اس  ۴۰۰-بدون تغییر است.به
دنبال دیدار اردوغان با بایدن ،دو طرف توافق کردند که با خروج نیروهای آمریکا
و ناتو از افغانستان ،ترکیه نقش اصلی را در تأمین امنیت فرودگاه کابل ایفا کند.
نشست سران ناتو (پیمان آتالنتیک شــمالی) با شرکت بایدن رئیسجمهوری
آمریکا و دیگر رهبران عضو این سازمان روز دوشنبه در بروکسل برگزار شد.

info@sobh-eqtesad.ir
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اترایبودنصرتدینانصردینرا
اتپادهشرویزمینباشدسنجر

چهره روز
ِهرمان ِه ِسه
هِرمان هِسِ ــه آلمانــی( Hermann Hesse:زادهٔ  ۲ژوئیهٔ
 - ۱۸۷۷درگذشــتهٔ  ۹اوت  ۱۹۶۲میــادی) ادیــب،
نوبل
نویســنده و نقاش آلمانی-سوییسی و برندهٔ جایزهٔ ِ
ســال  ۱۹۴۶در ادبیات .وی در  ۲ژوئیهٔ  ۱۸۷۷در شهر
کالو ( )Calwواقع در اســتان بادن-وورتمبرگ زاده شد.
پدر هرمان هســه مدیریت مؤسســه انتشارات مبلغین
پروتســتان را به عهده داشت .مادرش دختر هندشناس
معروف ،دکتر «هرمان گوندرت» و مدیر اتحادیه ناشران
کالو بود .کتابخانه بزرگ پدربزرگ و شــغل پدر ،اولین
باب آشنایی هرمان هســه جوان با ادبیات بود .از طریق
پدر و مادرش که مبلغان مذهبی در هندوســتان بودند،
به جهانبینی و تفکرات فلسفی هند دست یافت .او که
از اوان جوانی دارای روحی حساس و ضربهپذیر بود ،در مقابل نابرابریهای جامعه و تضاد درونی با پدر
و مادرش ،در سن پانزدهسالگی از مدرسه کلیسائی ماولبرون(جایی که صحنه و فضای قرون وسطایی
داستان او نارتسیس و گولدموند را فراهم آورد) که بورس تحصیلی در رشته الهیات پروتستانتیسم را از
آن داشــت ،فرار کرد .بعد از فرار دچار افسردگی حادی شد که والدینش او را در بادبول تحت نظر جن
گیر مدرنی قرار دادند که سرانجام آن اقدام به خودکشی بود در نتیجه او را به آسایشگاه کودکان عقب
افتاده ذهنی در اشتتن فرستادند سپس در کانشتات یک دورهٔ یکسالهٔ را آغاز و چندی بعد در شهر کالو
به کارآموزی در یک کارگاه ساعتسازی مخصوص برجهای کلیسا ،مشغول و پس از اتمام این دوره در
شهر توبینگن در رشته کتابفروشی به مدت سه سال ۱۸۹۸ - ۱۸۹۵( ،میالدی) به کارآموزی پرداخت.
سرگرمی دلخواه هسه در اوقات فراقت نقاشی و باغبانی بود .کارهای آبرنگ او دو نوع سبک متفاوت دارند
واقع گرایانه و تخیلی .پس از موفقیت رمان پیتر کامنتسیند.

پیشنهاد

شاهیهکهبماهیهبسپاهیبگشاید
باخصمرباربزنداندرصفپی کار
چوننیزهزندرنمکندپیلدمانرا
رهگزظفراززعممتینشنبوددور

فرهنگ

استراحت کارمندان گورستانی در باندونگ اندونزی پس از دفن
یک فوتی کرونا

ورزشی

چونتیغزندرا مکندشیرعَینرا
گوییهکظفربندهشدآنزعممتینرا

توسعه زیردریایی برای کاوش
اعماق اقیانوسها
یک استارتآپ آمریکایی به زودی زیردریایی خودران خود به نام «آبراهام»
( )Abrahamرا برای کاوش به اقیانوسها خواهد فرستاد.به گزارش آی ای،
با وجود حجم وسیعی از اطالعات باارزش ،بخشهای زیادی از اقیانوسها
وجود دارند که هنوز کشــف نشــدهاند .روشهای کنونی نقشهبرداری و
جمعآوری داده در مورد اقیانوسها به خصوص اقیانوسهای عمیق حتی با
وجود وسایل نقلیه زیردریایی قابل کنترل از راه دور ،معموال به حضور انسان
نیاز دارد و با هزینه باالیی همراه است .همچنین این روشها طوری طراحی
نشدهاند که در بلندمدت به عملکرد خود ادامه دهند .استارتآپ «ترادپث»
( )Terradepthمستقر در آستین تگزاس با در نظر گرفتن این موضوع ،قصد
دارد در آیندهای نزدیک زیردریایی خودکار خود موسوم به «آبراهام» را برای
انجام این کار به اقیانوسها بفرستد.

رئیس فدراسیون اعالم کرد

چرا زنان دوومیدانی به قزاقستان اعزام نشدند؟

رئیس فدراسیون دوومیدانی میگوید قرار بوده که فرازنه فصیحی هم به جام کازانف اعزام شود اما کشور میزبان به این ورزشکار
دعوتنامه نداده است .تیم ملی دوومیدانی ایران متشکل از چهار ورزشکار و یک مربی راهی مسابقات جام کازانف قزاقستان شد.
سجاد هاشمی در  ۴۰۰متر ،مهدی پیرجهان در  ۴۰۰متربامانع ،شاهین مهردالن در پرتاب وزنه و حمیدرضا کیا در ماده پرش سه
گام نمایندگان اعزامی ایران هستند .اما در لیست اعزامی نام هیچ یک از زنان به چشم نمیخورد.هاشم صیامی در گفتوگو با ایسنا
به نفرات اعزامی اشاره و بیان کرد :جام کازانف امتیاز باالیی دارد و این چهار ورزشکار کسانی هستند که رنکینگشان خوب است
و شانس کسب سهمیه المپیک را دارند .در نتیجه با این هدف اعزام شدهاند.رئیس فدراسیون در مورد عدم حضور زنان در لیست
اعزامی گفت :قرار بود خانم فصیحی و آقای مقدم هم اعزام شوند اما متاسفانه از کشور قزاقستان برایشان دعوتنامه ارسال نشد.
صیامی در این مورد بیان کرد :لیســتی  ۸نفره شامل ورزشکار ،مربی و سرپرست به قزاقستان ارسال کردیم که خانم فصیحی و
آقای مقدم را دعوت نکردند و نمیدانم دلیل آن چیست.

تخت گاز

نمایش نسخه جدید فیلم «دیوید لینچ»
در جشنواره ونیز
بازسازی فیلم کالسیک علمی تخیلی «تل ماسه»
اولین نمایش جهانی خود را در هفتاد و هشتمین
جشــنواره فیلم ونیز تجربه خواهد کرد .به گزارش
هالیوود ریپورتر ،در فیلم «تل ماسه» به کارگردانی
«دنیس ویلنوو» که در بخش غیررقابتی جشنواره
فیلم ونیز به نمایش گذاشــته خواهد شد ،تیموتی
شاالمی ،ربکا فرگوسن ،اسکار ایزاک ،خاویر باردم و
جاش برولین از جمله بازیگران اصلی هستند.رمان
معروف نوشته «فرانک هاربرت» درباره جنگ برای
کنترل یک ســیاره در سال  ۱۹۸۴توسط «دیوید
لینچ» اقتباس سینمایی شد و در سال  ۲۰۰۰نیز
یک سریال تلویزیونی بر اساس آن ساخته شد .حاال
ل ماسه» را با نگارش فیلمنامهای اقتباسی
«دنیس ویلنوو» کارگردان کانادایی فیلم جدید «ت 
ن این فیلم درباره مرد جوان و مستعدی است که
با همکاری «اریک راث» ساخته است.داستا 
برای نجات آینده خانواده و مردم باید سفری به خطرناکترین سیاره در جهان هستی داشته
باشد.اکران فیلم جدید «تل ماسه» تاکنون چندینبار به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق
افتاد و این فیلم قرار اســت در آمریکا همزمان در سینما و سامانه نمایش آنالین HBO Max
به نمایش گذاشــته شود.هفتاد و هشتادمین جشنواره بینالمللی ونیز به عنوان قدیمیترین
جشنواره سینمایی جهان امسال از تاریخ  ۱تا  ۱۱سپتامبر ( ۱۰تا  ۲۰شهریور) برگزار میشود
و «بونگ جون هو» کارگردان موفق اهل کشور کره جنوبی ریاست هیات داوران بخش رقابتی
را بر عهده خواهد داشت.

ردنصرتاورایبودروحامینرا
ربهفتفلکفخربودرویزمینرا
صدشهرگرانماهیوصدحصهحصینرا
ب یآنکهکندچارهشبیخونوکمینرا

از هر دری خبری

کتاب دمیان
کتــاب دمیان با عنــوان فرعی «داســتان جوانی امیل
سینکلر» شــاید مهمترین و خواندنیترین کتاب هرمان
هسه باشــد .کتابی که در آن با جوانی جویای معنا ،در
طلب رســیدن به وحدت ،شکلی دیگر از مفهوم تربیت،
عرفان و جامعه روبهرو هستیم .این کتاب مختص کسانی
اســت که در طلب یگانگی ،تمامیت و وحدت وجودند.
زبان تمثیلی و نثر شــاعرانه هرمان هســه ،این اثر را به
تابلویی بیبدیل مانند کرده است.امیل (شخصیت اصلی
کتــاب) در جســتجوی یکپارچگی اســت؛ یکپارچگی
پارههای از هم گســیختهی روح .ماکس دمیان نیز (که
عنوان کتاب از اســم اوســت) پلیســت که او را برای
رسیدن به خواستهاش یاری میرساند .خود هرمان هسه
مینویســد« :من نمیتوانم چیزی جز آنچه درونتان است به شما ببخشم ».بنابراین میتوان گفت این
کتاب راه رسیدن به یکپارچگی روح از طریق نیروهای درونی است.دمیان یکی از مهمترین کتابهای
کارنامه ادبی هرمان هسه ،نویسنده نامدار آلمانی است .هسه که در سال  ۱۹۴۶برنده جایزه نوبل ادبی
نیز شده است کتاب دمیان را بالفاصله پس از جنگ جهانی اول نوشت؛ کتابی که میتوان آن را آیینه
تمامنمای اندیشه هسه دانست .رمانتیسم آلمانی ،عرفان و شرقگرایی ،آثار و اندیشههای نیچه و یونگ
و همچنین زمانهای که اثر در آن به نگارش درآمده است ،از مضامین اثرگذار در کتاب دمیان است .در
قسمتی از متن پشت جلد کتاب آمده است:خودم را مانند تبهکاری یافتم که به سبب دزدی تکهنانی
محاکمهاش کنند ،حال آنکه او مرتکب قتل شــده باشد .احساســی بود نفرتانگیز و ناجور ،اما قوی و
بهشدت گیرا که مرا محکمتر از دیگر اندیشهها به راز و گناهم گره میزد .فکر کردم شاید اکنون دیگر
کرومر نزد پاسبان رفته و مرا لو داده باشد و در همان حال که اینجا مرا به چشم بچهای کوچک مینگرند.

گنجینه

کیت بدنه گیرای آوانته دیزاین برای پورشه تایکان
خودروهای الکتریکی خیلی به خاطر طراحیهای شاخص شناخته نمیشوند زیرا خودروسازان برای ایجاد حداکثر شعاع حرکتی روی
راندمان آئرودینامیکی تمرکز دارند .البته محصوالت جدیدی همچون پورشه تایکان با طراحی زیبایی معرفی شدهاند؛ اما آوانته دیزاین
به طراحی استاندارد این خودرو بسنده نکرده و کیتهای بدنه جدیدی را برای سدان الکتریکی پورشه در نظر گرفته است.آوانته دیزاین
میگوید این کیت بدنه از مدل پیست محور پورشه  RS GT3 ۹۱۱الهام گرفته است .این سدان در بخش جلو پذیرای سپر و ورودیهای
هوای جدید و بزرگتر شــده اســت .به این موارد باید گلگیرهای پهنتر را اضافه کرد .یکی از کیتها دارای ورودی هوای روی گلگیر و
کاپوت است که بر جذابیت تایکان افزودهاند .این خودرو همچنین ارتفاع کمتری از سطح زمین داشته و این موضوع به همراه گلگیرهای
پهنتر طراحی زیبایی ایجاد کردهاند.در بخش عقب نیز تغییرات زیادی رخ داده و آوانته دیزاین بار دیگر از  RS GT3الهام گرفته است.
دیفیوزر جدید به تنهایی دیده میشود چراکه تایکان فاقد خروجی اگزوز میباشد و تیونر میگوید این امر یک چالش برای طراحی کیت
بدنه تایکان بوده است .چراغترمز مرکزی نصب شده در دیفیوزر هم بر زیبایی این خودرو افزوده و ظاهری آماده حضور در پیست ارائه
کرده است .تمامی این قطعات جدید زیر یک اسپویلر لبهای جدید یا بالی بزرگ قرار میگیرند.

تشخیص سریع کووید ۱۹-با
نوارهای آزمایشی پیشرفته
گروهی از محققان «دانشــگاه استرثکالید» ()University of Strathclyde
گالسگو در مطالعه اخیرشــان موفق به توسعه نوارهای آزمایش سریع
کووید ۱۹-مبتنی بر بزاق شــدهاند که در مدت زمان  ۱۵دقیقه نتیجه
آزمایش مشــخص میشــود.به گزارش دیلی میــل ،محققانی که این
نوارهای آزمایشــی ســریع را تولید کردهاند ،اظهــار کردند این نوارها
میتوانند با هزینه کم به تولید انبوه برسند.محققان دانشگاه استرثکالید
گفتند این نوارهای آزمایشــی را با الهام از نوارهای آزمایش گلوکز که
بیماران دیابتی از آنها برای بررســی ســطح قند خون خود استفاده
میکنند ،ساختهاند.نحوه اســتفاده از این دستگاه بدین گونه است که
افراد نمونه بزاق خود را روی نوار آزمایش قرار میدهند و ســپس ادامه
عملیات توسط یک ابزار انجام میشود.

درمان فشارخون باال با
عصبکشی کلیه
بر اســاس نتایج آزمایش بالینی چند مرکز جهانی با شرکتکنندگانی
از انگلســتان ،ایاالتمتحده ،فرانسه ،آلمان ،هلند و بلژیک مشخص شد
که روش تهاجمی بــا هدف کنترل اعصاب در مجــاورت کلیه بهطور
قابلتوجهی فشــار خون در بیماران مبتال به فشار خون باال را کاهش
میدهد .این آزمایش یک روش یک ســاعته تحت عنوان «عصبکشی
کلیه» است که با استفاده از انرژی اولتراسوند ،اعصاب بین کلیه و مغز که
سیگنالهایی برای کنترل فشار خون دارند را مختل میکند.نتایج نشان
میدهد که این روش درمانی نویدبخش بیماران مبتال به فشــار خون
باالیی است که به درمانهای توصیه شده پاسخ نمیدهند (فشار خون
باال مقاوم به درمان) و بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماریهای قلبی
و عروقی ازجمله سکته مغزی و حمله قلبی قرار دارند.

