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منتخب مردم ایران در ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری اعالم کرد: دولتی پرکار، انقالبی و ضدفساد را تشکیل می دهم و به سوی بسط عدالت 
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حال و روز ناخوش بازارها در ماههای 
پایانی دولت دوازدهم

دولت سیزدهم در حالی طی کمتر از دو ماه آینده سکان قوه 
مجریه را در دست می گیرد که شاخص های اقتصادی حال و 
روز خوبی ندارند و بازارهای تورم زده، چشــم انتظار اقدامات 
موثر جهت ســامان یافتن هستند. انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاســت جمهوری هم برگزار شد. حاال کشــور منتظر تغییر 
و تحوالتی اســت که ماه هــا انتظارش را می کشــید تا بلکه 
فعالیت های اقتصادی دوباره از ســر گرفته شوند و بازارها به 
روند عــادی خود بازگردند. مدتها اســت بازارهای مختلف با 
رکود بی ســابقه ای مواجه است که ناشــی از انتظار برای یک 
تغییر بود؛ چراکه بسیاری از سیاست های اقتصادی در دولت 
دوازدهم به دلیل انشقاقی که میان تیم اقتصادی دولت وجود 
داشت، دســتخوش توقف در اجرا شده بود و به تبع آن هم، 
بســیاری از بازارها در ابهام به ســر برده یا شــرایط ناشی از 

بی سامانی اقتصادی و عدم نظارت را تجربه می کردند.

شاخص های کالن اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم
آنگونه که آمار رســمی بانک مرکزی منتشــر شده از سوی 
بانک مرکزی در هفته گذشــته می گویند، در سه ماهه سوم 
ســال ۹۹ نرخ بیکاری ۹.۴ درصد، نرخ بیکاری شهری ۱۰.۲ 
درصد، نرخ بیکاری روســتایی ۷.۲ درصد، جمعیت زن ۱۵.۹ 
درصد، جمعیت مــردم ۸.۱ درصد، جمعیت جوان ۱۸ تا ۳۵ 
ساله ۱۶.۵ درصد و جمعیت جوان ۱۵ ت ۲۴ ساله نیز ۲۳.۷ 
درصد اســت.در این دوره زمانی، رشد تولید ناخالص داخلی 
ایران با نفت ۳.۹ درصد و بدون نفت ۲.۹ درصد اســت، ضمن 
اینکه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۹۲۸۳ هزار میلیارد 
ریال، میزان تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالــص ۲۴۷۷ هزار 
میلیارد ریــال، هزینه های مصرفی بخــش خصوصی ۴,۶۱۷ 
هــزار میلیارد ریال و هزینه هــای مصرفی بخش دولتی ۹۱۳ 
هزار میلیارد ریال است.در عین حال، آخرین آمار متغیرهای 
پولی از رشــد ۲۶.۶ درصدی نقدینگی، ۴۴.۴ درصدی پول، 
۲۲.۹ درصدی شــبه پول و ۲۷.۳ درصدی سپرده های بخش 

غیردولتی حکایت دارد.

تورم بی سابقه پیش روی دولت سیزدهم
بر اساس آمار اقتصادی منتشــر شده از سوی بانک مرکزی، 
در فروردیــن ماه ۱۴۰۰ تورم ایران به ۴۹.۵ درصد رســیده 
کــه از تورم آرژانتین با ۴۶.۳ درصد هم باالتر اســت. این در 
شــرایطی اســت که در این مدت، تورم ترکیه ۱۷.۱ درصد، 
پاکســتان ۱۱.۱ درصد، برزیل ۶.۸ درصد، روسیه ۵.۵ درصد، 
عراق ۵.۵ درصد، عربســتان ســعودی ۵.۳ درصد، هند ۵.۱ 
درصد، لهســتان ۴.۳ درصد، آفریقای جنوبی ۴. درصد، اروپا 
۱.۶ درصد، اندونزی ۱.۴ درصد، چین ۰.۹ درصد و افغانستان 
۰.۸- درصد بوده اســت.با یک حســاب سرانگشتی می توان 
گفــت که تورم ایران ۵۰ برابر تورم افغانســتان، ۹ برابر تورم 
عــراق و ۲.۹ برابر تورم ترکیه اســت که همین امر، شــرایط 
بسیار ســختی را پیش روی تیم اقتصادی کابینه آینده قرار 
خواهــد داد؛ چراکه تورم یکی از فاکتورهای اصلی برای ثبات 
هر اقتصادی است و به طور قطع، نوسانات شدید آن، بسیاری 

از برنامه ریزی های اقتصادی را دچار مشکل خواهد کرد.

روند قیمتی سکه، دالر و یورو در فروردین 1400
نکته حائز اهمیت دیگر در ایــن میان روند حرکت بازارهای 
موازی اســت؛ بر اســاس آمارهای رســمی بانک مرکزی، در 
فروردین ماه امســال متوســط قیمت فروش یک سکه تمام 
بهــار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شــهر تهران ۱۰ میلیون 
و ۴۹۳ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که در مقایســه با ماه قبل از 
آن ۱.۶ درصد کاهش و نســبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۵.۹ 
درصد رشــد را به ثبت رسانده؛ این در حالی است که حداقل 
و حداکثر نرخ فروش ســکه مذکور در ماه یادشده به ترتیب 
۹ میلیــون و ۸۵۰ هزار ریال و ۱۱ میلیون و ۴۱ هزار و ۷۰۰ 
تومان بوده اســت.در فروردین ماه امســال همچنین متوسط 
قیمت فروش یک ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
آزاد شــهر تهران ۱۰ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۸۰۰ تومان بوده 
که در مقایســه با ماه قبل ۲.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۶۷.۲ درصد رشد را نشان می دهد؛ به نحوی 
که حداقل و حداکثر نرخ فروش ســکه مذکور در ماه یادشده 
بــه ترتیــب ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومــان و ۱۱ میلیون و 
۳۵۸ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است.همچنین در فروردین ماه 
۱۴۰۰ متوســط قیمت فروش یــک دالر آمریکا در بازار آزاد 
شــهر تهران ۲۴ هــزار و ۵۴۲ تومان بوده که در مقایســه با 
ماه قبل ۰.۵ درصد و نســبت به ماه مشــابه ســال قبل ۵۵ 
درصد رشــد داشته است؛ به نحوی که حداقل و حداکثر نرخ 
فــروش یک دالر آمریکا در ماه مذکــور به ترتیب ۲۳ هزار و 
۵۳۵ تومان و ۲۵ هزار و ۵۷۵ تومان بوده اســت.در فروردین 
ماه ۱۴۰۰ متوســط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر 
تهران ۲۸ هزار و ۸۴۴ تومان بوده که در مقایســه با ماه قبل 
۲.۲ درصد کاهش و نســبت به ماه مشــابه ســال قبل ۶۸.۲ 
درصد رشده داشــته اســت؛ به نحوی که حداقل و حداکثر 
نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب ۲۸ هزار و ۳۳۸ 
تومان و ۲۹ هــزار و ۶۲۶ تومان اســت.با وجود چنین تورم 
فزاینده ای که بازارهای مختلف را تحت تأثیر قرار داده، دولت 
سیزدهم مسئولیتی بسیار خطیر بر عهده دارد و الزم است با 
تدویــن برنامه عملیاتی، یک تیم اقتصادی هماهنگ و کارامد 
بچیند، تیمی که توان پیاده سازی برنامه های دولت در مسیر 

تحقق شعارهایش را داشته باشد.

معاون وزیر امور خارجه با بیان  اینکه االن به توافق نزدیک تر هستیم، گفت: برای تصمیم گیری و مشورت به پایتخت ها باز می گردیم.
ســید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشــورمان صبح دیروز و پیش از ترک وین در گفتگویی، اظهار داشت: امروز آخرین روز 
از این دور )دور ششــم( مذاکرات اســت. ما روزهای بسیار فشرده و کار بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم.وی افزود: االن در موقعیتی 
هســتیم که فکر می کنیم تمامی اســناد توافق تقریباً آماده است. مسائل اصلی مورد اختالف که باقی مانده است، بعضی از مسائل حل 
شــده اســت و بعضی از مسائل هنوز باقی مانده است. البته یک شکل کاماًل دقیقی به خود گرفته است که کاماًل مشخص می کند ابعاد 
این اختالفات چگونه اســت.رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان در نشســت کمیسیون مشترک برجام تصریح کرد: فکر می کنم که 
زمان برای تصمیم گیری طرف های مقابل ما فرارسیده است. چون صحنه مذاکرات و یک توافق احتمالی مشخص است و باید تصمیمات 
خودشان را بگیرند.عراقچی با بیان اینکه االن مشخص است که در چه حوزه هایی چه کارهایی امکان دارد و چه کارهایی امکان ندارد، 
اظهار داشت: بنابراین زمانی است که همه طرف ها مخصوصاً طرف مقابل ما باید تصمیم نهایی خود را بگیرند.وی افزود: به همین جهت 
بــرای چند روز، که نمی توانم االن دقیق بگویم چه تعــداد روز خواهد بود، مذاکرات را متوقف می کنیم و به پایتخت ها برمی گردیم، نه 
فقط برای مشــورت های بیشتر بلکه برای تصمیم گیری!معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: همکاران من روزهای سختی را داشتند 
و تا پاســی از شــب بر روی اسناد کار کردند. دیشب تا ساعت ۲ صبح روی آخرین برگه اســناد و همچنین آخرین پاسخ های که باید 
داده می شد، کار کردند. به هرحال می دانید که مذاکرات غیرمستقیم کار آسانی نیست و برای جلوگیری از سوء تفاهم ها، الزم است که 
خیلی دقیق تر و جزئی تر کار کرد و مطالب را آماده کرد.عراقچی افزود: امروز جلســه کمیســیون مشترک تشکیل خواهد شد و ما یک 
جمع بندی از کاری که تا االن صورت گرفته است را خواهیم داشت و انشااهلل امشب هم به تهران بر می گردیم.وی در پاسخ به این سوال 
که آیا می توان گفت در دور ششم مذاکرات نسبت به دوره های قبلی پیشرفت های بیشتری صورت گرفته و اختالفات کلیدی کمتر شده 
اســت؟، تصریح کرد: ما هر دوری که مذاکره داشــتیم پیشرفت هایی را کردیم. برخی از ادوار این پیشرفت ها بیشتر و برخی ادوار کمتر 
بوده اســت، فکر می کنم این دور، پیشــرفت های خوبی را داشتیم و همانطور که پیش از این عرض کردم االن از همیشه به یک توافق 
نزدیکتر هســتیم ولی آن فاصله ای که بین ما و توافق مانده اســت پُر کردنش کار آسانی نیست.معاون سیاسی وزیر امور خارجه تاکید 
کــرد: پُر کردن آن نیازمند تصمیم گیری هایی اســت که عمدتاً طرف های مقابل ما بایــد بگیرند و امیدوارم که در دوره بعدی بتوانیم 
این فاصله کوتاه باقیمانده را اگر چه راه ســخت و پر ســنگالخی است اما طی کنیم و بتوانیم به یک جمع بندی نهایی برسیم.عراقچی 
گفت: این امید من برای آینده اســت اما قطعاً نمی توان پیش بینی کرد که آیا واقعاً در دور آینده می توانیم این کار را انجام بدهیم یا 

نه؟ با این حال، من به شدت امیدوارم.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی به بررسی میزان 
افزایش بودجه ســه قوه در سال ۱۴۰۰ و آسیب شناسی ساختار بودجه 
کشــور پرداخت.به گزارش روابط عمومی مرکــز پژوهش های مجلس 
شــورای اســالمی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این 
مرکز در گزارشــی با عنوان »بررسی بودجه دستگاه های اجرایی کشور 
در قانون بودجه ســال ۱۴۰۰«، به بررسی ساختار بودجه سال جاری و 
میزان افزایش بودجه دســتگاههای اجرایی و نیز آسیب شناسی ساختار 
فعلی بودجه کشــور پرداخته اســت. در این گزارش آمده است: بخش 
عمده مصارف بودجه عمومی دولــت در قالب جدول ۷ قانون بودجه و 
به تفکیک دستگاه های اجرایی ارائه می شود. تعداد بسیار باالی ردیف ها 
و نبود دســته بندی مشــخص برای درک بهتر نحوه تقسیم منابع میان 
دســتگاه های گوناگون، از مواردی اســت که موجب شده است بررسی 
بودجه دســتگاه های اجرایی دشــوار و ورود مجلس شورای اسالمی به 
ارقام این جدول در مدت زمان بررسی لوایح بودجه، بسیار محدود و در 
بیشتر موارد، صرفاً از جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاه ها باشد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس همه دســتگاه های اجرایی جدول ۷ 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ را براساس قوای حاکم طبقه بندی کرده و با 
شناسایی دســتگاه های اجرایی اصلی و تجمیع ردیف های فرعی ذیل 
هریک، عنوان کرده اســت که مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول ۷ 
)اعتبارات دســتگاه های اجرایی( حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان )۶۰ 
درصد( نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است )مجموع 

اعتبارات هزینه های جاری در جدول ۷ )اعتبارات هزینه ای دستگاه های 
اجرایــی( حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان )۶۱ درصد( نســبت به قانون 
بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است(. براین اساس ۲۱۴ هزار میلیارد 
تومان از این افزایش به دســتگاه های زیرمجموعــه قوه مجریه )اعم از 
وزارتخانه ها، معاونت ها و دســتگاه های زیــر نظر رئیس جمهور( مربوط 
است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند و نسبت 
به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۵۶ درصد افزایش یافته اند.بر اساس 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بودجه قوه مقننه )مجلس شــورای 
اسالمی و دستگاه های زیرمجموعه آن( نیز نسبت به قانون بودجه سال 
۱۳۹۹، حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. همچنین بودجه قوه قضائیه 
)دادگستری جمهوری اســالمی ایران و سایر دستگاه های زیرمجموعه 
این قوه( نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود ۵۷ درصد افزایش 
یافته اســت. ضمن آنکه سهم سایر دســتگاه ها )اعم از نیروهای مسلح، 
مراکز فرهنگی، آموزشــی و علمی خارج از قوای ســه گانه و ...( از کل 
این اعتبارات حدود ۲۰ درصد اســت که نســبت به قانون بودجه سال 
۱۳۹۹، حدود ۷۶ درصد رشد داشته است.براساس این گزارش با توجه 
به افزایش قابل توجه حقوق و دســتمزد کارکنان دولت نسبت به قانون 
بودجه سال ۱۳۹۹، دستگاه هایی که سهم هزینه های نیروی انسانی در 
آنها باالســت )آموزش و پرورش، صندوق های بازنشستگی، بنیاد شهید 
و امور ایثارگران و ...( ســهم بسیاری در رشد مجموع اعتبارات در قانون 

بودجه سال ۱۴۰۰ داشته اند.

 گزارش مرکز پژوهش های مجلس از »میزان افزایش
 بودجه سه قوه در سال 1400«

 در ۵ سال گذشته

از دست رفتن ۱۷ میلیارد دالر بازار صادراتی
هشدار جدی سازمان هواپیمایی به ایرالین های متخلف

تبانی شرکت های هواپیمایی برای 
افزایش 40 درصدی قیمت بلیت

کاهش 36 درصدی بارش های تهران

در حالی شرکت های هواپیمایی به طور هماهنگ اقدام به افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت بلیت پروازهای 
داخلی کرده اند که سخنگوی ســازمان هواپیمایی از برخورد با ایرالین های متخلف خبر داد.، محمدحسن 
ذیبخش با اشــاره به افزایش قیمت بلیت هواپیما، اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری با افزایش قیمت 
بلیت کامال مخالف اســت و ایرالین ها باید قیمت ها را به نرخ های قبلی بازگردانند.وی ادامه داد: در صورت 
ضرورت افزایش قیمت، حتما باید در شــورای عالی هواپیمایی مطرح شود و با نظر وزیر راه و شهرسازی در 
این باره تصمیم گیری صورت بگیرد.وی افزود: در حال حاضر هیچکدام از این مراحل طی نشده و شرکت های 

هواپیمایی بدون هماهنگی.....

درخواست برای کاهش مصرف

احتمال افزایش خاموشی ها
روند سینوسی کرونا در تهران

 نگرانی از خطر بروز موج جدید
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با بیان اینکه روند کاهشی بیماری کووید-۱۹ در تهران 
بســیار بطئی، کند و در عین حال سینوسی است، گفت: با توجه به این روند همچنان نگرانی هایی وجود 
دارد که اگر کاهش ســطح رعایت پروتکل ها را داشــته باشیم، ممکن است موج جدید ایجاد شود. درباره 
وضعیت کرونا در تهران، گفت: درســت است که روند کاهشی بیماری کووید-۱۹ را شاهد بودیم، اما این 
روند کاهشی بسیار بطئی و کند و در عین حال سینوسی است. از آنجایی که ما وضعیت را به صورت روزانه 
رصد می کنیم، حتی برخی روزها نســبت به روز گذشته افزایش هم داریم و این روند، روند خوبی نیست 
و نشــان دهنده این است که بیماری در شــهر تهران کامال فعال است و فعالیت ویروس به شدت کاهش 
پیدا نکرده است.وی افزود: باالخره حتی بستری های ما هم روزانه بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ مورد در نوسان است. 
به عنوان مثال ما در روز جمعه ۲۸ خرداد ماه ۸۰۰ مورد بســتری داشتیم. البته می توان گفت که میزان 
مرگ و میر کاهش یافته است؛ چراکه اوال بیماران نسبتا نسبت به پیک های قبلی بدحال تر نیستند و دوم 
اینکه تعداد ترخیص هایمان با تعداد بستری هایمان تقریبا برابری می کند و بعضی روزها میزان ترخیصی ها 
هم بیشتر اســت.توکلی با بیان اینکه در حال حاضر تقریبا حدود ۴۰۰۰ بیمار بستری مبتال به کرونا در 
شــهر تهران داریم، گفت: از این تعداد روزانه درصدی ترخیص و درصدی هم بســتری می شوند. بستری 
روزانه هم بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ نفر است. در سه هفته اخیر روند کامال سینوسی است و به صورت محسوس 
و هفتگی کاهش چشمگیری نداریم که این موضوع مقداری نگران کننده است. به هر حال بیم ایجاد موج 
جدید را داریم.وی با بیان اینکه میزان مراجعات ســرپایی نیز بین ۴۰۰۰ تا ۵۵۰۰ نفر در نوســان است و 
باال اســت، گفت: باید مراقبت ها را افزایش دهیم که خوشبختانه سطح رعایت پروتکل ها در تهران نسبتا 
بد نیســت. البته برخی محدودیت ها کماکان باید حفظ شــود و نمی توان کامل محدودیت ها را برداشت. 
بیشــترین چیزی که می تواند در سه ماهه تابستان کمک کند، باال بردن پوشش واکسیناسیون است.وی 
درباره وضعیت رعایت پروتکل ها در تهران، گفت: میزان رعایت پروتکل ها در تهران متغیر و بین ۷۰ تا ۷۵ 
درصد است. در عین حال واکسیناسیون هم به دلیل توقفی که در واردات ایجاد شد، متوقف ماند که البته 
در حال حاضر واکسن وارد شده، اما هنوز توزیع آن به صورت کامل انجام نشده است. زمانیکه توزیع کامل 
شود، واکسیناسیون اولویت های سنی سالمندان را مجددا فعال می کنیم.توکلی گفت: با توجه به این روند 
سینوسی بیماری در تهران همچنان نگرانی هایی وجود دارد که اگر کاهش سطح رعایت پروتکل ها را داشته 

باشیم، ممکن است موج جدید ایجاد شود.

شناسایی ۸۱۶۱ ابتالی جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته ۸هزار و ۱۶۱ بیمار کووید ۱۹ در کشور 
شناسایی شدند و متاسفانه ۱۱۱ تن نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند. بنابر اعالم مرکز 
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت، تا کنون ۴ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۵۱ نفر ُدز اول واکسن 
کرونا و ۹۱۹ هزار و ۵۵۷ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور 
به ۵ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۸ ُدز رسید.تا دیروز ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۸ هزار و ۱۶۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که ۹۴۴ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۳ میلیون و ۹۵ هزار و ۱۳۵ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، ۱۱۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۲ هزار 
و ۹۶۵ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون ۲ میلیون و ۷۴۸ هــزار و ۳۲۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارســتانها ترخیص شده اند.ســه هزار و ۲۷۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت 
های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۲۲ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۳۶۶ آزمایش تشخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

 درخواست وزیر بهداشت برای توقف پروازها
 به مسکو و بالعکس

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تصمیم گیری فوری برای توقف پروازها به مقصد 
مســکو و بالعکس شد.. نمکی در نامه ای به سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، بر ضرورت طرح 
موضوع و اخذ تصمیمات فوری در مورد توقف پروازها به مقصد مســکو و بالعکس در جلسه کمیته 
امنیتی-اجتماعی ستاد ملی کرونا، تاکید کرد.براساس گزارش وبدا، در نامه نمکی آمده است: »باتوجه 
به گزارشــات واصله از کشور روسیه در خصوص شیوع بیماری COVID-۱۹ ضروری است، موضوع 
توقف پروازها به مقصد مســکو و بالعکس سریعا در جلسه کمیته امنیتی-اجتماعی ستاد ملی کرونا 

مطرح و تصمیمات فوری اتخاذ گردد.«

عراقچی با اعالم کرد؛

 به توافق نزدیک  هستیم

3

4

4

۵

2



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 31 خرداد 1400  10 ذی القعده 1442  21 ژوئن 2021سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4661 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

بیانیه رئیسی؛گزیده خبر

دولتی پرکار، انقالبی و ضد فساد تشکیل خواهم داد
منتخــب مــردم ایــران در ســیزدهمین دوره انتخابــات 
ریاست جمهوری اعالم کرد: دولتی پرکار، انقالبی و ضدفساد را 
تشکیل می دهم و به سوی بسط عدالت حرکت خواهیم کرد.

، حجت االسالم سیدابراهیم رئیســی منتخب مردم ایران در 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری در بیانیه ای 
ضمن تشــکر از مردم ایران برای حضور پرشــور در این دوره 
از انتخابات، اعالم کرد که دولتی پرکار، انقالبی و ضدفساد را 

تشکیل خواهد داد.

متن کامل بیانیه حجت االسالم رئیسی به شرح زیر است:
اللهم صل علی علی بن موسی الرضا بعدد ما احاط به علمک. 
حمد وثنای الهی که قلوب ملت را برای مشــارکتی پرشور و 
تاریخی هدایت کرد و رضایت امام، شهیدان و همه عاشقان و 
دلباختگان انقالب اسالمی را پدید آورد. دیروز بار دیگر، دنیا 
شاهد حماسه ای عظیم از ملت به پا خاسته ای بود که با ایمان 
و معرفت و همدلی، صفحــه ای نو از تاریخ معاصر را به روی 
خود گشود. اینجانب مراتب شکر و خاکساری خود را به درگاه 
با عظمت الهی ابراز می دارم و به ارواح پاک و مطهر شــهدای 
پر فضیلت انقالب اســالمی، خصوصا حاج قاسم عزیز که یاد 
و نامش در این روزها، فضای کشــور عزیزمان را عطرافشــان 
کرده بود، درود و سالم می فرستم.مردم عزیز ایران، انتخابات 
دیروز مظهر خداباوری، مردم باوری و خودباوری ملی و جشن 
بزرگ سیاســی شما در گام دوم و آغاز قرن نو بود که در ایام 
میالد امام رئوف علیه الســالم متجلی شد. امروز روز مهربانی 
و بردبــاری و روز اتحاد، رفاقت و همدلی اســت. منتخب این 
انتخابات بر اســاس قاعده مردم ساالری دینی، منتخب همه 
ملت و خادم همه جمهور است. چه آنانی که بنده را برگزیدند 

و چــه عزیزانی که به نامزدهای محترم دیگر رای دادند و چه 
آنانی که به هردلیلی در پای صندوق های رای حاضرنشدند.

اینجانب؛ خلق این رویداد مبارک را به محضر امام عصر»عج«، 
رهبر عزیز و فرزانه انقالب اســالمی که با تدابیر داهیانه خود، 
دل های مردم را برای حضــور در این صحنه هدایت کردند، 
تبریک و تهنیت عرض می نمایم و دســت یکایک مردم را به 
خاطر خلق این حماسه بزرگ به گرمی می فشارم و پیروز این 
جلوه گری و درخشش جهانی را ملت بزرگ ایران میدانم که 
همچنان آرمانهای متعالی انقالب اسالمی، از عدالت طلبی و 
اســتقالل خواهی تا آزادی جویــی و عزت مندی را در تارک 

خواسته های به حق خود با رای شان فریاد می زنند.
از مراجع عظام تقلید، جامعه مدرســین حوزه علمیه، جامعه 
روحانیت، علمای شــیعه و سنی، اســاتید دانشگاه، نخبگان 
علمــی، فرهنگی و سیاســی، رئیس و نماینــدگان پر تالش 
مردم در مجلس، تشــکل های مردمی و جهادی، شخصیت 
ها، احزاب و گروههای سیاســی، جوانان غیور و دانشــجویان 
و طالب، کارگران و کشــاورزان، اصناف و بازاریان، فرهنگیان 
و هنرمندان، ورزشــکاران، زنان و دختــران، اقوام و قومیت 
های مختلف ایرانی، برادران اهل ســنت، اقلیت های دینی، 
هموطنان خارج از کشور، رای اولی های عزیز و همه ایرانیان 

غیور در شهرها و روستاها، صمیمانه تشکرمی کنم.ملت ایران؛ 
دیروز شــما به عهد خود با صداقت وفــا کردید و امروز نوبت 
این بنده خدا و خادم شماســت که به عهدی که با شما بسته 
ام وفادار بمانم و لحظه ای در خدمت به شــما، کوتاهی نکنم. 
بدون تردید در این مسیر نیازمند همراهی، دلسوزی و دعای 

خیر همیشگی شما هستم.

مردم عزیز ایران
آنچنان که در این انتخابات مستقل وارد شدم، به پشتوانه آراء 
باال و اعتماد کم نظیر شما، انشــاءاهلل دولتی پرکار، انقالبی و 
ضدفساد را تشکیل می دهم، و به سوی بسط عدالت، به عنوان 
مأموریت محوری انقالب اسالمی حرکت خواهیم کرد و تمام 
ظرفیــت های دولت را برای ایجــاد نهضت بزرگ خدمت به 
ایرانیــان عزیز بــه کار خواهیم بســت.الزم می دانم از همه 
نامزدهــای محترم، چه آنانی که به هر دلیلی تا انتهای رقابت 
باقی نماندند و چه کاندیداهایی که تا روز آخر با حضورشــان 
گرمی بخش انتخابات بودند قدردانی نمایم و ان شــاء اهلل از 
دیدگاه های ارزشمندشــان برای تدبیر امور استفاده خواهم 
کرد.در پایان از زحمات ارزشمند همه دست اندرکاران نظارتی، 
اجرایی، نیروهای انتظامی، رســانه ملی و فعاالن شبکه های 
اجتماعی و اصحاب رسانه و خبرنگاران، که علیرغم شیطنت 
های دشمنان مردم، به مشــارکت پرشور در انتخابات کمک 
کردند تقدیر می نمایم و از تالش های شبانه روزی ستادهای 
مردمی و حامیان عزیز که داوطلبانه وارد میدان شدند و به این 

خادم کوچک مردم کمک کردند تشکر می کنم.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار
اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها االسالم و اهله

در پیام سرلشکر سالمی به رییس جمهور منتخب اعالم شد
آمادگی همه جانبه سپاه برای تداوم راهبرد 

 همکاری با دولت ها در عرصه 
خدمتگذاری به مردم

سرلشکر سالمی در پیامی با تبریک خلق حماسه پرشکوه ملت ایران و انتخاب 
آیت اهلل رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسالمی ایران، آمادگی همه 
جانبه »سپاه پاسداران انقالب اســالمی« برای تداوم راهبرد این نهاد انقالبی و 
مردمــی در همکاری و هم افزایی با دولت هــا در عرصه خدمتگذاری به مردم 
شــریف و نجیب و پیشبرد برنامه های دولت سیزدهم برای تقویت و به کارگیری 
ظرفیت ها و فرصت های تضمین کننده پیشــرفت کشــور و مانع زدایی از روند 
بهبود وضعیت زندگی مردم و اندیشیدن به سازندگی شایسته و در شأن میهن 
اسالمی را اعالم کرد.به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در پیامی با تبریک خلق حماسه 
1400 توســط ملت ایران و انتخاب آیت اهلل رییسی  در »سیزدهمین انتخابات 
ریاست جمهوری«از آمادگی همه جانبه »سپاه پاسداران انقالب اسالمی« برای 
تداوم راهبرد این نهاد انقالبی و مردمی در همکاری و هم افزایی با دولت ها در 
عرصه خدمتگذاری به مردم شریف و نجیب  و پیشبرد برنامه های دولت سیزدهم 
بــرای تقویت و به کارگیری ظرفیت ها و فرصت های تضمین کننده  پیشــرفت 
کشور و مانع زدایی از روند بهبود وضعیت زندگی مردم و اندیشیدن به سازندگی 

شایسته و در شأن میهن اسالمی خبر داد.
 متن پیام فرمانده کل سپاه به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 برادر گرانقدر حضرت آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی ) دامت توفیقاته(

  سالم علیکم ؛
خدای کریم و نعیم را شــاکریم در ایام نورانی و پر معنویت میالد حضرت علی 
بن موســی الرضا )علیه السالم (  با هدایت قلب های آکنده از عشق به والیت و 
ســرافرازی وطن ، حضور شــورانگیز و کم نظیر مردم پای صندوق های رای در 
انتخابات شــکوهمند ۲۸ خردادماه را خالق »حماسه بزرگ 1400 » و موجب 
افتخار ایران و ایرانی و شرمساری دشمنان انقالب و بدخواهان داخلی و خارجی 
این سرزمین قرار داد .در این » حشر انقالب » ، اراده و همت وصف ناپذیر مردم، 
قاطعانه و هنرمندانه پاســخ معنادار خود به طراحان تحریم انتخابات و عملیات 
روانی و جنگ رسانه ای شومی که در پی ناامیدسازی و انصراف مردم از حضور در 
این آزمون حساس و سرنوشت ساز بود ، را به شایستگی داد. آنکه در این رویداد 
ماندگار تاریخی درخشــید ، خورشید پرفروغ  ملت بود که در قامت یک »امت 
مقتدر«  در لبیک به پیشوا و مقتدای خویش ، رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی 
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی ( ،  باشــکوه و با صالبت 
ائتالف کفار را در هم شکست و منافقان به پناهگاه خزیده را مایوس ساخت .یوم 
اهلل ۲۸ خــرداد ، در حقیقت روز پیروزی ملت رشــید و قهرمان ایران و میدان 
شکست و فروپاشی سیاســت ها ، راهبردها و سناریوهای شیطانی و فریبکارانه 
دشــمن علیه حرم امن جمهوری اسالمی و تخریب ذهنی مردم بود. بی تردید 
چشم انداز آینده کشور ، نمایانگر فصل نوین قوی شدن ایران و نقش آفرینی های 
درخشان ملت به ویژه جوانان  پرشور، پیشرو  و پیشران افتخارات ممتاز پیش رو 
است. پیروزی فرخنده جنابعالی با رای قاطع ملت شگفتی ساز و حماسه آفرین 
ایران در »سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری« را صمیمانه تبریک و تهنیت 
عرض نموده و ضمن آرزوی موفقیت و ســربلندی آن بــرادر مومن ، انقالبی ، 
مجاهد و مورد اعتماد » امام » و » امت » در این مسند مبارک و خطیر ؛ آمادگی 
همه جانبه »سپاه پاسداران انقالب اسالمی« برای تداوم راهبرد این نهاد انقالبی 
و مردمی در همــکاری و هم افزایی با دولت ها در عرصه خدمتگذاری به مردم 
شریف و نجیب  و پیشبرد برنامه های دولت سیزدهم برای تقویت و به کارگیری 
ظرفیت ها و فرصت های تضمین کننده  پیشــرفت کشور و مانع زدایی از روند 
بهبود وضعیت زندگی مردم و اندیشیدن به سازندگی شایسته و در شأن میهن 

اسالمی اعالم می دارم .
سرلشکر پاسدار حسین سالمی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

پیام تبریک امیر حاتمی به سید ابراهیم رئیسی؛
حماسه۲۸خرداد برگ زرینی در دفتر 

افتخارات انقالب اسالمی است
وزیر دفاع در پیامی ضمن تبریک پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: حماسه۲۸خرداد برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات انقالب اسالمی رقم 
زد. امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در پیامی خطاب به سید ابراهیم رئیسی گفت: 
حماسه ۲۸ خرداد برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات انقالب اسالمی رقم زد.

متن پیام بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضرت آیت اهلل جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی )دامت برکاته(
رئیس جمهور منتخب ملت شریف ایران

اهداء سالم و تحیات؛
حماسه پر شــکوه و به یادماندنی ۲۸ خرداد 1400و مشارکت پرشور و آگاهانه 
ملت ایران برگ زرین دیگری بر دفتر قطور و پر افتخار انقالب اسالمی رقم زد و 
بی شــک کشور با موفقیت در این امتحان و آوردگاه بزرگ ملی از گزند حوادث 
و دشــمنی های بین المللی و توطئه های نظام استکبار، مصون و محفوظ باقی 
خواهــد ماند.اینجانب و همه مدیران، دانشــمندان و متخصصین وزارت دفاع با 
تبریک صمیمانه این حماســه پر افتخار به رهبر عظیم الشــان انقالب و مردم 
سرافراز میهن اســالمی، کسب رای اعتماد از ملت شریف ایران در سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری در ایام مقارن و متبرک با دهه کرامت و میالد 
مسعود حضرت ثامن الحجج )ع( را به جنابعالی تبریک و تهنیت عرض می کنم.

بی تردید این مشارکت باشکوه نتیجه هدایت ها و رهنمودهای داهیانه و حکیمانه 
رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی( و دانایی و بصیرت ژرف ملت شریف 
ایران نســبت به نقش محوری خود در تعیین سرنوشت و عرصه سیاسی کشور 
است که برگرفته از آموزه ها و تاکیدات بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی می باشد.

رجاء واثق دارم همانگونه که در مســئولیت های مختلف به خصوص در مسند 
خطیر ریاست محترم قوه قضائیه منشاء اثر و تحول شگرف بوده اید، به پشتوانه 
رای جمهور، در این عرصه خدمت گزاری بزرگ به کشور و ملت با گام های بلند 
برای پیشــرفت، آبادانی و توسعه پایدار به عنوان پایه های اقتدار و عزت ایرانیان 
قدم های بلند و مبارکی برداشــته و در این راه پر فراز و نشــیب نیز با توکل بر 
خداونــد متعال و دعای خیر ملت شــهید پرورمان به توفیقــات روز افزونی در 
تحقق اهداف و آرمان های عالیه انقالب اسالمی که ثمره خون پاک هزاران شهید 

واالمقام است، دست یابید.
ان تنصراهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سرتیپ امیر حاتمی

 برگزاری نشست ۳جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و افغانستان 
درباره ترانزیت و امنیت

وزرای خارجه ایران، ترکیه و افغانســتان صبح امروز یکشنبه دیداری سه جانبه را در آنتالیای ترکیه برگزار کردند. محمد جواد 
ظریف، مولود چاووش اوغلو و حنیف اتمر، وزرای خارجه ایران، ترکیه و افغانستان صبح دیروز یکشنبه دیداری سه جانبه را در 
آنتالیای ترکیه برگزار کردند.این دیدار در چارچوب مذاکرات صلح افغانســتان انجام می شود.وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و 
افغانستان در نشست 3جانبه خود، بر مشارکت فعال 3 کشور در روند صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم در منطقه تأکید کردند.همکاری های ترانزیتی با افغانستان 
از طریق مسیرهای ارتباطی ایران و نیز توسعه همکاری های اقتصادی با این کشور از دیگر توافقات این نشست بود.در پایان نشست، بیانیه سه جانبه وزرای امور خارجه 

جمهوری اسالمی ایران، ترکیه و افغانستان صادر شد.

جزئیات آرای استان تهران
رئیس ســتاد انتخابات استان تهران جزئیات میزان مشارکت و آراء استان تهران در 
انتخابات ریاست جمهوری را اعالم کرد. شکراله حسن بیگی با اشاره به آمار مشارکت 
و جزئیات آرای انتخابات ریاســت جمهوری ۲۸ خردادماه در اســتان تهران اظهار 
داشت: بر اساس تجمیع نتایج صندوق های رای انتخابات ریاست جمهوری، از مجموع 
۹ میلیون و ۸1۵ هزار و ۷۷نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات در استان تهران، 
3 میلیون و 34۶ هزار و ۵۸0 رای اخذ شــده که معادل مشــارکت 34.3۸ درصد 
واجدین شــرایط در اســتان تهران و درصد مشارکت شــهر تهران ۲۶ درصد است.
وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری استان تهران ۵4 درصد مشارکت کنندگان 
مردان و 4۶ درصد را زنان تشکیل دادند.رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره 
به اینکه سید ابراهیم رئیسی با اخذ ۲ میلیون و 1۵۹ هزار و ۵04 رای معادل ۶4.۲۶ 
درصد آرا در استان تهران افزود: محسن رضایی 314 هزار و ۷۷۲ رای  معادل ۹.3۶ 
درصد آرای استان تهران، عبدالناصر همتی ۲۹۵ هزار و ۲11رای معادل ۸.۷۸ درصد 
آرای اســتان تهران و سید امیرحسین قاضی زاده هاشــمی 1۷۸ هزا رو ۲۵۲ رای 
معادل ۵.30 درصد آراء در اســتان تهران کســب کرده اند.حسن بیگی همچنین در 
خصوص میزان آرای باطله ماخوذه در استان تهران گفت: براساس نتایج صندوق ها؛ 
3۹۸ هزار و ۸41 رای  باطله ماخوذه معادل 11.۸۶ درصد آراء استان تهران و تعداد 
13 هزار و ۷۷1 رای معادل 0.4 درصد آرای باطله غیر ماخوذه در استان تهران است.

جمهوریت و مردم ساالری پایه اصلی اداره 
کشور است

عضو شورای نگهبان با اشــاره به برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد، نوشت: جمهوریت و 
مردم ساالری پایه اصلی اداره کشور است. هادی طحان نظیف عضو شورای نگهبان 
در حســاب کاربری خود در توئیتر، نوشــت: روز جمعه به طــور همزمان در برخی 
حوزه های انتخابیه چهار انتخابات مهم برگزار شــد و مــردم در اداره ارکان مختلف 

کشور نقش آفرینی کردند.
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گزیده خبر اولین چالش دولت سیزدهم 

برآورد ۳۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه
کسری بودجه غافلگیرکننده در سال ۱۴۰۰ مهمترین و اولین چالش دولت سیزدهم 
خواهد بود. فضای آرامش بعد از انتخابات به سرعت از بین خواهد رفت و دولت جدید 
با انبوهی از مشکالت اقتصادی روبه رو خواهد شد که نتیجه برخی اقدامات نادرست 
دولت فعلی است. آخرین روزهای دولت دوازدهم در حالی سپری می شود که وقایع 
اقتصادی سه سال گذشته تا سالها در ذهن ایرانیان باقی خواهد ماند. تشدید رکود 
اقتصادی، وضعیت اسفبار تورم و افت لحظه ای ارزش پول ملی، گرانی بی سابقه قیمت 
بســیاری از اقالم مصرفی خانوار، جهش های متوالی قیمت مسکن و به طور کلی از 
بین رفتن امید و انگیزه میان بسیاری از خانواده های ایرانی مشکالتی جدی به لحاظ 
اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد که شاید در سالهای بعد شاهد برون ریزی نتایج این 
نابسامانی ها نیز باشیم.اگر بخواهیم منصفانه به تحوالت سه سال اخیر نگاهی داشته 
باشیم، حتماً با لحاظ کردن بحران تحریم و همچنین التهابات کرونا،  نمی توان از دو 
تصمیم پرحاشیه و سرنوشت ساز دولت مستقر یعنی تخصیص بی ضابطه ارز به همه 
کاالها از جمله لوازم آرایشــی و خودرو و... در سال 97 و همچنین تصمیم عجوالنه 
و غیرکارشناســی افزایش قیمت بنزین در ســال 98 عبور کرد.توجه داشته باشیم 
که در شــروع جنگ اقتصادی در ســال 97 و تحریمهای همه جانبه مدیریت منابع 
ارزی مهمترین اولویت هر دولتی خواهد بود اما مشخص نیست چرا دولت علی رغم 
اتخاذ تصمیم درســت ارز تک نرخی در شرایط تحریم مبنا را برای تخصیص ارز به 
همه کاالها قرار داد و به همین دلیل در یک بازه بســیار کوتاه شاهد چپاول منابع 
ارزی بسیار ارزشمند کشور توسط عده ای سودجو بودیم.همچنین یادآوری تصمیم 
بحث برانگیز دولت دوازدهــم در افزایش ۱۰۰درصدی قیمت بنزین )که عماًل هیچ 
نفعی در کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف ســوخت، جلوگیری از قاچاق بنزین و 

پوشش کســری بودجه دولت نداشت و تنها به لحاظ اقتصادی و امنیتی کشور را با 
یک چالش جدی مواجه کرد( خالی از لطف نیست. پیش از این در خصوص این دو 
موضوع در گروه اقتصاد کالن خبرگزاری تسنیم مباحث مختلفی  طرح شده است اما 
در ادامه تالش می کنیم به برخی چالشهای اولیه دولت سیزدهم که حاصل عملکرد 
غلط دولت فعلی اســت بپردازیم.بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت 
حدود ۱28۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نســبت به منابع قانون بودجه سال 
۱399 حدود ۱۰6 درصد رشد کرده است. کل منابع قانون بودجه ۱399 حدود 57۱ 

هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال منابع و مصارف دولت تقریباً دو برابر شد.

تورم افسارگسیخته و دست اندازی 100هزار میلیارد تومانی به پایه پولی و 
جهش نقدینگی

توجه داشته باشیم که عامل اصلی بحرانهای 98 و 99 بحث کسری بودجه و ناترازی 
منابع و مصارف دولت بود. به گفته رئیس کل پیشــین بانک مرکزی، دولت و بانک، 
برای دسترسی به منابعی بالغ بر 8۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق 
توســعه ملی که عماًل دسترسی به آن وجود نداشــت اقدام به استفاده از پایه پولی 
کردند که این موضوع منجر به افزایش 7۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال 
۱399 شــد.ذکر این نکته ضروری اســت که کل افزایش نقدینگی در سال گذشته 
رقم بی ســابقه ۴۰.6 درصد بود که در تاریخ یک رکورد جدی محسوب می شود. در 
این بین ســال ۱399 حدوداً ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد که 
همان طور که ذکر شد 7۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل پایه پولی و پول پرقدرت 
و آسیب زا ایجاد شد.اگر نگاهی جزئی تر به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم عمق بحران 

پیِش روی دولت سیزدهم روشن تر خواهد شــد. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از 
منابع بودجه از طریق درآمدهــای مالیاتی و گمرکی، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد 
تومان از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای مثل نفت و فرآورده ها و بیش از ۴۰۰ 
هــزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری دارایی های مالی و اوراق فروشــی و منابع 

صندوق توسعه ملی باید تأمین شود.

ناترازی بودجه، اولین چاله پیش پای دولت سیزدهم
اگر فرض کنیم دولت جدید بتواند کلیه درآمدهای مالیاتی و گمرکی را وصول کند 
ابهامات بسیار جدی در خصوص درآمدهای نفتی در سال جاری وجود دارد. هرچند 
زمزمه هایی از رفع تحریم در ۱۴۰۰ مطرح شــده اســت اما تقریباً یک چهار سال 
سپری شده و برای پرداخت حقوق دوماهه اول کارکنان دولت از تنخواه بانک مرکزی 
استفاده گردیده است. برای تحقق درآمد مذکور حداقل نیاز به صادرات غیرنفتی ۴۰ 
میلیارد دالری وجود دارد که بعد از کسر سهم تقریباً 5۰درصدی شرکت ملی نفت 
و  صندوق توسعه ملی با احتســاب دالری 2۰هزارتومانی حدود 2۰ میلیارد تومان 
از محل فروش نفت و فراورده به بودجه تزریق شــود که تقریباً چنین موضوع بعید 
است.همین نقطه آغاز بحث کسری بودجه در دولت است که می توانستیم از محل 
صرفه جویی در ســال گذشته تا حدودی ناترازی بودجه را تخفیف دهیم، بر همین 
اســاس، کسری بودجه سال جاری بین 32۰ تا 35۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی 
می شــود و موضوع زمانی وخیم تر می شود که بدانیم در سال آتی وضعیت بودجه با 
رشــد 2۰درصدی منابع وخیم تر نیز خواهد شــد و معلوم نیست دولت بعد چطور 

می خواهد با این موضوع برخورد کند.

یک کارشناس اقتصادی:
تورمدرکوتاهمدتفروکشمیکند

یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشت: سناریو محتمل این است که برجام قبل 
از ورود به دولت ســیزدهم به سرانجام می رســد و اگر برجام نهایی شود شاهد 
کاهش قیمت دالر به محدوده 2۰ هزار تومان خواهیم بود.وحید شقاقی درباره 
شــرایط اقتصادی کشور در دولت جدید اظهار داشت: برداشت من این است که 
احتماال توافق برجام تا پایان دولت دوازدهم منعقد می شود. سناریو محتمل این 
اســت که برجام قبل از ورود به دولت سیزدهم به سرانجام می رسد و اگر برجام 
نهایی شود شــاهد کاهش قیمت دالر به محدوده 2۰ هزار تومان خواهیم بود.

وی ادامــه داد: در ماه های پیش رو تا حــدودی صادرات نفت افزایش می یابد و 
بخشی از درآمدهای نفتی به کشور برمی گردد. منابع ارزی بولکه شده در برخی 
از کشورها از جمله عراق، کره جنوبی و... آزاد خواهد شد بنابراین یک ماه آینده 
باید منتظر نهایی شــدن برجام و کاهش قیمت دالر و آزادســازی منابع بلوکه 
شــده ارزی باشیم.این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: درباره FATF در دولت 
سیزدهم تصمیم گیری می شود و قطعا در این مدت زمان کوتاه FATF به نتیجه 
نمی رسد.شــقاقی افزود: با نهایی شدن برجام تا حدودی بالتکلیفی هم برطرف 
می شود از این منظر که وقتی برجام نهایی شود دولت سیزدهم راحت تر می تواند 
سیاســت های اقتصادی خود را پیش ببرد چراکه منابع ارزی در اختیارش قرار 
می گیرد و بخشی از چاله های اقتصادی ایران را می تواند با درآمدهای نفتی فعال 
پوشــش دهد.وی گفت: بنابراین باید انتظار یک وضعیت کوتاه مدت مثبت در 
اقتصاد را داشته باشیم اما به طور قطع این یک ُمسکن کوتاه مدت است. حداکثر 
می تواند تا دو ســال چالش های اقتصادی کشور را پوشش دهد اما این وضعیت 
با کمک نفت، در میان مدت و کوتاه مدت تدوام نخواهد داشــت.این کارشناس 
اقتصادی با بیان اینکه در این دو سال درآمدهای نفتی و بهبود وضعیت تجاری 
در اقتصاد کشــورمان اثرگذار خواهد بود، ادامه داد: نکته مهم دیگر این اســت 
که باید انتظارداشــته باشــیم که تا مهر ماه وضعیت کرونا رو به کاهش باشد و 
فضای آزادتری برای کســب و کار فراهم شود. باید توجه داشته باشیم که کرونا 
در بیش از یک سال گذشته کسب و کار ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود.

وی تاکید کرد: همچنین امسال شاهد رشد اقتصادی باالیی هم به واسطه رشد 
صادرات نفت و رونق کسب و کارهایی که درگیر کرونا شده بودند، خواهیم بود و 
احتماال به دلیل این دو مولفه،  رشد اقتصادی به بیش از 5 درصد می رسد.شقاقی 
گفت: البته این موضوعات ارتباطی با عملکرد دولت جدید ندارد و عملکرد دولت 
ســیزدهم  فعال در تمام این اتفاقاتی که باعث بهبود فضای اقتصادی می شــود 
دخالتی یا ارتباطی ندارد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رونق کسب و کار با 
بهبود شــرایط کرونا از مهر ماه به بعد یا رفع تحریم ها دو مولفه مهمی هستند 
که در اواخر دولت دوازدهم، کشور و اقتصاد را زمین گیر کرده بودند اگر این دو 
موضوع مهم حل شود کشور نفسی می کشــد اما اینکه دولت سیزدهم چگونه 
می تواند از این فرصت اســتفاده کند موضوع دیگری است.وی در پاسخ به این 
سوال که آیا برنامه های اقتصادی آقای رییسی تهدیدی برای این فرصت محسوب 
نمی شود، گفت: آقای رییسی شعارهای رفاهی کمتری نسبت به سایر کاندیدها 
داده  است. البته احتماال پروژه مسکن مهر را دولت سیزدهم با رفع برخی از نقاط 
ضعف دنبال خواهد کرد. برخی از مشکالت مسکن مهر دولت دهم برطرف و در 
دولت سیزدهم دنبال می شــود که یک سیاست رفاهی و مولدزا محسوب شود 
چراکه مســکن یک بخش پیشرو در اقتصاد است و اگر بخش مسکن تحریک و 
سرمایه گذاری در این حوزه فعال شود، اشتغالزایی ایجاد خواهدشد.شقاقی افزود: 
آقای رییسی درباره افزایش سقف یارانه ها شعار یا برنامه ای نداده اما ممکن است 
دولت ســیزدهم در جریان اصالح نظام هدفمندی یارانه ها و رفع ایرادات نظام 
یارانه ای به ویژه یارانه پنهان اقداماتی را انجام دهد.این کارشناس اقتصادی گفت: 
از ســوی دیگر احتماال حداقل 2۰ میلیارد دالر منابع ارزی مسدود شده ایران 
وجود دارد که اگر درآمدهای نفتی به آن اضافه شــود می تواند بخشی از کسری 
بودجه باالی 3۰۰ هزار میلیارد تومانی امسال را پوشش دهد و همچنین می تواند 
تنگنای مالی دولت را برطرف ســازد. به طور کلی شواهد نشان می دهد که در 
دوسال پیش رو بخشی از چالش رو به وخامت سال های گذشته بهبود می یابد.

وی با بیان اینکه طبیعتا این شرایط دوام ندارد و به یک دوره کوتاه مدت محدود 
می شود که فکر نمی کنم بیشتر از دو سال باشد، ادامه داد: بعد از دو سال دیگر 
قطعا مشکالت ســاختاری اقتصاد ایران را نمی توان با درآمدهای نفتی پوشش 
داد. ایــران با بحران آب، بحران صندوق های بازنشســتگی،  ناترازی نظام بانکی 
مواجه است و هر چه به جلو پیش برویم صادرات نفت ایران سخت تر خواهد شد 
چراکه دنیا به سمت جایگزین کردن سوخت های فسیلی می رود.این کارشناس 
اقتصادی گفت: از اواسط دهه پیش رو احتماال صادرات نفت ایران بسیار سخت 
خواهد شد و دنیا وارد عبور از واردات سوخت های فسیلی می شود. در دهه آینده 
تحوالت انرژی به سرعت رخ می دهد از جمله اینکه خودروهای برقی به سرعت 
گسترش خواهد داشت به همین دلیل است که ایران یک تنفس دو ساله خواهد 
داشت. بنابراین در این شرایط رقابت نفتی ایران بسیار سخت تر خواهد بود.وی با 
اشاره به مساله تورم در اقتصاد کشور اظهار داشت: حل مساله تورم راحت نیست 
و باید سه ترازی کشــور یعنی ناترازی بودجه،  بخش تجارت خارجی و ناترازی 
نظام بانکی را باید حل کنیم. این سه ناترازی یک شبه رخ نداده و برخی از آنها 
در طول چهار دهه گذشته شکل گرفته اند و سابقه تاریخی در اقتصاد ایران دارند.

شقاقی افزود: طبیعتا تورم در کوتاه مدت فروکش خواهد کرد و ممکن است به 
هسته سخت خود هم برسد و احتماال تا حدی بی ثباتی ها کنترل شود. از آنجایی 
که درآمد نفتی افزایش می یابد و بخشــی از پول های بلوکه شده آزاد می شوند 
دســت درازی های دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا خواهد کرد.این کارشناس 
اقتصادی گفت: این منابع ارزی موجب می شود که ناترازی بخش تجارت خارجی 
غیر نفتی کمتر شــود و ناترازی بودجه خود را نشان ندهد اما تمام اینها در حد 
یک تنفس دو ســاله است و دولت سیزدهم اگر به اصالحات ساختاری نپردازد، 

مشکالت اقتصادی به تدریج خود را نشان خواهد داد.

اساتید،اعضایهیئتعلمیونخبگان
دانشگاهباعثارتقاوبالندگی

دانشگاههستند
دکتر محمدرضا قدیر در چهاردهمین جشنواره آموزشی 
شهید مطهری: اساتید مروجان علم و دانش در جامعه 
هستند که با تالش های روزمره خود در راستای تربیت 
جامعه و ارتقای علمی می کوشند.دکتر محمدرضا قدیر 
در چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری که با 

حضور جمعی از اســاتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار 
شد ضمن تقدیر از تالش  های اساتید دانشگاه در پیشبرد علمی دانشجویان گفت: 
اســاتید مروجان علم و دانش در جامعه هستند که با تالش های روزمره خود در 
راســتای تربیت جامعه و ارتقای علمی می کوشند. در این مراسم رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی قم بیان داشت: محور توسعه یافتگی دانشگاه ها؛ براساس فرآیند 
آموزشی، اساتید و نخبگان دانشــگاهی رقم می  خورد که برای دستیابی به این 

موضوع امسال درخواست 7۰ عضو هیئت علمی داشتیم .

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرد؛
تاکیدبرارائهگزارشازوضعیتاقتصادیبهرییسی

دویست و سی و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رییس جمهور برگزار شد و در این جلسه روحانی ضمن آرزوی موفقیت برای رییس جمهور منتخب، 
از ستاد اقتصادی دولت خواست گزارش های الزم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده را به رییس جمهور منتخب ارایه نمایند. در ابتدای این جلسه وزیر نفت گزارشی از عملکرد 
فروش نفت در دوران تشدید تحریم و جنگ اقتصادی ارائه کرد.براساس این گزارش از سال 97 با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ملت ایران، با اعمال سیاست 
ارعاب و تهدید دولت آمریکا مشتریان نفتی کشورمان، تقاضای خود را کاهش دادند و این کاهش درآمد، بر همه بخش ها از جمله بودجه دولت تأثیر گذاشت.در سال 99 نیز عالوه بر تحریم های 
آمریکا و شرایط خاص پاندمی کرونا ، پایین آمدن قیمت نفت، کاهش درآمد دولت را تشدید کرد به نحوی که در مجموع در سه سال جنگ اقتصادی، درآمد نفتی کشور بیش از صد میلیارد 
دالر کاهش یافت.براساس این گزارش، دولت تدبیر و امید در این شرایط تالش کرد در کنار استفاده از روش های غیر متعارف در فروش نفت و فرآورده های نفتی، وابستگی به نفت را در بودجه 
کشور کاهش دهد تا آنجا که وابستگی ۴2 درصدی بودجه به نفت در ابتدای دولت تدبیر و امید، در الیحه بودجه سال 99 به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و برای نخستین بار در کشور، بودجه 
بدون اتکا به درآمدهای نفتی تدوین شد.رییس جمهور با تاکید بر اینکه اولویت دولت، تامین ارز کاالهای اساسی و دارو در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده 
است، گفت: همه تالش دولت بر آن بوده است که با مقاومت در برابر تحریم صد درصدی دشمنان ایران، درآمد ارزی الزم برای تامین کاالهای اساسی و ضروری و حفظ و ارتقای تولید کشور 
را فراهم نماید.روحانی افزود: کارنامه موفقیت دولت در این نبرد نابرابر با تحریم کنندگان قابل مالحظه است. درهمین راستا کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای 
اساســی و نرخ تورم در کشــور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه از مهمترین اهداف دولت بوده است .رییس جمهور اظهار داشت: در سازوکار پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، تامین 
کاالهای اساسی، افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و با تخصیص منابع ارزی الزم، در یک حرکت نظام مند، تامین، تولید و توزیع در کشور، در مسیر بازگشت به رشد و ثبات قرار گرفته است.

هشدار جدی سازمان هواپیمایی به ایرالین های متخلف
تبانیشرکتهایهواپیماییبرای
افزایش۴۰درصدیقیمتبلیت

در حالی شرکت های هواپیمایی به طور هماهنگ اقدام به افزایش 
حدود ۴۰ درصدی قیمت بلیــت پروازهای داخلی کرده اند که 
سخنگوی سازمان هواپیمایی از برخورد با ایرالین های متخلف 
خبر داد.، محمدحسن ذیبخش با اشاره به افزایش قیمت بلیت 
هواپیما، اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری با افزایش قیمت 
بلیت کامال مخالف است و ایرالین ها باید قیمت ها را به نرخ های 
قبلی بازگردانند.وی ادامه داد: در صورت ضرورت افزایش قیمت، 
حتما باید در شورای عالی هواپیمایی مطرح شود و با نظر وزیر 
راه و شهرسازی در این باره تصمیم گیری صورت بگیرد.وی افزود: 
در حال حاضر هیچکدام از این مراحل طی نشده و شرکت های 
هواپیمایی بدون هماهنگی با سازمان هواپیمایی اقدام به افزایش 
قیمت کرده اند.سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: 
سازمان هواپیمایی حتما برخورد الزم را با ایرالین های متخلف 
خواهد داشــت. طی روزهای اخیر شــرکت های هواپیمایی در 
اقدامــی هماهنگ اقدام به افزایش حــدود ۴۰ درصدی قیمت 
پروازهای داخلی کرده اند. مشــخص نیســت دلیــل این اقدام 
غیرقانونی ایرالین ها آنهم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 
چه بوده اســت؟ برخی فعاالن بازار حمل و نقل هوایی کشــور 
می گویند سود شرکت های هواپیمایی داخلی حدود 5۰ درصد 
است. حال با این وضعیت به نظر می رسد آنالیز قیمت ارائه شده 

از سوی ایرالین ها مورد بررسی قرار گیرد.

ادوارد مویا تحلیل کرد
چشماندازبازارارزپساز

انتخاباتایران
ارزش ریال در صورت احیای برجام مستعد صعود قابل توجهی 
خواهد بود. انتخابات ریاســت جمهوری ایران در حالی برگزار 
شد که مذاکرات بین ایران و سایر اعضای برجام برای بازگشت 
آمریکا به توافق هســته ای و رفع تحریم ها کماکان ادامه دارد. 
انتظــار می رود که بازار نفت جهانــی و بازار ارز در داخل ایران 
بیشترین واکنش را به حصول توافق مجدد از خود نشان دهند.

در رابطــه با وقایع اخیــر، ادوارد مویا- تحلیلگر ارشــد ارزی 
بازارهای مالی موسســه اواندا و کارشــناس دعو بلومبرگ و 
رویترز- در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: احیای اقتصاد ایران 
بستگی به پایبندی این کشــور به توافق احیاشده هسته ای 
خواهد داشت. این که یک احیای بسیار سریع را شاهد باشیم 
خیلی محتمل نیست اما )در صورت احیای برجام( شاهد بهبود 
قابل توجه فعالیت های اقتصادی در ایران در سه ماهه پایانی 

سال خواهیم بود.  

چشم انداز بازار نفت
مویا در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به احتمال ورود 
مجدد نفت ایران به بازارهای جهانی پس از برداشــته شــدن 
تحریم ها گفت: با افزایش عرضه نفت شاهد کاهش بهای نفت 
خام در بازارهای جهانی خواهیم بود. خوشــبینی نسبت به باال 
رفتــن قیمت نفت خیلی طول کشــید و اکنون انتظار کاهش 
قیمت ها را داریم.به گفته وی، در نیمه دوم امسال تقاضا برای 
نفت شــدت خواهد یافت اما کمبود در عرضه این محصول در 
مقایسه با دیگر کاالهای اساسی نظیر سویا، تخته چوب و فوالد 
کمتر خواهد بود. در بلندمدت اما با توجه به کم بودن ســرمایه 
گذاری در میادین نفتی جدید و حرکت بســیاری از کشــورها 
به ســمت اســتفاده از انرژی های پاک چشم انداز قیمت نفت 

صعودی است.

بازار ارز در ایران و چشم انداز توافق هسته ای
به گفته این تحلیلگر آمریکایی، اگر ایران به توافق هســته ای 
بازگردد، ارزش ریال می تواند شاهد یک تقویت چشمگیر باشد. 
وی معتقد است که بازارهای مالی منتظر رییس جمهور شدن 
اقای رییسی هســتند و معتقدند که در روند مذاکرات اخاللی 
ایجاد نخواهد شد. بعداز اینکه دونالد ترامپ از توافق هسته ای 
خارج شــد، احیای مجدد توافق باعث خواهد شد سرمایه های 

خارجی جدید وارد ایران شده و ارزش ریال افزایش پیدا کند.
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کاهش ۳۶ درصدی بارش های تهراناستانها
یک مقام مسئول گفت: از ابتدای سال جاری آبی تا ۲۹ خرداد 
۱۴۰۰ میزان بارش های استان تهران ۲۹۱ میلیمتر بود که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۳۶ درصدی نشان 
می دهد.محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری 
از تأسیســات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران  با 
اعالم اینکه از ابتدای ســال آبی جاری تــا ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ 
میزان بارش های اســتان تهران ۲۹۱ میلیمتر بوده گفت: در 
مدت مشابه سال آبی گذشته میزان بارندگی در استان تهران 
۴۵۷ میلیمتر بوده است که این میزان در مقایسه با بارندگی 
سال آبی جاری کاهش ۳۶ درصدی را نشان می دهد. با توجه 
به این شــرایط بی شک اثر کاهشــی بر روند ورودی آب به 
مخازن سدهای تهران بسیار مشــهود است.وی افزود: میزان 
ورودی آب به مخازن ســدهای پنج گانــه تهران تا تاریخ یاد 
شــده یک هزار و ۱۵۹ میلیون متر مکعب بوده است. این در 
حالی اســت که در مدت مشابه سال آبی گذشته ورودی آب 
به دریاچه سدهای تهران یک هزار و ۸۵۳ میلیون متر مکعب 
بوده اســت که مقایسه ها نشان از کاهش ۳۷ درصدی ورودی 
آب به مخازن سدهای تأمین کننده آب شرب تهران در سال 
جاری آبی دارد.به گفته این مقام مسئول، شرایط ورودی آب 
به ســدهای تهران با توجه به پایــان فصل آبگیری و نزدیک 
شدن به فصل تابستان حاکی از بروز شرایط حاد خشکسالی 
اســت به نحوی که در خرداد ماه امسال میزان ورودی آب به 
سدهای تهران ۱۳۱ میلیون متر مکعب بود، این در حالی است 
که همین میزان در خردادماه سال گذشته ۴۲۴ میلیون متر 
مکعب ثبت شده اســت که مقایسه این حجم آب ورودی به 
سدهای تهران کاهش ۶۹ درصدی را نشان می دهد.شهریاری 

حجم ذخیره فعلی آب در ســدهای پنج گانه تهران را ۷۸۸ 
میلیون متر مکعب اعالم کرد و اظهار داشت: این حجم ذخیره 
آب در روز مشــابه سال گذشته یک هزار و ۱۳۹ میلیون متر 
مکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۳۵۱ میلیون متر مکعبی 
ذخیره آب سدهای تحت پوشش شرکت آب منطقه ای تهران 
نســبت به سال گذشته است.مدیر بهره برداری و نگهداری از 

تأسیســات آبی و برق آبی به تفکیک درباره حجم ذخیره آب 
ســدهای پنج گانه تهران توضیــح داد: در حال حاضر میزان 
ذخیره آب ســد امیرکبیر ۱۸۱، سد لتیان ۶۱، سد الر ۱۵۱، 

سد طالقان ۲۹۱ و سد ماملو ۱۰۴ میلیون متر مکعب است.
شهریاری در خصوص نقش نیروگاه های برقآبی تحت پوشش 
شرکت آب منطقه ای تهران و میزان انرژی برقآبی تولید شده 

از ابتــدای فروردین تا ۲۸ خرداد ماه ســال جاری، ادامه داد: 
در ایــن مدت بیش از ۹۹ هزار مگاوات ســاعت تولید انرژی 
برقآبی داشتیم که این میزان تولید در مدت مشابه سال قبل 
حدود ۱۸۰ هزار مگاوات ساعت بوده و به شبکه سراسری برق 
تحویل داده ایم که مقایسه این دو میزان نشان از کاهش ۴۵ 
درصدی حجم تولید برق نسبت به سال گذشته دارد که این 
میزان کاهش ناشی از وضعیت نامناسب منابع آبی سدها است.

وی با اشــاره به میزان تولید روزانه برق از محل نیروگاه های 
برق آبی تهران افــزود: در حال حاضر با برنامه ریزی منابع و 
مصارف آب سدها و اتخاذ برخی تمهیدات و در جهت کمک 
به شــبکه برق سراسری و همچنین ایجاد حاشیه امن جهت 
تأمین آب شــرب، تولیــد برق از نیروگاه هــای برقآبی تحت 
پوشش را به ۲۰۲۰ مگاوات ساعت رسانده ایم که در مقایسه 
با تولید ۲۸۹۰ مگاوات ساعت روز مشابه سال گذشته کاهش 
۳۰ درصــدی را نشــان می دهد.این مقام مســئول در پایان 
گفت: الگوهای بارشــی در سراسر کشــور و همچنین استان 
تهران نشان دهنده بروز شرایط خشکسالی بوده و برای آنکه 
بتوانیم تأمین آب شرب مطمئن و پایدار داشته باشیم نیازمند 
همراهی و همکاری ویژه همشــهریان در مدیریت و مصرف 
بهینه آب هستیم چرا که با توجه به شرایط کرونایی حاکم در 
کشور و ضرورت رعایت بیش از پیش مباحث بهداشتی طبیعتاً 
این امر بر افزایش میزان مصرف آب اثر گذاشته و با توجه به در 
پیش رو بودن فصل تابستان و روزهای اوج گرما از هموطنان 
خواهشمندیم با صرفه جویی و رعایت الگوهای مصرف آب، ما 
را در تأمین آب شرب مطمئن و پایدار در عبور از پیک مصرف 

تابستان کمک و همراهی کنند.

سرپرست شرکت گاز مازندران:
حوزه مدیریت مالی، قلب تپنده سازمان است 
مهنــدس بیگلریان در جمع کارکنــان مدیریت مالی 
گفــت: حوزه مدیریت مالی، قلب تپنده یک ســازمان 
اســت تا بتواند با تجزیه و تحلیل منابع مالی و برآورد 
هزینــه ها، معیارهای اســتاندارد مالــی را در خدمت 
مدیریت ارشد ســازمان قرار داده و زمینه را برای اخذ 
تصمیمات بهتر و بهینه فراهم نماید.وی افزود: ســاختار های سازمانی در همه 
زمینه ها از جمله مالی، اداری، منابع انســانی ابزارهای موثر مدیریتی هســتند 
که اگر درســت عمل گردد سازمان پویا تر می شود.بیگلریان با اشاره به دغدغه 
مند بودن کارکنان نســبت به عملکرد کاری خود تصریح کرد: حاکمیت روحیه 
خدمت، مدیریت صحیح، انضباط مالی و مطالبه گری از اصول مهمی اســت که 
بایــد همواره مد نظر کارکنان امور مالی قرار گیرد.در ابتدای جلســه هریک از 
کارکنان مالی ستاد، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام گرفته واحدهای مالی 
خود، چالشها و مشکالت موجود را مطرح نموده و راهکارهای الزم جهت کاهش 

نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت را مورد بحث و تعامل قرار دادند.

مدیرعامل آبفا استان:
 کرمانشاه بیشترین کاهش بارش 

را داشته است
مدیرعامل آب و فاضالب کرمانشاه با بیان اینکه بیشترین کاهش بارش در کشور 
مربوط به کرمانشاه اســت، در خصوص وضعیت آب شهر کرمانشاه در تابستان 
پیش رو ابراز نگرانی کرد.علیرضا کاکاوند در نشست خبری برگزار شد، با اشاره به 
خشکسالی کشور و کاهش بارش ها در ایران، گفت: بیشترین کاهش بارندگی در 
سراسر کشور مربوط به کرمانشاه به میزان ۱۹۰ میلی متر بوده است.وی کاهش 
۷۰ درصدی دبی چشمه ها که منبع اصلی تامین آب روستاهای استان است را 
از پیامدهای این خشکسالی دانست و عنوان کرد: در خصوص چاه ها نیز به طور 
میانگین سه لیتر در ثانیه کاهش دبی داشته ایم.به گفته این مسئول، دبی سراب 
قنبر که یکی از منابع اصلی تامین آب شهر کرمانشاه است از ۳۰۰ لیتر در ثانیه 
در سال گذشته، اکنون به ۱۰۵ لیتر در ثانیه رسیده است.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان کرمانشاه ادامه داد: در کنار کاهش منابع آبی، متاسفانه میزان 
مصرف همچنان باال است، بگونه ای که در مناطق شهری ۱۷۴۱ لیتر در ثانیه ) 
۱۰۵۰ لیتر آن مربوط به شهر کرمانشاه( و در مناطق روستایی ۲۸۳ لیتر در ثانیه 
کمبود آب داریم.کاکاوند ســرانه مصرف آب در کرمانشاه را ۲۲۳ لیتر در شبانه 
روز اعــالم کرد و با بیان اینکه این عدد در کشــور ۱۷۰ لیتر و در جهان کمتر 
از ۱۵۰ لیتر در شــبانه روز اســت، یادآور شد: در کنار مصرف باالی مشترکین، 
مصارف غیرمجاز و غیرمنطقی هم داریم.وی معتقد است، این مصارف باال منشا 
فرهنگی دارد و  آنچه از نحوه مصرف آب مشاهده می شود نشان می دهد بسیاری 
از مردم هنوز خشکسالی را باور نکرده اند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
کرمانشــاه راهکار اصلی رفع مشکل کم آبی شهر کرمانشاه را اجرای کامل طرح 
آبرســانی بلندمدت از سد گاوشــان دانست که ۲۵۰۰ لیتر در ثانیه آب به شهر 
می رساند.کاکاوند با بیان اینکه این طرح قرار بود سال ۱۳۹۴ اجرا شود اما هنوز 
عملیاتی نشده، خاطرنشان کرد:هم اکنون فقط ۷۰۰ لیتر در ثانیه از سد گاوشاه 

به صورت طرح اضطراری به کرمانشاه می رسد.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:
بحران کم آبی، مانع انجام تعهدات تولیدی و 

صادراتی ذوب آهن نشد
معــاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با بیان این که 
به دلیل شــرایط سخت کم آبی، ذوب آهن حدود ۲ تا 
۳ درصد از برنامه های خود عقب است، گفت: اگر آب 
به حدی کم شود که نتوانیم بدنه کوره ها را خنک نگه 
داریم، احتمال اتفاقات ناگوارهمچون انفجار در کوره و 
توقف چند ساله آن وجود دارد. وی افزود : همزمان با تعمیرات اساسی ایستگاه 
ریخته گری شــماره ۵، نصب برج های خنک کننده هیبریدی ایستگاه ریخته 
گری شماره ۵، تعمیرات اساسی آگلوماشین شماره ۴ و تعمیرات اساسی تعویض 
لوله های اکران دیگ کنورتور شــماره ۲، تعمیرات اساســی درجه ۳ کوره بلند 
شماره ۲ شرکت نیز با موفقیت انجام شد.مهرداد توالییان در خصوص تعمیرات 
اساســی کوره بلند شماره ۲ ذوب آهن، اظهار کرد: این تعمیرات اساسی از نوع 
درجه سه بود که از نظر زمانی در هفت شبانه روز انجام شد.وی تصریح کرد: این 
تعمیرات اساسی برای حفظ شرایط تولید است. فلسفه تعمیرات اساسی حفظ و 
پایداری شــرایط موجود است تا در آینده ضرری به تولید وارد نشود.معاون بهره 
بــرداری ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: با توجه به محدودیت های زیاد در حوزه 
آب و برق که به شدت ذوب آهن را تحت تاثیر منفی قرار داده، تعمیرات اساسی 
کوره بلند شماره ۲ انجام شد، اگرچه این تعمیرات پیشتر برای بازه زمانی دیگری 
برنامه ریزی شده بود.وی با بیان این که ۱۶۰ نقطه کوره بلند شماره ۲ ذوب آهن 
تعمیرات اساسی انجام شده است، گفت: از جمله قسمت های اصلی این تعمیر 
مربوط به زینک خانه و دیگری مربوط به قسمت پل شیب دار بود.توالئیان تاکید 
کرد: به طور معمول برای تعمیرات اساسی، قطعات مورد نیازی که از سال های 
قبل خریداری و نگهداری شده اســت، در زمان مناسب تعمیرات اساسی برای 
نوســازی مورد اســتفاده قرار می گیرد.وی در مورد تعمیرات اساسی کوره بلند 
شماره ۳ ذوب آهن نیز، توضیح داد: اگر برخی اقالم مورد نیاز این کوره همچون 

مواد نسوز از خارج وارد کشور شود.

با حکم مدیرعامل گاز گلستان ،سرپرست بهره 
برداری گاز مرکز استان منصوب شد

طی نشســتی باحضورحمیدی فرماندار گرگان ومدیرعامل شرکت گازاستان 
گلستان که درمحل فرمانداری شهرستان برگزارشد ابوالفضل نرسی   بعنوان 
سرپرست  بهره برداری گاز مرکز استان منصوب شد.دراین جلسه،مدیرعامل 
شــرکت گازاســتان  بــا قدردانــی ازحمایتهــا و پیگیریهای  ارزشــمند 
فرماندارشهرســتان دراجرای پروژه های گازرسانی منطقه  بویژه ۳ روستای 
کوهســتانی  شاهکوه علیا و ســفلی و چهار باغ ، گزارشی ازعملکرد شرکت 
درسطح شهرستان ارائه نمود.علی طالبی  با بیان اینکه  فلسفه تغییر و تحول 
در سازمان، روح جدید در کالبد مجموعه  می دمد افزود: تالش ما بر این است 
که مدیران ادارات را براســاس رعایت اصل شایسته ساالری و از بین نیروهای 
متخصص  داخل  سیســتم شرکت  انتخاب نمائیم .  درادامه محمد حمیدی 
فرمانــدار گرگان نیزبا قدردانی ازخدمات  قابل توجه  شــرکت گازدرســطح 
شهرستان تصریح کرد:خوشبختانه سطح رضایت مندی مردم منطقه ازشرکت 
گاز در حد بسیار باالیی قرار داشته و شکایتی از نحوه خدمات  این شرکت   به 

این فرمانداری  ارسال  نمی شود. 

 تقاضای سوخت هند در حال
ریکاوری است

گزارش جدید نشــان می دهد تقاضای سوخت هند در دو هفته 
ابتدایی ماه ژوئن ۱۳ درصد جهش کرده و به ســوی ثبت اولین 
رشد ماهانه از مارس تا کنون پیش می رود.به گزارش راشاتودی، 
گزارش جدید نشــان می دهد تقاضای سوخت هند در دو هفته 
ابتدایی ماه ژوئن ۱۳ درصد جهش کرده و به ســوی ثبت اولین 
رشد ماهانه از مارس تا کنون پیش می رود.این نشان می دهد بازار 
از بدترین دوران بحرانی خود تحت فشــار موج دوم کرونا عبور 
کرده و مصرف در حال بازگشــت اســت.منابع آگاه به بلومبرگ 
خبر داده اند فروش ســوخت دیزل که پرفروش ترین سوخت در 
جاده های سومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان است و فروش 

بنزین از سوی بزرگترین پاالیشگاه های هند جهش کرده است.

درخواست برای کاهش مصرف
احتمال افزایش خاموشی ها

شرکت توانیر به دنبال پیش بینی صورت گرفته درباره افزایش دمای هوا، اطالعیه 
ای را صادر کرد.در اطالعیه توانیر آمده است که با توجه به پیش بینی افزایش دما 
در اغلب نقاط کشــور و تداوم آن تا پایان هفته جاری، همچنین محدودیت های 
ایجاد شده در بخش تولید به دلیل تعمیرات واحد نیروگاه بوشهر که تا آخر هفته به 
طول می انجامد، از عموم هموطنان درخواست می کنیم به منظور کمک به تامین 
برق و جلوگیری از بروز خاموشــی به ویژه در این شرایط، نسبت به کاهش مصرف 
برق خود در فاصله ســاعت های ۱۲ تا ۱۸ اقدام کنند.به این منظور خواهشــمند 
است به نکاتی همچون تنظیم کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از دور کند 
کولرهای آبی، استفاده از نور طبیعی روز و خاموش کردن المپ های اضافی و عدم 
استفاده از وسایل پرمصرف برقی مانند اتو، بخارشور، لباسشویی، ظرفشویی و... در 

ساعات گرم روز )۱۲ تا ۱۸( توجه شود.

کاهش ۲۸ درصدی حجم آب مخازن کل کشور
براســاس آمار بهره برداری از سدهای مخزنی کشــور تا پایان ۲۱ خردادماه سال آبی 
۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ حجم آب موجود مخازن کل کشور ۲۸ درصد نسبت به سال گذشته 
کاهش یافته است. براساس آخرین آمار ارائه شده در حال حاضر حجم آب موجود در 
مخازن کل کشور ۲۸.۰۱ میلیارد مترمکعب است که این عدد در سال گذشته ۳۹.۰۶ 
میلیارد مترمکعب بوده، همچنین کل ورودی آب از ابتدای ســال آبی تاکنون ۲۶.۰۶ 
میلیارد مترمکعب در ســال جاری بوده که این عدد در ســال گذشته ۴۹.۴۲ میلیارد 
مترمکعب بوده  که بیانگر کاهش ۴۷ درصدی ورودی آب به مخازن کل کشــور است.

میزان کل خروجی آب از ابتدای ســال ابی تاکنــون ۲۵.۱۹ میلیارد مترمکعب ثبت 
شــده که این عدد در سال گذشــته  ۳۸.۸۸ میلیارد مترمکعب بوده و گویای کاهش 
۳۵ درصدی خروجی آب از مخازن کل کشــور است.گفتنی است ظرفیت کل مخازن 
سدها ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب بوده و درصد پرشدگی سدها در حال حاضر ۵۶ درصد 
و ورودی ســدها در هفته جاری ۰.۳۲ میلیارد مترمکعب و در مدت مشــابه سال آبی 
گذشته ۰.۸۱ میلیارد مترمکعب بوده، عالوه بر این خروجی سدها در هفته جاری ۰.۷۴ 
میلیارد مترمکعب و در مدت مشابه ســال آبی گذشته ۱.۲۲ میلیارد مترمکعب بوده 
است.وضعیت سدهای مهم شرب و کشاورزی تا پایان ۲۱ خرداد ماه گویای این است 
که به جز ســد رییسعلی دلواری در استان بوشهر در مابقی سدهای مهم کشور شاهد 
کاهش حجم مخازن سدها هستیم که بیشترین کاهش در سد شمیل و میان در استان 
هرمزگان با ۷۹ درصد کاهش ثبت شــده اســت.بعد از آن سدهای استان سیستان و 
بلوچستان وضعیت چندان مطلوبی ندارند تا جایی که در سد چاه تیمه ۴ شاهد کاهش 
۷۳ درصدی حجم مخازن ســد هستیم. در اســتان تهران نیز سدهای پنج گانه با ۳۰ 
درصد تغییر نســبت به سال گذشته در حال حاضر ۷۹۱ میلیون مترمکعب موجودی 

مخازن دارند و ۴۲ درصد مخزن سدهای تهران پر هستند.

 قرارداد خط لوله ۱۲ میلیارد دالری
 آرامکو نهایی شد

صندوق جاده ابریشــم چین )سیلک رود فاند( و شرکت ســرمایه گذاری Hassana به 
گروهی پیوستند که ۱۲.۴ میلیارد دالر در خطوط لوله نفت آرامکوی سعودی سرمایه 
 EIG Global Energy گذاری می کنند. این کنسرسیوم که در راس آن شرکت آمریکایی
Partners قرار دارد، اکنون قراردادی را برای خرید ۴۹ درصد ســهم در شرکت خطوط 
لوله نفت آرامکو نهایی کرده اســت.این گروه شامل  شــرکت سرمایه گذاری مبادله 
)صندوق ســرمایه دولتی ابوظبی( و شرکت مدیریت دارایی سامسونگ است. ابوظبی 
پایتخت امارات متحده عربی است و به همراه عربستان سعودی از اعضای کلیدی اوپک 
به شمار می روند.شــرکت خطوط لوله نفت آرامکو از حقوق ۲۵ سال پرداخت تعرفه 
برای نفتی که از طریق شبکه خط لوله نفت آرامکو منتقل می شود، برخوردار خواهد 
بود. آرامکو که بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است، ۵۱ درصد مالکیت این شرکت 
را در اختیار خواهد داشت.بر اساس گزارش بلومبرگ، آرامکو در راستای برنامه فروش 
داراییهای فرعی، به دنبال تهیه پول از توافق مشابه برای خطوط لوله گاز طبیعی خود 
اســت. پولی که از طریق فروش داراییهای فرعی به دســت می آید به آرامکو کمک 
می کند ســود نقدی ساالنه ۷۵ میلیارد دالری که به سهامدارانش وعده داده است را 

پرداخت کند.

یک کارشــناس حوزه انرژی گفت: فراموش نکنیم 
که درصد عظیمی از همسایه شرقی به انرژی اولیه 
هم دسترســی ندارند، در کالن قضیه و مهمتر از 
پاکستان، بازار هند است که ما از آن غافلیُم کشوری 
که در ۱۰ ســال آینده بزرگتریــن مصرف کننده 
انرژی جهان خواهد شــد. در هر حال الزمه ورود 
بــه بازارهای امروز انعطاف و تغییر رویکرد اســت 
تا حداقل اگر برنده نشــویم عقب هم نمانیم.بهروز 
نامــداری درباره ظرفیت های بازار پاکســتان برای 
انرژی ایران اظهار داشــت: ما بعنوان دومین کشور 
دارنده گاز جهان سهم چندانی در بازار جهانی گاز 
نداریم و میزان تجارت ما کمتر از یک درصد است. 
وی با بیان اینکه صادرات گاز همواره در کشور ما با 
موافقان و مخالفان زیادی مواجه بوده، افزود: برخی 
معتقدند نبایــد گاز و انرژی را صادر کنیم، باید در 
داخل کشور به مصرف رســانده و تبدیل به دیگر 
کاالها کنیم، حتی گفته می شــود که قطر، امریکا 
و روســیه هم که با ال ان جی صــادرات دارند کار 
اشــتباهی می کنند بنابراین صــادرات گاز همواره 
بیش از مباحث بین المللی با چالش داخلی مواجه 
بوده است. این کارشناس حوزه انرژی گفت: در هر 
حال ۲۰ درصد جمعیت پاکســتان با حدود ۳۰۰ 
میلیون نفر جمعیت  هیچگونه دسترسی به انرژی 
ندارند، بنابراین بازار بکر و بزرگی اســت. اما نکته 
مهم تر اینکه این کشور توان پرداخت بهای انرژی را 

ندارد و این جای سوال است، حتی وزیر نفت وقت 
هم به این موضوع اذعان داشته که برای بازگرداندن 
پول حاصل از صادرات به این کشــور به مشــکل 
برمی خوریم. وی در ادامه بیان داشــت: این مسئله 
را باید مدنظر قرار دهیم اوضاع پاکســتان نســبت 
به گذشــته متفاوت تر شده و به همین دلیل است 
که شــاهد هجوم صادرکنندگانی مثل عربستان، 
قطر، امریکا و روســیه برای احداث پایانه ال ان جی 
در این کشور هســتیم. پاکستان اکنون ساز و کار 
خرید انرژی را لیبرال تر کرده، مصرف کنندگان گاز 
را بــا قیمت فوب خرید و فروش می کنند. بنابراین 
می تــوان گفت که قضیه پرداخت پول حل شــده 
است. موضوع احداث زیرساخت های انتقال گاز هم 
که با مشکل مواجه بود طی قراردادی در ۲۰۱۷ و 
تاسیس صندوقی برای پرداخت ها تا حدی رفع شده 
است.نامداری گفت: آنچه هنوز فرصت ورود به بازار 
پاکســتان را پیش روی ما قرار می دهد؛ عربستان 
برنامه احداث پایانه را از گوادر در نزدیکی مرز ایران 
به کراچی منتقل کرده است و این امیدواری را برای 
ما بوجود می آورد که ســاز و کاری اندیشیده شود 
تا از طریق ذخیره انرژی و یا تجارت به پاکســتان 
برگردیــم و با تجدیدنظــر در قراردادها به گونه ای 
پیش برویم که مشــکل عدم پرداخت ها حل شود.

وی تاکید کرد: فراموش نکنیم که درصد عظیمی از 
همسایه شرقی به انرژی اولیه هم دسترسی ندارند، 

در کالن قضیه و مهمتر از پاکستان بازار هند است 
که ما از آن غافلیم، کشوری که در ۱۰ سال آینده 
بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان خواهد شــد. 
در هر حال الزمــه ورود به بازارهای امروز انعطاف 
و تغییر رویکرد اســت تا حداقل اگر برنده نشویم 
عقب هم نمانیم.به گزارش ایلنا، عربستان سعودی 
تصمیم گرفته است یک پاالیشگاه نفت ۱۰ میلیارد 
دالری در کراچی پاکســتان احــداث کند، این در 
حالی اســت که قبال برنامه احداث این پاالشــگاه 
در بندر گوادر پاکســتان در دستور کار قرار داشته 
اســت. این موضوع از منظر اینکه تغییر مکان بازار 
یک بندر را به لحاظ ســرمایه گذاری دچار چالش 
می کند یک طرف ماجرا اســت امــا موضوع مهم 
برای ایران اینکه تغییر مکان سرمایه گذاری ریاض 
از همســایگی ایران به مکان دیگری می تواند برای 
چشم انداز صادرات احتمالی انرژی ایران به بازارهای 
شرقی کشــور را تاحدی روشن نگاه دارد. صادرات 
به کشــوری که هم به لحاظ مواضع داخلی و هم 
به لحــاظ محدودیت های بین المللی همواره با فراز 
و نشیب مواجه بوده است و باز هم این سوال را در 
ذهن متبادر می کند که با وجود رقبای دســت به 
نقدی چون عربستان و قطر در همین نزدیکی و یا 
روسیه و امریکا در سرزمین های دورتر آیا ایران باز 
هم باید شانس خود را برای ورود به این بازار نوپا و 

البته بزرگ و تشنه انرژی امتحان کند؟

صادرات انرژی به پاکستان؛
 از موانع داخلی تا چالش های بین المللی
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گزیده خبر  در 5 سال گذشته

از دست رفتن ۱۷ میلیارد دالر بازار صادراتی
رییس ســابق سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در مورد توانمندسازی بنگاه ها هم 
ضعیــف عمل کرده ایم، از میان حدودا ۱۲ هزار شــرکت حقوقــی و فرد حقیقی که 
صادرات می کنند، فقط حدود ۴۵۰ شــرکت صادراتی هســتند که ۹۰ صادرات را در 
اختیار دارند و این رقم بســیار کم است. باید این موضوع را در دستور کار قرار دهیم 
که تعداد این شــرکت ها را ساالنه به بیش از ۱۰۰۰ شرکت افزایش دهیم که مستلزم 
یک برنامه ریزی دقیق از سوی متولیان امر است.محمدرضا مودودی در مورد وضعیت 
تجاری کشور اظهار کرد: شرایط امروز بسیار خاص است، تجربه تلخی را با تحریم های 
اخیر و شیوع کرونا در بخش تجارت خارجی داشتیم که منجر به افت شدید آمارها در 
سال های اخیر به خصوص در صادرات شد و شاهد آنیم که در طول ۵ سال گذشته در 
حدود ۱7 میلیارد دالر از بازار خود را از دست داده ایم و حدود 7 میلیارد دالر آن فقط 
مربوط به ســال ۹۹ بوده که عدد بسیار بزرگی و با اهمیتی است.وی افزود:  اگر دولت 
آینده می خواهد در ایجاد اشتغال و توسعه درآمد ارزی تجربه موفقی کسب کند باید 
در این بخش ســرمایه گذاری، مدیریت و برنامه ریزی جدی داشته باشد. بخش زیادی 
از بازاری که در تحریم از دســت دادیم به علت عدم برقراری روابط بانکی و نداشــتن 
پیمان های تجاری و توجه بیش از حد به بازار داخلی بوده است.مودودی تصریح کرد: 
با یک نگاه منطقی، بخش صادرات نفتی و غیرنفتی ما تنها منابع ارزی کشور است که 
قادر به گرداندن چرخ های تولیدی و تجاری داخلی اســت و لذا در هر دو بخش باید 
به صورت جدی برنامه  ریزی و هدف گذاری کرد. البته در بخش نفت، ما یک وزارتخانه 
بزرگ با اختیارات و امکانات زیاد داریم که تمرکز باالیی هم از سوی حاکمیت متوجه 
آن است و همه تالش ها هم برای تسهیل تجارت نفتی و برگشت ارز حاصل از صادرات 
آن اســت ولی در مورد صادرات غیرنفتی مسائل پیچیده تر است.وی با انتقاد از نبود 
تمرکز در فرماندهی و تصمیم گیری تجارت غیرنفتی گفت: متاسفانه ما یک فرماندهی 
واحد در بخش تجارت خارجی نداریم. تجربه چهار ســال گذشته نشان داد که حتی 
در وزارت صمت هم که به هرحال متولی اصلی تجارت خارجی کشــور است چندان 
به این مســئله اهمیت داده نشده و شــاید بتوان گفت بزرگترین قربانی ادغام وزارت 
بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، تجارت خارجی بوده اســت.مودوی ابراز امیدواری 
کرد: دولت آینــده بتواند یک فرماندهی واحد را ایجاد کرده و فضای تجارت خارجی 

را تســهیل و به شیوه هوشمندانه تری مدیریت کند.این کارشناس اقتصاد بازرگانی با 
تاکید بر اهمیت تنوع کاالهــای صادراتی بیان کرد: گرچه ما ظرفیت تولیدی زیادی 
در داخل کشــور داریم اما این به معنای ظرفیت صادراتی مستعد نیست. دولت آینده 
بایــد به طور جدی روی تولیدات در مقیاس صادراتی و تنوع ســازی در محصوالت و 
افزایــش توان رقابت پذیری آنها کار کند. ما از میان ۸ هزار کد HF هشــت رقمی که 
در دنیا صادر می شــوند، فقط حدود ۵۰۰ قلم کاال داریم که ۹۰ درصد از اقالم ســبد 
صادراتی ما را تشــکیل می دهند، این رقم بسیار محدود و آسیب پذیر است.مودودی 
یادآور شــد: در مورد توانمندسازی بنگاه ها هم ضعیف عمل کرده ایم، از میان حدودا 
۱۲ هزار شرکت حقوقی و فرد حقیقی که صادرات می کنند، فقط حدود ۴۵۰ شرکت 
صادراتی هســتند که ۹۰ صادرات را در اختیار دارند و این رقم بســیار کم است. باید 
این موضوع را در دســتور کار قرار دهیم که تعداد این شرکت ها را  ساالنه به بیش از 
۱۰۰۰ شــرکت افزایش دهیم که مستلزم یک برنامه ریزی دقیق از سوی متولیان امر 
است.وی افزود: شاید یکی بزرگترین موانع ما برای تجارت خارجی کشور سیاست های 
غلط ارزی بوده که باعث شــده کارت های اجاره ای جایگزین شرکت های بزرگ واقعی 
در فعل صادرات شوند که متاسفانه نه تنها برند تجاری ایران را خراب کردند بلکه مانع 
شدند که بازار شرکت های توانمند ما توسعه پیدا کند و ما صادرات شفافی داشته باشیم 
و در عین حال موجب فساد و خروج ارز از کشور شد. این یک تهدید جدی است که 
اگر سیاست های ارزی کشــور سازماندهی و با سیاست های تجاری هماهنگ نشوند، 
در آینده می تواند منجر به یک مصیبت تلخ برای اشــتغال، ســرمایه گذاری و توسعه 
درآمدهای ارزی کشور باشــد.مودودی همچنین تصریح کرد: موفقیت در این موارد 
بســتگی دارد به تیم اقتصادی دولتی که شکل می گیرد و اینکه مدیران دستگاه های 
اجرایی چه رویکرد، توان اجرایی و بینش تجاری داشته باشند. ما تجربه این را داشتیم 
کــه وقتی مدیران توانمند روی کار آمدند ما شــاهد جهش در حوزه تجارت خارجی 
بودیــم. و برعکس، بهترین دوره های تاریخی گاهی به دلیل انتخاب نادرســت افراد، 
بی نتیجه از دســت رفته اند. لذا جدا از تحریم، کرونا و سیاست های خصمانه دشمنان 
خارجی، باید موضوع مدیریت اجرایی را بسیار جدی بگیریم. به هر میزان که مدیران 
دولت ســیزدهم توانمند باشند ما هزینه کمتری برای توسعه خواهیم داد و حتی در 

این شریط سخت هم می توان امیدوار بود که گشایش هایی در حوزه تجارت خارجی و 
گسترش روابط بین الملل شکل بگیرد.رییس سابق سازمان توسعه تجارت خاطرنشان 
کرد: در بزرگترین رویداد جهانی هویت رقابتی ملت ها که قرار است به مدت ۶ ماه از 
مهرماه تا فروردین در دبی برگزار شود و این رویداد هر ۵ سال یک بار برگزار می شود، 
کشورها با برندی که می خواهند مردم دنیا با آنها آشنا شوند باهم رقابت می کنند. خود 
را در پناه گذشته و میراث تاریخی شان بازتعریف می کنند و به دیگر ملت ها تصویری 
از آینده خود را نشــان می دهند.مودودی خاطرنشــان کرد: ولی ما در طول دوره های 
گذشته اکسپو، هیچ برنامه ای برای این رویداد نداشتیم و نسبت به آن بی تفاوت بوده ایم 
و نتیجه این غفلت و اهمیت کمی که به اینچنین رویدادهای جهانی داده ایم، از دست 
رفتن بازارها، تخریب برند ایران و کاهش فضای تعامل ســازنده با دنیا بوده است.وی 
همچنین با تاکید بر اهمیت و ضرورت پرداختن به فناوری های نوین و تکنولوژی های 
پیشــرفته بیان کرد:  سهم »های تک« از سبد صادراتی ما بسیار کم است. افغانستان 
و عراق که بازارهای اصلی ما هستند اگر به ثبات سیاسی برسند می توانند به سرعت 
کارخانجاتی که تکنولوژی پیچیده ای ندارند را در کشور خود ایجاد و فعال کنند و ما را 
از بازار خود حذف کنند و در این صورت، چشم انداز پیچیده ای در مورد حجم تجارت 
خود با این دو کشور در انتظار ما خواهد بود. اما اگر در موضوع »های تک« برنامه ریزی 
دقیق و هدفمندی بشود و در صنایع های تکی که در آنها حرف برای گفتن داریم را 
تجاری سازی، بین المللی و سرمایه گذاری کنیم و پروژه های صادراتی بزرگی مبتنی بر 
های تک تعریف و حمایت شوند، شاید امیدوارم شویم که در ۱۰ سال آینده همچنان 
بازار رو به رشدی را تجربه می کنیم.مودودی در پایان متذکر شد:  جمله معروفی وجود 
دارد که می گوید »علت از بین رفتن تمدن ها و فرهنگ ها در طول تاریخ این بوده است 
که حکومت ها به پرسش های نو، پاسخ های کهنه دادند« امیدواریم که دولت سیزدهم 
بتواند به پرســش هایی که از جنس امروزند، پاســخ هایی از جنس امروز بدهند و این 
تنها زمانی امکان دارد که مدیرانی با رویکرد امروزی روی کار بیایند و ما به گذشته و 
مدیرانی بازنگردیم که آزمون خود را پس داده اند و نتوانستند تاثیر مطلوبی روی آینده 
اقتصادی کشــور بگذارند. فقط با مدیران آینده نگر، جسور، هوشمند و عملگراست که 

می توان آینده ای متفاوت از گذشته را در دولت های آتی متصور شد.

قیمت گذاری دستوری لغو شود
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران لغو قیمت گذاری دســتوری، برقراری امنیت 
ســرمایه گذاری، اخذ مالیات از بخش خاکســتری و لغو تحریم ها را از جمله 
مطالبات مهم فعاالن اقتصادی از دولت ســیزدهم عنوان کرد.عباس آرگون در 
مورد مطالبات بخش خصوصی از دولت سیزدهم اظهار داشت: یکی از مطالبات 
مهم، بهبود فضای کســب و کار در کشور است؛ برای این امر نیز به رفع قوانین 
مخل و زائد کســب و کار، کاهش بروکراسی صدور مجوزها، حذف سازمان های 
مداخله گر و موازی، استقرار دولت الکترونیک، جلوگیری از اخذ تصمیمات خلق 
الســاعه، ثبات بخشی به قوانین و مقررات جهت پیش بینی پذیر کردن اقتصاد 
آتی برای ســهولت برنامه ریزی، حذف مقررات رانت زا و حذف امضاهای طالیی 

نیاز داریم.

ضرورت لغو قیمت گذاری دستوری
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: از سویی دیگر نیز حجم دولت 
باید کوچک شود زیرا بخش عمده ای از درآمدهای جاری کشور صرف هزینه های 
دولت می شود؛ دولت باید چابک شده و از تصدی گری و عاملیت به سمت نظارت 
و هدایت حرکت کند و هزینه های جاری خود را کاهش دهد. ضمن اینکه دولت 
نباید با بخش خصوصی رقابت کند.وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این اســت که 
دولت باید از قیمت گذاری دستوری دست بردارد و به مکانیزم بازار اعتقاد پیدا 
کند؛ در همین راســتا باید از توســعه بخش خصوصی به عنوان بخش پیشران 
و رشــد اقتصادی کشــور حمایت کند. همچنین الزم است از اتخاذ تصمیمات 
سیاســی برای اقتصاد اجتناب شود. به طور کلی باید شاهد کاهش نااطمینانی 

ها در اقتصاد باشیم و عدم قطعیت ها در بخش اقتصادی و سیاسی کم شود.

دولت باید به مردم پاسخگو باشد
نایب رئیس کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: در دولت 
ســیزدهم باید شاهد شفافیت عملکرد و پاســخگویی به مردم باشیم. شفافیت 
کمک می کند که مبارزه جدی با علل و منشاء های فساد صورت گیرد و سرمایه 
اجتماعی مردم تقویت و با قاچاق کاال نیز مبارزه جدی شــود.وی با بیان اینکه 
سرمایه گذاری ها باید بر اساس مزیت های کشور باشد، اظهار داشت: موضوع مهم 
دیگر لزوم لغو تحریم هاســت؛ زیرا در این ســال ها تحریم ها هزینه زیادی را به 
اقتصاد کشــور وارد کرده و تجارت کشــور چه در بخش واردات و چه در بخش 
صادرات مختل شــده است. تجار به دلیل تحریم مجبور به پرداخت هزینه هایی 
باالتر از حد اســتاندارد هستند. تجار از منابع خاصی باید خرید کنند و از همه 
منابع توان خرید ندارند؛ هزینه های حمل و نقل بیشتر شده است و نقل و انتقال 
پول از مجاری قانونی انجام نمی شــود.آرگون گفت: باید شــاهد ثبات در کشور 

باشیم و عدم قطعیت ها کاهش یابد تا سرمایه گذاری توسعه یابد.

امنیت سرمایه گذاری برقرار شود
وی افزود: همچنین از نیروهای انسانی و نخبگان ایرانی به صورت سیستماتیک 
حداکثر اســتفاده شود تا هم اشتغال ایجاد شود هم از خروج این افراد از کشور 
جلوگیری شــود، به این ترتیب می توانیــم از این توان مدیریتی با کیفیت برای 
توســعه اقتصاد کشــور حداکثر اســتفاده را ببریم.عضو هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهــران افزود: همچنین باید برای پرورش مدیران آتی کشــور از بین 
نخبگان فارغ از گرایش های سیاسی آنها برنامه ریزی شود تا ناکارآمدی مدیریتی 

به حداقل برسد.

لزوم اخذ مالیات از بخش خاکستری اقتصاد کشور
وی بــا بیان اینکه اصالح نظام مالیاتــی از دیگر مطالبات مهم بخش خصوصی 
اســت، گفت: در همین راســتا اســتقرار نظام جامع مالیاتی، برقراری عدالت 
مالیاتــی، شــفافیت در تراکنش های مالی، کاهش معافیت هــای مالیاتی، اخذ 
مالیات از بخش های خاکســتری و غیرشفاف اقتصاد و توسعه پایه های مالیاتی 
باید در دســتور کار قرار گیرد.نایب رئیس کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران افزود: همچنین بهبود وضعیت هدفمندی یارانه ها، بهبود وضعیت 
دهک های پایین درآمدی، توســعه صادرات غیرنفتی از طریق در دست داشتن 
بازارهای نوظهور و تمرکز بر بازار کشورهای منطقه، جلوگیری از خام فروشی و 
ایجاد ارزش افزوده، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و حمایت از بخش های 
تولیدی به ویژه در بخش تأمین مالی واحدها از دیگر مطالبات بخش خصوصی 

از دولت سیزدهم است.

5 مطالبه اولویت دار فعاالن اقتصادی از دولت سیزدهم
آرگون در مورد چالش های اولویت دار تصریح کرد: بهبود فضای کســب و کار، 
ثبات بخشــی به قوانین و مقررات، کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و اصالح نظام 
بانکی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی ۵ چالش اولویت دار اقتصاد کشــور 
اســت که فعاالن اقتصادی انتظار دارند دولت ســیزدهم حل و فصل آنها را در 
اولویــت خود قرار دهد.عضو هیأت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران گفت: این 
مشکالت شاید در بلندمدت حل شوند اما باالخره باید از یک جایی شروع کرد؛ 
دولت سیزدهم باید از شعارزدگی جدا شود و به سمت عملگرا بودن حرکت کند. 
برنامه محوری مهم ترین موضوع در دست دولت باید باشد که البته آن هم باید 
بر اساس واقعیات جامعه باشد نه بر اساس مطلوبیت های ذهن دولت. دولت باید 
بداند که شناخت درست از مسائل کشور برای تصمیم گیری بسیار مهم است.وی 
در مورد وضعیت ۴ سال اخیر نیز گفت: در دولت دوازدهم فشارهای حداکثری 
تحریم ها را داشــتیم و به نوعی این تحریم ها بی سابقه بود که مصادف با پدیده 
منحصربه فرد شیوع ویروس کرونا نیز شد که آثار منفی خود را در اقتصاد کشور 

در قالب تغییرات نرخ ارز، تورم و فشارهای معیشتی نشان داد.

مقایسه دوماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان داد:
 افزایش صادرات کاالهای ایرانی 

به آفریقای جنوبی
دبیر میز آفریقای جنوبی ســازمان توسعه تجارت ایران گفت: در دو ماهه سال 
۱۴۰۰ صــادرات ایران به آفریقای جنوبی به ارزش ۳۲ میلیون دالر بوده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۵۱ درصدی داشته است.، لیال باغبان 
با بیان این خبر گفت: بر اســاس آمارها در ۲ماهه نخســت سال جاری بیش از 
۱۴۸ هزار تن کاال به ارزش ۳۲ میلیون دالر به آفریقای جنوبی صادر شــده که 
در مقایسه با رقم ۶ میلیون دالر و ۳۹ هزارتن مدت مشابه سال قبل نشان دهنده 
رشــد ۲7۹ درصدی در وزن و رشــد ۴۵۱ درصدی در ارزش است. وی افزود: 
همچنین در مدت یاد شده، بیش از ۰.۱ هزار تن کاال به ارزش ۰.۴ میلیون دالر 
کاال از آفریقای جنوبی به کشــورمان وارد شــده و بر این اساس کشور آفریقای 
جنوبی از جمله شرکای با بیشترین تراز تجاری مثبت است.باغیان گفت: اقالم 
عمده صادراتی به آفریقای جنوبی در دو ماهه ســالجاری شــامل اوره به ارزش 
۲۶/7 میلیون دالر و گوگرد به ارزش ۴/۶ میلیون دالر بوده که صادرات اوره طی 

دو ماهه سال ۹۹ معادل ۴/۵ میلیون دالر برآورد شده است.

حضور 75 شرکت از 12 استان کشور 
در نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان

هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته اصفهان 
از یکم تیرماه و با حضور 7۵ شــرکت از اســتان های مختلف کشور 
آغاز می شود.به گزارش ستاد برگزاری هفدهمین نمایشگاه تخصصی 
قطعات خودرو اصفهان، این نمایشگاه که تا چهارم تیرماه و به مدت 
چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان برپا خواهد 
بود، شرکت های فعال در زمینه تولید قطعات خودرو را گرد هم جمع 
خواهد کرد تا جدیدترین فعالیت ها و به روزترین پتانسیل های خود را 
در معرض بازدید متخصصان، کارشناسان و عالقمندان به این حوزه 
قرار دهند.در این دوره نمایشــگاه، 7۵ شرکت از ۱۲ استان اصفهان، 
فارس، تهران، البرز، قزوین، خوزســتان، خراســان رضوی، مرکزی، 
آذربایجان شــرقی، بوشهر، همدان و مازندران حضور خواهند داشت 
و دســتاوردها و توانمندی هــای خــود را در ۹۰۰۰ مترمربع فضای 
نمایشگاهی به نمایش خواهند گذاشت.شرکت کنندگان در هفدهمین 
نمایشــگاه تخصصی قطعات خــودرو و صنایع وابســته اصفهان در 
زمینــه قطعات و مجموعه های خودرو، قطعات موتور، اجرا و قطعات 
الکترونیک خودرو، ماشــین آالت و تجهیزات قطعه سازی، تحقیقات 
و طراحی مهندســی، مواد اولیه و تجهیزات جانبی خودرو، بازرگانی 
و خدمات پــس از فروش، لوازم تزئینی خــودرو، تعمیر و نگهداری 
خودرو، محصوالت پاک کننده و شوینده خودرو، سیستم های شاسی، 
تیونینگ، بیمه و... فعالیت دارند و تنوع فعالیت های آنها سبب شده 
تا این نمایشــگاه به یک نمایشــگاه جامع در حوزه قطعات خودرو 
تبدیل شود.از جمله برندهای فعال در این نمایشگاه می توان به ایزل، 
پارت لنــد، نگار خودرو، ماناپارت، داناصنعت، یورفلکس، آرون پاالک، 
رینگ ســایپا، پارس اگزوز، یونیت پارت، سیناپس، کیمیاتدبیر، یکتا 
باتری، فراز باتری، ایران دلکو، اگزوز خراســان، TLG، گروه بازرگانی 
قطعه سبز، تابان موتور اسپادان، همگام خودرو و آسیالنت اشاره کرد.

مدیرعامل ایمپاسکو خبر داد: 
واگذاری راهبری آنتیموان سفیدابه به 

شرکت گل گهر
ظطسیستان و بلوچستان به شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر واگذار شــد.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران، امیرعلی طاهرزاده با بیان این 
مطلب گفت: در راســتای اجرای اصل ۴۴ 
قانون اساسی و با هدف جذب سرمایه بخش خصوصی و ایجاد اشتغال 
و جهش تولید در مناطق کمتر توسعه یافته، انجام راهبری کارخانه 
تولید شمش آنتیموان سفیدابه با استفاده از کانسنگ معادن آنتیموان 
ســفیدابه، حیدر آباد، شــور چاه و توزگی واقع در استان سیستان و 
بلوچستان به شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر واگذار شد.وی در 
ادامه با اشاره به قرارداد منعقد شده گفت: اجرای عملیات مربوط به 
اکتشاف، تجهیز، آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی از 
معادن مذکور، فرآوری و تولید شمش آنتیموان و توسعه واحد فرآوری 
از جملــه مفاد این قرارداد می باشــد.طاهرزاده مدت اجرای قرارداد 
واگذاری راهبری آنتیموان به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر را از 
خردادماه سال جاری به مدت ۱۰ سال بیان کرد.مدیرعامل ایمپاسکو 
در ادامه با اشــاره به تاریخچه فعالیت واحد فرآوری تولید شــمش 
آنتیموان مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان 
گفت: از ابتدای فعالیت این واحد تاکنون تالش های بی وقفه ای جهت 
افزایش و بهینه سازی تولید کارخانه از جمله ایجاد تغییرات در خط 
تولید و همچنین اخذ پروانه های اکتشاف و ذخایر آنتیموان در استان 
از جمله معادن و محدوده های اکتشافی “حیدرآباد، کیچی، لخشک، 
شورچاه و توزگی” شــکل گرفته است.گفتنی است قرارداد واگذاری 
راهبری کارخانه تولید شــمش آنتیموان سفیدابه به شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر به امضای مدیران عامل و روســای هیئت مدیره 
شرکت های های تهیه و تولید مواد معدنی ایران و شرکت معدنی و 

صنعتی گل گهر رسیده است.

وزیر صمت:
 خودروسازان خودروی باکیفیت 

به مردم بدهند
وزیر صمت بر لزوم عرضه خودروی باکیفیت توســط خودروسازان 
تأکید کرد.به گزارش وزارت صنعــت، معدن و تجارت، علیرضا رزم 
حســینی در نشســت با مدیران یکی از گروههای خودروساز کشور 
با اشــاره به برنامه ریــزی انجام گرفته بــرای افزایش کمی و کیفی 
تولید خودرو در کشــور، اظهار کرد: مردم ایران شایسته استفاده از 
خودروهای باکیفیت باال هستند و این مهم باید به عنوان یک سیاست 
راهبردی مدنظر همه شرکت های خودروسازی باشد و در این راستا 
قدم بردارند.وی همچنین افزود: شرکت های خودروسازی باید ضمن 
افزایش تولیدات خود، برای ارتقای سطح کیفی محصوالت تولیدی 
خود اقــدام کنند.وزیر صنعت، معدن و تجــارت یکی از مهمترین 
سیاســت های این وزارتخانه را حمایت از بخش خصوصی برشمرد و 
تاکید کرد: افزایش عمق ساخت داخل خودروهای مونتاژی در کشور 
باید مورد توجه جدی قرار گیرد.گفتنی اســت که مدیران این گروه 
خودروســازی در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه های 
ســال ۱۴۰۰ این مجموعه برای تولید انواع خودروهای سواری، ون، 

باری و کشنده را ارائه کردند.

از سوی دبیر کمیته اقدام ارزی؛
 آخرین مهلت ارائه مدارک جهت ایفای تعهدات 

ارزی سال۹7 اعالم شد
احسان قمری اعالم کرد: آخرین مهلت ارائه مستندات و مدارک مربوط به درخواست ایفای تعهدات 
ارزی سال ۹7 صادرکنندگان ۳۱تیرماه سالجاری خواهد بود.  احسان قمری با بیان این خبر گفت: 
به درخواست هایی که بعد از تاریخ ۳۱ تیرماه به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی ارسال شود، ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.وی افزود: بر اساس بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹7 تا 
۱۴۰۰ و با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی صادراتی و همچنین رفع مشکالت پیش 
روی صادرکنندگان، کمیته ای چهار نفره پس از احراز وجود ارز حاصل از صادرات ســال ۹7، امکان 
ایفای تعهد صادرکنندگان را فراهم میکند.مدیرکل دفتر توســعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه 
تجارت ایران ادامه داد: صادرکنندگان دارای معوقات مربوط به تعهدات ارزی ســال ۹7، موظف به 
ارائه درخواست کتبی خود به انضمام مستتدات مربوطه شامل پروانه های صادراتی و اسناد و مدارک 
موید وجود ارز حاصل از صادرات سال ۹7 و همچنین فرم ها و تعهدنامه موجود در پایگاه الکترونیکی 
ســازمان توســعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir  و  تحویل آن به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی 
در تهران و یا ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها هستند تا پس از بررسی، در خصوص 
چگونگی رفع تعهدات ارزی بر اساس مفاد بند ۲ بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز تصمیم گیری 
شود.قمری در پایان گفت: آخرین مهلت ثبت کوتاژهای صادراتی مربوط به فروش ریالی به عراق و 
افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین لغایت ۱۶ مرداد ۹7، سی و یکم خردادماه ۱۴۰۰ بوده و امکان 

تمدید مهلت مذکور وجود ندارد.
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افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا سال 2022 گزیده خبر

 تکان دوباره بازارهای مالی وابسته به نرخ بهره
جیمز بوالرد رییس بانک فدرال ســنت لوییس روز گذشته در مصاحبه با شبکه خبری 
CNBC با اشــاره به رشــد بیش از انتظار تورم، از افزایش نرخ بهره تا اواخر سال ۲۰۲۲ 

خبر داد. به گزارش سی ان بی ســی، برآورد مطرح شده از سوی بوالرد حتی سریع تر از 
زمانی است که در چشم انداز کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در روز چهارشنبه آمده و ضربه 
شدیدی به بازارهای مالی وارد کرد. بر اساس چشم اندازی که این کمیته ترسیم کرده 
بود، پیش بینی می شد که نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ دو بار افزایش پیدا خواهد کرد؛ این 
در حالی است که در جلسه ماه مارس کمیته اعالم شده بود هیچ افزایشی در افق نرخ 
بهره دیده نمی شود.بوالرد طی چند نکته، اقدامات فدرال رزرو را در طول هفته گذشته 
»عوام فریبانه« یا به نفع سیاســت پولی سختگیرانه تری از زمان شیوع کرونا تا به امروز 
ارزیابی کرد. وی افزود: انتظار می رود سال خوبی با توجه به بازگشایی ها پیش رو داشته 
باشیم؛ اما به نظر می رسد امسال فراتر از انتظار ماست، تورم بیش از آن چیزی است که 
توقع داشتیم و تصور می کنم طبیعی است که برای جلوگیری از فشارهای تورمی اندکی 
از مســیر درست منحرف شده باشیم.در واقع گفته های بوالرد عطف به پیش بینی های 
اصالح شده FOMC و بیانگر احساسات ناشی از فشار تورمی است.در سال ۲۰۲۱، کمیته 

بــازار آزاد فدرال رزرو انتظارات خود را از تورم اصلی که با شــاخص قیمت هزینه های 
شخصی اندازه گیری شده به ۳ درصد افزایش داد در حالی که پیشتر در ماه مارس عنوان 
شــده بود تورم تا پایان ســال به ۲.۲ درصد خواهد رسید. همچنین این کمیته برآورد 
متوســط خود را برای تورم شــامل قیمت مواد غذایی و حامل های انرژی تا ۳.۴ درصد 
افزایش داده است، رقمی که یک جهش کامل نسبت به چشم انداز قبلی نشان می دهد.

همزمان کمیته، چشــم انداز خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی از ۶.۵ درصد به ۷ 
درصد افزایش داده است؛  این در حالی است که در ماه دسامبر سال گذشته میزان رشد 
تولید ناخالص داخلی از سوی کمیته ۴.۲ درصد برآورد شده بود.بوالرد در رابطه با مسیر 
اقتصادی به هنگام بازگشــایی ها عنوان کرد: به طور کلی چشم انداز خوبی وجود دارد، 
همه ما عالقه داریم که رشد اقتصادی سرعت قابل توجهی داشته باشد و بازارهای کاری 
بتوانند مسیر پیشرفت اقتصادی را بهبود ببخشند.با این وجود بوالرد با هشدار نسبت به 
اینکه این مسیر رشد اقتصادی، تورمی بیش از حد انتظار شکل خواهد داد، توضیح داد: 
به راحتی می توان برخی افزایش ریسک ها را در فشارهای قیمتی مشاهده کرد، این در 
حالی اســت که برخی اقدامات اقتصادی در باالترین سطح خود از سال ۱۹۸۰ تاکنون 

انجام می شــود. به همین دلیل او بر این باور است که افزایش نرخ بهره از سال آینده به 
آهســتگی و با احتیاط انجام خواهد گرفت.این در حالی است که فدرال رزرو نرخ اصلی 
وام یک شــبه خود را در ابتدای شــیوع کرونا به نزدیکی صفر کاهش داد و از آن زمان 
تاکنون، نرخ را در همین محدوده نگه داشــته است. بوالرد تصریح کرد: قبل از آنکه به 
هدف ۲ درصد برســیم، تورم در سال جاری به ۳ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۲.۵ درصد 
خواهد رسید.گفتنی است بوالرد از اعضای رای دهنده کمیته در سال جاری نیست اما 
سال آینده یک حق رای خواهد داشت. معامالت آتی بازارهای سهام در نهایت متاثر از 
ســخنان بوالرد در حالی عقب نشینی کرد که بازده اوراق قرضه ده ساله افزایش یافت.

عامل پویای دیگر در سیاســت های فدرال رزرو، خرید حداقل ۱۲۰ میلیارد دالر دارایی  
اســت. بوالرد همچنین هشدار داد که در این نقطه، پویایی اقتصادی بدان معناست که 
سیاست های پولی جاری خواهد بود.او خاطرنشان کرد: اینها مواردی است که در اقتصاد 
پرنوســان آینده با آنها مواجه خواهیم شــد و از اکنون نمی توان گفت چه روشی برای 
کنترل شــرایط آتی مناسب خواهد بود و نیاز است تا با بررسی تک به تک جلسات به 

بهترین تصمیم دست پیدا کنیم.

با اولین افتتاح حساب در شعبه شهریار؛
 جمع مشتریان بانک آینده پنج میلیونی شد

محمدحســین جبلی با افتتاح حساب در شعبه شهریار بانک آینده در حالی به 
جمع مشتریان خانواده بزرگ بانک آینده پیوست که با اهدای سکه و لوح سپاس 
از این شــعبه، مورد تکریم قرار گرفت.وی با ابراز خشنودی و رضایت از خدمات 
متنوع و پرکاربرد بانک آینده گفت: »نام و آوازه این بانک را از ســایرین شنیده 
بودم و فرصتی به دســت آمد تا با مراجعه به شعبه شهریار بانک آینده، افتتاح 
حســاب کنم تا از خدمات و محصوالت آن به خصوص سامانه کیلید بهره مند 
شوم.”بر اســاس این گزارش کادر حرفه ای، تنوع خدمات و محصوالت بانکی، 
تسریع در انجام امور بانکی، دارا بودن سامانه بسیار پرکاربرد کیلید و در دسترس 

بودن شعبه از جمله دالیل این مشتری برای انتخاب بانک آینده بوده است.

بازید معاون توسعه سرمایه انسانی از 
مدیریت شعب استان یزد بانک ایران زمین

معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی به همراه مدیریت امور سرمایه انسانی، 
مدیر امور شعب استان ها و مدیر امور حراست بانک ایران زمین، با هدف بررسی 
عملکرد مدیریت شــعب استان یزد، از این استان بازدید کردند.به گزارش روابط 
عمومی بانک ایران زمین، در این سفر عالوه بر بازدید از شعب استان یزد، اردکان 
و میبد مصاحبه اســتخدامی افراد جدید الورود نیز برگزار و عملکرد شــعب و 
ســرمایه انسانی استان یزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.براساس این گزارش 
علیرضا دمیرچی معاون توسعه سرمایه انسانی و آموزش با بیان این نکته که رشد 
و توسعه و موفقیت یک سازمان تا حد زیادی به تالش، انگیزش و رضایت منابع 
انسانی آن بستگی دارد گفت: رضایت شغلی، عالقه و وفاداری به سازمان موجب 
بالندگی کارکنان در کنار رشــد سازمان خواهد شد. از اینرو توجه ویژه به موارد 
عنوان شده از اولویت های معاونت سرمایه انسانی در بانک ایران زمین است.در 
این بازدیدها تعدادی از پرســنل که حائز شرایط الزم بودند به درجات باالتر از 

جمله معاون و رئیس شعبه ارتقاء داده شدند۰.

تحقق 99 درصدی سهمیه بانک توسعه تعاون 
در حمایت از مدد جویان کمیته امداد 

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در تبیین عملکرد مجموعه بانک گفت: این بانک 
در پرداخت وام قرض الحســنه به مددجویان کمیته امداد، ۹۹ درصد ســهمیه 
تکلیفی را محقق نموده است.حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
در گفتگویــی با روابط عمومی بانک گفت: تکالیف بانک در اعطای تســهیالت 
مناســب به مددجویان کمیته امداد، بهزیســتی و بنیاد شهید به صورت کامل 
ایفا گردیده اســت، به گونه ای که رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( ، بانک 
توســعه تعاون را تنها بانکی در شبکه بانکی عنوان نمود که در باالترین سطح و 
به میزان ۹۹ درصد، ســهمیه ابالغی خود را رعایت نموده است.وی به اقدامات 
بانک در حوزه مســئولیت اجتماعی نیز اشــاره نمود و گفت: اعطای تسهیالت 
جهت بازســازی اماکن آســیب دیده باعث گردید مقامات بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی از همکاران بانک تقدیر به عمل آورنًد ضمن آنکه تسهیالت مناسبی نیز 
به بخش کشاورزی مناطق آسیب دیده اعطا گردید.مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
به تبیین مراحل اجرای طرح دویست هزار میلیارد ریالی اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری پرداخت و گفت: چهل هزار میلیارد ریال سهمیه بانک توسعه تعاون 
اســت که بیست و شــش هزار میلیارد ریال پرداخت گردیده و مابقی به عنوان 
تکلیف بانک در حال اجرا می باشــد.وی مجموعه اقدامات توســعه ای را موجب 

شناسایی بانک به مسئولین و جامعه دانست.

پیام تبریک دکتر صالح آبادی به آیت اهلل 
رییسی رییس جمهوری منتخب ملت ایران

دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در پیامی خطاب به 
آیت اهلل ابراهیم رییسی رییس جمهوری منتخب، پیروزی وی را در سیزدهمین 

انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت.
متن پیام به این شرح است:

“ بسمه تعالی “ محضر مبارک حضرت آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی
رییس جمهور منتخب ملت بزرگ ایران با سالم و تحیات؛

حماسه انتخابات ۱۴۰۰ و مشارکت هوشمندانه ملت بزرگ ایران اسالمی که با 
پیروزی قاطع حضرتعالی همراه شــد، طلیعه روشنی برای آغاز فصلی نوین در 
مســیر توسعه وپیشرفت خواهد بود.اینجانب به نمایندگی از سوی همکارانم در 
بانک توســعه صادرات ایران، فرصت وتوفیق خدمت مجدد در سنگری دیگر را 
که نصیب حضرتعالی گردیده است، تبریک و تهنیت عرض می نمایم.بی تردید 
بانک توسعه صادرات ایران بعنوان نهاد حامی صادرکنندگان کشور، آمادگی خود 
را در تمام ابعاد در راستای جهش تولید، تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و 

عملیاتی ساختن بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در دولت جدید اعالم می دارد.
توفیق شما را در جهت خدمت به آحاد جامعه ایران و اعتالی هرچه بیشتر نظام 

اسالمی از خداوند متعال خواستارم.

نشست مسئولین بانک مسکن استان و مدیر 
عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان

در نشست مسئولین بانک مسکن استان مرکزی با مدیر عامل شرکت عمران و 
مسکن سازان استان، دو طرف بر ادامه روند همکاری و تعامل فیمابین، خاصه در 
بخش تامین مالی مسکن در بافت های فرسوده شهر در شهرهای استان تاکید 
کردند. مدیر عامل شــرکت عمران و مسکن سازان استان مرکزی: وجوه مربوط 
به بخش مسکن و ساختمان باید  نزد بانک مسکن سپرده شود.ابوالفضل ملکی: 
بانک مسکن بانک عامل دولت در بخش مسکن بوده، طی سالیان گذشته همواره 
دولت و  مردم را در تامین مالی بخش مسکن، حمایت و پشتیبانی کرده است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شــعب اســتان مرکزی در نشست مسئولین 
بانک مسکن استان مرکزی با مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان، 
دو طــرف بر ادامه تعامل و همکاری فی مابین تاکید کردند.صید نبی حیدریان 
مدیر شعب بانک مسکن استان در این دیدار، با تقدیر از عملکرد شرکت عمران 
و مسکن ســازان در احداث واحدهای مسکونی مهندسی ساز و با بهره جستن 
از فناوری های نوین ســاختمانی در اســتان، به ویژه در اجرای عملیات ساخت 
واحدهای مسکونی در مناطق بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی شهر 
اراک، اظهار داشــت: بانک مسکن امسال در جهت حمایت از انبوه سازان حرفه 
ای، تسهیالت خود را با شرایط بهتری نسبت به سال های گذشته به ایشان اعطاء 
می کند و مصمم است، با بهره گیری از پتانسیل و توان جامعه انبوه سازان حرفه 
ای و با سابقه، فرآیند تولید مسکن را در جهت خانه دار کردن هموطنان و ایجاد 

بستر اشتغال و شکوفائی اقتصاد در کشور، رونق بخشد.

یوان دیجیتال به خودپرداز بانک ها رسید!
امکان تبدیل یوان دیجیتال به وجه نقد در ۳۰۰۰ دستگاه خودپرداز نصب شده 
در سراســر چین فراهم شده است.به گزارش شین هوا، بانک صنعت و بازرگانی 
چین که یکی از اجزای اصلی توسعه پروژه ارز دیجیتالی ملی چین محسوب می 
شــود از قابلیت جدیدی برای مشــتریان خود رونمایی کرد که طی آن به افراد 
امکان تبدیل یوان دیجیتال به وجه نقد در ۳۰۰۰ دستگاه خودپرداز نصب شده 
در سراسر این کشور را می دهد. بع این ترتیب این بانک چینی به نخستین بانکی 
در چین تبدیل می شود که چنین امکانی را برای مشتریان خود راه اندازی می 
کند.  هدف از این کار، تسهیل تبدیل ارز دیجیتالی به شکل نقد در چین عنوان 
شــده است. قرار است به تدریج بانک های بیشتری در چین این امکان را برای 
مشــتریان خود فراهم کنند: بانک کشاورزی چین که یکی از چهار بانک بزرگ 
این کشور نیز محسوب می شود به طور آزمایشی امکان برداشت وجه نقد از ۱۰ 
خودپرداز در پایتخت را برای دارندگان یوان دیجیتالی فراهم کرده است.  طبق 
اعالم بانک مرکزی چین، یوان دیجیتال به صورت سراسری و رسمی در جریان 
برگزاری مسابقات المپیک زمستانی چین در سال ۲۰۲۲ راه اندازی خواهد شد. 
این ارز که پرداخت الکترونیکی دیجیتالی نامیده می شود دارای برخی از ویژگی 
های ارزهای دیجیتالی موجود در بازار نیز خواهد بود اما در برخی خصیصه ها با 
آن ها تفاوت دارد.  به تدریج قرار است یوان دیجیتالی جایگزین وجه نقد شود. 
با اســتفاده از گوشی های هوشمند می شــود تراکنش های مربوط به ارزهای 
دیجیتالــی را انجام داد. دارندگان این ارز همچنین امکان انتقال یوان دیجیتال 
بین حساب های یکدیگر را خواهند داشت. هنوز در بسیاری از شهرهای بزرگ 
چین مراحل آزمایشــی یوان دیجیتالی در حال انجام اســت اما مقامات چینی 
در نظــر دارند میلیون ها واحد از ارزهای دیجیتالی خود را از طریق روش های 

مختلف از جمله بخت آزمایی در اختیار شهروندان این کشور قرار دهند.  

 موافقت اصولی و مجوز فعالیت ۵ نهاد 
مالی صادر شد

در جلســه دیروز هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی برای 
فعالیت ۴ نهاد مالی مصوب شــد. هیئت مدیره ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
در جلســه دیروز خود)شنبه( با تأســیس و فعالیت شرکت سبدگردان پیشرو، 
شرکت ســبدگردان تدبیرگر سرمایه، شرکت مشاور سرمایه گذاری نوآوران بازار 
سرمایه و همچنین شرکت گروه خدمات بازارسرمایه پارت موافقت کرد و از بین 
درخواست های ارائه شده تنها درخواست یک متقاضی سبدگردانی مورد موافقت 
قرار نگرفت.همچنین مجوز فعالیت شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش 

سرمایه نیز صادر شد.

برای تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران
بانک مرکزی باید بیش از ۸۰۰ میلیارد به 

صندوق بین المللی پول دهد
معاون اول رییس جمهور مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص ماموریت بانک 
مرکزی در تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به صندوق بین الملی پول را ابالغ 
کرد. اسحاق جهانگیری تصویب نامه هیات وزیران در خصوص مجاز بودن بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران نسبت به تامین و پرداخت مبلغ ۸۸۷ میلیارد 
و ۲۸۱ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۴۸۷ تومان بابت تســویه بدهی ناشی از تعهدات 
جمهوری اسالمی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی 
را ابالغ کرد.در ادامه این ابالغیه ذکر شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی 

بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی الزم را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

 صدور چک در دستگاه های دولتی
 تهران حذف شد

معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین اداره  کل امور اقتصادی و دارایی استان 
تهران گفت: صدور چک از گردونه مالی دستگاه های دولتی این استان از ابتدای 
سال گذشته حذف شــده است. امیر عباس رضازاده گفت: اکنون تمام خدمات 
مربوط به جابجایی وجوه در دســتگاه های دولتــی به صورت الکترونیکی انجام 
می گیرد و چکی صادر نمی شــود.وی افزود: با تحقق این موضوع، استان تهران 
در زمینــه تحقق خزانه الکترونیکی موفق عمل کرد و این برنامه را در ســطح 
استان به سرانجام رســاند. با تحقق خزانه الکترونیکی و حذف چک، جلوی هر 
نوع ســودجویی و تاخیر در پرداخت ها یا اشــتباه در روند جابجایی بدهی ها و 
مطالبات گرفته شــد.معاون نظارت مالی و رییس خزانه معیــن اداره  کل امور 
اقتصادی و دارایی اســتان تهران گفت: پیش از این دســتگاه هایی که با وجوه 
عمومی اداره می شــدند، باید به مردم، پیمانکاران و شــرکت های طرف حساب 
دولــت، چک می پرداختند که با حذف چــک از این فرآیند، تمام پرداخت ها به 
صورت الکترونیکی انجام می شــود.وی خاطر نشان کرد: اکنون تمام مطالبات و 
بدهی ها به صورت پایا یا ســاتنا به شهروندان، شرکت ها، دستگاه های مربوطه و 
طرف حساب دســتگاه های دولتی پرداخت یا دریافت می شود.گفتنی است که 
خزانه داری الکترونیک از جمله سیاســت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی اســت که بر اســاس آن دســتگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی و 
بخش های مختلف مالی در ســطح کشور از طریق ســامانه های الکترونیکی به 

خزانه کل متصل می شوند.

یــک کارشــناس اقتصــادی گفت: با 
روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظار 
داریم شاهد تغییر جایگاه و نقش تیم 
اقتصادی و سازمان برنامه ریزی کشور 
و مهم تــر از همه تغییر نــگاه به بانک 
مرکزی  بانک  باشیم.،استقالل  مرکزی 
یکی از موضوعات مهمی اســت که در 
چند سال اخیر از سوی این نهاد بارها 
مطرح شده است. کارشناسان نیز بر این 
عقیده اند که یکی از راهکارهای اصالح 
ســاختار پولی و بانکی استقالل فکری 
و عملی بانک مرکــزی در تصمیمات 
پولی کشور اســت تا با مستقل بودن 
از تصمیمات مالی دولت، بتواند اختیار 
امور را خود در دســت بگیــرد.از این 
رو، با مشخص شــدن نتایج انتخابات 
ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری 
این سوال مطرح می شود که آیا دولت 
بعد توانایی چنین اصالح ساختاری را 
در اقتصاد ایران دارد یا خیر؟ آیا دولت 
پیش رو می تواند از تحمیل تصمیمات 
خود به بانک مرکــزی اجتناب کند و 
برای جبران کســری بودجه از راه های 
دیگری غیر از مسیر بانک مرکزی اقدام 
کند؟ بدون شــک، پاسخ به این سوال 
رویکرد دولت ســیزدهم در مواجهه با 
بسیاری از مشکالت از جمله مدیریت 
نقدینگــی و نــرخ ارز را بــه نمایش 
خواهد گذاشت.ساســان شاه ویســی، 
کارشناس اقتصادی درباره این موضوع 
به خبرنگار ایِبنا گفت: اســتقالل بانک 
مرکزی یعنی صــرف نظر از کارآمدی 
یــا ناکارآمــدی دولت بــه عنوان یک 
نهــاد قدرتمند و اثرگذار در نظام پولی 
و بانکــی، بانک مرکــزی بتواند آنچه 
که به موجب رویکردهای کارشناســی 

عالمانــه و سیاســت گذاری های خود 
در پیــش رو دارد بــدان دســت یابد.

وی افزود: متاســفانه یا خوشبختانه با 
توجه به اینکه اقتصاد ایران هم رویکرد 
سرمایه داری و هم رویکرد دولتی بودن 
را دنبال می کند، به نظر می رسد حتی 
در اقدامات قانون گذارانه و ظرفیت های 
ســاختاری برای بانک مرکزی ســعی 
می شود که یک نگاه ساختاری منعطف 
و در عین حال مستقل به آن نگاه شود. 
اما از این ظرفیت برخوردار نمی شــود 
چرا که ما باید یک اصالح ســاختاری 
را در رویکردهای اقتصادی مان شــاهد 
باشیم که این اصالح ســاختار همان 
مطالبات رهبری است. شاه ویسی ادامه 
داد: از ایــن جهــت، عمومــا دولت ها 
سیاســت گذاری های  آنکــه  دلیل  به 
اقتصادی متناسبی را مبتنی بر دانش 
و کارکردهای اقتصادی بروز نمی دهند 
عمدتا نیازمند وابستگی شدید به منابع 
و عملکرد بانک مرکــزی برای توجیه 

کردن یا به اصطــالح مدیریت کردن 
امور اقتصادی خود هســتند، بنابراین 
اســتقالل بانک مرکزی که مورد نظر 
اســت می تواند به شدت هم افزایی در 
ظرفیت های اقتصادی ایران ایجاد کند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دولت 
منتخب ســیزدهم مهــم ترین کاری 
که می تواند انجام دهد این اســت که 
هماهنگ سازی در تیم اقتصادی ایجاد 
کند؛ از آن مهم تر، کاری که باید انجام 
شود بازگشت به سیاست های اقتصادی 
ابالغی و در عین حال قوانینی اســت 
که در اندازه هــای مختلف قوه مقننه 
آنها را ابالغ کرده و دولت کمتر به آنها 
توجه کرده است و تالش کرده  سبک و 
سیاق خود را ارائه دهد.وی اضافه کرد: 
بنابراین در وهله اول ما باید به قوانینی 
که در حال حاضر وجود دارد بازگشت 
کنیــم و در عین حال، ســاختار بانک 
مرکزی را به طرفــی ببریم که ضمن 
حفظ استقالل و آنچه که با رویکردهای 

سیاســت گذاری های عمیق و موثر در 
حوزه پولی و بانکی وجود دارد ســوق 
پیدا کند.این تحلیلگر مسائل اقتصادی 
یادآور شد: همچنین باید به طرح تحول 
نظام بانکــی با یک رویکرد همه جانبه 
نسبت به جایگاه بخشیدن بخش موثر 
و پویــای بانک مرکزی و در عین حال 
بهره گیری هرچه بهتر نسبت به منافع 
عامه در عدالت اقتصادی از نظام بانکی 
توجه کنیم.شاه ویسی تصریح کرد: در 
واقع به طرح تحول نظــام بانکی باید 
نگاهی همه جانبه داشــته باشیم و نه 
فقط نگاه به نرخ ســپرده و نه فقط هم 
نگاه به دامنه معنــادار بدهی دولت  به 
بانک  مرکزی و بدهی بانک ها به بانک  
مرکزی.ایــن کارشــناس اقتصادی در 
ادامه گفت: از این جهت به نظر می رسد 
ساختار روندی که در دولت سیزدهم با 
وعده ها و صحبت هایی که در مناظرات 
و به خصــوص در برنامه کیفی جناب 
رئیسی مشاهده شــده است این باشد 
که به بهترین شــکل جایــگاه و نقش 
تیم اقتصادی و ســازمان برنامه ریزی 
کشــور و مهم تر از همــه نگاه به بانک 
مرکزی دارای تغییرات اساســی شود.

وی در خصوص کلیات طرح اصالحی 
قانون بانک مرکزی توسط مجلس هم 
اظهــار کرد: به نظر می رســد با توجه 
به دیدگاه های جدیــدی که در دولت 
سیزدهم به وجود می آید و با توجه به 
نگاه همه جانبه نگر کمیسیون اقتصادی 
مجلس و کمیته بانکی در طرح تصویبی 
اصالحاتی انجام می گیرد و یک رویکرد 
متناســب تری چه در مجلس و چه در 
دولت جدید با هماهنگ ســازی هم به 

وجود می آید.

استقالل بانک مرکزی در دستور 
کار دولت سیزدهم قرار گیرد

 آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شــرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه و فعالیت ها مشــروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد 
صالحیت ذیل می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج این آگهی در روزنامه به مدت 5 روز کاری به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir مراجعه نمایند . الزم بذکر اســت برگزاری مناقصه های فوق از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد ، لذا کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از این طریق انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.

توضیحات: 
* نوع تضمین شرکت در مناقصه )ضمانت نامه بانکی ، با واریز وجه نقد و... به شرح مندرج در اسناد مناقصه( 

* مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1400/04/16 ، سامانه سناد و تحویل پاکت الف به دبیرخانه شرکت 
* زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت 1۲ روز چهارشنبه مورخ 1400/04/16 , اتاق کنفرانس شرکت از طریق سامانه سناد . به پیشنهادهای 

فاقد سپرده و سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد 
 * به پیشــنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشــنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود، مطلقًا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۸۲45۹۹0 -0۸۳ تماس حاصل نمائید.

وم
ت د

نوب

شرکت توزعی ربق استان کرمانشاه
سهامی خاص

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد اولیه ) ریال (شرح مناقصهشماره مناقصه
مناقصه ) ریال (

شرکتهای واجد صالحیت

پروژه مقاوم سازی و بازسازی ساختمان اداری 400/۲4
برق سرپلذهاب ) از محل اعتبارات داخلی(

رتبه ابنیه و ساختمان و ۳4/7۳۳/1۳۹/5761/700/000/000
تاسیسات و تجهیزات

400/5-۲
تجدید مناقصه

انجام خدمات قرائت لوازم اندازه گیری، تست 
، نصب ، تعویض لوازم اندازه گیری ، همکاری 

در بخش مدیریت مصرف وسایر وظایف 
محوله مرتبط با عنوان قرار داد جامع خدمات 

مشترکین به بخش خصوسی شهرستان 
های اسالم آباد کوزران، داالهو، سرپلذهاب ، 

گیالنغرب ،ماهیدشت، قصرشیرین و بخش های 
تابعه ) از محل منابع داخلی (

رتبه نیرو و شرکتهای 61/۹66/6۲6/۳۹0۲/۳0۹/000/000
خدماتی
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گزیده خبر

چرا آمریکا ناگهان به فکر خارج کردن 
پاتریوت هایش از خاورمیانه افتاد؟

ناگهان و در زمانی که قدرت موشــکی ایران و هم پیمانانش در منطقه 
به ویژه در خلیج فارس در حال افزایش اســت، روزنامه وال اســتریت 
ژورنــال آمریکا اعالم کرد که وزارت دفاع این کشــور)پنتاگون( کاهش 
تعداد سامانه های دفاعی خود در منطقه و مشخصا در عربستان، عراق، 
اردن و کویت را از اول ژوئن آغاز کرده است. وزارت دفاع آمریکا »نیز این 
خبــر را تأیید و آن را اینگونه توجیه کرد که با هدف نگهداری و تعمیر 
ســامانه ها انجام می شود اما این دروغ محض است. معموال مهندسان و 
کارشناســان برای تعمیر این سامانه ها به اماکنی که در آنجا قرار دارند 
فرستاده می شوند نه برعکس.« عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رأی 
الیوم در تحلیل اقدام آمریکا درخصوص خارج کردن سامانه های دفاعی 
خود از خاورمیانه نوشت: »از آن جایی که عربستان در معرض حمالت 
موشکی انصاراهلل یمن قرار دارد، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا با محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان تماس گرفت و این تصمیم شوک برانگیز را 
به او اطالع داد. هیچ واکنش علنی از ســوی عربستان در برابر این اقدام 
غافلگیرکننده صادر نشد؛ اقدامی که از سوی دولت دموکراتی اتخاذ شد 
که دوستی عمیقی با ریاض که تمام امکاناتش را در اختیار دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور شکست خورده و داماد یهودی اش جارد کوشنر قرار داد، 
ندارد.آمریکا سامانه های موشکی پاتریوت و سامانه موشکی »تاد« را در 
دوره دونالد ترامپ برای حمایت از عربستان در برابر موشک های انصاراهلل 
که تاسیسات نفتی عربستان در بقیق و خریص و پیش از آن تأسیسات 
آرامکو در بندر جده و جیزان و خط لوله ها از خلیج ارس تا بندر ینبع را 
هدف قرار داد و نیز برای مقابله با حمله موشکی احتمالی ایران و احتمال 
جنگ مســتقیم فرستاد.مسئله جالب توجه این است که تصمیم خارج 
کردن این سامانه ها بعد از شکست سامانه گنبد آهنین طی جنگ اخیر 
غزه که پیشرفته ترین نسخه سامانه های پاتریوت است و اعالم خروج تمام 
نیروهای آمریکایی از افغانستان در سپتامبر صورت می گیرد.این تصمیم 
غافلگیرکننده آمریکا بیانگر چهار حقیقت اصلی است:اول، اعتراف آمریکا 
به شکســت در تمام جنگ ها در عراق، سوریه، خلیج فارس، افغانستان 
و یمن و تصمیم برای کاهش خســارت ها و نجات خود و پول هایش از 
جنگ های بیهوده پایان ناپذیر.دوم توجه به منطقه شرق آسیا و مشخصا 
چین کــه بزرگترین خطر موجودیتی برای منافــع آمریکا و نفوذش و 
مهم ترین هم پیمانانش در این منطقه حساس است. منظور ما ژاپن، کره 
جنوبی، فیلیپین، تایوان، استرالیا و سایرین است.سوم این که نمی توان به 
آمریکا به عنوان یک هم پیمان قوی اعتماد کرد زیرا زمانی که منافعش 
در معــرض تهدید قرار می گیرد یا اولویت ها و اســتراتژی های دفاعی و 
منافــع اقتصادی اش تغییر می کند دوســتانش را رها می کند.چهارم و 
در نهایت ایــن که جنگ های آتی از نوع ســایبری و از طریق پهپادها 
خواهد بود. این به این معناست که سامانه های دفاعی کالسیک قدیمی 
و نامناسب هســتند و باید آن ها را کنار گذاشت و با سامانه هایی عوض 
کرد که با تحول جدید متناسب باشند.جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
تصمیم گرفته تا از خاورمیانه عقب نشینی کند و برای هم پیمانانش از 
اعراب و اسرائیل تنها یک گزینه می ماند و آن اینکه با دست خودشان و 
با کمترین کمک از سوی آمریکا قدرت را در سینی ای از طال به ایران و 
محور مقاومت واگذار کرده و تسلیم شوند؛ درست مثل کاری که جورج 

بوش پسر با حمله به عراق و حمایت اعراب کرد.«

با صدور پیامی؛
»سید حسن نصراهلل« پیروزی »رئیسی« 

در انتخابات را تبریک گفت
دبیرکل »حزب اهلل« لبنان با صدور پیامی پیروزی »ســید ابراهیم رئیسی« 
در انتخابات ریاســت جمهوری اســالمی ایران را تبریــک گفت.به گزارش 
المیادین، »ســید حســن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنــان پیامی را به 
مناســبت پیروزی »سید ابراهیم رئیســی« در انتخابات ریاست جمهوری 
اســالمی ایران صادر کرد.بر اساس این گزارش، دبیرکل حزب اهلل لبنان در 
این پیام، پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفته است.

در پیام تبریک ســید حسن نصراهلل خطاب به ســید ابراهیم رئیسی آمده 
اســت: این پیروزی بزرگ و انتخاب شــما به عنــوان رئیس جمهور در این 
مرحله از تاریخ حســاس ایران را تبریک می گویم.دبیرکل حزب اهلل لبنان 
در پیام خود تأکید کرده اســت: پیروزی شــما امید ملت ایران و ملت های 
منطقه برای مقابله با چالش ها در آینده را زنده کرد.ســید حســن نصراهلل 
در این پیام افزوده اســت: رزمندگان مقاومت و آزادگان، شما را پشتوانه ای 
قوی در مقابله علیه تجاوزگران می دانند.گفتنی است، روز گذشته نیز شمار 
زیادی از شخصیت های منطقه ای و بین المللی پیروزی سید ابراهیم رئیسی 
در ســیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران را تبریک 
گفتند. در همین ارتباط، »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه با صدور 
پیامی خطاب به رئیس جمهور منتخب جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: 
مراتب تبریکات صمیمی را به مناســبت انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس 
جمهور جمهوری اسالمی ایران پذیرا باشید.در این پیام همچنین آمده است: 
شــما می دانید که روابط کشــورهای ما همواره و به طور سنتی مبتنی بر 
حسن همجواری بوده است. امیدوارم که فعالیت شما در پست عالی کنونی 
به توسعه روزافزون همکاری های دوجانبه کمک کند.رئیس جمهور روسیه 
در ادامه این پیام آورده است: ما خواستار تعامل مشارکتی در امور بین الملل 
هستیم و امیدواریم که فعالیت شما در این عرصه به این مسأله کمک کند. 
بدون شــک چنین چیزی منافع ملت های ایران و روســیه را تأمین خواهد 
کرد و موجب ثبات منطقه ای می شود.افزون بر این، جنبش مقاومت اسالمی 
حماس نیز که اســماعیل هنیه ریاست دفتر سیاسی آن را بر عهده دارد با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد: ما در جنبش مقاومت اسالمی حماس در فلسطین 
برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری که طی آن ملت ایران سید 
ابراهیم رئیســی را به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب کردند، خالصانه 
خدمــت حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب و ملت ایران تبریک 
و تهنیت عرض می کنیم.در این بیانیه عنوان شــده اســت: جنبش حماس 
ضمن تبریک انتخاب ســید ابراهیم رئیسی از سوی ملت ایران، برای ایشان 
موفقیت و ســربلندی در این ســمت و خدمت به جمهوری اسالمی ایران، 
برآورده کردن خواسته های ملت اعم از توسعه، پیشرفت، شکوفایی و رفاه و 
ادامه مواضع ارزشــمند ایران در زمینه همبستگی با ملت فلسطین و قضیه 
عادالنه آن و حمایت از مقاومت و پایداری فلسطینیان از درگاه خداوند منان 

را خواستاریم.

انتخابات محلی فرانسه
 آزمونی برای نامزد راستگرایان افراطی

»مارین لوپن« نامزد راستگرای افراطی فرانسه امیدوار است که از انتخابات 
محلی پیش رو به عنوان سکوی پرتابی برای ورود به کاخ ریاست جمهوری 
الیزه استفاده کند.به گزارش رویترز، رای دهندگان فرانسوی در روز یکشنبه 
با شرکت در انتخابات محلی این کشور رای های خود را به صندوق ها می 
اندازند. این انتخابات، محبوبیت »مارین لوپن« نامزد راست افراطی را کمتر از 
یک سال به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، محک می زند.پس از گذشت 
یک ســال ونیم از وضع محدودیت های ســختیگرانه و مقررات منع آمد و 
شــد به علت همه گیری کرونا، این امر محتمل است که دور اول انتخابات 
در روز یکشنبه نتیجه دلچسبی برای »امانوئل ماکرون« نخست وزیر فعلی 
فرانســه در پی نداشته باشد. حزب ماکرون نیز پیش بینی کرده که وی در 
هیچکدام از ۱۳ ناحیه اصلی فرانسه پیروزی کسب نخواهد کرد.مارین لوپن 
امیدوار است که ازتغییر رویکرد جدیدی که در آن از »فرگزیت« و لحن کالم 
خشمگینانه قبلی وی خبری نیست به نفع خود استفاده کند.ترقی وی طی 
فعالیت های انتخاباتی اش با استفاده از به کارگیری مجدد مسائل مربوط به 
نظم و قانون علیرغم این حقیقت بوده اســت که در مناطق مختلف فرانسه 
نیروی پلیس قدرت مستقلی به شمار نمی رود.به ادعای برخی کارشناسان، 
به نسبت ۱۰ سال گذشته، افراطی بودن لوپن در چشم فرانسویان و خطرش 
برای دموکراســی کمتر از قبل به نظر می رســد. با روی کار آمدن »دونالد 
ترامپ« در آمریکا و شــکل گیری تدریجی اندیشه »ترامپیسم« در جهان، 
همزمان مارین لوپن سیاستمدار راستگرای افراطی فرانسوی نیز خط مشی 
سیاســی ترامپ و »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس را تبدیل به یک 
جریان فکری در جریان انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ 
در برابــر رقیب انتخاباتی خود یعنی »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فعلی 
این کشور تبدیل کرد.علیرغم اینکه لوپن در انتخابات سال ۲۰۱۷ شکست 
خورد، جریان فکری و افراد با نفوذ اطراف وی همچنان در عرصه سیاســت 
این کشور جوالن می دهند و به عنوان آلترناتیو اصلی جریان سیاسی فعلی 
فرانســه مشغول به فعالیت هستند؛ تا جایی که در تاریخ ۲۱ فروردین ماه، 
لوپن رســماً نامزدی خود را برای انتخابات سال آینده فرانسه اعالم کرد.وی 
که برای سومین بار نامزد ریاست جمهوری فرانسه می شود اعالم کرده است: 
»این نخستین بار است که من در نظرسنجی ها یک پیروزی ملموس کسب 
کرده ام«.سیاســتمداران قدرتمند جناح راست در فرانسه نیز از اندیشه های 
وی حمایــت حداکثری کرده و ظاهراً تمام تالش خود را برای رســیدن به 
قدرت در این دور از انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه که قرار است در 

آوریل سال ۲۰۲۲ برگزار شود، به کار بسته اند.

کاخ سفید: 
 بایدن و ریولین، دوشنبه آینده

 دیدار می کنند
کاخ سفید اعالم کرد رئیس رژیم صهیونیستی روز دوشنبه هفته آینده طی 
سفر به واشنگتن، با رئیس جمهور آمریکا دیدار و رایزنی می کند.»جو بایدن«  
رئیس جمهور آمریکا قرار است در تاریخ بیست وهشتم ژوئن )دوشنبه ۷ تیر( 
با »رووین ریولین« رئیس رژیم صهیونیستی دیدار کند.کاخ سفید با صدور 
بیانیه ای ضمن اعالم این خبر گفت: »سفر ریولین )به آمریکا( نشان دهنده 
همکاری پایدار بین آمریکا و اسرائیل و روابط عمیق بین دولت ها و مردم دو 
طرف است«.در بیانیه کاخ سفید، این دیدار فرصتی برای گفت وگوی بایدن 
و ریولین درباره چالش های پیش روی منطقه غرب آسیا توصیف شده و آمده 
اســت: »با نزدیک شدن ریولین به پایان دوره خود، این سفر برای قدردانی 

از تالش های او جهت تقویت دوستی بین آمریکا و اسرائیل خواهد بود«.

تالش جی ۷ برای مقابله با »یک کمربند-یک راه«
کشورهای عضو گروه جی۷ در حالی از ابتکار »یک کمربند، یک 
راه« ابراز نگرانی می کنند که همچنان حامی گســترش اتحادیه 
اروپا، ناتو و دیگر پیمان های منطقه ای هســتند. هفته گذشــته 
نشست کشــورهای عضو گروه جی ۷ برگزار شد. در این نشست 
۷ کشــور صنعتی آمریکا، کانادا، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، آلمان و 
ژاپــن که به دنبال رقابت با چین و مقابله با افزایش نفوذ جهانی 
این کشور هستند، در دومین روز نشست موافقت کردند تا برنامه 
گسترده ای را برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها در کشورهای 
در حال توســعه آغاز کنند.این کشورهای پیشــرفته، بر اساس 
اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا که گفته خواســتار آن 
است تا ابتکار عمل زیرساختی جدید جهانی این کشور جایگزینی 
با کیفیت باالتر برای برنامه چین باشــد، به دنبال اجرای طرحی 

برای مقابله با ابتکار یک کمربند یک راه چین هستند.

منبع مالی یک کمربند یک راه مشخص است؛ منبع مالی 
طرح مقابله ای جی 7 چیست؟

اگرچه آمریکا خواســتار اتحادی جدید برای رقابت با هزینه هایی 
اســت که چین صرف زیرساخت ها در کشورهای در حال توسعه 
می کند، اما هنوز مشــخص نیست که »گروه هفت« چگونه این 

طرح را از نظر مالی تأمین خواهد کرد.
ضمن اینکه مشــخص نیســت این طــرح قرار اســت در کدام 
کشورها اجرا شــود؛ آیا کشورهایی که به طرح یک کمربند یک 
راه چینی ها پیوسته اند، قرار اســت از این طرح خارج و به طرح 
مقابله ای غربی ها بپیوندند یا خیر؟این در حالی است که چینی ها 
دو نهاد مالی برای پروژه یک کمربند یک راه تأســیس کرده اند: 
صندوق راه ابریشم در کنار بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا، 
مهم ترین نهادهای مالی مرتبط با طرح جاده ابریشم جدید چین 
هســتند. صندوق راه ابریشم در سال ۲۰۱۴ و با ۴۰ میلیارد دالر 
 )Ltd( ســرمایه اولیه به عنوان یک شــرکِت با مسئولیت محدود
در چین به ثبت رســید.تأمین مالی این صندوق توســط »اداره 
دولتی مبادالت ارز خارجی« با ۶۵ درصد، »شرکت سرمایه گذاری 
چین« با ۱۵ درصد، »بانک صادرات-واردات چین« با ۱۵ درصد 
و »بانک توســعه چین« با ۵ درصد از کل سرمایه اولیه صندوق، 

انجام گرفته است.

ابتکار یک کمربند یک راه چیست؟
طبق اعالم پورتال رســمی ابتکار کمربند و جاده، در حال حاضر 
۷۱ کشور در این ابتکار عمل شرکت دارند؛ کشورهایی که با هم 
بیش از یک سوم تولید ناخالص جهان و دو سوم جمعیت دنیا را 
شامل می شوند.۶ »معبر« توسعه کالن شامل: »۱. معبر اقتصادی 
پل زمینی جدید اوراســیا ۲. معبر اقتصادی چین-مغولســتان-

روسیه ۳. معبر اقتصادی چین-آسیای میانه-غرب آسیا ۴. معبر 
اقتصادی چین-شــبه جزیره هند و چیــن ۵. معبر بنگالدش-

چین-هند-میانمار و ۶. معبر اقتصادی چین-پاکســتان« در این 
ابر پروژه دیده شــده است که تقریباً بخش های مهمی از آسیا را 
در بر می گیــرد؛ این معابر اقتصادی عمدتاً به آفریقا و اروپا ختم 
می شــوند.اگرچه ظاهراً بخش حمل و نقل و ترددهای زمینی و 
ریلی به عنوان اســاس و پایه اجرای این طرح است، اما همزمان 
اقداماتی چون سرمایه گذاری در زیرساخت، آموزش، مواد ساخت 
و ســاز، راه آهن و بزرگراه، آزادراه، خودرو، امالک، شــبکه برق، 
انرژی و تولید آهن و فوالد در تمرکز اولیه طرح قرار داشته است.

استقبال کشورها برای عضویت در پروژه کمربند-راه
»شیء جی پینگ« رئیس جمهور چین و معمار اقتصاد نوین این 
کشــور به عنوان ایده پرداز »ابتکار یک کمربند یک راه« )اخیراً 
با تغییر نام روبه رو شــده و به »ابتکار کمربند-راه« یا »کمربند و 
جاده« نامگذاری شده ولی در اقتصاد بین الملل با نام هایی همچون 
راه ابریشــم نوین یا راه ابریشــم قرن ۲۱ هم شناخته می شود(، 
قصد دارد تا این کشــور را به مالک یکی از بزرگترین پروژه های 
عمرانی-اقتصادی دنیا تبدیــل کند.ایران نیز یکی از اصلی ترین 
گزینه هــای همکاری چینی ها در اجــرای ابتکار کمربند و جاده 
اســت؛ جالب اینکه ایران یکی از قابل قبول ترین زیرساخت های 
حمل و نقلی و انرژی در میان کشــورهای غرب آســیا و آسیای 
میانه برای رســیدن چینی ها به اروپا را دارد که این مسأله سبب 
شده تا کشورهای رقیب نتوانند ایران را از این طرح حذف کنند؛ 
چینی ها برای نهایی کردن این ابرپــروژه اقتصادی، چاره ای جز 
همکاری دو ســویه با ایرانی ها ندارند.تالش غربی ها برای مقابله 
با ابتکار کمربند و جاده چینی ها در حالی اســت که بسیاری از 
کشــورها با یکدیگر برای قرار گرفتن در این پروژه رقابت دارند.

شنیده شده برخی پروژه های زیرساختی حمل و نقلی کشورمان 

از قبیل راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان، برقی کردن راه 
آهن تهران-مشهد و چند پروژه آزادراهی دیگر نیز با امضای سند 
همکاری ۲۵ ســاله ایران و چین، به این سند باالدستی منتقل 

خواهند شد تا با سرمایه گذاری چینی ها اجرا شود.

چرا هیچ اتحادیه ای حق ابراز نگرانی از طرح های مداخله 
گرانه غرب ندارد؟

به نظر می رســد تالش آمریکا و هم پیمانانــش در جی ۷ برای 
طراحی و پیاده ســازی طرحی مشابه »یک کمربند-راه«، ترس 
از افزایش ضریب نفوذ چین در دنیا باشد.حال آنکه ۵ کشور از ۷ 
کشور عضو جی ۷ )همه اعضای گروه هفت به جز کانادا و ژاپن( 
عضو پیمان نظامی ناتو و ۳ کشــور از این ۷ کشور عضو اتحادیه 
اروپا هســتند.همکاری اعضای جــی ۷ در اتحادیه های مداخله 
گرانــه دیگری هم ادامه دارد؛ با این حال هیچ گاه هیچ کشــور 
دیگری حق ابراز نگرانی از برنامه های مداخله گرانه و بعضاً مخرب 
کشــورهای صنعتی دنیا در اتحادیه های بین المللی و منطقه ای 

دیگر نقاط دنیا را ندارد.

مدیرکل جذب ســرمایه خارجی: نیاز به سرمایه گذاری 
خارجی برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل داریم

مهدی حیدری مدیرکل جذب سرمایه گذاری خارجی وزارت راه 
و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره همکاری ایران با 
چین در ابتکار کمربند-راه اظهار کرد: نام این پروژه یک کمربند 
یک راه بود اما اتحادیه اروپا نشستی در ۳ سال قبل برگزار و اعالم 
کرد: یک کمربند یک راه به معنی تهیه یک لباس از سوی چین 
است که قرار است به تن همه مردم و کشورهای جهان کنند.وی 
افزود: این اظهار نظر اتحادیه اروپا سبب شد تا چینی برای کاستن 

از حساسیت ها نام آن را به ابتکار کمربند-راه تغییر دادند. ما هم 
در ایران به آن ابتکار کمربند-راه می گوئیم.این مقام مســئول در 
وزارت راه و شهرســازی یادآور شد: اروپایی ها به چین به عنوان 
یک اژدها می نگرند و معتقدند این اژدها ســرکش شــده و باید 
کنترل شود؛ حال آنکه این ابتکار یک صندوق یا نهاد مالی به نام 
AIIB )بانک توسعه زیرساخت آسیایی( با سرمایه ای ۱۰۰ میلیارد 

دالری راه اندازی کرده است.

قدرالسهم ایران از بانک آسیایی چه قدر است؟
وی ادامــه داد: ایران در این صندوق ۲.۶۱ درصد ســهم و ۲.۴۱ 
درصد حــق رأی دارد؛ ۷۵ درصــد ســهام داران بانک مذکور، 
کشورهای آسیایی هستند و ۲۵ درصد هم سایر کشورها از قبیل 
ایتالیا و آلمان است که عضو جی ۷ هستند؛ فقط آمریکا و به تبع 
آن، ژاپــن به عضویت این بانک درنیامده اند؛ حتی هند به عنوان 

اصلی ترین رقیب چین در آسیا عضو این بانک است.
حیدری تأکید کرد: وام هایی که بانک توســعه زیرســاخت های 
آســیایی می دهد، چندین برابر تسهیالتی است که بانک جهانی 
یا بانک های بزرگ آمریکایی پرداخت می کنند؛ چین با اســتفاده 
از این طرح به دنبال این اســت کــه در مجامع بین المللی حق 
رأی داشــته باشد. چون کشــور کوچکی مانند بلژیک حق رأی 
بیشتری نسبت به چین در بانک جهانی که یک نهاد مالی تحت 

امر آمریکاست، دارد.

بانک آسیایی فعاًل هیچ وامی به ایران نداده است
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان کشوری که ضعف در زیرساخت ها 
داریم و به دنبال توســعه زیرساخت ها هستیم، از ابتکار کمربند-

راه اســتقبال می کنیم؛ هرچند که تا کنون هیچیک از طرح های 
زیرســاختی و حمل نقلی ما از محل تســهیالت بانک توســعه 
زیرساخت آسیایی تأمین اعتبار نشــده است؛ اما عمان توانسته 
پروژه زیرساختی ۶۰ میلیون دالری زیرساختی با استفاده از منابع 
بانک مذکور را تأمین اعتبار کند.مدیرکل جذب ســرمایه گذاری 
خارجی وزارت راه و شهرسازی یکی از ملزومات اعطای تسهیالت 
بانک توسعه زیرساخت آسیایی را دستیابی به انرژی عنوان و بیان 
کرد: هر پروژه ای که دســتیابی چین به انرژی را تسهیل کند، از 
آن حمایت می کند مثاًل در پاکستان که چینی ها سرمایه گذاری 
گسترده ای در توسعه زیرســاخت های آن داشته اند، همزمان در 
حال سدســازی و احداث نیروگاه برق آبی در آن است.وی یکی 
دیگر از ملزومات اعطای تســهیالت از این بانک به کشــورهای 
آســیایی با حمایت چینی ها را فروش محصوالت و تولیدات این 
کشــور به کشور ثالث دانســت و افزود: آنچه برای ما مهم است، 
اجرای سیاست میانه با چین است؛ این سیاست در حال اجراست 
و ما بر خالف پاکستان، »تمام چینی« نیستیم؛ مثاًل توسعه بندر 

چابهار به هندی ها واگذار شده است.

وزارت خارجه ایاالت متحده شــامگاه شــنبه در پیامی از پایبندی خود به تداوم مذاکرات 
هســته ای برای احیای برجام خبر داد.به گزارش خبرگزاری فرانســه، وزارت خارجه ایاالت 
متحده در واکنش به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیروزی 
»سید ابراهیم رئیسی« در این انتخابات، اعالم کرد که ایاالت متحده به گفتگو با متحدان و 
شرکای خود درباره بازگشت دوجانبه ایران و آمریکا به تعهداتشان ذیل برجام ادامه می دهد.

وزارت خارجه ایاالت متحده همچنین با چشم پوشی از حضور سرنوشت ساز مردم ایران، هم 
در داخل و هم در خارج از کشــور، در پای صندوقهای رأی در روز ۲۸ خرداد، مدعی شد که 
»ایرانیان از حق خود برای انتخاب رهبرانشان در یک فرایند انتخاباتی آزاد و منصفانه محروم 
شدند!«این وزارتخانه روز شنبه ۲۹ خرداد اعالم کرد که اخبار مربوط به اعالم پیروزی ابراهیم 
رئیسی از سوی وزارت کشور ایران را دیده است.وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با اعالم اینکه 
اخبار مربوط به پیروزی سید ابراهیم رئیسی از سوی وزارت کشور ایران را دیده است، گفت 
که »سیاســت آمریکا در قبال ایران این اســت که منافع ایاالت متحده را، فارغ از اینکه چه 

کسی در ایران در قدرت باشد، پیش ببرد و آمریکا می خواهد در تازه ترین دور مذاکرات وین، 
پیشرفت معناداری را دنبال کند«.این در حالی است که یک مقام بلندپایه دولت آمریکا روز 
جمعه در گفتگویی اختصاصی با پایگاه خبری »آکسیوس« گفته بود که »واشنگتن به دنبال 
نهایی کردن مذاکرات برجامی طی روزهای باقی مانده از عمر دولت فعلی ایران و تا پیش از 
روی کار آمدن دولت جدید در تهران است«.بر اساس این گزارش، این مقام آمریکایی با ابراز 
نگرانی در خصوص زمان دســتیابی به توافق هسته ای با ایران گفت: »اگر ما نتوانیم پیش از 
تشکیل دولت جدید در ایران به توافق دست یابیم، به نظرم پرسش های جدی در این خصوص 
پیش خواهد آمد مبنی بر اینکه چگونه )در زمان دولت جدید در تهران( به آن )توافق( دست 
پیدا کنیم«.گفتنی است، نشست کمیسیون مشترک برجام به منظور جمع بندی رایزنی های 
انجام شده در دور ششم مذاکرات، قرار است روز )یکشنبه( ساعت ۱۴:۳۰ )به وقت تهران( با 
حضور هیأت نمایندگی ایران و گروه ۱+۴ )چین، روسیه، آلمان، فرانسه، انگلیس( و نماینده 

اتحادیه اروپا در گرندهتل شهر وین برگزار شود.

آمریکا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران؛
 به ادامه مذاکرات هسته ای برای احیای برجام پایبندیم
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با گرم شدن هوا در نیمکره شمالی زمین، مصرف بستنی طرفداران 
زیادی پیدا می کند. با این حال، اگر از جمله افرادی هســتید که به 
سالمتی خود توجه دارید نباید در مصرف بستنی زیاده روی کنید. 
محققان می گویند مصرف بســتنی می تواند بر روی سیستم ایمنی 
بدن تاثیر بگذارد. تحقیقاتی که در ســال ۲۰۰۸ انجام شــد نشان 
داد مصرف شــیر و گوشت قرمز می تواند باعث پاسخ التهابی مالیم 
در بدن شود. همچنین شــکر می تواند در عملکرد سیستم ایمنی 
بدن اختالل ایجاد کنــد. حال تصور کنید بدن در مواجه به عوامل 
بیماری زا نیازمند پاســخ سیســتم ایمنی بدن است، در حالی که 
پیش تر سیستم ایمنی بدن به دلیل مصرف مواد غذایی خاص مانند 

بستنی دچار التهاب شده و درگیر آن است. 

حمله قلبی بیماری ناگهانی اســت که در اثر خون رســانی نامناسب و 
مسدود شــدن رگ ها قلبی ممکن است، رخ دهد.کلسترول یک ماده 
مومی اســت که با مسدود کردن عروق خونی و نرسیدن خون به قلب، 
عملکرد این اندام حیاتی را مختل می کند و حمله قلبی شکل می گیرد. 
یکی دیگر از عوامل هم که در حمله قلبی موثر است فشار خون باالست. 
یافتن راه هایی برای کاهش فشار خون باال و کلسترول برای جلوگیری 
از تهدید به حمله قلبی اهمیت دارد. در مطالعه جدید دانشمندان ژاپنی 
مشخص شده است که  آب گوجه فرنگی بدون نمک باعث کاهش فشار 
خون و کلسترول LDL در بزرگساالن  در معرض خطر بیماری های قلبی 
عروقی شــد. کلسترول LDL نوعی کلســترول مضر است که در داخل 

دیواره عروق تجمع می کند. 

ســاالنه حدود ۱.۳۵ میلیون نفر در تصادفات جاده ای جان خود را 
از دست می دهند، رانندگان حرفه ای به دلیل مدت زمان زیادی که 
پشت فرمان هستند بیشــتر در معرض خطر تصادف قرار دارند. به 
گفته محققان چندین عامل شــناخته شده ازجمله جنسیت، سن، 
تجربــه، مهارت ها و نگرش های رانندگی در این زمینه حائز اهمیت 
هستند، اما ممکن است سبک زندگی نیز عاملی دیگر باشد به ویژه 
اینکه رانندگی در مسافت های طوالنی اغلب موجب کمبود خواب، 
عادات غذایی نادرســت و فعالیت بدنی محدود می شــود. مطالعات 
اندکی در مورد تاثیر احتمالی الگوی غذایی بر رفتار های رانندگی در 
بین رانندگان حرفه ای کامیون انجام شده است و محققان در تالش 

برای ازبین بردن این شکاف علمی بررسی کردند.

 مصرف بستنی باعت التهاب
 بدن می شود

تضمین سالمت قلب با مصرف 
گوجه فرنگی

 تاثیر عجیب رژیم غذایی 
بر رانندگی!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

انتخابات 1400 حسینیه ارشاد

معرفی سوبارو ایمپرزا 2022 بدون افزایش قیمت پایه
سوبارو قیمت و مشخصات ایمپرزا ۲۰۲۲ بازار آمریکا را اعالم کرد. اگرچه تغییرات رخ داده در این خودرو بسیار حداقلی هستند 
اما قیمت آن تغییری نکرده و این یک خبر خوب برای طرفداران ایمپرزا می باشد. ایمپرزا ۲۰۲۲ برای اولین بار با رنگ آبی صدفی 
ســفیر عرضه می شــود که در دسترس تمامی تریم ها و نسخه های ۴ و ۵ درب می باشــد. این خودرو در ۴ تریم پایه، پریمیوم، 
اســپورت و لیمیتد عرضه می شــود هرچند تریم لیمیتد فقط برای مدل ۵ درب قابل انتخاب اســت. داخل کابین این خودرو 
گزینه های مشکی و ایووری ارائه شده و پوشش چرم نیز به صورت استاندارد در تریم های فول تر وجود دارد. تریم لیمیتد نیز با 
کابینی لوکس تر و تجهیزات بیشتر عرضه شده است. این خودرو همچنان با گیربکس ۵ سرعته دستی در تریم پایه برای نسخه 
سدان و تریم های پایه و اسپورت برای نسخه هاچبک عرضه می شود. مدل های مجهز به گیربکس CVT سوبارو به صورت استاندارد 
با تکنولوژی دستیار راننده EyeSight ارائه می شوند که این سیستم شامل ترمز پیشگیری از برخور خودکار، مدیریت پدال گاز، 
دســتیار حفظ خودرو بین خطوط، هشدار خروج از مسیر و… می باشد. اگرچه ایمپرزا یکی از معدود خودروهای کامپکت بازار 

آمریکاست اما تنها خودرو از نوع خود است که به صورت استاندارد با سیستم چهار چرخ محرک عرضه می شود. 

صدای ناقوس خطر برای جایگاه ورزش ایران در آسیا
در حالی به اذعان مقامات ارشد ورزش ایران، انحراف نگاه کوتاه مدت به جای برنامه ریزی بلندمدت در حوزه مدیریتی ورزش کشور به 
چشــم می خورد که رقبای منطقه ای سرمایه گذاری های سرسام آوری را برای ارتقاء جایگاه ورزش خود در آسیا انجام داده اند! به تازگی 
رییس کمیته ملی المپیک اظهاراتی را مطرح کرد که برای آینده ورزش ایران بسیار قابل تامل است، از رقم عجیب و غریب سرمایه گذاری 
قطری ها در حوزه ورزش تا تالش ایران برای رقابت با قزاقستانی که در حوزه ورزش سرمایه گذاری سنگینی را مدنظر قرار داده است. نکته 
بسیار مهم اینکه ورزش ایران از سوی سرمایه گذاری کالن کشورهای منطقه ای و آسیایی احاطه شده و زنگ خطری با صدای رساتر 
برای آن به صدا درآمده اســت؛ اینکه در صورت غفلت نســبت به توسعه ورزش و زیرساخت های آن در بلند مدت شاهد پیشی گرفتن 
رقبای خود خواهد بود و نسل های آینده ورزش کشور شرایط نابرابری را با ورزشکاران سایر کشورها چه از نظر فنی و در بعد امکانات و 
تجهیزات تجربه می کنند. به گفته  صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک از سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی به عنوان سه قدرت 
اول آسیا در ۵۰ سال گذشته می توان نام برد که در حوزه ورزش گام های بلندی برداشته اند و باید خاطرنشان کرد که قطر به عنوان 

کشوری که بعد از چین، هاب منطقه ای ورزش در آسیا است.

ندر سموم طیبت باد بهار نیست
آن نکهت خوش از نفس خرم صباست

فرش سرای او هچ غم ارزانکه بوریاستآن را هک دیبهٔ هنر و علم رد رب است
گاهی اسیر آز و گهی بستهٔ هواستآزاده کس نگفت رتا، ات هک خاطرت مزدور دیو و هیمه کش او شدیم از آن

ست تو دیو نیب هک شیپ رو راه آدمی استکاین سفله تن گرسنه و رد فکرت غذا
تو آدمی نگر هک چو دستیش رهنماست

گاهن زدد را بکمین میتوان گرفت بی
نتوان رهید ز آفت زددی هک آشناست

پیشنهاد

چهره روز

خدا به داد آدم ابله برسد
کتــاب »خدا به داد آدم ابله برســد« نوشــته  دانلد 
وســت لیک با ترجمه  کیهان بهمنی منتشر شد. این 
رمــان در ۳۲۰ صفحــه و با قیمت ۶۵هــزار تومان 
توســط نشــر آموت منتشر شده اســت. در معرفی 
»خدا به داد آدم ابله برســد« توسط ناشر می خوانیم: 
فرد فیچ، شهروند ســاده ای است در جهنم نیویورک 
)شهری مملو از آدم های کالهبردار و شیاد( که فقط 
خدا باید به داد او برســد؛ به ویژه هنگامی که ثروتی 
بادآورده، ناگهان او را به طعمه ای خوب برای گروه های 
گانگســتری نیویورک مبدل می کند. در این داستان 
پرفراز و نشــیب، دانلد وســت لیک، با کمک گرفتن 
از عناصر ادبیات پلیســی و جنایی و در عین حال با 
شــخصیت پردازی خوب و خلق شخصیت هایی جذاب، داستانی پرکشش را پدید آورده که بیشتر 
شبیه نوعی معماســت؛ معمایی که حل آن، تجربه  خواندن این اثر را به تجربه ای شیرین تبدیل 
می کند. دانلد ادوین وست لیک، نویسنده ای پرکار بوده و در طول دوران کاری خود بیش از یکصد 
اثر را خلق کرده اســت. غالب آثار او در ژانر پلیســی و داســتان های علمی تخیلی قرار می گیرند. 
وست لیک در طول دوران نویسندگی اش سه بار موفق به دریافت جایزه  »ادگار« شده است و رمان 
»خدا به داد آدم ابله برسد« در سال ۱۹۶۸ در بخش بهترین رمان موفق به دریافت این جایزه شد.

دانلد ادوین وستِلیک
دانلــد ادویــن وســتلِیک، )۱۲ ژوئیــهٔ ۱۹۳۳–۳۱ 
دسامبر ۲۰۰۸( نویســندهٔ آمریکایی، در طول دوران 
نویســندگی اش بیش از صد رمان نوشــت. تخصص 
او ادبیات جنایــی، به خصوص داســتان هایی دربارهٔ 
سرقت های کمیک بود و گاهی در ژانر علمیـ  تخیلی 
و ژانرهای دیگر هم می نوشــت. وســتلیک بیشتر به 
خاطر خلق دو شــخصیت تبهــکار حرفه ای معروف 
بود که هرکدام ســتارهٔ یک مجموعهٔ طوالنی بودند: 
پارکر، شــخصیتی خشن و بی رحم )که با نام مستعار 
ریچارد اســتارک منتشر شده(، و جان دورتموندر که 
داستان هایش بیشتر طنزگونه است. او سه بار موفق به 
دریافت جایزهٔ ادگار شد، و در کنار جو گورسند ویلیام 
ال. دی آندریا یکی از معدود نویســندگانی بود که در ســه دستهٔ مختلف برندهٔ ادگار شد )۱۹۶۸، 
بهترین رمان، God Save The Mark؛ ۱۹۹۰، بهترین داستان کوتاه، Too Many Crooks؛ 
۱۹۹۱، بهترین فیلمنامه، The Grifters(. در ســال ۱۹۹۳، انجمن معمایی نویســان آمریکا به 
وســتلیک لقب استاد بزرگ داد؛ باالترین افتخاری که نویســندگان این ژانر از سوی این انجمن 
کسب می کنند. او در روز ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۸، هنگامی که به همراه همسرش برای مسافرت به 

مکزیک رفته بود، سر شام سال نو بر اثر حملهٔ قلبی درگذشت.

فرهنگ

پلیس آلمان از کشف دو تابلو نقاشی قدیمی در سطل زباله یک استراحتگاه میان جاده ای خبر 
داده است. پس از کشف دو نقاشی قرن هفدهمی در سطل زباله  یک تفرجگاه بین جاده ای واقع 
در آلمان، پلیس این کشــور برای کسب اطالعات بیشتر به مردم متوسل شد. به گفته پلیس، 
ماه گذشــته یک مرد ۶۴ ساله این تابلوهای نقاشی رنگ روغن را در تفرجگاهی »اورنباخ« در 
مرکز آلمان کشــف کرد. این مرد مدتی بعد این نقاشــی ها را به پلیس تحویل داده است. یک 
کارشــناس هنری در ارزیابی های اولیه اعالم کرد این دو نقاشی قاب شده اصل هستند. یکی از 
نقاشــی ها خودنگاره ای از »پیترو بلوتی« نقاش ایتالیایی اســت که او را در حال لبخند زدن به 
تصویر می کشد و به سال ۱۶۶۵ تعلق دارد. نقاشی دیگر که چهره یک پسر را به تصویر کشیده 
است به عنوان یکی از آثار »ساموئل فن هوگ استراتن« نقاشی هلندی به شمار می رود و تاریخ 
خلق آن مشخص نیست. »هوگ استراتن« یکی از هنرآموزان »رامبرانت« در آمستردام بود. این 
نقاش در »دوردرخت« متولد شده بود اما در »وین«، »رم« و »لندن« هم فعالیت داشت. مقاله 
او، معارفه متکب هنر خلق نقاشی، که از آن به عنوان اثری ارزشمند درباب نگرش »رامبرانت« 
نســبت به نقاشی یاد می شود پس از درگذشت این نقاش منتشر شد. اطالعات چندانی درباره 
»بلوتی« در دســت نیســت اما به گفته برخی منابع، این هنرمند برای خانواده های مهم ونیز 

فعالیت داشته است.

نقاشی های ارزشمندی که در سطل 
زباله پیدا شدند
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