
۱۱۶ تن دیگر جان باختند
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، طی ۲۴ ساعت گذشته 
۱۱۶ بیمار کووید ۱۹ در کشــور جان خود را به دلیل این بیماری از 
دســت دادند. مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا 
کنون ۴ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۷۵۳ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۹۷۲ 
هزار و ۸۷۱ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 
تزریق شــده در کشــور به ۵ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۶۲۴ ُدز رسید.تا 
دیروز ۱ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ 
هزار و ۷۱۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد 
که هزار و ۲۷۸ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشور به سه میلیون و ۱۱۷ هزار و ۳۳۶ نفر رسید.متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۳ هزار و ۲۱۷ نفر رســید.

خوشــبختانه تا کنون دو میلیون و ۷۷۱ هزار و ۷۰۵ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.سه هزار و ۲۴۹ 
نفر از بیماران مبتال بــه کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 

بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
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 خشکسالی و سیل؛ 
دو روی سکه سوء مدیریت آب

وقوع همزمان خشکسالی و سیل در یک منطقه و در زمان واحد را می 
توان دو روی سکه سوء مدیریت آب و نگاه های افراطی به سدسازی و 
انتقال آب دانست. »پرونده معجزه آبخیزداری«؛ کشور ایران به لحاظ 
اقلیمی و آب و هوایی از مناطق گرم و خشــک دنیا به شــمار می رود 
به طوری که میانگین بارندگی ساالنه حدود ۲۵۰ میلیمتر است و این 
میزان بارندگی نیز از آنجا که در زمان های مختلف توزیع نمی شود، به 
صورت ســیل و رواناب جاری شده و از دسترس خارج می شود. افزون 
بر این به دلیل اینکه میزان تبخیر آب در ایران چیزی در حدود ۳ برابر 
میانگین جهانی اســت و حدود ۷۰ درصد آب های تجدیدپذیر تبخیر 
شده و به هدر می رود، استعداد این سرزمین برای ابتال به خشکسالی 
های ممتد بیشتر خواهد شد. از این رو می توان سیل و خشکسالی را 
دو روی ســکه سوء مدیریت آب دانســت که در صورت جمع آوری و 
ذخیره سازی آب ها نه تنها می توان از از آسیب و خسارات وقوع سیل 
جلوگیری کرد بلکه می توان از آب جمع آوری شــده در فصول گرم و 

خشک سال استفاده نمود.

راه چاره با خشکسالی و سیل چیست؟
به اذعان بســیاری از کارشناسان، آبخیزداری و آبخوانداری را می توان 
تنها راهکار مقابله با مشــکالت سیل و خشکسالی دانست.آبخیزداری 
و بویژه آبخوانداریبا رســالت ذاتی نفوذ باران و سیالب به درون زمین، 
نقش موثری را در مهار روند تشدید خشکسالی زمین ایفا می نماید. بر 
اساس ارزیابی های صورت گرفته، هر هکتار آبخیزداری۵۳۰ مترمکعب 
و هر هکتار آبخوانداری بطور متوســط بیش از۱۰۰۰ مترمکعب آب را 
در ســال به زمین نفوذ می دهد که موجب تقویت ذخیره آب سبزدر 
خاک و آب آبیدر آبخوان چاه ها، چشــمه ها و قنوات می گردد. نتایج 
حاصــل از تحقیقات پاک پــرور و همکاران در ایســتگاه آبخوانداری 
گربایگان فســا نشــان می دهد که۶۵ درصد این نفود بصورت عمقی 
بوده و موجب تغذیه آبخوان های زیرزمینی می گردد.آثار و نتایج مثبت 
آبخیــزداری و آبخوانداری در مهار آب و مقابله خشکســالی در حالی 
است که دولت های مختلف به این مساله مهم غفلت نموده و بیشتر به 
سمت سدسازی )و در سال های اخیر انتقال آب( متمایل بوده اند. در 
این باره باقر قرمزچشمه »عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک 
و آبخیزداری« معتقد اســت: »تنها گزینه مدیریت کالن آب در کشور 
آبخیزداری و آبخوان داری اســت ولی متاسفانه دولت به جای هزینه 
در این بخش فقط ســد ساخته اســت. سدهایی که با جمع شدن آب 
پشت آنها حق آبه پائین دست خود را حذف می کنند. در بازدیدی که 
از منطقه نیک شــهر و قصر قند سیستان و بلوچستان داشتیم متوجه 
شــدیم که این منطقه ذخیره آبی خوبی دارد ولی دولت به جای انجام 
عملیات آبخیزداری و آبخوانداری دراین منطقه، بر روی رودخانه کاجو 
ســد احداث کرده و در پایین دست سیستم آبیاری را توسعه نداده و 
در نتیجه آب پشت سد به پایین دست منتقل نشده و کشاورزان از آن 
بی بهره هســتند. همین امر باعث شده که منطقه دشتیاری از آب بی 
بهره بماند و حق آبه بخش کشــاورزی نادیده گرفته شود. این موضوع 
منجر به مهاجرت های بســیاری به اطراف چابهار شده است. از طرفی 
در سیل های اخیر هم دیدیم که سدهای ساخته شده حتی نتوانست 

جلوی خسارت را بگیرد.«

نقش سدسازی در ایجاد پدیده خشکسالی
نگاه های افراطی به سدسازی برای کنترل آب های تجدیدپذیر، خسارات 
فراوانی را به دنبال داشــته است که از جمله مهمترین آن می توان به 
پدیده خشکسالی و ایجاد کانون های ریزگرد با نابودی پوشش گیاهی 
برای ســاخت این سدها اشاره کرد؛ این در حالی است که آبخیزداری و 
آبخوانداری نه تنها این معایب و مضرات را ندارد بلکه این آبخوان ها نیز 
تغذیه نموده و نقش سازنده ای در مقابله با خشکسالی خواهد داشت. در 
این باره قرمزچشمه معتقد است: »سیل باید اتفاق بیافتد ولی بایستی 
مدیریت شود. اگر سیل در دشت خوزستان وارد نشود مشکالت زیادی 
پدید می آید. ســدهای زیادی ساخته شده و تصور براین است که این 
سدها باعث رونق خوزستان شده ولی نتیجه عکس آن رخ داده است. اگر 
این سدها نبود بخشی ازسیل هرسال وارد دشت می شد و مواد مغذی 
را وارد آن می کرد و باعث آبشویی و زهکشی می شد. در نهایت شوری 
زمین کم و پوشــش گیاهی خوبی در منطقه پدید می آمد. علت اینکه 
در بســیاری از مناطق کانون گردو غبار وجود دارد هم همین است زیرا 
با فقدان پوشــش گیاهی در آن مناطق مواجهیم. آبخیزداری با کاهش 
ضریب رواناب سطحی و افزایش نفوذ، در سرشاخه ها رواناب را کاهش 
داده و تاحدود زیادی ســیالبهای مخرب را کاهش داده و در نتیجه در 

پایین دست به شدت از خسارات آن کاسته می شود.«

نگـــاه

افزایش ۱۱۳.۶ درصدی نرخ ابتال نســبت به دو هفته قبل یعنی دوره نهفتگی ویروس منحوس نشــان می دهد که احتماال بحرانی تازه در راه است و باید 
آماده تغییرات معنادار همه گیری ویروس کرونا در سراسر کشور باشیم. در شرایطی که کمبود واکسن به دلیل بدعهدی برخی کشورها در کشور در صدر 
اخبار مطرح شده است که تغییر معنادار آمارها به خصوص رشد ۱۱۳.۶ درصدی شاخص ابتال در ایران نسبت به ۱۴۰۰.۰۳.۱۷ نشان می دهد که احتماالً 
در هفته آینده باید منتظر رکوردهای تازه ای در اولین ماه تابستان ۱۴۰۰ از ویروس منحوس باشیم.بررسی روند همه گیری در دو هفته گذشته یا همان 
دوره نهفتگی کرونا در سراسر کشور نشان می دهد ویروس منحوس همواره در کشور فعال بوده و اکنون دوباره در تالش است تا قلمروهای تازه ای برای 
خود دســت و پا کند آنهم در زمانی که کاهش آمارها امیدی تازه برای پایان پیک چهارم بودند.افزایش تعداد شهرســتان های قرمز کرونایی در جنوب و 
جنوب شــرقی ایران این واقعیت را مطرح می کند که احتماالً در آینده نزدیک در نقاطی خارج از این شهرســتان ها نیز شاهد شعله ور شدن دوباره کرونا 
آنهم با ویروس جهش یافته هندی باشیم؛ ویروسی که به گفته وزیر بهداشت سرکش تر و تقریباً غیرقابل درمان است.البته سعید نمکی در این زمینه روز 
گذشته اظهار داشت: در حال حاضر، مواردی از ویروس هندی، هیبرید هندی نیویورکی و آفریقای جنوبی را در استانهای جنوبی و جنوب شرق، کرمان، 
یزد و آذربایجان غربی شناسایی کرده ایم اما همکاران ما بطور مستمر بیماری را رصد و ردیابی می کنند و خوشبختانه همکاری و وفاق باعث شد که با 
بیداری مستمر، اجازه ندهیم که پیک جدیدی از بیماری در کشور ناشی از انتخابات شکل بگیرد. نمکی همچنین با اشاره به اهمیت جلوگیری از جابه جایی 
جمعیت افزود: در حال حاضر در برخی اســتان ها از جمله هرمزگان و سیســتان و بلوچستان، مشکالتی داریم و عزیزان ما در استان گلستان باید بیشتر 
مراقبت کنند چون رفت و آمدهای زیادی بین اســتان گلســتان و سیستان و بلوچستان به ویژه شهر زابل وجود دارد و این جابه جایی جمعیت می تواند 
زمینه انتقال ویروس از جنوب شرقی به شمال شرقی ایران باشد.در این زمینه کارشناسان بهداشت و درمان با اشاره به اظهارات روز گذشته وزیر بهداشت 
معتقدند: به احتمال زیاد ویروس کرونا از منطقه سیستان و بلوچستان اکنون در استان گلستان فعال شده و در روزهای آینده آمارها شاهد مثال واقعی 
این روند خواهند بود اما نگرانی اینجاست که وقتی پای ویروس منحوس به استان گلستان باز شده تراکم جمعیت باال و البته تردد بین استانی در سواحل 
جنوبی دریای خزر می تواند نوار ساحلی را آلوده و در نهایت سراسر ایران به دلیل ورود مسافران تابستانی به منطقه دوباره وارد بحران خواهد شد.به گفته 
این گروه البته بحران جدید اگر شکل بگیرد به استناد سخنان وزیر بهداشت احتمال ایستادگی کادر درمان در این شرایط محلی از ابهام است و ممکن 
است مشکالت بسیار بیشتری نسبت به گذشته تجربه کنیم به خصوص اینکه وقفقه ای  دو هفته ای در ادامه  روند واکسیناسیون داشتیم و اکنون جمعیت 
واکسینه شده کشور در استاندارد مناسبی نیست برای مقابله با ویروس منحوس در پیک احتمالی آینده.این کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی بهترین 
راهکار رعایت پروتکل های بهداشتی و اجرای دقیق طرح فاصله گذاری اجتماعی و البته غربال گری هوشمند در سراسر کشور است درغیر این صورت فعال 

شدن مجدد ویروس منحوس آنهم از نوع جهش یافته می تواند به دردسری بزرگ برای ایران تبدیل شود که هزینه سنگینی هم به همراه دارد.

قیمت طال پس از پشــت سر گذاشتن افت شدید در طول معامالت هفته 
گذشته و دســتیابی به پایین ترین سطح قیمت پنج هفته گذشته در روز 
جمعه، دوشنبه در نخستین روز معامالتی هفته روند اصالحی افزایشی در 
پیش گرفت. روز گذشــته اگرچه معامالت در یک روند نزولی آغاز شد و 
نقره حتی به پایین ترین سطح ۹ هفته گذشته خود رسید اما در ادامه روز 
از پایین ترین سطح قیمت فاصله گرفت. بر این اساس طالی آتی آگوست 
بــا ۱۴ دالر افزایش در هر اونس به قیمت ۱۷۸۳ دالر و نقره آتی جوالی 
در بازار کومکس نیویورک با افزایش ۰.۰۵۱ دالری به قیمت ۲۶.۰۲ دالر 
در هر اونس معامله شــد.در بازارهای کلیدی خارجی عوامل برای شــکل 
گیری روند صعودی قیمت فلزات گرانبها مساعد بود، شاخص دالر آمریکا 
با پیمودن روند صعودی قیمت در طول هفته گذشته، دیروز روند اصالحی 
در پیــش گرفت و اندکی کاهش یافــت. معامالت آتی نفت خام نیمکس 
هم با اندکی افزایش به قیمت ۷۲.۷۹ دالر در هر بشــکه رسید و بار دیگر 
به باالترین ســطح قیمت دو سال و نیم گذشته دست یافت.بازارها پس از 
اخطار سیاســت های پولی هفته گذشته از سوی فدرال رزرو، همچنان در 
رابطه با چشم انداز تورم با تردید روبه رو هستند. اگرچه همه شاخص های 
افزایــش تورم خبر از ادامه روند افزایشــی می دهند اما یکی از عوامل که 
همان بازده اوراق قرضه اســت عملکردی متفاوت نشان داده است. بازده 
اوراق قرضه ده ســاله خزانه داری آمریکا صبح روز گذشته به ۱.۴۳ درصد 
رسید، این بازده عمال کمتر از عملکرد اوراق ده ساله است که قبل از نتایج 
 T-Note دیده شده بود. همچنین بازده FOMC جلسه چهارشنبه گذشته
ایاالت متحده هم برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافت. بازار در طول 
هفته گذشــته سخنان جروم پاول رئیس فدرال رزرو را که عصر سه شنبه 
عنوان شده بود به دقت مورد رصد و ارزیابی قرار داد.بازارهای جهانی سهام 

هم روز گذشته عمدتا روند ترکیبی داشتند. سهام کشورهای آسیایی عمدتا 
نزولی و سهام کشــورهای اروپایی عمدتا صعودی بود. شاخص های اصلی 

ایاالت متحده هم پس از یک هفته روند نزولی روز گذشته افزایش یافت.
از دیــدگاه فنی، قیمت معامالت آتی طالی آگوســت کــه روز جمعه به 
کمترین قیمت پنج هفته گذشــته خود رسیده بود، اندکی افزایش یافت 
بــا این وجود روند نزولی قیمت ها همچنان از مزیت فنی کلی کوتاه مدت 
برخوردار است. روند نزولی قیمت سه هفته ای در نمودارهای میله ای روزانه 
برقرار اســت. هدف بعدی صعودی قیمت ها دســتیابی به سطح مقاومت 
۱۸۲۶.۴۰ دالر در هر اونس و هدف بعدی نزولی قیمت ها رســیدن به زیر 
سطح پشتیبانی کامل ۱۷۰۰ دالر در هر اونس است. سطح مقاومت نخست 
طال ۱۸۰۰ دالر در هر اونس و سطح مقاومت دوم ۱۸۱۵ دالر در هر اونس 
اســت در حالی که سطح پشتیبانی نخست طال در کمترین سطح قیمت 
معامالت هفته گذشته یعنی ۱۷۶۱.۲۰ دالر در هر اونس و سطح پشتیبانی 
دوم ۱۷۵۰ دالر در هر اونس اســت.قیمت نقــره در ابتدای معامالت روز 
گذشته به پایین ترین سطح قیمت ۹ هفته گذشته خود رسید. روند نزولی 
قیمت ها همچنان از مزیت فنی کلی کوتاه مدت برخوردار است. روند نزولی 
چهار هفته ای در نمودارهای میله ای روزانه مشاهده می شود. هدف بعدی 
صعودی قیمت نقره دستیابی به سطح مقاومت فنی ۲۷ دالر در هر اونس و 
هدف بعدی نزولی قیمت ها رسیدن به زیر سطح پشتیبانی کامل ۲۵ دالر 
در هر اونس اســت. سطح مقاومت نخست نقره ۲۶.۵۵۵ دالر در هر اونس 
و سطح مقاومت دوم بر روی ۲۷ دالر در هر اونس مشاهده شده در حالی 
که سطح پشتیبانی نخست نقره بر روی پایین ترین سطح قیمت معامالت 
روز گذشته یعنی ۲۵.۵۸ دالر در هر اونس و سطح پشتیبانی دوم بر روی 

۲۵ دالر در هر اونس قرار گرفته است.

کاهش سن بازنشستگی به ۵۲ سال
عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ماهانه ۱۷ هزارمیلیارد تومان بابت مستمری 
می پردازیم گفت: پایدار سازی منابع متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی یکی از 
مباحث مهم ما در سال های آتی خواهد بود. محمدعلی همتی در سلسله نشست های رویای تامین 
اجتماعی فراگیر که با موضوع »متناســب سازی حقوق مستمری بگیران، از رویا تا واقعیت« برگزار 
شــد با اشاره به فضایی که در ســازمان تامین اجتماعی در این مدت برای پیگیری متناسب سازی 
شکل گرفته است گفت: بیشترین استفاده و بهره را از شرکای اجتماعی بردیم و این کار با کمترین 
مشکل و در حجم وسیعی انجام شد و ماهانه ۱۷ هزارمیلیارد تومان بابت مستمری می پردازیم.وی 
افزود: مشارکت و همفکری شرکای اجتماعی و خردجمعی که شکل گرفت بسیار مهم و مبارک بود 
و باید سر منشاء اقدامات دیگر باشد.عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه پایدار 
سازی منابع متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی یکی از مباحث مهم ما در سال 
های آتی خواهد بود اظهار کرد: راه حل های مختلفی برای این امر مطرح شده است که اصالحات 
پارامتریک از جمله آنهاست. در دنیا وقتی سن امید به زندگی افزایش می یابد سن بازنشستگی هم 
باال می رود اما ما در ایران خالف جهت حرکت کرده ایم و سن بازنشستگی کاهش یافته و به ۵۲ سال 
رسیده است.همتی تاکید کرد که ما اعانه بگیر دولت نیستیم، بلکه مطالبات مان را باید بگیریم. اگر 
مطالبات جاری را وصول کنیم این مسیر را به سمت درستی پیش می بریم.، علی دهقان کیا، رئیس 
کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران نیز در این نشست با بیان اینکه معیشت دغدغه همگان 
است گفت: بحث ارتقای معیشت در سازمان تامین اجتماعی از یک سال و نیم گذشته پیگیری و با 
متناسب سازی حقوق در دو مرحله تا حدودی محقق شده است.وی افزود: عدم اجرای قوانین یکی از 
موانع موجود پیش روی عدم ارتقای معیشت و حل مشکالت در این حوزه است که از جمله آنها می 
توان به عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در چند دهه گذشته  اشاره کرد. دهقان کیا همچنین با 
اشاره به ۲۶ قانون مترتب بر تامین اجتماعی از سوی ادوار گذشته مجلس که بار مالی ۴۲۰۰ میلیارد 
تومانی در هرماه به دوش تامین اجتماعی گذاشته است گفت: تعهد جاری دولت به تامین اجتماعی 
ماهانه ۴۲۰۰ میلیارد تومان اســت که دولت آن را نمی پردازد. دولت بدهی های سنگینی به تامین 
اجتماعی دارد. تامین اجتماعی ظرف سال گذشته و امسال توانست بخشی از دیون را دریافت کند، 

این در حالی است که اگر قوانین به درستی اجرا شود مشکالت تامین اجتماعی حل خواهند شد.

طال پس از یک هفته صعودی شد

 افزایش قیمت فلزات گرانبها همگام با نفت خام

مخاطرات پدیده رمزارز؛ 

کالهبرداری تا پولشویی، قطع برق و خروج سرمایه از ایران
سقف پرداختی ۷ میلیون تومان

 شرایط اعطای کارت
 رفاهی اعالم شد

میوه هایی که فقط باید دید و نخرید

بانک مرکزی »شیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید« را به ۵ بانک عامل ابالغ کرد. بانک 
مرکزی در راســتای حمایت از معیشت و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و همچنین بهبود فرایند 
تأمین مالی زنجیره تولید، نســبت به ابالغ شــیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تأمین مالی زنجیره تولید به پنج 
بانک »ملی ایران«، »ملت«، »صادرات ایران«، »تجارت« و »رفاه کارگران« با ســهمیه هر بانک حداقل ۲۰۰ 
هزار فقره کارت و سقف فردی هر متقاضی ۷۰ میلیون ریال اقدام کرده است.بر اساس این شیوه نامه مؤسسه 

اعتباری موظف است ....

 رهن 1۵0 میلیونی آپارتمان بدون امکانات

آشفته  بازار اجاره مسکن

پرداخت هزینه خرید ۱۶ میلیون دوز 
واکسن کوواکس

وزیر نیرو و رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی با عراق از واریز هزینه خرید ۱۶ میلیون 
دوز واکسن کوواکس برای کشور خبر داد. طبق اعالم وزارت نیرو، رضا اردکانیان گفت: با پیگیری های 
به عمل آمده، از منابع ارزی موجود در بانک تجارت عراق امروز مبلغ ۱۱۵ میلیون فرانک ســوئیس 
به حســاب بانک سوئیسی برای دریافت ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس واریز شد.وزیر نیرو هشتم 
خــرداد از صدور مجوز برای تامین منابع ارزی ایران در عراق برای خرید ۱۶ میلیون دوز واکســن 

کوواکس و انتقال این مبلغ به یک بانک اروپایی خبر داده بود.

 رشد 113.6 درصدی نرخ ابتال نسبت به دو هفته قبل 

زنگ هشدار پیک پنجم به صدا درآمد

6

۵

3

3

6

 توافق اتحادیه اقتصادی اوراسیا درباره ایجاد
 بازار مشترک نفت تا پایان ۲۰۲۲ امضا می شود

یک مقام ارشد اتحادیه اقتصادی اوراسیا )EAEU( اعالم کرد که کشورهای عضو این اتحادیه باید تا اول ژوئن سال 
۲۰۲۳ یک قرارداد بین المللی درباره ایجاد بازار مشترک نفت و فرآورده های نفتی امضا کنند.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، میخائیل میاسنیکوویچ، رئیس کمیسیون اقتصادی اوراسیا )EEC( روز دوشنبه به 
خبرنگاران اعالم کرد که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا )EAEU( باید تا اول  ژانویه سال ۲۰۲۳ یک قرارداد 
بین المللی درباره ایجاد بازار مشترک نفت و فرآورده های نفتی امضا کنند.میاسنیکوویچ گفت: درمورد توافق بین 
المللی دیگری درباره نیاز به توسعه که امروز در هیأت اداری راجع به آن تصمیم گرفتیم، این یک توافق نامه بین 
المللی در مورد بازار مشترک نفت و فرآورده های نفتی است. وظیفه امضای این توافق نامه بین المللی تا ۱ ژانویه 
۲۰۲۳ است.وی همچنین خاطرنشان کرد که توافقنامه ای در مورد بازار مشترک گاز نیز تهیه و تا پایان سال ۲۰۲۱ 
به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارسال می شود.این مقام در ادامه تاکید کرد: توافق نامه بسیار جدی دیگری 
که کمیسیون در حال کار بر روی آن است، پیش نویس توافق در مورد بازار مشترک گاز است. این موضوع سالهاست 
که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و ما وظیفه داریم سندی تهیه شود و امسال به کشورها ارسال شود تا اقدامات 
داخلی را انجام دهیم.به گفته میاسنیکوویچ، اتحادیه اروپا هم اکنون در حال کار بر روی توافق نامه راه اندازی دستگاه 

های ناوبری الکترونیکی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که می تواند در سال جاری نیز تصویب شود.
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واکنش سخنگوی دولت به اظهارات »ند پرایس« درباره انتخابات ایرانگزیده خبر

توافقاتدرایندولتبهنتیجهمیرسد
ســخنگوی دولت گفت:  اظهارات وزارت خارجه آمریکا مصداق 
دخالت در امور داخلی ایران است، آن را محکوم می کنیم، دولت 
آمریکا در جایگاهی نیست که صالحیت اظهار نظر درباره فرایند 
انتخابات در ایران داشته باشد.، علی ربیعی سخنگوی دولت در 
نشست خبری دیروز  ضمن تبریک والدت حضرت امام رضا)ع(، 
گفت: به آقای رئیسی بابت پیروزی در انتخابات تبریک می گویم 
و آرزو می کنــم کــه دولت ســیزدهم بتواند به همــه اهداف 
تعیین شده در جهت تأمین منافع ملی، احیای معنویت و اخالق 
و ایجاد شــرایطی برای رشد و توسعه کشور و زندگی بهتر برای 
مردم دســت پیدا کند.وی افزود: یک بار دیگر میراث گرانقدر 
انقالب اســالمی و جمهوریت با یک انتخابات دیگر تداوم یافت. 
خوشبختانه ما از یک سنت نیکو و نهادینه شده در جهت انتقال 
قدرت برخوردار هســتیم و این موقعیتی اســت که در جهان و 
منطقه پرآشــوب مــا باید آن را پاس بداریم و بر این ســرمایه 
بیفزاییم. یکی از آســیب های ادوار گذشته فقدان تداوم میراث 
دولت هاست، هر دولتی قطعاً نقاط مثبت و منفی در کارنامه خود 
دارد.ســخنگوی دولت بیــان کرد: با این فــرض که هر دولت 
حلقه ای از زنجیره حکمرانی یک نظام سیاسی است، نیازمند یک 
سامان سیاسی هستیم که دست به دست شدن مشعل رشد و 
توسعه جامعه را از یک دولت به دولت دیگر تضمین کند و این 
زنجیره حکمرانی را از گسیخته شدن مصون نگه دارد. یک اصل 
شناخته شده و مورد احترام در جوامع مردم ساالر اجماع نخبگان 
درباره یاری رساندن به دولت منتخب برای عبور از شرایط سخت 
است.ربیعی اظهار داشت: هر چند دولت دوازدهم دیوار تحریم ها 
را در نقطه پایانی فرو ریختن دیوار و شکســت تحریم قرار داده 
اســت، اما آثار تحریم بر جامعه ایران سال ها باقی است. عبور از 
این شــرایط سخت و غلبه بر مشکالت ســاختاری اقتصادی و 
اجتماعی در کشــور و مقابله با مشکالت توامان تحریم و کرونا 
نیازمند کمــک و در کنار قرار گرفتن همه قــوا و همه نهادها 
هستیم. این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و قرار گرفتن همه 
جناح های سیاسی و نهادهای مسئول و حتی نهادهای رسانه ای 
جهت مقابله با موانع الزمه موفقیت دولت در پشت سر گذاشتن 
مشکالت متعدد ناشی از تحریم های ظالمانه و فشار اقتصادی، 
اجتماعی کرونا اســت.وی ادامه داد: انتظار می رود جریان های 
سیاسی که در این انتخابات حامی کاندیدای پیروز نبودند نیز با 
دوراندیشــی آینده نگرانه در کنار دولت بایستند؛ از طرف دیگر 
رئیس جمهور منتخب بزودی رئیس همه جمهور ایرانیان با همه 
سالیق و گرایش های سیاسی و اجتماعی است.  این انتخابات از 
جنبه سلبی نیز حائز اهمیت است. نفس برگزاری این انتخابات 
و مشــارکت مردم  در حقیقت یک نه بزرگ به تحریم گران بود. 
برخی از مبلغان تحریم انتخابات امتداد طراحان تحریم اقتصادی 
ایران زیر پرچم »فشار حداکثری« بودند که این بار با نقابی دیگر 
به میدان آمدند و این بار نیز ناکام ماندند.سخنگوی دولت خاطر 
نشــان کرد: ســال ها در کنار تالطم های تاریخی که داشــتیم 
جمهوریت مان حفظ شــد. دستاورد مشروطه تا به امروز یعنی 
صندوق های رای اعتبــاری دوباره یافتند. نکتــه دیگر در این 
انتخابات بیشتر دیده شد اینکه رعایت اخالق، تحمل و رواداری 
مخالف هم در بین هواداران نامزدها و هم میان نامزدها چشم گیر 
بود. یکی از مصادیق مواجه اخالقی با رقابت های انتخاباتی رفتار 
آن دســته از نامزدهایی بود که برای مشارکت در این کارزار به 
میدان آمدند اما فرصت نیافتند و با وقار و نجابت کنار کشیدند. 
بنابراین می توان گفت اخالق و ادب نیز در این دوره از انتخابات 
در لیســت برندگان قرار گرفت.ربیعی تصریح کرد: جا دارد که 
نکته ای را درباره شــخص رئیس جمهور منتخب اضافه کنم. در 
این روزها مخالفان همیشگی ایران تبلیغاتی منفی علیه انتخابات 
و آینده ایران و ناامید کردن مردم نسبت به منتخب انتخابات به 
راه انداختند. با شــناخت و تجاربــی که از منتخب ملت دارم و 
همانگونه در اظهارات کارزار تبلیغاتی هم بیان کرده اند سیاست 
تعاملی، واقع بینی، عملگرایی، مصلحت اندیشــی، باورمندی به 
عدالــت و اعتقاد به خردجمعی در برنامــه کار دولت ادامه قرار 
خواهد داشت.ربیعی درباره اظهارنظر وزارت خارجه آمریکا درباره 

انتخابات ایران و اینکه این انتخابات آزادانه نبوده است، گفت: ما 
این اظهار نظر را مصــداق دخالت در امور داخلی ایران و مغایر 
قوانین بین المللی می دانیــم و آن را محکوم می کنیم. دولت 
آمریکا در جایگاهی نیست که صالحیت اظهارنظر درباره فرآیند 
انتخابات در ایران و یا کشــور دیگری را داشــته باشد. برخالف 
نمایــش های پر زرق و برق دموکراســی در آمریکا، امروز هیچ 
ملتی نیســت که نداند فرایندهای دموکراتیک در آمریکا تا چه 
اندازه معیوب و متعصبانه هستند.وی افزود: ادعاهای مشابهی در 
انتقاد از انتخاباتهای آمریکا نیز مطرح شــده، از جمله از سوی 
دموکراتها در ســال 2000، و از ســوی دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهوری پیشین ایاالت متحده و حامیان او در مورد انتخابات 
ریاســت جمهوری اخیر )2020(. ما دولت آمریکا را دعوت می 
کنیم که از دخالت های متکبرانه در امور داخلی سایر کشورها و 
قضاوت درباره سازوکارهای دموکراتیک دیگران دست بردارد و 
به اصالح امور داخلی خودشــان بپردازند.ســخنگوی دولت در 
پاسخ به این سوال که آیا برنامه دولت جناب روحانی این است 
که نهایی سازی برجام را به دولت بعد بسپرد یا اینکه در روزهای 
باقی مانده به فرجام برســاند؟ گفت: از ابتدای آغاز رقابت های 
انتخاباتی تکرار کرده ایم که مذاکرات احیای برجام ارتباطی به 
سیاست داخلی و نتایج انتخابات ندارد و بر اساس سیاست های 
کالن کشــور و پیرو خطوط تعیین شده از سوی رهبر انقالب و 
نهادهای باالدستی، دولت خود را مکلف دانسته که این مذاکرات 
را بر مبنای تامین حداکثری منافع ملی دنبال کند. اگر آمریکا به 
تعهداتش برگردد، مذاکره کنندگان شرایط را به تصمیم گیری 
به نهادهای باالدســتی گزارش خواهند داد و منتظر دولت بعد 
نخواهند شد.ســخنگوی دولت ادامه داد: در حال حاضر تقریباً 
درباره همه اختالفات مهم طرفین، تفاهم کلی صورت گرفته و 
اسناد مربوطه آماده شده است. اکنون به یک متن روشن و فاقد 
ابهام در همه کارگروه ها رســیده ایم. آن چه باقی  مانده بیش از 
آن که به مذاکره نیاز داشته باشد، نیازمند تصمیم سیاسی همه 
طرف ها است و اگر تصمیمات سیاسی اخذ شود می توان امیدوار 
بود و هیچ بعید نیســت که وارد دور پایانی گفت وگوها شویم. 
همانطور که آقای عراقچی اشاره کرده، هفته آینده ممکن است 
اخرین دور مذاکرات در وین باشد که البته این مسئله  بستگی 
به تصمیم طرف های مقابل و اراده آنها برای به نتیجه رسیدن 
گفتگوها دارد. بنابراین در جریان طبیعی امور، در صورتیکه دیگر 
طرف ها آماده باشند، دولت مانعی برای اتمام مذاکرات ندارد اما 
اگر به هر دلیلی توافق نهایی تــا مهلت قانونی دولت دوازدهم 
اتفاق نیفتد، مسئولیت مذاکرات و تصمیم درباره جزییات آن بر 
عهده دولت ســیزدهم خواهد بود.ســخنگوی دولت درباره این 

ســوال که آقای روحانی در دیدار با حجت االسالم و المسلمین 
رییســی  گفته که آمــاده ایم برای انتقال قــدرت و تجربیات 
همکاری کنیم ، آیا دولت برنامه مدونی دارد و فکر می کنید که 
دولــت آینده چه موضوعاتی را باید در اولویت قرار دهد؟ گفت: 
همــان گونه که مالحظه کردید آقــای روحانی رئیس جمهور 
بالفاصله بعد از اتمام جلسه ستاد کرونا  به دفتر آقای رئیسی در 
قوه قضاییه رفتند و ضمن اعالم آمادگی دولت مستقر برای ارائه 
اطالعات مورد نیــاز دولت آتی در دوران انتقالی، گزارشــی از 
مهمترین مشکالت فعلی کشور مثل موضوع تامین کاال را مطرح 
کردنــد. همچنین در خصوص چگونگی ادامه کار و برنامه گروه 
مذاکــره کننده برجام، صحبتهایی انجام شــد. دیروز هم آقای 
ظریف با ایشان دیدار کرد. همچنین آقای عراقچی هم جلسه ای 
با رئیس جمهور منتخب داشت.وی گفت:  روز یکشنبه هم در 
جلسه هیات دولت، شیوه تعامل با دولت بعدی مورد بحث قرار 
گرفت و مقرر شــد تعامل با دولت سیزدهم برای انتقال و ارائه 
اطالعات مد نظر آقای رئیس جمهور منتخب، در سطح وزرا باشد 
و آنان اطالعات مدنظر را در اختیار آقای رئیسی قرار بدهند. در 
دولت هم از مدتها قبل به همه وزرا تاکید شد تا مهمترین مسائل 
و اولویتها را برای انتقال به دولت بعدی، مشخص کنند. در مرکز 
تحقیقات هم این کار در حال جمع بندی است و به زودی برای 
رئیس جهور منتخب ارسال خواهد شد.سخنگوی دولت در پاسخ 
به این ســوال که انتخابات برگزار شــد و 14.5 درصد آرا باطله 
بودند. این در حالی اســت که دولت دوازدهم با مشارکت قابل 
توجه ســکان اجرایی کشور را در دست گرفت. نگاه شما به این 
آرای باطله چیست و چه تعبیری از آن دارید؟ گفت: رفتارشناسی 
رای دهنــدگان بدون تردید امری تک علتــی نبوده و تابعی از 
متغیرهایی از قبیل تغییرات جمعیتی، تحوالت ارزشی، احساس 
موفقیت یا عدم موفقیت در رای دهی، میزان نیل به هدف رای 
دهندگان، امکان حضور در پای صندوق رای، یافتن گرایشــی 
نزدیک به ارزشــهای خود و نیز تابعی از سایر مسائل اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی است که الزم است بررسی و تحقیق شود. 
من نه به عنوان ســخنگوی دولت بلکه بــه عنوان یک جامعه 
شــناس معتقدم باید همه رای ها مورد بررسی قرار گیرد. البته 
تاکید می کنم همین  مشارکت قابل قبول بوده و قابل مقایسه 
با بسیاری از کشورها هم نیست. بنابراین هر گونه تحلیلی در یک 
برنامه ســخنگویی نمی تواند حاوی تبیینی جامعه شــناختی 
عمیق و درستی باشد.سخنگوی دولت درباره اظهارات یک عضو 
هیات رئیســه مجلس که گفته اســت که دولتی هــا در زمان 
شمارش آرا نشان دادند که چهار عمل اصلی را بلد نیستند و در 
رســانه ها شبهاتی در خصوص نحوه شمارش آرا مطرح می شود 

گفت: شایان ذکر اســت، نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست 
جمهوری، بر اساس صورتجلسات امضاء شده توسط مجریان و 
ناظران در شعب اخذ رأی و تجمیع آن در سراسر کشور از سوی 
وزارت کشور اعالم و پس از فرصت قانونی رسیدگی به شکایات 
از سوی شورای نگهبان، نتایج نهایی اعالم می شود. گفتنی است 
تعدادی از تعرفه های اخذ شده توسط رأی دهندگان، با توجه به 
تعدد صندوق های آراء، سهواً به صندوق های دیگر ریخته شده 
و تعدادی نیز توســط افراد از شعبه خارج شده است. به عنوان 
مثال فرد پس از مهر خوردن شناسنامه تعدادی از برگه آرا را در 
جیب خود می گذارد و فقط به یک صندوق رای می اندازد.وی 
ادامه داد: بطور مستمر و لحظه لحظه گزارشات مختلف از طریق 
ســامانه های الکترونیکی و گزارشــات از کانال های رسمی و 
مردمی رصد شــده و به لطف خــدا و دعای خیر مردم و تالش 
شــبانه روزی تمامی اشــخاص و نهادهای مجری و ناظر  یک 
انتخابات باشــکوه در نهایت سالمت و کیفیت برگزار شد. البته  
مواردی در ساعات اولیه بین 7 تا 9  گزارشاتی مبنی بر این که 
ســامانه احراز هویت آفالین می شود،  واصل شد که با دستور 
وزیر کشور مشکل در اولین فرصت حل شد. در برخی شعب 33 
شهری هم که در انتخابات شوراها صندوق اخذ رأی الکترونیک 
داشتیم اگر  بدلیل ترافیک مراجعات ، دچار کندی در اخذ رأی 
با روش الکترونیک بودیم، با  هماهنگی مراجع ذیربط، شیوه اخد 
رای ســنتی هم عالوه بر روش الکترونیکی به کار گرفته شد تا 
توقفــی در اخذ رای  مردم پدید نیاید.وی با بیان این مطلب که 
در مجموع  در هیچ شــعبه ای اخالل جدی و طوالنی مدت در 
اخذ رای از مردم نداشــته ایم و اگر ســامانه الکترونیکی هم در 
مواردی اختالل جزئی یا مقطعی داشته،  در چارچوب مقررات و 
با اعمال همه نظارت های الزم، رأی گیری شــده است، تصریح 
کرد: در  انتخابات ســیزدهمین دوره ریاست جمهوری عالوه بر 
نظارت شــورای محترم نگهبان، زیر نظر مستمر هیات اجرایی 
مرکزی برگزار شــد و اعضای هیــأت، از طرف مردم در جریان 
دقیــق امور انتخابات بــوده و همچون دیگر اجــزای برگزاری 
انتخابات، پاسدار و حافظ رای مردم هستند. اما درخصوص شیوه 
بیانی که در سوال شما هم بود، مدتها است با استفاده از ادبیات 
نامناســب و اظهاراِت بدون اطالع که با یک تلفن میشد آن را 
فهمید، حرفها و اتهاماتی در تریبون های بزرگ زده میشود و ما 
آن وقت است که متوجه میشویم نمی دانستیم که دو دوتا، 5 
تا میشــود ! . ظاهرا چهار  عمل اصلی را بلد نیستم.سخنگوی 
دولت در پاســخ به این سوال که  ارزیابی تان از نتایجی که در 
انتخابات اخیر بدست آمده است، چیست؟ گفت: عدم مشارکت 
و کاهــش مشــارکت، علــل و دالیــل متعــددی دارد. این 
غیرعلمی ترین و فرصت طلبانه ترین تبیین و تحلیل اســت که 
همه علل اجتماعی سیاســی و اقتصــادی را به یک اظهار نظر 
تقلیل بدهیم. هر علت اجتماعی با عوامل متعددی مرتبط است 
به همین خاطر، این ساده انگارانه ترین و دم دستی ترین تحلیل 
اســت که یک گروه در خارج کشور یا یک فرد در داخل کشور 
بخواهد نتایج یک پدیده اجتماعی را اینگونه با انحراف تحلیل 
مواجه کند.وی تصریح کرد: همان طور که اشاره کردم،  آنچه در 
سوال شما بود، یک حرف غیرعلمی و سواستفاده سیاسی است. 
به نظر من، چه آنهایی که پای صندوق امدند؛ چه آنها که رای 
باطله ریختند و چه بخشی از جامعه که تا پیش از این در پای 
صندوق رای حاضر می شــدند ولی 28 خرداد 1400 نیامدند و 
رای ندادند، نوعی بیان دیدگاه و در چارچوب نوعی مشــارکت 
قابل تبیین اســت. بایــد بدانیم که بین بــی تفاوتی به »نهاد 
انتخابــات« و بی تفاوتی به »نامزدها«،  فرق اســت و این دو،  با 
یکدیگــر متفاوتند. آرای باطله ، محصول بی تفاوتی به ســبد 
نامزدها می تواند باشــد و فرق اســت بین بی تفاوتی به سبد 
نامزدها و بی تفاوتی به انتخابات و عدم مشارکت محصول عدم 
باور به وقوع تغییرات با جابه جایی دولت ها و یا به عبارت دیگر 
حاصل بی تفاوتی نسبت به نهاد انتخابات است. از این موضوعات 
پیچیده نمی توان به ســادگی عبور کــرد و یا با تحلیل های 

سطحی و بررسی نشده مواجه شد.

سرلشکر باقری خبر داد؛
رونمایی از واکسن کرونای تولید سپاه در چند 

روز آینده
رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: واکسن کرونای تولید دانشگاه علوم پزشکی 
سپاه در چند روز آینده رونمایی می شود.، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح در حاشیه مراسم اعطای نشان و تجلیل از کارکنان فعال در حوزه 
پیشــگیری از کرونا با حضور در جمع خبرنــگاران گفت: تمام امکانات نیروهای 
مسلح برای مقابله با ویروس کرونا بسیج است.سرلشکر باقری افزود: واکسن وزارت 
دفاع در مرحله دوم آزمایشات بالینی است و واکسن دانشگاه علوم پزشکی سپاه 

هم در چند روز آینده رونمایی می شود.

مجلس همراه دولت سیزدهم خواهد بود 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس در عین پایبندی به تفکیک قوا 
و عمل به وظایف ذاتی نظارتی خود، همراه و همکار دولت منتخب خواهد بود و از 
هیچ کوششی برای حل مشکالت مردم دریغ نخواهد کرد. علی نیکزاد نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز )سه شنبه 1 خرداد( ضمن تبریک 
میالد حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه الّسالم گفت: تقارن جشن های دهه 
کرامت را با جشــن پیروزی ملت در آزمون تعیین سرنوشت گرامی می دارم.وی 
بــا بیان اینکه  انتخابات یکی از نمودهای جمهوریت در نظام های مردم ســاالری 
دینی اســت، افزود: پیام این دوره از انتخابات یک »نه« بزرگ به تالش های واهی 
شــبکه های سعودی و صهیونیستی از یک ســو و توهمات برخی بی بصیرت های 
متوهم داخلی از ســوی دیگر بود کــه تالش کردند انتخابــات را تحریم کنند.

نایب رئیس مجلس گفت: ملت ایران با بصیرت خود علی رغم مشکالت معیشتی، 
همه گیری بیماری کرونا و تبلیغات صدها میلیاردی رســانه ها با فراخوان رهبری 
به صحنه آمدند تا بگویند گرچه از مســئوالن و وضعیت فعلی دلخور هستند اما 
به انقالب اسالمی پایبند و به حل مشکالت امیدوارند.نیکزاد عنوان کرد: مجلس 
در عیــن پایبندی به تفکیک قوا و عمل به وظایف ذاتــی نظارتی خود، همراه و 
همکار دولت منتخب خواهد بود و از هیچ کوششی برای حل مشکالت مردم دریغ 
نخواهد کرد. مردم با وجود مشکالت، مناعت طبع و بزرگواری خود را با حضور پای 
صندوق ها نشــان دادند و اکنون وقت آن است که دولتمردان در تمام قوا نوکری 
خود را نشــان دهند.نماینده اردبیل در مجلــس تصریح کرد: هر کس برای خود 
شــأنی باالتر از نوکری مردم قائل است، جایی در مجلس انقالبی، دولت مردمی و 
قوه قضائیه مقتدر نخواهد داشت. مردم آمدند تا ما برای رفع مشکالت آنها بدویم، 
در غیر این صورت در حق شهدا جفا کرده ایم.نیکزاد با تأکید بر اینکه حضور مردم 
در انتخابات تبلور بازگشت قدرت به مردم بود، خاطرنشان کرد: برای منتخب مردم 
آرزوی توفیق داریم و امیدواریم دولت ســیزدهم بتواند تا پایان، مردمی و انقالبی 
بماند.وی تصریح کرد: مواضع صریح و انقالبی رئیس جمهور منتخب در نشســت 
خبری، پیرامون احقاق حقوق ملت ایران جای تقدیر دارد. آنچه گفته شد منطبق 
با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران است. دولت 
آمریــکا باید این پنبه را از گوش خود بیرون کند و بفهمد که قرار نیســت تحت 
هیچ شــرایطی بدون تأمین منافع ملی ما و قبل از رفع تمام تحریم ها و استارت 
صحت قول هایشان از طریق راستی آزمایی تعهدی امضاء شود.نایب رئیس مجلس 
اضافه کرد: امیدوارم طرف های غربی پیام انتخابات ایران و مقاومت قهرمانانه ملت 
ایران در برابر تحریم ها را درســت دریافت کنند و از هر فرصتی که نظام اسالمی 
برای آنها فراهم کرده است، استفاده نمایند.نیکزاد گفت: غربی ها هرچه توانستند 
تحریم کردند تا ملت ایران را به زانو درآورند اما امروز دیدند که ملت ایران همچنان 
ایســتاده است و به سوی قله ها در حرکت است اما دشمنان این ملت یا در باتالق 

درگیر شده یا مثل نتانیاهو و ترامپ به زباله دانی تاریخ سپرده شده اند.

 رئیس مجلس: 
بدون تقسیم بندی  جامعه و گرایش بندی های سیاسی 

»خدمتگزار« ملتیم
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان »بدون تقسیم بندی جامعه  به  »سیاه و سفید«  خدمتگزار همه ملتیم«، 
گفت: »بورس« و »تورم«  را با   همدلی بین سه قوه  سامان می دهیم. محمدباقر قالیباف در جریان بازدید از فاز 1 
و 2 کارخانه واکسن »کوو ایران برکت« و در جمع مدیران و مسئوالن بنیاد برکت انقالب اسالمی اظهار داشت: 
این افتخار بزرگ و کار ملی و عظیمی که به دست جوانان تربیت شده در مکتب امام و مکتب جهاد و شهادت و 
مکتب حاج قاسم سلیمانی خلق شده است، بی شک جای تقدیر و تشکر دارد.وی  با ابراز این که »این حماسه 
با وجود همه محدودیت ها و تحریم ها، کشور ما را میان معدود کشورهای دنیا قرار داده است که توانسته است 
تکنولوژی تولید واکسن را از صفر به دست بیاورد« افزود: این جوانان »ما می توانیم« را معنا کرده اند و امروز 
این دستاورد موجب شده است هم افرادی که از توان و تمکن مالی برخوردارند از آن بهره مند شوند و هم 
کسانی که در مناطق دورافتاده و روستایی دچار محدودیت هستند، از آن بهره مند شوند و ان شاءاهلل تا پایان 
پاییز این واکسن در اختیار عموم قرار می گیرد.رئیس قوه مقننه با بیان اینکه »من باور دارم که این کشور 
با یک برنامه پنج ساله در همین شرایط سخت تحریمی می تواند به ثبات و آرامش برسد«، گفت: البته باور 
این موضوع برای خیلی ها سخت است، اما با توکل به خدا و اراده واقعی، این کار شدنی است و بی شک عزت 
و بخشش با خداست که تُِعُزّ َمْن تََشاُء َوتُِذُلّ َمْن تََشاُء.قالیباف ادامه داد: امروز شاهد بودیم رزمنده 16ساله 
ما در سپاه خراسان که روزی در سرمای زیر صفر درجه می جنگید، در میدان علمی جهاد می کند و همان 
افتخارات را خلق کرده است و من معتقدم خدای دوران دفاع مقدس، خدای اقتصاد نیز هست، اما ما بنده های 
خوبی نیستیم و فرق بین خدا و کدخدا را قائل نبودیم و ارادت ما به کدخدا بیشتر از خدا بود، وگرنه همان 
حماسه هایی که در دفاع مقدس خلق شد، امروز نیز قابل خلق است.وی ادامه داد: اگر یک جوان با اخالص 
ایستادگی کند و کارش را درست انجام دهد، کار نشد ندارد و »ما می توانیم« تفسیر می شود.رئیس مجلس 
شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: ملت با شرکت در انتخابات، مسئولیت ما را بیشتر 
کرد و ما وظیفه داریم بدون تقسیم جامعه و گرایش بندی های سیاسی با افتخار، خدمتگزار مردم باشیم و 
مسائل اقتصادی نظیر بورس، اشتغال، ازدواج و معیشت را با وجود همه سختی ها با همدلی و همکاری بین قوا 
و کمک مردم حل کنیم.وی تصریح کرد: ما خدمتگزار مردم با هر سلیقه ای هستیم و وظیفه خود می دانیم چه 

برای کسانی که در انتخابات شرکت کردند و چه برای کسانی که در انتخابات شرکت نکردند.

فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با رئیس جمهور منتخب دیدار کردند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی در دیدار با سید ابراهیم رئیسی، انتخاب 
وی به عنوان رئیس جمهوری اســالمی ایران را تبریک گفتند. سرلشــکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح و فرماندهان ارشد سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی کشور 
صبح دیروز )سه شــنبه( با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب، با سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند.فرماندهان 
ارشد نظامی در این دیدار ضمن تبریک پیروزی آیت اهلل رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری بر آمادگی نیروهای 
مســلح برای کمک به دولت جدید و ارتقاء توانمندی های جمهوری اسالمی در عرصه های مختلف و شکل گیری 
ایران قوی تأکید کردند.رئیسی نیز در این دیدار از ابراز محبت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان نظامی 
تقدیر و تشکر کرده و ابراز امیدواری کرد با به کارگیری همه توانمندی های موجود در کشور، شرایطی بهتر از گذشته در انتظار مردم ایران باشد.گفتنی 
است پیش از این نیز فرمانده کل سپاه پاسداران و اعضای شورای فرماندهی سپاه و همچنین فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از فرماندهان ارشد این 

نیرو در دیدارهای جداگانه با حضور در دفتر آیت اهلل رئیسی، انتخاب او از جانب ملت را تبریک گفتند.

مخبر: 
تا پایان پاییز برای کل ایران واکسن کرونا تولید می کنیم

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( با اشاره به ظرفیت داخلی برای تولید واکسن کرونا گفت: ظرفیت تمام نخبگان ایرانی برای تولید 
واکسن کوو ایران برکت به کار گرفته شد. محمد مخبر دزفولی در حاشیه بازدید رئیس مجلس شورای اسالمی از شرکت تولید واکسن کوو ایران برکت با 
بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( از ابتدای شیوع کرونا با تولید ماسک و دیگر اقالم مورد نیاز کشور در شرایط تحریمی وارد میدان 
شد، اظهار داشت: در تولید واکسن کار بسیار جدی و فنی زیادی انجام شد.وی افزود: ظرفیت های نخبه کشور برای تولید واکسن به کار گرفته شد و از 
6 مسیر کار تولید واکسن را با حمایت از نخبگان دنبال کردیم.رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( با بیان اینکه همه مسیرهای تولیدی 
که برای واکسن دنبال شد در زمان حاضر به کشت انسانی رسیده است، اضافه کرد: تمام تست های انسانی واکسن کرونا  داخلی انجام شده است  و این 
واکسن های تولید داخل از مزیت های باالیی به نسبت دیگر واکسن های تولیدشده برخوردار است.وی با ابراز اینکه »به نظر من ما می توانیم تا پایان پاییز 
کشور را کاماًل از لحاظ واکسن تأمین کنیم«، ادامه داد: این واکسن با قابلیت هایی که دارد می تواند به کشورهای همسایه که متقاضی هستند صادر شود.

مخبر با اعالم اینکه »تا موقعی که تزریق واکسن تمام مردم کشور را تمام نکرده ایم، حتی یک واکسن صادر نمی شود«، ادامه داد: در مورد این موضوع 
مصمم هســتیم و به هیچ وجه اجازه چنین کاری داده نمی شــود.رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با بیان اینکه »در توزیع واکسن هیچ دخالتی 
نداریم«، اضافه کرد: هدف ما فقط تولید و رفع نیاز داخل است و در این زمینه تمام تالش خود را انجام می دهیم.وی با ابراز اینکه طی دو الی سه ماه 

آینده هر واکسنی که مورد نیاز باشد در بازار داخلی برای مصرف وجود خواهد داشت.
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گزیده خبر رئیس جمهور منتخب چگونه می تواند نقدینگی را به تولید ببرد؟
آخرین آمارها حکایت از عبور نقدینگی از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان و رشــد قابل توجه 
پایه پولی دارد که زنگ خطری برای اقتصاد کشور است؛ لذا در این راستا رئیس جمهور 
منتخب، هدایت نقدینگی به تولید و کاهش نرخ مالیات تولید را از جمله برنامه های اصلی 
دولت خود اعالم کرده که به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی، الزمه این امر، در نظر گرفتن 
سیاست های ایجابی و سلبی در این زمینه است. هدایت نقدینگی به تولید موضوع تازه ای 
نیست و بارها از سوی مسئوالن مربوطه مطرح شده است اما تاکنون واقعیت، بیانگر این 
بوده که نه تنها نقدینگی موجود در اقتصاد کشــور به ســمت تولید نرفته، بلکه بستری 
برای ســوداگری و داللی نیز شده اســت.  در مناظرات انتخاباتی هم نقدینگی و کنترل 
آن از شعارهای تبلیغاتی جا نماند و نامزدهای ریاست جمهوری ندای کنترل نقدینگی و 
راهکارهایی برای هدایت آن به تولید سر دادند اما برنامه مدون و کارشناسی شده ای در 
این زمینه ارائه نشــد.اکنون با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور 
کشور، او مجدد در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از هدایت نقدینگی به تولید 
صحبت کرده و معتقد است که برای رونق تولید باید نقدینگی به سمت تولید سرازیر شود 

که بدین منظور ساز و کارهایی در نظر گرفته شده است.  

برنامه رئیسی برای هدایت نقدینگی به تولید 
وی راهکار تزریق نقدینگی به تولید را در پرجاذبه کردن فعالیت های اقتصادی و بی جاذبه 
کردن فعالیت های غیر مولد اعالم کرده اســت. طبق گفته او، این کار با بخشنامه انجام 
نمی شود و دولت حتما برنامه ای برای رونق تولید دنبال می کند.رئیسی در بخش دیگری 
از صحبت هایش یکی از راه هــای افزایش جذابیت برای تولید را کاهش مالیات تولید از 
۲۵ به ۱۰ درصد و افزایش مالیات برای فعالیت های غیر مولد چون هدایت نقدینگی به 
سمت ارز، مســکن و زمین دانسته است.  از سوی دیگر، تازه ترین گزارش بانک مرکزی 

از متغیرهای پولی تا پایان اردیبهشت سال جاری بیانگر این است که حجم نقدینگی در 
پایان دومین ماه از ســال جاری به ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز در 
پایان اردیبهشت با شــش درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار 
میلیارد تومان رســیده که این رشــد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی سابقه بوده است.  با 
این تفاسیر، وضعیت فعلی متغیرهای پولی نشان از خطری بزرگ برای اقتصاد کشور در 
ماه های آتی مبتنی بر اوج گیری نرخ رشد حجم پول و تورم دارد که قدرت خرید مردم 

و سفره آن ها را بیش از پیش کم تر و کوچک تر می کند.  

نقدینگی هدایت پذیر است؟  
در این بین، برای بررسی اینکه آیا نقدینگی هدایت پذیر است و چه جایگزین هایی برای 
کاهش ۱۵ درصدی نرخ مالیات تولید در دولت بعدی برای پایه های مالیاتی وجود دارد؟  
وحید شقاقی - کارشناس اقتصادی - در گفت وگو با ایسنا، اظهاراتی در این زمینه دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد 
ایران است که تقریبا ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی حجم نقدینگی است، گفت: اینکه 
وجود این مقدار نقدینگی در اقتصاد خوب یا بد است به محیط اقتصاد کالن و بهره مندی 
اقتصاد کشور از نقدینگی بستگی دارد که این متغیر اقتصادی دستوری هدایت نمی شود، 

بلکه به سیاست گذاری های دولت نیاز دارد.  

دو سیاست الزم برای هدایت نقدینگی به تولید 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نقدینگی همواره در بازار دارایی ها و بخش های غیرمولد 
ســرگردان است، زیرا این بخش ها ریسک کم و سودآوری باالیی دارند، درحالیکه تولید 
پرریسک است و سودآوری کم دارد و برای هدایت نقدینگی به این سمت باید تولید کشور 

کم ریسک و سودآور شود که در این زمینه به دو سیاست ایجابی و سلبی نیاز است.  
شــقاقی افزود: سیاست های ایجابی معطوف به فعالیت های مولد است که شامل مواردی 
چون امنیت اقتصادی، بهبود محیط کســب وکار، تقویــت رقابت پذیری اقتصاد، بهبود 
محیط اقتصاد کالن ایران، انحصارزدایی و فســادزدایی اســت کــه در مواردی مقامات 
دولتی و قضایی تصور می کنند که اقداماتشان حامی تولید است، درحالیکه از دید فعاالن 
اقتصادی و ســرمایه گذاران اینگونه نیست و باید هم مسئوالن و هم فعاالن اقتصادی به 

یک دیدگاه مشخص برسند و صدای فعاالن اقتصادی به صورت شفاف شنیده شود.  

پایه های مالیاتی جدید جایگزین کاهش مالیات تولید شوند
این تحلیلگر اقتصادی گفت: سیاست های سلبی برای فعالیت های غیر مولد اعمال می شود 
که در این زمینه باید از فعالیت های مخل تولید مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات ثروت 
اخذ شود تا موجب تقویت شفافیت، رصد جریان گردش های مالی و پولی کشور و کاهش 
جذابیت فعالیت های غیرمولد و سوداگری افراطی شود.  طبق گفته وی، نقدینگی با شعار 
حرکت نمی کند بلکه منتظر سیاست های ایجابی و سلبی است که باید با فوریت و جدیت 
در سیاســت های مالیاتی، شــفافیت پولی و مالی و بهبود محیط اقتصاد کالن بازنگری 
صورت گیرد.  شــقاقی با اشاره به کاهش نرخ مالیات از تولید، بیان کرد: این کاهش جز 
سیاست های ایجابی برای حمایت از تولید است که باید بررسی شود تا در کدام بخش های 
تولیدی، نرخ مالیات کاهش پیدا کند. همچنین، پایه های مالیاتی زیادی چون مالیات بر 
عایدی سرمایه، مالیات ثروت و... وجود دارد که در کشورمان از آن ها غفلت شده است که 
باید دولت آینده این پایه های مالیاتی را وارد نظام مالیاتی کشــور کند تا هم درآمدهای 

مالیاتی افزایش یابد و هم جایگزینی برای کاهش نرخ مالیات تولید باشد.  

جزییات ریزش نیروی کار در سال ۹۹؛
خروج بیش از ۲میلیون نفر از بازار کار 

بررســی وضعیت بازار کار سال ۹۹ بیانگر آن است که با ریزش ۷۴۳ هزار 
نفــری نیــروی کار بخش خدمات، ۱۷ هزار نفــری بخش صنعت و ۲۵۰ 
هزار نفری بخش کشاورزی، حوزه خدمات رکوردار ریزش نیرو بوده است.

 با توجه به محدودیت هایی که ناشــی از شیوع ویروس کرونا در سال ۹۹ 
برقرار و بعضاً منجر به تعطیلی یا تعدیل نیرو در محیط های مختلف کاری 
شــد، شاخص های بازار کار به شــدت تحت تأثیر قرار گرفتند بطوری که 
طبق آمار رســمی کشور در مجموع ۴ فصل سال ۹۹ بیش از یک میلیون 
و ۱۰ هزار نفر از گروه شــاغالن خارج شدند.بررســی وضعیت بخش های 
مختلف اقتصاد کشــور در ســال ۹۹ بیانگر آن است که اگرچه در بخش 
کشــاورزی و صنعت نیز ریزش نیروی کار را شــاهد بودیم اما بیشترین 
ریزش نیروی کار در بخش خدمات بوده اســت.در بخش کشاورزی حدود 
۲۵۰ هزار نفر در سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸ بیکار شدند. در بخش صنعت 
نیز شــاهد ریزش ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر از شاغالن بودیم. بیشترین ریزش 
نیروی کار نیز در بخش خدمات رقم خورد به گونه ای که حدود ۷۴۰ هزار 

نفر فعاالن حوزه خدمات در سال ۹۹ بیکار شدند.

غیرفعال شدن 1.2 میلیون زن
طی سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و در زمره 
جمعیت غیرفعال قرار گرفتند که سهم زنان بیشتر از مردان بوده است.به 
این ترتیب در حالی که جمعیت غیرفعال کشــور در سال ۹۸ برابر با ۳۴ 
میلیون و ۴۹۸ هزار و ۴۱۱ نفر بود، در سال ۹۹ به ۳۶ میلیون و ۶۳۸ هزار 
و ۶۲۵ نفر افزایش یافت؛ یعنی شاهد خروج ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۲۱۴ 
نفر از جمعیت فعال )شــاغل و بیکار( از بــازار کار بودیم که از این تعداد، 

سهم زنان یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۶۷۴ نفر بوده است.

افزایش ۷۰ درصدی قیمت لبنیات از 
هفته آینده

ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی با تاکید بر اینکه شیرخام ۶۵ 
درصد هزینه تولید محصوالت لبنی را شــامل می شــود، گفت: در مصوبه 
جدید ســتاد تنظیم بازار قیمت خرید هر کیلوگرم شــیرخام از دامدار ۶ 
هزار ۴۰۰ تومان تعیین شده است که با در نظرگرفتن هزینه حمل قیمت 
تحویــل درب کارخانه لبنی به ۶ هزار ۶۰۰ تومان خواهد رســید، با این 
شــرایط قیمت محصــوالت لبنی نیز حدود ۷۰ درصــد افزایش را تجربه 
خواهد کرد.محمدرضا بنی طباء با بیان اینکه تصمیم درباره افزایش قیمت 
شیرخام هفته پیش در ستاد تنظیم بازار گرفته شده است، اظهار کرد: بر 
اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب خرید هر کیلوگرم شیرخام 
از دامــداران به ۶ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافته اســت.وی ادامه داد: با 
در نظر گرفتن هزینه حمل قیمــت تحویل درب کارخانه به ۶ هزار ۶۰۰ 
تومان خواهد رسید.بنی طباء یادآور شد: قیمت مصوب قبلی هر کیلوگرم 
شیرخام ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود که در آذرماه سال گذشته توسط ستاد 
تنظیم بازار ابالغ شــد.وی با تاکید بر اینکه هیچگاه شیر با قیمت مصوب 
به دســت کارخانه های لبنی نرسیده است، افزود: دامداران قیمت مصوب 
۴ هــزار و ۵۰۰ تومــان رعایت نمی کنند، چراکه به نظــر آنها این قیمت 
کفــاف هزینه تولید را نمی دهد.ســخنگوی انجمن لبنی با تاکید بر اینکه 
اعالم خبر افزایش قیمت شــیرخام توســط برخی چهره های صنفی قبل 
از اعالم رســمی و تصمیم نهایی مسئوالن کار اشتباهی بوده است، گفت: 
انتشــار خبر پذیرش افزایش نرخ خرید شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار 
هم اکنون نیز تاثیر خود را گذاشته و دامداران پیشاپیش قیمت شیرخام را 
باال برده اند و عمال مصوبه قیمتی آذر ماه سازمان حمایت و ستاد تنظیم که 
کماکان معتبر است، نقض شده است.بنی طباء تصریح کرد: همواره نظارت 
ارگان های نظارتی ســختگیرانه بر کارخانه های لبنی اعمال می شــود، اما 
سایر قیمت های مصوب در زنجیره مانند قیمت شیرخام تحت هیچ نظارتی 
قرار ندارد و هم اکنون که قیمت مصوب آن ۴۵۰۰ تومان است، به قیمتی 
بیش از ۵ هزار تومان مبادله می شــود.وی پیش بینــی کرد: با ابالغ نرخ 
مصوب جدید شــیرخام، قیمت محصوالت لبنی ۷۰ درصد افزایش خواهد 
داشت و تعیین قیمتی کمتر از این مقدار به معنی ضررده شدن محصوالت 
ضروری مشــمول قیمت گذاری و پرداخت یارانه از جیب تولیدکنندگان 
است.سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی زمان احتمالی ابالغ نرخ 
جدید را در هفته های آتی دانست.بنی طباء با بیان اینکه ما موافق قیمت 
گذاری دستوری نیستیم و آن را به ضرر مصرف کننده می دانیم، پیشنهاد 
داد: مســئوالن دولت فعلی یا مسئوالن دولت جدید شیرخام و محصوالت 
لبنی را از گروه یک کاالیی به گروه دو انتقال دهند تا روند عرضه و تقاضا 
قیمت هــا را در بازار این محصوالت تعیین کند و ســازمان حمایت بر آن 

نظارت داشته باشد.

 در حالی فصل نقل و انتقال مستأجران آغاز شده که به دلیل 
افزایش سرسام آور قیمت ها، تقاضا برای سکونت در شهرهای 
جدید اطراف تهران به شــدت افزایش یافته است.، مطابق 
آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت 
۱۴۰۰ اجاره واحدهای مسکونی در شهر تهران و کل مناطق 
شهری نسبت به اردیبهش سال ۹۹ به ترتیب معادل ۳۲.۶ 
و ۳۶.۳ درصد رشد داشته است. این نرخ های اعالم از سوی 
بانک مرکزی متوسط قیمت هاست و در واقعیت قیمت ها تا 
۲۰۰ درصد نیز طی یکســال منتهی به اردیبهشت امسال 
در بازار اجاره مســکن کشــور آنهم با وجود مصوبه ستاد 
ملی کرونا افزایش یافته است.نابسامانی بازار مسکن چه در 
بخش خرید و فروش و چه در حوزه اجاره طی ســال های 
اخیر باعث شــده تا قدرت خرید )و اجاره( مردم به شــدت 
کاهش یابد. به همین دلیل نیز مستأجران به خصوص طی 
۳ سال گذشته به حاشیه شــهرها رانده شده اند. امسال به 
دلیل جهش قیمت مســکن سال گذشته مقداری وضعیت 

مستأجران تهرانی متفاوت تر است؛ بسیاری از اجاره نشین ها 
حتی با وجود مصوبه ســتاد ملی کرونا در خصوص تعیین 
سقف افزایش ۲۵ درصدی-برای کالنشهر تهران- دیگر توان 
پرداخت اجاره بها را ندارند.واقعیت تلخی که باعث شــده تا 
مستأجران به دنبال یک سرپناه در شهرهای جدید اطراف 
تهران به خصوص پردیس به دلیل نزدیکی فاصله با شــهر 
مادر باشند. در زمان حاضر و مطابق آنچه در آگهی  سایت ها 
موجود است یک واحد مســکونی  ۱۲۰ متری در فاز ۳ با 
شرایط ۱۰۰ میلیون رهن و اجاره ماهانه ۳ میلیون تومانی 
فایل شده است.واحد مسکونی ۱۲۰ متری در فاز ۸ خام با 
شرایط ۷۰ میلیون رهن و ۱.۶ میلیون اجاره، آپارتمان ۱۰۵ 
متری امیرساواالن با شرایط ۷۰ میلیون پول پیش و ماهانه 

۲.۵ میلیون تومان اجاره و واحد مسکونی ۸۷ متری در فاز 
۱۱ )کوزو( با رهن ۱۱۰ میلیون تومانی آگهی شــده است.

همچنین رهن واحدهای ۱۲۰ متری پروژه جهاد نصر ۱۵۰ 
میلیون تومان و واحد با همین متراژ )امیرســاواالن ( ۱۷۰ 
میلیون تومان اســت. در خیابان ولیعصر و پروژه ایالم رهن 
آپارتمان ۱۲۰ متری ۱۲۰ میلیون تومان است، همین واحد 
تابستان گذشته با شرایط ۵۰ میلیون رهن و اجاره ۳۰۰ هزار 
تومان در اختیار مستأجر قرار گرفته بود. بازار اجاره مسکن 
پردیس در حالی به دلیل سرازیر شدن تقاضا از شهر مادر به 
شدت نابسامان شده که قیمت واحدهای مسکونی از جمله 
واحدهای مسکن مهر این شهر نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.سال گذشته در 
چنین روزهایی یک واحد مسکونی ۱۲۰ متری در فاز ۸ با 
قیمت حدود یک میلیارد تومان معامله می شــد که امسال 
به حدود ۷۰۰ میلیون تومان کاهش یافته اســت. در سایر 
فازهای مسکن مهر این شهر نیز وضعیت این گونه بوده است.

تشدید رایزنی برای ورود محموله »بوش«
 ترخیص با امضای سه جانبه

احتمال ترخیص محموله لوازم خانگی بوش در حالی مطرح می شود که 
مسئوالن گمرک ایران هرگونه ترخیص تاکنون را رد کرده، اما می گویند 
طی مکاتبات صورت گرفته با بانــک مرکزی و وزارت صمت، در حال 
حاضر مشکلی برای ترخیص این کاالها وجود ندارد و در صورت توافق 
سه جانبه و امضای سه طرف برای نبود هرگونه مورد قانونی این ترخیص 
به زودی صورت خواهد گرفت. اخیرا غزنوی - سخنگوی انجمن صنفی 
تولید کنندگان لوازم خانگی - در اظهاراتی گفته بود که ظاهرا دو سوم 
محموله لوازم خانگی بوش ترخیص شده است. اما وی در ادامه، اظهارات 
خــود را به نوعــی اصالح کرد و گفت که اخبار ضــد و نقیضی درباره 
احتمال ترخیص محموله بوش شنیده می شود و احتماال با این شرایط 
قرار است واردات لوازم خانگی نیز آزاد شود.این اعالم در حالی صورت 
گرفت که از آبان ســال گذشــته که ماجرای ورود ۴۲۰ کانتینر لوازم 
خانگی بوش در گمرک شــهید رجایی مطرح شد. ابهامات موجود در 
رابطه با ورود ایــن کاال و همچنین ممنوعیتی که برای واردات کاالی 
گروه چهار وجود داشت موجب توقف ترخیص این محموله ممنوعه از 
سوی گمرک شده بود.جریان منشأ ارز و ثبت سفارش این کاال از سوی 
دســتگاه های مربوطه شفاف نبود و هیچ گاه به آن پاسخی ندادند، اما 
ظاهرا در مدت اخیر مکاتبات زیادی صورت گرفته که به برداشته  شدن 

موانع ترخیص محموله کاالهای بوش منتهی شده است.  

بوش ترخیص نشده، ولی در آستانه ترخیص است
آن طــور که ارونقی - معاون فنی گمــرک ایران - در رابطه با ماجرای 
کانتینرهای بوش و البته اظهارات اخیر درباره ترخیص بخشــی از این 
محموله اعالم کرده، به نوعی تایید کننده احتمال ترخیص این محموله 
است.این مقام مسئول در گمرک ایران در گفت و گو با ایسنا، تاکید کرد 
که تا این لحظه هیچ یک از کانتینرهای بوش از گمرک ترخیص نشده 
و مجوز نهایی در این رابطه صادر نشــده است.وی در ادامه توضیحات 
بیشتری ارائه کرد و افزود: با توجه به این که گمرک ایران یک دستگاه 
مجری اســت با ابالغ قوانین و مقررات از ســوی دستگاه های مربوطه 
نســبت به اجرای آن عمل می کند، امــا در کنار آن وظایف حاکمیتی 
گمرک وجود دارد که برهمین اســاس اگر به مواردی مشکوک شود یا 
براســاس قوانین و مقررات مستندات الزم برای ترخیص وجود نداشته 
باشد نسبت به دریافت استعالم از دستگاه های ذیربط اقدام می کند که 

در رابطه با محموله بوش نیز این اتفاق افتاد.

اکنون هیچ مشکلی برای ترخیص نیست
ارونقی به جریان مکاتبــات وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و 
بانک مرکزی در رابطه با ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی بوش اشاره 
کرد و گفت: طبق اســتعالم صورت گرفتــه از وزارت صمت به عنوان 
متولی امور و صادر کننده مجوز ورود کاال با کشــور و همچنین با در 
نظر گرفتن حقوق مکتســبه ایجاد شــده برای صاحب کاال و از سوی 
دیگر مکاتباتی که با بانک مرکزی به عنوان تاییدکننده منشأ ارز صورت 
گرفت، پاسخ های دریافت شده و جمع بندی مستندات نشان می دهد که 

در حال حاضر هیچ مشکلی برای ترخیص کاالهای بوش وجود ندارد.

اصرار گمرک برای عدم ترخیص، توقیف غیرقانونی است
وی با بیان اینکه اگر گمرک ایران در این شرایط بخواهد برای نگهداری 
کاال اصرار کند به نوعی توقیف غیرقانونی مال غیر به حســاب آمده و 
صاحــب کاال می تواند ادعای خــود را در مراجع قضایی مطرح و علیه 
گمرک شــکایت کند، افزود: در این حالت دســتگاه هایی که مکاتبات 
متعددی در این رابطه داشــته اند آنگاه گفته انــد که ما مجوز را صادر 
کرده ایم و گمرک نیز باید در این رابطه نســبت به ترخیص در حداقل 

زمان ممکن اقدام می کرده است.

باید صورتجلسه سه جانبه تنظیم و امضا شود
اما این که در شــرایط فعلی ترخیص محموله بوش چه زمانی صورت 
خواهد گرفت، موضوعی اســت که معاون فنی گمرک ایران گفت که 
در این رابطه مکاتباتی از بخش حقوقی و معاونت امور گمرکی گمرک 
ایران با دســتگاه های اجرایی صورت گرفته که در برخی موارد ابهام و 
در مواردی هم پاســخ وجود داشته است. از این رو قرار شده تا صورت 
جلســه ای سه جانبه بین بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک تنظیم 
و اگر مقامات هر ســه دستگاه آن را امضاء کنند و تایید شود که هیچ 
مشــکل قانونی و مقرراتی برای ترخیص  وجود ندارد، گمرک ایران در 
این رابطه اقدام خواهد کرد.به گفته ارونقی، احتماال در چند روز آینده با 
حضور نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران جلسه ای 
تشکیل و صورت جلســه مربوطه تنظیم و در دستور کار قرار خواهد 

گرفت.

در چند ماه گذشته کشورهای متعددی 
و  معامــالت  بــه ممنوعیت  مصمــم 
استخراج رمزارزها شــده اند و در حال 
حاضر مخاطرات دنیای ارزهای مجازی 
برای اقتصــاد ایران و ســرمایه گذاران 
داخلی در حال افزایش است. در روزهای 
گذشــته چند استان در چین استخراج 
بیت کوین را ممنــوع اعالم کردند؛ این 
در حالی اســت که چیــن نزدیک به 
نیمی از تولید بیت کوین در جهان را در 
اختیار دارد ولی در حال حاضر به دنبال 
تدابیر و رویکرد جدید دولت چین برای 
سختگیری درباره استخراج و معامالت 
اســتخراج کنندگان  برخی  رمزارزهــا، 
چینی به فکر تغییر مکان اســتخراج از 

چین به سایر کشورها افتاده اند.

چرا ممنوعیت استخراج رمزارز در 
کشورهای مختلف در حال افزایش 

است؟
رویتــرز،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
عمده اســتخراج بیت کویــن در جهان 
توســط چین صورت می گیــرد ولی با 
محدودیت های اخیری که دولت اعمال 
کــرده، آمار تولید بیــت کوین کاهش 
یافته اســت و اکنون چین قصد توسعه 
رمزارز ملی اختصاصی خود را در جهت 
تثبیت قدرت حاکمیتی و نظارتی دارد.

از طــرف دیگر، ترکیه نیــز در ماه های 
گذشته به قطار کشورهای ممنوع کننده 
رمزارزها پیوست. به گفته بانک مرکزی 
ترکیه، ارزهای دیجیتالی یا هر چه که از 
فناوری نردبان غیرمتمرکز استفاده کند، 
چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم 
نمی توانــد برای پرداخــت بهای کاال و 
خدمات مورد اســتفاده قرار گیرد. هند 
نیز به طور جدی در حال تصمیم گیری 
بــرای ممنوعیت اســتخراج، مبادله یا 
نگهــداری ارزهای دیجیتالی اســت تا 
معامالت غیرمتمرکز رمزارز به سیستم 
پولی و مالی این کشور آسیب نرساند.بر 
همین اساس، عمده دالیلی که کشورها 
بر اســاس آن، اقدام به ممنوعیت رواج 
مبادالت  ارزهــای مجــازی در  ایــن 
مالی می کنند، بــه مخاطراتی از قبیل 
»پولشویی«، »خروج سرمایه«، »تأمین 

»آلودگی  مجرمانــه«،  مالیفعالیت های 
فرار  »بسترســازی  زیســت«،  محیط 
مالیاتی«، »صرف انــرژی قابل توجه«، 
»نوســانات شــدید قیمتی«، »فقدان 
قوانین و مقررات«، »مشــخص نبودن 
جایگاه  »تضعیف  متعاملیــن«،  هویت 
نظارتی بانک های مرکزی« و مواردی از 

این دست مربوط می شود.

تهدید رمزارزها برای اقتصاد ایران
در روزهای اخیر قطعی گســترده برق 
و تأثیــرات مخرب آن بــر صنعتگران و 
مراکز بهداشــتی و درمانی تلنگری بود 
که بیش از گذشــته مسئوالن کشور را 
نسبت به عواقب سوء استخراج بی ضابطه 
و زیرزمینی رمزارزها آگاه کرد و همین 
مسئله موجب شد، شخص رئیس جمهور 
اســتخراج مجاز  توقف هرگونه  دستور 
و غیرمجــاز رمزارز را تا پایان شــهریور 
اعالم کند.صرفه قابل توجه اســتخراج 
پنهانــی و زیر زمینی انواع رمزارز با نرخ 
ترجیحی برق خانگی باعث شده بود، در 
ماه های گذشته اســتخراج رمزارز رشد 
چشمگیری را تجربه کند.بررسی ها نشان 
می دهد، با وجــود میانگین نرخ ۱۴۰۰ 
تومانی به ازای هر کیلووات ساعت برق 
مصرفی در دنیا، اســتخراج غیرمجاز و 
قاچاقی رمــزارز در ایران امــا با تعرفه 
بــرق خانگی )هر کیلووات ســاعت ۸۰ 
تومان(، تنهــا ۲۴ میلیون تومان هزینه 
دارد و ایــن یعنی بر مبنــای دالر ۲۴ 
هزار تومانی، حــدود ۱۰۰۰ دالر هزینه 
برق اســتخراج هر رمزارز تخمین زده 
می شــود که نسبت به قیمت حدود ۳۶ 
هــزار دالری بیت  کوین در بازار جهانی 
بسیار هزینه ناچیزی است.اما جای سؤال 
و ابهام کماکان باقی است که در روزهای 
پیش رو رشد افسارگسیخته معامالت و 
استخراج رمزارز، کشور را می تواند با چه 

معضالت جدیدی مواجه کند.

با بیت کوین؛  خرید خانه  در ترکیه  
مسیر جدید خروج سرمایه

در حال حاضر بحث خروج ســرمایه از 
کشــور به وسیله اســتخراج رمزارزها و 
انتقال آن به خارج از کشور جدی است 

و هر لحظه خطر آن برای کشور بیشتر 
احســاس می شــود. خطری از جنس 
سوءاستفاده از انرژی ارزان ایران و انتقال 
سرمایه به کشورهای همسایه از روشی 
نوین! که در ســال های اخیر رکورد هم 
زده است. در همین رابطه، ناصر حکیمی 
معاون اســبق فنــاوری اطالعات بانک 
مرکــزی در گفت وگو با تســنیم اظهار 
داشــت: »اکنون بیت کوین اســتخراج 
می کنند ولی هیچ تعهدی به کشور بابت 
ارزی که بابت ماینر از کشور خارج شده 
و برق ارزانی که مصرف شده ندارند؛ در 
حال حاضــر با این وضعیت می توانند با 
دستگاه ماینر بیت کوین استخراج کرده 
و در ترکیه خانه بخرند! در این حالت ارز 
کشور به راحتی خارج می  شود و خروج 
سرمایه باالیی خواهیم داشت.«حکیمی 
با اشــاره به مخاطرات ناشی از نوسانات 
شــدید قیمتی رمزارزها افــزود: »بیت 
کوین یک دارایی است که موجی می آید 
خرید باال مــی رود و برعکس؛ یک نفر 
توییت می زند، قیمت آن باال می رود و 
دوباره توییت می زند، قیمت آن کاهش 
پیدا می کند. نوسانات بیت کوین بستگی 
به اعتبار اشخاصی دارد که راجع به آن 
صحبت می کنند و رفتار آن اشخاص هم 
اصال قابل پیش بینی نیســت.«گفتنی 
است، بر اســاس مقررات بانک مرکزی، 
اکنون از صادرکننده ای که جنس خود 
را به خارج از کشور صادر می کند، تعهد 
گرفته می شود که ارز حاصل از صادرات 
خود را به داخل کشور بازگردانده شود، 
این در حالی است که استخراج کنندگان 
غیرمجاز رمزارز از برق ملی و سرمایه ای 
کــه ارزبــری دارد به راحتی اســتفاده 
می کنند و با فروش یا انتقال آن به خارج 
کشــور، هیچ تعهدی برای بازگشت ارز 
آن به کشــور ندارند و این همان اتخاذ 

سیاست یک بام و دو هواست.

خانه  خرید  ایمیل های  پرده  پشت 
در ترکیه!

همچنین، پرویز جلیلی کامجو کارشناس 
اقتصادی و اســتاد دانشــگاه در همین 
باره گفته اســت: »ایمیل هایی به افراد 
ارســال می شــود، مبنی بــر اینکه با 

بیت کوین می توانید خانــه و زمین در 
ترکیه خریداری کنید. پیش از این اگر 
شخصی سعی بر خروج چند صد دالر از 
ایران را داشت با دشواری های متعددی 
رو بــه رو بــود، اما اکنون بســیاری از 
افرادتوسط ارز دیجیتال به دنبال خروج 
پول خود از کشــور هستند و به وسیله 
صرافی های دیجیتال به راحتی سرمایه 
خود را تبدیل و ارقام چندهزار دالری را 

از کشور خارج می کنند«

زنگ خطر نابودی مجدد دارایی های 
مالباختگان بورس

، خریــداران رمزارزها که عموماً قشــر 
مالباخته بورس و اقشــار آســیب پذیر 
جامعه هستند، بر اساس رفتار هیجانی 
اکنون بــا مخاطرات پدیــده رمزارزها 
مواجه شده اند. از یک سو بسیاری از این 
افــراد دانش الزم مثل تحلیل تکنیکال 
را برای رصد معامــالت رمزارز ندارند و 
از ســوی دیگر ذات پرریسک معامالت 
این ارزها خطر نابودی یک شبه دارایی 
آن ها را تشــدید کرده است. برای یک 
امکان وجــود دارد  این  ســرمایه گذار 
که به شــکل ناگهانی و در چند دقیقه 
تا ۵۰ درصد ســرمایه اش را از دســت 
رفته ببیند. با این اوصاف قشــر زیادی 
از جامعــه ایران با ریســک نوســانات 
ســنگین و خطر نابودی مجدد سرمایه 
خود مواجه هســتند.فقدان تشکیالت 
متمرکــز در زنجیره بالکچین، به نوعی 
نظارت مرکزی و پاســخگو را برای این 
رمزارزها ناممکن کرده است. این ویژگی 
که برای مصونیت ارزش زنجیره بلوک 
از سیاست های اقتصادی دولت ها شکل 
رفت، حاال کاربران را دچار نوسان گیری 
ســهام داران و ثروتمندان شبکه کرده 
اســت.مخاطرات فقدان نهــاد ناظر در 
بازار رمزارز به نوســانات قیمتی و انواع 
کالهبرداری ختم نمی شود، بلکه به طور 
مثال اگر فردی رمز بورسی خود را گم 
و یا فراموش کند، به راحتی در ارتباط 
با کارگزاری ها می توانــد آن را بازیابی 
کند، امــا اگر فردی رمــز درگاه خرید 
ارز دیجیتال خود را گم کند مساوی با 

نابودی تمام دارایی وی است.

مخاطرات پدیده رمزارز؛ 

کالهبرداری تا پولشویی، قطع برق و خروج سرمایه از ایران
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ثبات در بازار برای داشتن قیمت باثبات و برنامه ریزی درازمدت عرضه و تقاضا و باالنس 

آن یک چالش اساسی است که همیشه دنیا و ما با آن مواجه بوده ایم.

سه شوک بزرگ و تاثیری که نفت ایران پذیرفت
وی افزود: مثال شوک های اول، دوم و سوم صنعت نفت دقیقا همان مقاطعی است که 
بازار را به کلی بهم ریخته است. سال ۱973 در شوک اول شاهد اقدام اوپک برای 4 برابر 
کردن قیمت نفت بودیم که دنیا را بهم ریخت، زمان انقالب اسالمی ایران یکباره شاهد 
نزدیک 4 برابر شــدن قیمت نفت بودیم یعنی در شوک اول از ۲.۵ دالر به ۱۰ دالر و 
در سال ۱979زمان شوک دوم به نزدیک 4۰ دالر رسیدیم که دنیای نفت را دگرگون 
کرد، از ســوی دیگر با تشکیل آژانس بین المللی انرژی در تقابل با تولیدکنندگان نفت 
روی راندمان صنعتی و اتومبیل ها کار کردند.  زمان جنگ اعراب و اسرائیل برای کاهش 
وابستگی به نفت خاورمیانه دیگر کشورها شروع به سرمایه گذاری کرده و عرضه را باال 
بردند و در واقع سهم اوپک را پایین آوردند، بنابراین در سال ۱98۶ با شوک سوم مواجه 
شدیم و قیمت ها یکباره از 4۰ دالر به زیر ۱۰ دالر سقوط کرد. پس از آن جنگ نفت، 
بحران اقتصادی آسیای شرقی، بحران اقتصادی امریکای جنوبی و حتی برخی کشورهای 
اروپایی مثل اسپانیا را داشتیم که همه آثار خود را روی تقاضا و مصرف گذاشته و بازار 

را بهم ریخته اند. 

زمانی که اوپِک مغرور به خودش آمد
این کارشناس ارشد حوزه انرژی ادامه داد: در این مقاطع مجموعه هایی در صدد کنترل 
اوضاع برآمدند، اوپِک مغرور که تصور می کرد هر میزان نفت وارد بازار کند خریدار دارد، 
بعد از شوک سوم به خودش آمد و به این نتیجه رسید که رقیبان زیادی دارد، البته در 
4 دهه اخیر نقش موثری داشت، اقدام به سهمیه بندی کرد، در مقاطعی برای قیمت ها 
محــدوده ای بین ۲۲ تا ۲8 دالر تعیین کرده و بازار را مدیریت کرد. اما با توجه به کل 

مباحث ما یک بازار متالطم را طی کردیم. 

چالش عرضه بی محابای نفت توسط تازه واردان
وی خاطرنشــان کرد: در سال های اخیر بزرگترین گرفتاری ما ابتدا در بخش عرضه 
بوده که تازه واردان بزرگ وارد بازار شــدند و بی محابا نفت زیادی را روانه بازار کردند، 
بزرگترین آنها امریکا بوده که یکباره در سال ۱99۲ شیل را از حدود 3 میلیون بشکه 
به 8 میلیون بشــکه رساند و با مجموعه تولید از خلیج مکزیک، آالسکا و تگزاس به 
۱3 میلیون بشــکه رسیده و به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تبدیل شد. روس ها 
تولید خود را به فراتر از ۱۱ میلیون بشــکه رساندند در این میان وقتی رقابت عرضه 
آغاز شد دیگران هم ورود کردند، عراق میادین خود را توسعه داد، کشوری که روزی 
نصف ما تولید می کرد به حدود ۵ میلیون بشکه رسید و معادل همه تولید ما قبل از 

کرونا شروع به صادرات کرد.

بحران کرونا و نفت زیر صفر دالری
حســینی گفت: بحران بعدی کووید ۱9 بود، این بحران باعث شد تقاضا به شدت افت 
کند، زیرا اقتصادها کوچک و تعطیل شدند، رشد اقتصادی جهان که پیش بینی می شد 
به 4 درصد برســد، منفی شــد، قیمت ها آنچنان سقوط کرد که WTI منفی و برنت از 
حدود 7۰ دالر به زیر ۱۵ دالر رسید. ما همه این بحران ها را طی همین سال های اخیر 
در سطح جهانی داشتیم و اگر تحریم هم نبودیم قطعا از این آسیب ها مصون نبودیم، 
بعبارت دیگر افت قیمت برای هر یک بشکه نفت صادراتی ما بسیار تاثیرگذار بود، اما در 
هر حال مهمترین مشکلی که ما در سطح بین الملل داریم، تحریم است.وی بیان داشت: 
مــا از ابتدای انقالب تحریمی بودیم که تحریم کنندگان حتی اصول خود را هم نادیده 
گرفتند مثال در قضیه سفارت آمریکا بنا نبود از محل پول و دارایی های بلوکه شده و یا 

ساختما ن های توقیف شده چیزی به گروگان ها تعلق گیرد اما این کار را انجام دادند.

IlSA از صادرات 800 هزار بشکه ای به امریکا تا تحریم های
 Iran and Libya این کارشــناس حوزه انرژی ادامه داد: شــروع تحریم نفت ما با ایلسا
Sanctions Act ) )ILSA( یا قانون داماتو همراه بوده که اعالم کردند ســرمایه گذاری در 
ایران از 4۰ میلیون دالر بیشــتر نباشــد ما قبل از این تحریم 8۰۰ هزار بشکه نفت به 
امریکا صادر می کردیم بعد از ایلســا ارتباط تجاری با امریکا ممنوع شــد، شرکت ها از 
ســرمایه گذاری در ایران منع شدند، حتی در سال ۱99۶، رقم سرمایه گذاری را به ۲۰ 
میلیون دالر کاهش دادند و بعد از آن هرگونه سرمایه گذاری را در ایران ممنوع کردند.

فنداسیون تحریم های ایران از کجا بود؟
وی گفت: در واقع ما از ابتدای انقالب تاکنون ۶ دسته تحریم داریم که ادامه یافته و در 
واقع IlSA یک فنداسیون برای تحریم های بعدی شد و هرگونه سرمایه گذاری، تجارت، 
حمل و نقل، بیمه، معامالت دالری و ریالی و سوئیفت با صنایع نفت و گاز ایران بسته 
شد، ما در یک فضای دربسته زندگی کردیم و آسیب زیادی هم دیدیم، تحریم ها قطعا 
روی اقتصاد ما تاثیر گذاشته، ما ظرفیت اسمی صادرات ۲.8 میلیون بشکه نفت باضافه 
میعانات را داشــتیم اما این توان از ما گرفته شده، کشور با کاهش درآمد بسیار پایین 

مواجه شده است.

قطر با تکنولوژی ای که ما نداریم دو برابر ما گاز برداشت می کند
حسینی اظهار داشت: توسعه صنعت نفت دو فاکتور مهم دارد، اول اینکه برای توسعه 
این صنعت باید پول داشــته باشیم، دوم اینکه با توجه به رشد تکنولوژی جلو برویم 
که ما فعال هیچیک را نداریم، مثال از هر چاه پارس جنوبی روزانه حدود ۱۰۰ میلیون 
فوت مکعب گاز استخراج می کنیم در حالی که قطر با استفاده از تکنولوژی یی که ما 
نداریم از هر چاه ۲۰۰ میلیون فوت مکعب یعنی دو برابر ما برداشــت می کند، یعنی 
با نصف  ســرمایه گذاری ما و تعداد چاه های کمتر دو برابر ما برداشــت کرده و سود 

باالتری می برند. 

ضریب بازیافت نفت عربستان دو برابر ایران
وی ادامه داد: امروز عربستان به طور متوسط ۵۰ درصد ضریب بازیافت دارد در بعضی 
میادین حتی تا 7۰ درصد هم برداشت دارد، نروژ بازیافت خود را به ۶۰ درصد نزدیک 
می کند، امارات 4۰ درصد، عمان 4۰ درصد بازیافت دارند و ضریب بازیافت ما زیر ۲۵ 

درصد و نصف عربستان است، چون تکنولوژی مدرن بکار نگرفته ایم. 

چگونه 60 میلیارد بشکه نفت بیشتر برداشت کنیم؟
این کارشــناس حوزه نفت گفت: ما اکنون ۶۰۰ میلیارد متر مکعب نفت شناخته شده 
درجا داریم و اگر قیمت نفت را به طور متوســط طی دوران های مختلف ۱۰۰ دالر در 
نظر بگیریم چندین تریلیون دالر ثروت کشــور در زیر زمین مانده است ، اگر فقط ۱۰ 
درصد به رقم ۲۵ درصدی ضریب بازیافت اضافه کنیم ۶۰ میلیارد بشــکه نفت بیشتر 

برداشت خواهیم داشت.

با میادین خوب رفتار نمی کنیم
وی ادامه داد: بنده ۲۰ سال قبل در بازدید از یکی از میادین نفتی دریای شمال مشاهده 
کردم که با حفاری افقی  ۱۱ هزار متر وارد دریا شــده بودند اما امروز ما هنوز بیش از 
3 هزار متر حفاری افقی نداشته ایم معنای تکنیکی آن این است که هرچه بیشتر افقی 
برویم سطح تماس چاه با مخزن بیشــتر شده و نفت بیشتری برداشت می کنیم، این 
روزها سخن از حفاری اسمارت، چندجانبه، لرزه نگاری چهاربعدی، تزریق پلیمر و گاز 
CO۲ اســت که ما نداریم، بنابراین با میادین خوب رفتار نمی کنیم، یک زمان تحریم 
هســتیم و گاهی خودمان نمی خواهیم، بپذیریم جایی که توانا نیستیم باید تکنولوژی 

را بومی و یا وارد کنیم. 

خطر امنیتی افزایش تولید همسایگان
حسینی با بیان اینکه ما در توسعه میادین کامال عقب هستیم، گفت: وقتی روسیه 
می تواند با معادل دوسوم ذخایر ما به ۱۱ میلیون بشکه برسد دلیلی ندارد ما نتوانیم 
به ارقام بیشتر از ظرفیت اسمی 4 میلیون بشکه امروز برسیم، عراقی که نصف ما 
تولید داشــت به ۶ میلیون بشکه نزدیک می شود دلیل ندارد ما نتوانیم. ما زمانی 
رهبری اوپک را داشتیم، بعد به مقام دوم رسیدیم، در زمان جنگ صدام سعی کرد 
تولید خود را به ما نزدیک کند تا بتواند جای ما را بگیرد اما نتوانست، امروز عراق 
دوم اوپک شــده و ما با توجه به تحریم مشخص نیست که در کجای این سازمان 
قرار گرفته ایم، بنابراین یکی از آســیب های تحریم ضربه به اثرگذاری مان در اوپک 
اســت، موضوع امنیت هم مطرح است، امنیت کشــور یک بال نظامی و یک بال 
قدرت اقتصادی دارد، هر دکل حفاری به اندازه چند تانک برای ما امنیت می آورد، 
اگر عراق دو برار ما تولید کرده و بفروشــد و  دو برابر ما قدرت اقتصادی داشــته و 
بتواند صرف تقویت نظامی، خرید سالح و هواپیما کند آیا با سوابقی که در جنگ 8 
ساله با این کشور داشتیم، خطر امنیتی برای ما دارد یا خیر؟وی تاکید کرد: ما باید 
خودمان را از نظر اقتصادی با همسایگان باالنس کنیم و از آنها عقب نیفتیم، نباید 
اجازه دهیم آنها بیخ گوش ما به قدرت اقتصادی و نظامی تبدیل شوند و ما بخاطر 

بحران اقتصادی عقب بمانیم و آسیب پذیر باشیم. 

اجازه ندهیم کشورهای کوچک خلیج فارس رجزخوانی کنند
این کارشــناس حوزه نفت گفت: تاسف بار است که کویت و امارات بیش از ما تولید 
داشــته باشــد و قطر بزرگترین صادرکننده ال ان جی دنیا باشد و ما درگیر مسائل 
داخلی توسعه و یا عدم توسعه باشیم، در هر حال بحث تحریم مشکل اول ما است تا 
جایی که امکان دارد با حفظ قدرت و عزت در مسیر لغو محدودیت ها قرار بگیریم، در 
نظر داشته باشیم مگر همه دنیا که تحریم نیستند عزت شان آسیب دیده؟ با برداشتن 
تحریم ها پلن هایی داشته باشیم و همه عقب ماندگی ها را جبران کنیم تا کشورهای 

کوچک حاشیه خلیج فارس نتوانند بازارهای ما را بگیرند و رجزخوانی کنند.

اول تا هفتم تیرماه، هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق؛
عناوین روزهای هفته صرفه جویی در مصرف 

آب و برق اعالم شد
با فرارسیدن فصل تابستان و روزهای گرم سال، صرفه 
جویی و مدیریت مصرف آب و انرژی اهمیت بســیاری 
می یابد از همین رو، هفته نخســت تابســتان(یکم تا 
هفتم تیرمــاه(، هفته صرفه جویــی در مصرف آب و 
برق نامگذاری شــده اســت.به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس آرش آریانژاد ضمن تبریک ایام هفته 
صرفه جویی گفت:  نزدیک به سه دهه است که اول تا هفتم تیرماه هر سال، هفته 
صرفه جویی در مصرف »آب« نام گذاری شــده است و فصل گرما تداعی کننده 
مباحثی، چون تبخیر، کم آبی، صرفه جویی و... بوده اســت، اما به منظور وفاق و 
هماهنگــی در ارکان وزارت نیرو و لزوم توجه همگانی، امســال با توجه به لزوم 
صرفه جویــی در مصرف برق نیز این هفته با نام هفته صرفه جویی در آب و برق 
نامگذاری شده است.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان در ادامه افزود: 
این هفته به عنوان یک رویداد فرهنگی در افکار عمومی و رسانه ها جای خود را 
بازکرده است و هر ساله به این مناسبت، فعالیت های فرهنگی-آموزشی بسیاری 
برای ارتقای آگاهی های عمومی در مورد آب و برق و جلب توجه افکار عمومی به 

این مقوله حساس انجام می شود.

در شرکت گاز استان اصفهان صورت گرفت
 بهره برداری از نخستین سایت 

عملیاتی-آموزشی امداد رسانی متمرکز
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، مجید کشــاورز رئیس 
مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران که به منظور بررسی ساختار موجود گاز 
اصفهان، از برخی طرح های توسعه ای و صنایع عمده مصرف کننده گاز بازدید 
کرد در آئین افتتاح این سایت گفت: شرکت گاز استان اصفهان به لحاظ قدمت، 
وسعت و قرار گرفتن در کریدور مرکزی کشور و نیز دارا بودن صنایع عمده چون 
فوالد مبارکه، ذوب آهن و ســیمان سپاهان و ... و همچنین نیروهای با تجربه و 
متعهد از جایگاه استراتژیکی برخوردار است.وی، افزود: ابتکار، خالقیت و اقدامات 
خوب این شــرکت و تجربیات ارزنده ی کارکنان آن بسیار قابل توجه است که 
می تواند مورد توجه و استفاده ســایر شرکت های گاز استانی قرار گیرد. سید 
مصطفی علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان این مطلب که یکی 
از مهمترین محورهای فعالیت شــرکت های گاز استانی، حوزه مشترکین است 
اظهار کرد: برنامه های اجرا شده دراموربهره برداری شرکت برای افزایش کیفیت 
خدمات به مشترکین مبتنی بر بســتر دیجیتال و سیستم های نوین درجهت 
گازرسانی ایمن و مســتمر، کاهش زمان ارائه خدمت، افزایش دقت در خدمت 
رسانی و حذف مراجعات حضوری مشترکین است.وی، افزود: این شرکت با توجه 
به دارا بودن وسعت عظیمی از شبکه بالغ بر ۲7هزار کیلومتر و تعداد بیش از یک 
میلیون ۱۰۰هزار علمک در راســتای اجرای سیاست های تدوین شده مدیریت 
گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران و استراتژی های درون سازمانی برای افزایش 
سرعت امدادرسانی، امداد متمرکز را بعنوان یکی از پروژه های بهبود در دستور 

کار قرار داد و توانسته اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام دهد.

نیروگاه شهید رجایی آماده تولید برق پایدار 
در پیک تابستان

گرمــای هوا و کاهش بارش ها، خبر از تابســتانی داغ 
می دهد تا یادآور آمادگی مقابله با تابستان زودهنگام 
امسال باشد. هرساله، پیش از آغاز فصل گرما، واحدهای 
سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، ۱7 برنامه تعمیرات 
را بــا هدف تولید برق پایدار بــه ویژه در پیک مصرف 
تابســتان، پشت ســر می گذارد و همراه با آن، برنامه های آمادگی تابستانه هم 
تدوین و از ســوی حوزه های تعمیرات، بهره برداری، منابع انســانی، پشتیبانی 
و ... در نیروگاه های بخار و ســیکل ترکیبی، عملیاتی می شــود. امسال هم به 
منظور اجرای برنامه آمادگی تابستانه، تجهیزات واحدهای نیروگاه مورد بازبینی 
قــرار گرفته و نســبت به تعمیر و یا تعویض قطعات معیوب آن ها اقدام شــده 
اســت تا خللی در فرآیند تولید برق به ویژه در ایام گرم سال ایجاد نشود. »علی 
فرهور« مدیر عامل شــرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی با اشاره به تالش 
گســترده متخصصان این نیروگاه برای آماده سازی واحدهای بخاری و سیکل 
ترکیبی در تابســتان ۱4۰۰ می گوید: تالش در گذر موفق از پیک بار تابستان 
امســال، سیاست اصلی نیروگاه شهید رجایی در سال جاری است؛ تالشی که با 
همکاری و همفکری کارکنان و متخصصان نیروگاه میســر است. فرهور با بیان 
این مطلب می گوید: فعالیت های تعمیرات واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی 
نیروگاه با انجام تعمیرات اساســی، نیمه اساسی و بازدید های دوره ای به پایان 
رسیده و سعی متخصصان نیروگاه بر آن است تا بهره برداری از واحدها بر اساس 
»پرفورمانس« انجام شود که آن، موجب افزایش پایداری تولید، بهبود بهره وری، 
کاهش اســتهالک، کاهش تلفات، قطعات مصرفی و قیمت تمام شده برق شود 
تا تابســتان امسال را هم به مانند سال های گذشته، با تکیه بر خالقیت، دانش 
و تجربه همکاران، با موفقیت پشت سر گزاریم.مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی، 
تالش پایدار متخصصان این نیروگاه را بستری برای تداوم تولید در سایر صنایع 
دانســت. این درحالی است که علی رغم گســترش ویروس کرونا، فعالیت این 
نیروگاه در مسیر تولید برق، مستمر بوده و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در این شــرکت، هیچ گونه خللی در فرآیند تامین انرژی الکتریکی ایجاد نشده 
است.آموزش به عنوان ابزار توسعه، همواره در نیروگاه شهید رجایی مورد توجه 
بوده است به طوری که با تکیه بر ظرفیت دانش و تجربه متخصصان آن، تربیت 
نیروهای متخصص جوان، در صدر برنامه های آموزشی قرار داشته است. فرهور، 
در این باره می گوید: برای دستیابی به استاندارد مطلوب آموزشی در حوزه بهره 
برداری، کارکنان جوان در کنار کارکنان با تجربه توانســته اند به خوبی وظایف 
محولــه را بر عهده گیرند؛ چرا که کارکنان قدیمی و با تجربه، با انتقال دانش و 
تجربه خود موجبات یادگیری کارکنان جدید را فراهم آورده اند و کارکنان جدید 
هم با سعی و تالش خوب توانسته اند از مسیر آموزش عبور کرده و تجربه الزم 
را کســب نمایند. این درحالی است که حتی در ایام شیوع بیماری کووید ۱9، 
آموزش تعطیل نشده و به شیوه های نوین اجرا می شود.طی سال های گذشته 
تاکنون، ظرفیت خوبی در حوزه طراحی قطعات و تجهیزات نیروگاهی به وجود 
آمده اســت؛ به طوری که تاکنون نقشه ساخت از قطعات مختلف تهیه شده که 
با همکاری کارگاه های فنی توانمند برای ســاخت قطعات در داخل کشور اقدام 
می شــود. فرهور می گوید: توسعه دانش ساخت قطعات از سوی این شرکت و 
همراهی و همکاری سازندگان قطعات موجب شده، ساخت قطعات به شیوه کامال 
مهندسی صورت پذیرد که این شیوه موجب افزایش کیفیت قطعات تولیدی شده 
است و در نهایت، اتکا به منابع داخلی و سازندگان داخلی گسترش یافته است. 

توسعه اقتصادی کشور امری ضروری و حیاتی است،

پیش بینی مودیز
تا ۱۰ سال دیگر از قطع وابستگی به نفت خبری نیست

موسسه مودیز پیش بینی کرد کشورهای صادرکننده نفت منطقه خلیج فارس دستکم تا ۱۰ سال دیگر به درآمد 
حاصل از تولید هیدروکربن به شدت وابسته خواهند ماند زیرا تالشها برای متنوع سازی اقتصادی پیشرفت کندی 
از زمان ریزش قیمت نفت در ســال ۲۰۱4-۲۰۱۵ داشــته است. آژانس اعتبارسنجی مودیز در گزارشی اعالم کرد 
وابســتگی به بخش انرژی برای شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، محدودیت اعتباری کلیدی خواهد 
بود. اگر میانگین قیمت نفت ۵۵ دالر در هر بشکه باشد، انتظار داریم تولید هیدروکربن همچنان بزرگترین سهم را 
در تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری منطقه خلیج فارس داشته باشد و بنابراین پیشران کلیدی 
توان مالی در دستکم یک دهه آینده خواهد بود.نفت و گاز در بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و دستکم 
۵۰ درصد از درآمد دولتی در اکثر کشورهای منطقه خلیج فارس سهیم است.در این بین، برنامه ها برای راه اندازی 
بخشــهای اقتصادی جدید اغلب همپوشانی داشته و باعث ایجاد رقابت در میان کشورهای این منطقه شده و فضا 
برای رشــد را محدود کرده است.مودیز اعالم کرد انتظار دارد روند متنوع سازی اقتصادی کشورهای منطقه خلیج 
فارس شتاب بگیرد اما این روند از کاهش منابع موجود برای تامین مالی پروژه های متنوع سازی اقتصادی در فضای 

قیمت پایینتر نفت و رقابت میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس متاثر خواهد شد.

خاموشی های بیشتری در راه است
 لطفا صرفه جویی کنید

سخنگوی صنعت برق گفت: باتوجه به افزایش دمای هوا و افزایش مصرف، در تامین برق با مشکل مواجه هستیم و احتمال افزایش 
خاموشــی ها وجود دارد اما این موضوع را به طور دقیق اطالع رســانی خواهیم کرد.مصطفی رجبی مشهدی، درباره احتمال افزایش 
خاموشی ها در کشور اظهار کرد: در حال حاضر میزان مصرف از تولید پیشی گرفته است و کمبودها را با مدیریت مصرف جبران می 
کنیم. اگر در این شرایط نیروگاهی از مدار خارج شود، شرایط سخت تر می شود و برای تامین برق مشکالتی به وجود می آید، بنا بر 
این اینکه خاموشی اعمال شود محتمل است.وی با بیان اینکه در جداول خاموشی هایی که در استان ها منتشر می شود، اطالع رسانی 
کامل را انجام خواهیم داد، گفت: امید واریم با اقداماتی که صورت میگیرد، مشکلی ایجاد نشود اما اگر محدودیت جدی وجود داشته 
باشد قطعا اطالع رسانی خواهیم کرد و به صورت دقیق به اطالع مردم خواهیم رساند.سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که 
آیا برای تهران نیز خاموشــی در نظر گرفته می شــود یا خیر، اظهار کرد: پس از گذراندن این هفته اطالع رسانی دقیق را برای هفته 
آینده انجام خواهیم داد و برای این مهم باید وضعیت دما، نیروگاه های برق به طور کامل بررسی شوند، بعد از آن اطالع رسانی دقیق 
انجام خواهد شد.رجبی مشهدی با اشاره به کشف رمزارزهای غیرمجاز تا کنون نیز گفت: ۱88 هزار دستگاه کشف شده که ظرفیت 
۵۵3 مگاوات را به خود اختصاص داده بود، با دو عملیات فراگیر که انجام شد توانستیم روند کشفیات را توسعه دهیم و از مردم نیز 

بابت اطالع رسانی در این حوزه بسیار قدردان هستیم.

با حضور سرپرست مخابرات منطقه مرکزی: 
نشست بررسی مسائل و مشکالت واحد 

نقلیه برگزار شد 
اراک- در نشستی با حضور مهندس لطفی سرپرست مخابرات منطقه 
مرکزی و همکاران واحد نقلیه مسایل و مشکالت این بخش مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت. به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 
مرکزی در ابتدای این جلســه همکاران بخش نقلیه از نزدیک مسایل 
و مشــکالت خود را با مدیر منطقه مطرح نمودند و در ادامه مهندس 
لطفی ضمن اشاره به اهمیت خدمات و زحمات بخش نقلیه بیان کرد: 
تامین رضایت خاطر همکاران این واحد نقش بسیار مهمی در ارایه بهتر 

خدمات مخابراتی و همچنین انجام ماموریت و سفرهای ایمن دارد .

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران خبر داد؛
ادامه گازرسانی به مناطق باالدست 

مازندران
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار مازندران گفت: گازرســانی 
به مناطق باالدست با همکاری دســتگاه های اجرایی مرتبط اجرایی 
خواهد شد.مهدی رازجویان در جلسه بررسی و رفع مشکالت اجرایی 
گازرسانی منطقه راستوپی سوادکوه اظهار کرد: پروژه های عمرانی استان 
در راستای جلب رضایت مردم باید سرعت بیشتری بگیرند.رازجویان 
با تاکید بر اینکه در چند سال اخیر گازرسانی به روستاهای باالدست 
در اولویت برنامه های استان مازندران قرار داشت، به طرح گازرسانی به 
منطقه راستوپی سوادکوه اشاره کرد و اظهار کرد: عملیات عمرانی باید 
بعد از مطالعات دقیق و بررسی تمامی جوانب و بحران های احتمالی، 
اجرایی شــود.وی با تاکید بر اینکــه اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای جهت گازرســانی به مناطق دوردست همکاری الزم را داشته 

است، افزود: این همکاری باید ادامه داشته باشد.
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گزیده خبر  میوه زیر 20 هزار تومان نوبرانه شد

میوه هایی که فقط باید دید و نخرید
آزادســازی قیمت بخش عمده ای از نهاده های تولید مانند کود و سم و افزایش نرخ 
نهاده های تولید داخل، میراثی اســت که دولت روحانی برای رئیســی گذاشت؛ به 
طوری که هر کیلو میوه حدود ۲۰ تا ۶۰ هزار تومان به فروش می رســد و از قدرت 
خرید بسیاری از افراد خارج است. از گذشته فصل تابستان معروف به فراوانی میوه در 
بازار بود و قیمت میوه اگر در زمستان، بهار و تعطیالت نوروزی گران بود، در تابستان 
کاهش می یافت؛ اما با اینکه اکنون در آستانه ورود به تیرماه هستیم و چند هفته ای 
می شود که میوه های تابستانه به بازار آمده و از حالت نوبرانه خارج شده است، میوه ها 
قیمت هایی باال و غیر قابل تصور دارند.بر اســاس مشاهدات میدانی، قیمت میوه در 
این روزها طوری شده است که برای خرید یک کیلوگرم میوه فصل باید حداقل در 
حدود ۲۰ هزار تومان هزینه کرد و قیمت ها به شــکل بی سابقه ای افزایش داشته و 
خارج از قدرت خرید بخش زیادی از مردم است.برای بررسی قیمت میوه کافی است 
به نرخ نامه میادین میوه و تره بار شهرداری سری زد. قیمت فروش هر کیلوگرم زردآلو 
47 هزار تومان، هلو 19 هزار تومان، گیالس 44 هزار تومان، شــلیل و شبرنگ ۲۲ 

هزار تومان، انگور یاقوتی ۲۰ هزار تومان، آلبالو رسمی ۲۶ هزار تومان و آلبالو پیوندی 
۲۲ هزار تومان است.بنابراین گزارش، عرضه میوه با قیمت های ۲۰ هزار تومان تا 7۰ 
هزار تومان در میوه فروشی های تهران نیز چیز عجیبی نیست؛ به طوری که قیمت 
یــک کیلوگرم گیالس 55 هزار تومان به فروش می رســد و حتی برای فروش یک 
کیلوگرم گوجه سبز برغان 15۰ هزار تومان نیز قیمت گذاری می شود.محمد شفیع 
ملک زاده رئیس نظام صنفی کشــاورزی کشــور اظهار کرد: وجود دالل ها در گرانی 
میوه را  نمی شــود انکار کرد. به جرأت می توان گفــت دالالن ۲۰۰ تا 3۰۰ درصد 
قیمت میوه را از باغ خرده فروشی افزایش می دهند. یک کیلو گیالسی 1۲ تا 15 هزار 
تومان بیشتر از کشاورزان خریداری نمی شود، در بازار بیش از 4۰ هزار تومان قیمت 
دارد.وی در واکنش به دالیل بیش از دو برابر شــدن قیمت فروش میوه توسط خود 
باغداران گفت: باغداران نیز هر کسی محصول آنها را باالتر بخرد به آن می فروشند؛ اما 
با وجود افزایش قیمت میوه در باغ هنوز برای باغداران صرفه نیست؛ زیرا هزینه های 
تولید در یک ســال گذشته افزایش افسار گسیخته ای داشته اند.رئیس نظام صنفی 

کشاورزی کشــور ادامه داد: قیمت نهاده های تولید نظیر کود و سم با توجه به آزاد 
شدن نرخ ارز آنها از 4۲۰۰ تومانی به نیمایی، قیمت این محصوالت را 3۰۰ تا 7۰۰ 
درصد افزایش داده. همچنین دســتمزدها باال رفته است به طوری هر کارگر برای 
یک روز کار کردن در باغ ۲۰۰ هزار تومان طلب می کند.وی تصریح کرد: هزینه های 
دیگری نیز مانند قیمت سبد افزایش یافته به طوری که قیمت هر سبد از 5۰۰ تومان 
به 4 هزار تومان تا 5 هزار تومان افزایش یافته است.وی با اشاره به اینکه بخش قابل 
توجهی از قیمت تمام شــده میوه مربوط به هزینه های حمل و نقل آن است گفت: 
هزینه های تولید و حمل و نقل به شدت باال رفته است به طوری که اگر میوه ای از 
جنوب کشــور می آید، یک ماشین 15 تُنی 15 میلیون تومان کرایه حمل دریافت 
می کند. به دلیل نبودن نظارت، هزینه کرایه ها حتی بیشتر از نرخ واقع خود دریافت 
می شود. ملک زاده گفت: از طرفی امسال با سرمازدگی مواجه هستیم و بارش ها زمان 
مناســب نبود و تغییرات دمایی زیاد بود که منجر به ریزش شکوفه های بسیاری از 

درختان شد و میزان تولید محصوالت باغی را حدود 3۰ تا 4۰ درصد کاهش داد.

آغاز فاز دوم رجیستری
دستگاههایسیمکارتخورتان

رافعالکنید
با آغاز فاز دوم طرح رجیســتری برای دســتگاه های سیم کارت خور شامل 
ساعت های هوشمند و مبّدل تلفن ثابت به سیار، الزم است افراد سیم کارت 
را داخل این دســتگاه ها قرار داده و آن را روشن کرده و از سرویس گرفتن 
دســتگاه خود مطمئن شوند. طرح ســامانه شناسایی گوشی تلفن همراه و 
تجهیزات دارای ســیم کارت به عنوان طرح رجیستری شناخته می شود. با 
اجرای طرح رجیســتری، صرفا گوشی هایی که از مبادی قانونی وارد کشور 
شــده اند، در شــبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شــد. این طرح تمامی 
برندهای گوشــی تلفن همراه موجود در بازار ایران را در بر گرفته و موجب 
حذف واردات گوشی های قاچاق و افزایش واردات قانونی گوشی و تجهیزات 
دارای ســیم کارت شد.در این راستا، حمیدرضا دهقانی نیا -مدیرکل نظارت 
بر ســامانه های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز- از آغاز فاز دوم طرح رجیســتری شامل تبلت، ساعت هوشمند، بارکد 
 )PDA )Personal Digital Asistant اسکنر، دستیار دیجیتال شخصی موسوم به
و مبدل تلفن ثابت به ســیار )موبایل واره ها( خبر داد.بر این اساس، آخرین 
مهلت اعمال قانون برای ساعت هوشمند سیم کارت خور، 1۲ تیرماه 14۰۰ 
و دستگاه بارکداسکنر، PDA و مبّدل تلفن ثابت به سیار سیم کارت خور نیز 
19 تیرماه 14۰۰ تعیین شــد. همچنین زمان مشــمولیت تبلت در طرح 
رجیســتری طی چند روز آینده اعالم خواهد شــد.اگر هر فردی دســتگاه 
ســیم کارت خوری مانند تبلت، ساعت هوشمند، بارکداسکنر، PDA و مبدل 
تلفن ثابت به سیار دارد باید تا قبل از تاریخ های تعیین شده، سیم کارت خود 
را در داخل دســتگاه قرار داده و آن را روشن کند و حتما نسبت به برقراری 
تماس و ارســال پیامک اقدام کند و از سرویس گرفتن دستگاه خود تا قبل 
از زمان بندی های اعالم شده مطمئن شود.توصیه می شود سرویس گرفتن از 
دستگاه، به روز و ساعات پایانی اجرای طرح رجیستری موبایل واره ها موکول 
نشود زیرا ممکن است در آن ایام و ساعات، با افزایش حجم بار شبکه مواجه 
شده و امکان انجام مراحل رجیستری فراهم نشود.همچنین حتما باید توجه 
شــود که در هنگام خرید، اصالت دستگاه از طریق کد دستوری 7777#* 
یا ســایت hamta.ntsw.ir یا اپلیکیشــن همتا استعالم و فقط اقدام به خرید 
دستگاهی نمایند که استعالم قانونی بودن آن را دریافت می کنند. در پاسخ 
استعالم اصالت، اطالعاتی از قبیل برند و مدل دستگاه، نوع واردات، شرکت 
واردکننده، شــرکت گارانتی کننده و تاریخ آغاز گارانتی اعالم می شــود که 

خریدار باید حتماً برند و مدل کاال را با نتیجه استعالم اصالت تطبیق دهد.

با سرمایه گذاری 5میلیارد دالری و با راهبری ایمیدرو محقق می شود
گامبلندشرکتهایبزرگمعدنوصنایع
معدنیبرایتامین10هزارمگاواتبرق

شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی با راهبری ایمیدرو، به زودی توافقنامه 
ای به منظور احداث نیروگاه هایی به ظرفیت تولید 1۰هزار مگاوات امضا می کند.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، طی روزهای گذشته جلسه ای برای تحقق این 
هدف بین مقامات وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت نیرو برگزار و توافقات 
اولیه بین طرفین انجام شده است.مقرر شده کلیه مجوزهای احداث نیروگاه ها 
در هفته آتی توســط وزارت نیرو صادر و در ادامه، بســته مذکور با هدف تامین 
خوارک، راهی کمیته ســوخت وزارت نفت شود.مجموع سرمایه گذاری شرکت 
های بــزرگ در این حوزه 5 میلیارد دالر برآورد می شــود و 1۰درصد از توان 

نیروگاهی فوق در قالب نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی بادی خواهد بود.

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه: 
سرمایهگذاری۵0میلیاردریالیاتصالپل

ریلیجدیدمجتمعفوالدسبا
شرکت فوالد مبارکه با سرمایه گذاری 5۰ میلیارد ریالی 
اتصال پل ریلی جدید مجتمع فوالد ســبا به راه آهن 
جمهوری اســالمی ایران را به بهره برداری رســانید تا 
عالوه بر حمل بار مطمئن به مجتمع فوالد سازی سبا 
و کاهش ترافیک از تلفات جرحی و فوتی که در سنوات 

گذشــته رخ می داد، جلوگیری کند. آیین افتتاح و بهره برداری اتصال پل ریلی 
جدید مجتمع فوالد ســبا به راه آهن جمهوری اسالمی ایران، به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شد.احمد سعید بخش، معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه، در 
این مراســم اظهار کرد: طی مکاتباتی به شرکت فوالد مبارکه خطر آفرینی پل 
راه آهن مجتمع فوالد ســبا )جاده اصفهان-زرین شهر( توسط مدیریت بحران 
استانداری اصفهان، فرمانداری شهرستان زرین شهر اطالع داده شد. هرچند این 
پل بارها مرمت شد اما به علت بار ترافیکی شدید،این اقدامات جوابگو نبود.وی 
افــزود: با بهره گیری از چندین مشــاور، طرح پل راه آهن مجتمع فوالد ســبا 
)جاده اصفهان-زرین شــهر( در ۲5 دی ماه تهیه شــد و با همکاری شهرداری، 
فرمانداری شهرستان زرین شهر و شرکت سیمین سپاهان در تاریخ سوم بهمن 
ماه ابالغ و در نهم خرداد 14۰۰ به بهره برداری رسید.ســعیدبخش در ادامه با 
اشــاره به تعمیق ۲5 متری در زمین و شــمع کوبی گفت: دو عرشه 55 تنی به 
ارتفاع ۲.5 متر نصب شــد و در مقطع زودگذر یک ساعت و نیم جاده بسته شد 
و از طریق عبور قطار بر ریل مجاور این پل به بهره برداری رسید که الزم است 
از پلیس راه تشــکر کنیم.وی بیان کرد: کل سرمایه گذاری پل راه آهن مجتمع 
فوالد سبا )جاده اصفهان-زرین شهر( 5۰ میلیارد ریال بود که در مدت پنج ماه 
در یک کار گروهی به ثمر نشست و اهمیت این پروژه در این نکته مستتر است 
که این منطقه در شاهراه مواصالتی استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری و 

خوزستان است که بار ترافیکی گسترده ای دارد.

با هدف گسترش همکاری و افزایش تعامالت فی مابین صورت گرفت؛
امضایتفاهمنامههمکاریگروهسایپاو

بانکپارسیان
در راستای افزایش تعامل و همکاری های دو جانبه، 
جلســه ای با حضور کوروش پرویزیان، مدیرعامل 
بانک پارسیان و سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه 
سایپا در ساختمان مرکزی این بانک برگزار و تفاهم 
نامه همکاری بین دو مجموعه امضا شــد.به گزارش 

ســایپانیوز، هدف از این نشست، بهره گیری از ظرفیت های بانک پارسیان 
و گروه سایپا به منظور افزایش تعامالت و همکاری های دوجانبه برای رفع 
موانــع تولید و رونق اقتصادی اعالم و تفاهم نامه ای به همین منظور نیز به 

امضای طرفین رسید.

معاون گمرک ایران در مورد ترخیص نسیه کاالها گفت: در این 
فرایند حقوق ورودی تودیع نمی شــود. قرار بر این است که 5۰ 
درصد کاال ترخیص و 5۰ درصد دیگر در گمرک نگهداری شود 
و حتــی مالیات بر ارزش افزوده هــم در ترخیص 5۰ درصدی 
کاال دریافت نخواهد شد.مهرداد ارونقی درباره جزییات ترخیص 
کاال به صورت نســیه و کاهش مانــدگاری کاال در گمرکات و 
بنادر با اجرای این مصوبه اظهار داشــت: در انجام و فرایندهای 
تشریفات گمرکی، معموال چند ایستایی وجود دارد که مرتبط 
با روند تشــریفات گمرکی هستند. یکی از عواملی که منجر به 
ایســتایی در روند ترخیص می شود، عدم تمکن مالی صاحبان 
کاال است.وی ادامه داد: با توجه به اینکه مرحله پرداخت حقوق 
ورودی در ابتدای تشریفات گمرکی قرار دارد، برخی از صاحبان 
کاال که تعداد زیادی اســناد و اظهارنامه دارند بعضا نمی توانند 
حقوق ورودی را پرداخت کنند و سایر مراحل تشریفات گمرکی 
را انجام دهند. از این رو گمرک برای رفع این ایستایی، موضوع 
ترخیص نسیه را مطرح کرد. معاون گمرک ایران افزود: گمرک 
ایــن موضوع را در کارگروه و کمیته بهبود فضای کســب و کار 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد و جلسات کارشناسی و 
نهایی در این خصوص برگزار شد. در نهایت با توجه به شعار سال 
و لزوم حمایت از بنگاه های تولیدی و نهاد های تولید، وزارت امور 
اقتصــادی مصوبه ای را  به گمرک ابالغ کرد مبنی بر اینکه اخذ 
حقوق ورودی در خصوص نهادهای تولید که توســط واحدهای 
تولیدی و تولیدکنندگان وارد می شوند از ابتدای انجام تشریفات 

گمرک به انتهای آن انتقال یابد و اعالم شد که زیرساخت های 
آن باید از طریق بخش فناوری گمرک انجام شــود که در حال 
انجام مراحل اجرایی آن هستیم.ارونقی گفت: اما از سوی دیگر 
یکســری از ایســتایی  ها پس از ورود کاال به گمــرک و اظهار 
آن، پیش می آید. بنابراین وقتی کاال توســط صاحب آن اظهار 
می شــود،  حتی اگر بحث اخذ حقــوق ورودی و فرایند مربوطه 
را به انتهای تشریفات گمرکی منتقل کنیم، برخی از  صاحبان 
کاال امــکان پرداخت حقوق ورودی به گمرک را ندارند و همین 
موضوع یکی از دالیل افزایش ماندگاری کاال در گمرک محسوب 
می شود.       وی با اشاره به استقبال واردکنندگان از این دست 
از تسهیالت گمرکی اظهار داشت: تجارب سال های گذشته نشان 
می دهد واردکنندگان از مباحثی مانند ارایه ضمانت نامه بانکی به 
عنوان یکی از تســهیالت گمرک برای پرداخت حقوق ورودی، 
اســتقبال زیادی کردند و در کنار آن  بحث ترخیص با شرایط 
نســیه با استقبال زیادی مواجه شــد.ارونقی افزود:  با توجه به 
شرایط تحریم و کمبود نقدینگی، برخی از شرکت ها و واحدهای 
تولیدی امکان تودیع حقــوق ورودی را ندارند بنابراین در کنار 

تســهیالت ضمانتنامه موضوع ترخیص نسیه را مورد رسیدگی 
قرار دادیم و ســعی شد از این ظرفیت استفاده شود تا صاحبان 
کاال بتوانند در شرایط سهل تر نسبت به ترخیص کاال اقدام کنند.

معاون گمرک ایران ادامه داد: در این شرایط صاحب کاالیی که 
نــه امکان پرداخت و نه تودیع حقوق ورودی را به صورت نقد و 
نه امکان ارایه ضمانتنامه بانکی را دارد، می تواند در صورت احراز  
شــرایط الزم، نسبت به ترخیص بخشی از کاال به صورت نسیه 
اقدام کند. وی با اشاره به جزییات ترخیص نسیه گفت: در این 
فرایند حقوق ورودی تودیع نمی شــود. قرار بر این است که 5۰ 
درصد کاال ترخیص و 5۰ درصد دیگر در گمرک نگهداری شود 
و حتــی مالیات بر ارزش افزوده هــم در ترخیص 5۰ درصدی 
کاال دریافت نخواهد شد.ارونقی با تاکید بر اینکه ترخیص نسیه 
تســهیالت ویژه ای است که با توجه به شعار امسال برای اولین 
بار ارایه می شــود، گفت: پیش از این ۶۰ درصد کاال در گمرک 
نگهداری می شــد که امروز این عدد به 5۰ درصد رسیده است و 
در کنار ان مالیات بر ارزش افزوده هم از فعاالن اخذ نمی شــود. 
بنابراین صاحبان کاال به راحتی می توانند بخشــی از این کاال را 

وارد خط تولید کنند و پس از آن محصول تولید شده را در بازار  
داخلی به فروش برســانند یا صــادر کنند و از این محل حقوق 
ورودی را تودیع و نســبت به ترخیــص مابقی کاال اقدام کنند. 
معاون گمرک ایران ادامه داد: این تسهیالت برای تولیدکنندگان، 
شرکت ها و واحدهای تولید و نهاده های تولید و انواع مواد اولیه از 
جمله دارویی در نظر گرفته شده است.ارونقی درباره افرادی که 
مشمول این تسهیالت گمرکی نمی شوند، تاکید کرد: افرادی که 
در ترخیص هــای قبلی به نحوی حق ورودی را به طور کامل به 
گمرک پرداخت نکردند و در لیست بدهکاران قرار گرفتند و در 
بازه زمانی اعالم شده برای اعتراض پیگیری های الزم را به عمل 
نیاوردند، در نتیجه مابه تفاوت پرداخت نشــده و بدهی قطعی 
به گمرک دارند، نمی توانند از تســهیالت نسیه استفاده کنند و 
مشمول این تسهیالت نمی شوند.وی با اشاره به سقف ارزش کاال 
در این تســهیالت اظهار داشت: در بحث امکان ترخیص نسیه، 
ســقف ارزش کاال قید نشده اســت.ارونقی درباره سایر شرایط 
ترخیص نسیه گفت: 5۰ درصد کاال که به صورت وثیقه نگهداری 
می شــود، به حد کافی کفاف حقوق ورودی مربوطه، مالیات بر 
ارزش افزوده و عــوارض را خواهد داد، به عبارتی 5۰ درصد به 
صورت وثیقه در گمرک نگهداری می شــود که معادل حقوق 
ورودی و ســایر عوارضی اســت که باید پرداخت شود و به طور 
قطع ارزش این کاال بیشتر از حقوق ورودی است.وی ادامه داد: 
تا زمانی که حقوق ورودی به گمرک پرداخت شــود 5۰ درصد 

مابقی به صورت وثیقه در گمرک نگهداری خواهد شد.

رییس اتاق ایران و چین:
ظرفیتتجارت۳0میلیارددالری

باپکنداریم
رییــس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشــت: 
پیش بینی می شــود در صورت لغو تحریم هــا میزان مبادالت 
دو کشور نسبت به ســال ۲۰۲۰ یک جهش دوبرابری داشته 
باشــد. مجموع مبادالت دو کشور در ســال ۲۰۲۰ حدود 1۶ 
میلیارد دالر بود ولی این قابلیت را دارد که به مرز 3۰ میلیارد 
دالر برســد.مجیدرضا حریری در مورد رونــد تجارت ایران و 
چین اظهــار کرد: مبادالت ایران و چین به دو قســم نفتی و 
غیرنفتی تقسیم می شــود. آمار مبادالت نفتی محرمانه است، 
هــم وزارت نفت و هم خریدار چینی از ارائه آمار و ارقام دقیق 
پرهیز می کننــد. در بخش غیرنفتی نیز چیــن در طی چند 
ســال اخیر حدود یک چهارم از صادرات غیرنفتی و واردات ما 
را دربرمی گرفت. در حــال حاضر هم روابط تجاری ما با چین 
به روال ســال گذشته بوده و تغییرات چندانی رخ نداده است.

وی افزود: با توجه به چشــم اندازی که از آینده و لغو احتمالی 
تحریم های نفتی در پی مذاکرات وین پیش بینی می شــود اگر 
تحریم ها لغو شود میزان مبادالت ایران و چین تغییر محسوسی 
نسبت به ســال ۲۰۲۰ خواهد داشت؛ چراکه چین بزرگترین 
خریدار نفت ایران است و می تواند در رفتار تجاری ایران و چین 
را تحت تاثیر قرار دهد.حریری خاطرنشان کرد: در صورت لغو 
تحریم ها حتما گشایشــی در واردات هم ایجاد می شود، وقتی 
به چین نفت بیشتری بدهیم فضا برای واردات بیشتر از چین 
هم آماده می شــود.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین 
تصریح کرد:  پیش بینی می شود در صورت لغو تحریم ها میزان 
مبادالت دو کشور نسبت به سال ۲۰۲۰ یک جهش دو برابری 
داشــته باشد. مجموع مبادالت دو کشور در سال ۲۰۲۰ حدود 
1۶ میلیــارد دالر بود ولی این قابلیــت را دارد که به مرز 3۰ 
میلیارد دالر برسد.وی در ادامه افزود:  آمار دقیقی از مبادالت 5 
ماهه دو کشور در دسترس نیست اما آمار مبادالت چند ماهه 
اول نمی تواند بیانگر میزان مبادالت دو کشــور باشد چراکه در 
سه ماهه اول سال میالدی سه تعطیالت سال نو از جمله سال 
نو میالدی، سال نو چینی و نوروز را داشتیم. بنابراین نمی توان 
این بازه را مالک ارزیابی قرار داد.حریری در پاســخ به سوالی 
در مورد اولویت هــای وزارت صمت دولت بعدی گفت: وزارت 
صمت بخشی از مجموعه تیم اقتصادی دولت است، وزیر صمت 
به تنهایی خیلی مهم نیســت بلکه یکی از حلقه های زنجیره 
اجرایی سیاست  گذاری اقتصادی در حوزه  تولید و تجارت است. 
مهم تر این اســت که تیم اقتصادی دولت چه کسانی هستند و 
چقدر با هم هماهنگ هســتند؛ آنچه در چند سال اخیر باعث 
آزار تجارت خارجی شــد ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت بود.
وی افزود: اگر سیاست گذاری اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی و 
سیاســت های پولی، مالی و بانکی ما مشخص نباشد، نمی توان 
انتظار داشــت وزارت صمت ظرفیت حداکثری از خود نشــان 
دهد. اگر تحریم ها برداشته نشود صادرات موفق نخواهد شد  و 
همین وضعیت ادامه خواهد داشت. اگر تکلیف ما با همسایگان 
و کشــورهایی که با آنها تنش داریم مشخص نشود بسیاری از 

بازارهای ما از دست می رود.

واگذاری معدن دولتی ســرب و روی مهدی 
آباد چند وقتی است زیر ذره بین قرار گرفته 
است ، برخی فعاالن معدنی معتقدند الزامات 
قانونی و فنی در دومین معدن بزرگ سرب و 
روی جهان رعایت نمی شود زیرا این معدن 
به یک کنسرســیوم متشکل از چند شرکت 
صاحب صالحیت واگذار شــده و حاال یک 
شــرکت با ترکیب غیرتخصصی نســبت به 
ترکیب اولیه کنسرسیوم کار را پیش برده و 
به دنبال دعوت از یک شرکت یهودی برای 
مشارکت است و حاال مسئوالن معتقدند باید 
دستگاه های نظارتی به این مقوله ورود کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگــزاری موج، بهره 
برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد در 
ســال 95 از سوی ایمیدرو به کنسرسیومی 
تخصصی واگذار شــد و  متاســفانه علیرغم 
مدل ارایه شــده در فراخــوان در خصوص 
اســتفاده مشــترک از توان و قابلیت همه 
اعضای کنسرســیوم به منظور بهره برداری 
مطلــوب و تخصصــی در این ابرپــروژه ، با 
گــذر زمان اندک ، انجام این مهم در اختیار 
تصمیمات یک شرکت خصوصی خانوادگی 
محدود وغیــر مرتبط با ایــن صنعت قرار 
گرفته است. مدیرکل نظارت بر امور معادن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با 
خبرنگار خبرگزاری موج با اشــاره به اینکه 
فعالین بهــره برداری معدنی پس از تصویب 
سازمان صنعت اســتان باید فعالیت خود را 
مطابق طرح انجام دهند، گفت: سازمان نظام 
مهندسی ظرفیت بهره برداری را با توجه به 
پروانه معــدن تعیین نموده و نظارت بر این 
بخش را هم انجام مــی دهد.ایروانی با بیان 
اینکه از نظر فنی ، معدن سرب وروی مهدی 
آباد باید مطابق طرح معدنی تصویب شــده 
بهره برداری را انجام دهــد، افزود: در حال 
حاضر مســئول فنی معدن مهدی آباد طرح 
را اجرا می کند و سازمان صنعت استان هم 
باید بر مســئول فنی به عنوان مجری پروژه 
نظارت کند و میزان تولید را با میزان ذخیره 
معدن مقایســه کند تا مشخص شود میزان 
بهره برداری چقدر اســت و اگر بیشــتر یا 
کمتر از پروانه بهــره برداری می کند طبق 
قانون با آن برخورد شــوداو افزود: معدنکار 
بایــد حداقــل ۲5 درصد از میــزان تعیین 
شــده در پروانه بهره را برداشــت کند و اگر 
میزان برداشت بیش از ۲5 درصد باشد باید 
از ســازمان صنعت استان اجازه بگیرد و اگر 
بیــش از 5۰ درصد برداشــت کند اگر مواد 
معدنی طبقه دوم باشــد باید طرح را اصالح 
کند و برای مــواد معدنی درجه یک هم در 
صورتی که تا 1۰۰ درصد برداشت انجام دهد 
باید اصالح طرح را انجام دهد و متناســب با 

اضافه برداشت ها باید حقوق دولتی پرداخت 
کند.مدیرکل نظارت بــر امور معادن وزارت 
صمت بــا تاکید بر اینکه پروانه بهره برداری 
مهدی آباد به نام دولت اســت، اظهار کرد: 
ایمیدرو بــه پیمانکار ، عملیات بهره برداری 
آنجــا را واگذار کرده اســت و این پیمانکار 
شامل افرادی هســتند که در مزایده برنده 
شــده اند و برای این معدن که دولتی است 
باید طبق قوانین و مقــررات ، بهره برداری 
را پیش ببرند. در واقــع پیمانکار در معدن 
مهدی آباد باید طبــق قراردادی که تعیین 
شــده بهره برداری را از معدن انجام دهد و 
اگر قرار باشــد یک پیمانکار خارجی بگیرد 
بایــد از وزارت اقتصاد مجوز بگیرد و اینطور 
نیســت که مدیران کنسرســیوم یا شرکت 
پروژه تصمیم بگیرند شــخصا برای معدن با 
شرکت خارجی همکاری کنند.او با تاکید بر 
اینکه قراردادها در بخش معدن حداکثر ۲5 
ساله صادر می شود، اظهار کرد:  پیمانکار تا 
سقف قرارداد می تواند با شرکت های دیگر 
همکاری کند و ممکن اســت که قرارداد با 
یک پیمانکار تمدید نشــود که برای مهدی 
آباد مدیران این کنسرســیوم نمی توانند در 
مدت قرارداد با ســایر شــرکت ها بیشتر از 
مدت قــرارداد خود قــرارداد جدید ببندند.

مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت  تاکید کرد: در حال حاضر 
برخی معادن دولتی ممکن است در انتخاب 
پیمانکار، قانون را رعایت نکرده باشند، برای 
نمونه در کمیسیون مزایده به یک پیمکانکار 
ایراد می گیرند که مدارکت ناقص است یا به 
پیمانکار دیگری گفته می شود که صالحیت 
الزم را بــرای بهره برداری از معدن نداد تا از 
این طریق معدن بــه پیمانکار خاص معدن 
داده شــود اما به طور کلــی واگذاری های 
معدنی باید طبق مزایده و براســاس نظارت 

دستگاه های ذی صالح باشد.

عدم شفافیت در اطالع رسانی اتفاقات 
مهدی آباد

چندی پیش یوســف مرادلو، رییس انجمن 
تولیدکنندگان ســرب و روی ایــران درباره 
معــدن مهدی آباد گفته بود متاســفانه این 
کنسرســیوم تبدیل به شرکتی فامیلی شده 
واعضای تخصصی کنسرسیوم کلک خورده 
وحذف شــده اند و دولــت باید مطالعه کند 

و ببیند اهــداف اولیه این واگذاری چه بود و 
چه شد!!!!، اما به تازگی حرف های قبلی خود 
را پــس گرفته و علیرغم پیگیریهای فراوان ، 
حاضر به مصاحبه جدید درباره معدن مهدی 
آباد نیست.عضو ســابق کنسرسیوم مهدی 
آباد که شــرکت آنها قبال عضو اعضای اصلی 
مجموعه کنسرسیوم بود در گفتگو با خبرنگار 
خبرگزاری موج در پاســخ به این سوال که 
تبدیل کنسرسیوم معدن مهدی آباد به یک 
شــرکت ، با حاشــیه های زیاد روبرو شده و 
برخی ســهامداران شــرکتی که شما هم به 
نمایندگــی از آنها در کنسرســیوم حضور 
داشــتید معتقدند که بدلیل عــدم رعایت 
صرفه و صالح ســهامداران عمده کاهنربا در 
زمان تبدیل کنسرســیوم به شرکت وتنظیم 
اساســنامه ، به آنها زیان وارد شده است، آیا 
این درســت است؟ گفت: با توجه به بیماری 
قادر به توضیحات جزییات نیســتم ومدت 
مدیدی هم هســت که از پروژه مهدی آباد 
به دورهســتم.از ابتدا در قرارداد کنسرسیوم 
پیش بینی شده بود که بعدها شرکت تشکیل 
شــود و پروژه را پیش ببرند واالن من نمی 
توانم درباره زیان ســهامداران صحبت کنم 
چون بســتگی به دیدگاه افراد دارد و مسائل 
کنسرســیوم کامال درونی اســت.ریاضی با 
تاکیــد بر اینکه ترکیب کنونی ســهامداران 
شــرکت کاهنربا هیچ اعتراضی نســبت به 
تغییر وضعیت کنسرســیوم نــدارد، افزود: 
به طــور قطع اگر در خصــوص این موضوع 
اعتراضی وجود دارد ســهامداران کاهنربا که 
ذینفع مهدی آباد هســتند باید مستقیما در 
این بــاره اظهار نظر کنند و ضمن اینکه من 
در زمان کنسرسیوم مهدی آباد ،عضو هیات 
مدیره شرکت کاهنربا بودم و در شرکت پروژه 
، سمتی نداشــته ام و نمی توانم در این باره 
اظهار نظــری کنم.همچنین منصور نجمی 
نیا صاحب شــرکت آریا جنوب ایرانیان و از 
اعضای کنسرســیوم که هم اکنون سهامدار 
عمده شــرکت پروژه تشکیل شده است ، در 
پاسخ به تک تک ســواالت متعدد خبرنگار 
خبرگزاری موج درباره شفاف سازی حواشی 
معدن مهدی آباد و چرا کنسرسیون مهدی 
آباد تبدیل به شرکت شده و برخی از اعضای 
این کنسرسیوم حذف شــده اند و پیگیری 
امور پــروژه با بیگانگان، یک جواب ثابت داد 
و گفــت: من حضور ذهن نــدارم و در حال 

حاضر پس از مقاالت ارایه شــده در روزنامه 
ها وسایتها در خصوص مهدی آباد ، حراست 
مهدی آباد ورود کرده و کلیه مدارک مربوط 
به پروژه مهدی آباد از روز اول تا کنون توسط 
حراست مهدی آباد و حراست ایمیدرو جمع 
آوری شده و شما از حراست پیگیری نمایید 
و در پاســخ خبرنگار که سواالت ما حراستی 
نیست ، اظهار کردند که شما دقیقا به دنبال 
چه هســتید!!!!  او دربــاره چگونگی انتخاب 
هیات مدیره وحذف اعضای فنی کنسرسیوم 
از هیات مدیره با وجود حضور ۲ تن از اعضای 
حاضر که جز کنسرسیوم نبوده اند)از جمله 
فرزند ایشــان( و چگونگی ثبت هزینه های 
پروژه واعالم ســرمایه گذاری 4۰۰۰میلیارد 
تومانی تاکنون) تا چند ماه پیش اعالم شده 
بــود 13۰۰میلیارد تومان( ، افزود: شــرکت 
حسابرس دارد و از ایشان پیگیری نمایید ، در 
ضمن اعضای حذف شــده در مجامع حضور 
دارند.در جواب سوال پایانی خبرنگار که شما 
به هیچ یک از ســواالت من جواب ندادید و 
برای آینده میخواهید چکار کنید ، گفت:من 

میخواهم اشتغال ایجاد نمایم.

پیگیری  باید  دار  مشکل  های  واگذاری 
شوند

همچنین ســید جــواد حســینی کیا عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو 
با خبرنگار خبرگزاری موج درباره مشــکالت 
ناشــی از واگذاری های فاقد صالحیت اعالم 
کــرد: به طور قطــع اگر واگــذاری معادن و 
شــرکت ها به افراد فاقد صالحیت داده شده 
باشد به دلیل خسارت هایی که ممکن است 
متوجه ســهامداران ، کارگران و سرمایه ملی 
کشــور شــود باید این واگذاری هــا باطل و 
براساس تشریفات قانونی به افرادی که دارای 
توانمندی و صالحیت الزم هســتند واگذار 
شــوند، زیرا در شــرایط کنونی بخش معدن 
کشور باید به عنوان پیشران اقتصادی کشور با 
ایجاد ارزش افزوده در مسیر توسعه درآمدهای 
ملی کشور گام بردارد و نباید با واگذاری های 
غیرکاشناسی منافع ملی به حاشیه برود و باید 
از سوی دستگاه های ذیربط مورد بررسی قرار 
بگیرند.مجموعه معدنی سرب و روی مهدی 
آباد با دارا بودن ذخائر قابل توجه سرب ، روی 
، نقره ، باریت و مس، یکی از بزرگترین معادن 
سرب وروی جهان است ، تا جایی که پس از 
بهره برداری از این پروژه ، نقش 5 درصدی در 
معادالت ومعامالت قیمت های جهانی  سرب  
و روی ایفــا خواهد کــرد.  معدن مهدی آباد 
دومین معدن سرب وروی دنیا بعد از استرالیا 
با ذخیره قطعی ۲5۰ میلیون تن سرب ، روی 

و نقره است.

ضرورت ورود دستگاه های نظارتی  
به واگذاری فاقد صالحیت

جزئیات ترخیص نسیه کاالها از گمرک

  چه کسانی مشمول تسهیالت 
ترخیص نسیه نمی شوند؟
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یک کارشناس اقتصادیگزیده خبر

تضعیف ارزش پول ملی عامل اصلی رشد پایه پولی بود
یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکــه تضعیف ارزش پول 
ملی عامل اصلی رشــد پایه پولی بود، گفــت: برخی به بهانه 
حذف رانت به دنبال زمین زدن ریال هســتند اما راهکارهای 

کوتاه مدت و بلندمدت کنترل نقدینگی مشخص است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصلی ترین بیماری اقتصاد ایران 
عدم فهم کافی نسبت به موضوعات است.امروزه همه از روبنای 
اقتصاد سخن می گویند و دریای به عمق یک سانت را مشاهده 
می کنند اما با کنار زدن این روبنای اقتصادی متوجه پیوستگی 
عظیم مسائل و پیچیدگی این علم نسبت به سیاست متفاوت 
ایران در جهان امروز می شــویم. به گفته صمصامی نقدینگی 
معلول بســیاری از بیماری های اصلی اقتصاد ایران اســت و 
همین رشــد بی رویه نقدینگی کنار رشد منفی اقتصادی در 
ســال های اخیر اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی قرار داده 
اســت. در این گفتگو قصد داریم با مشاهده  اقتصاد ایران از 
عینک حســین صمصامی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه 

شهید بهشتی به مالحظات اقتصادی بپردازد.

اگر بخواهید مبدأ و ریشه های وضعیت اقتصادی امروز 
را بیان بفرمایید چطور توضیح می دهید؟

صمصامی: در خصوص مواجهه با مشــکالت امروز اقتصاد و 
به خصوص شــرایط جنگ اقتصــادی، راهــکار برون رفت را 
می توان در مقاطع بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت طراحی 
کرد. در خصوص راه حل بلندمدت، طراحی نهادها و نظام های 
متناســب با اجرایی کردن دســتورات شرع مقدس اسالم در 
اولویت اول قرار دارد. متأسفانه ریشه اصلی مشکالت اقتصاد 
امروز ما، استفاده از نهادها و نظامات سرمایه داری غربی برای 
اجرایی کردن دســتورات ناب اسالمی است. متأسفانه جریان 
تفکر لیبرال در علوم انسانی در دانشگاه ها به خصوص در رشته 
اقتصاد و در متون درســی، این التقاط را آموزش می دهند و 
ترویــج می کنند و در این خصوص واقعاً یک انقالب فرهنگی 
دیگری الزم است.اما در این مجال قصد ورود به این موضوع را 
ندارم و تنها هدف بررسی و ارایه راهکارهای کوتاه مدت جهت 

برون رفت از وضعیت موجود اقتصاد است.

تهدید اصلی در اقتصاد ایران امروز را چه می دانید؟ آیا 
می توان دقیق صحبت کرد؟

صمصامی: یکی از بزرگترین تهدیدها در شرایط فعلی که البته 
می توانست فرصت برای اقتصاد ایران باشد، نقدینگی است. در 
شرایط موجود حجم و رشد نقدینگی و نحوه عمکرد آن، کمتر 
از تهدید حمله عراق و داعــش در منطقه برای اقتصاد ایران 
نیست. گرچه تهدید حمله عراق و داعش به همت دالورمردان 
غیور کشور دفع شد، اما تهدید نقدینگی همچنان وجود دارد 
و شدت آن سال به سال بیشتر می شود. گسترش فعالیتهای 
نامولد )ســفته بازی در بازار ارز و ســکه، مســکن، خودرو و 
بازارهای دســت دوم بورس( و ایجــاد درآمدهای کالن برای 
اقشار خاص جامعه، شکاف طبقاتی را به شدت گسترش داده 
و تهدید بســیار جدی برای کشور ایجاد کرده است. در طول 

تاریخ بعد از انقالب تقریباً همواره رشد نقدینگی بیش از رشد 
اقتصادی بوده و این شکاف در سال های اخیر به شدت افزایش 
یافته اســت، به عنوان نمونه در ســال گذشته رشد نقدینگی 
6.40 درصد و رشد اقتصادی در نه ماهه 1ــ درصد )مرکز آمار 
ایران( بوده است.از عوامل اصلی رشد نقدینگی به ترتیب، رشد 
شدید تسهیالت دهی بانک ها به خصوص بانک های خصوصی، 
سیاســت ارزی نامناسب بانک مرکزی به خصوص از سال 91 
تاکنون و رسمیت دادن به بازار ارز آزاد مختل شده در تعیین 
نرخ ارز و تضعیف شــدید ارزش پول ملی و ساختار نامناسب 

بودجه کشور را می توان نام برد.

می توانیم دقیق تر پیرامون مواردی که فرمودید صحبت 
کنیم؟

صمصامی: گرچه سیستم بانکی سهم قابل توجهی در تسهیل 
فعالیتهای اقتصادی و تجهیز و تخصیص منابع مالی کشــور 
دارد، اما این نقش برای اقتصاد امروز ما بسیار پرهزینه است. 
در سال گذشته بانکها حدود 1900 هزار میلیارد تومان یعنی 
حدود سه برابر منابع بودجه عمومی کشور تسهیالت پرداخت 
کردند، درحالی که رشد تسهیالت بانکی در سال 99 دو برابر 
شــده و بیش از 50 درصد این تسهیالت در بخش خدمات و 
بازرگانی پرداخت شده، اما رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در 

9ماهه منفی است.

سیاستهای نامناسب ارزی
در ســالهای گذشته سیاست گذاری نامناسب ارزی و تضعیف 
شدید ارزش پول ملی به بهانه تبعیت از سازوکار بازار، موجباب 

رواج ســفته بازی و انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، 
رواج قاچاق و فرار سرمایه و از بین بردن میلیاردها دالر منابع 
ارزی و ایجاد رانتی تقریباً معادل بودجه عمومی کشــور برای 
اقشار خاصی را فراهم کرد، این رانت به صورت افزایش قیمت 
از جیب و سفره مردم )عمدتاً قشر متوسط و به پایین( برداشته 
شــده است. نرخ تورم در دو سال اخیر بیش از 30درصد بوده 
اســت.همچنین تضعیف پول ملی، موجــب افزایش خالص 
دارایی های خارجی بانک مرکزی که عامل اصلی رشــد پایه 
پولی بود شــد. به رغم این پیامدهای سوء بر اقتصاد، همچنان 
این شیوه سیاســتگذاری ادامه دارد و نکته حایز اهمیت آن 
است که صاحبان منافع و البته برخی ناآگاهانه به بهانه حذف 

رانت، به دنبال تضعیف بیشتر پول ملی کشور هستند.

ساختار نامناسب بودجه دولت
اتکای دولت به درآمدهای ناشــی از فروش نفت که متأسفانه 
در بودجه سال جاری بیشتر هم شده است و وابستگی آن به 
تبدیل ریالی توســط بانک مرکزی و همچنین کسری بودجه 
دولــت که در نهایــت از منابع نظام بانکــی و بانک مرکزی 
تأمین می شــود از یک سو، و بازدهی باالی بخش سفته بازی 
و غیرمولد در مقابل بخش واقعی و مولد اقتصاد از سوی دیگر، 
موجــب هدایت این حجم نقدینگی ایجادشــده از این محل 
در بخش غیرمولد شــده است. در شرایط موجود سود بخش 
غیرمولد بسیار باال، جذاب و بسیار کم دردسر است، در مقابل 
کسب ســود از فعالیتهای تولیدی بسیار پایین، غیرجذاب و 
پردردســر است، این درحالی اســت که گردش نقدینگی در 
اقتصــاد به نفع بخش غیرمولد اســت. گرچه رهبری در مورد 

تهدیدات نقدینگی در سالهای اخیر مکرر هشدار داده اند و در 
24/4/1397 فرمودند: »یک کارگروه قوّی فعاِل شب وروزکار، 
معین بشــوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله ی 
بانکها و نقدینگی چه جوری بایســتی برخــورد کنند... البته 
کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته ای یک جلسه داشته 
باشــند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائِم شــبانه روزی...«، 
ســؤال اصلی اینجاست؛ چرا با گذشت بیش از دو سال از این 
دستور مقام معظم رهبری، مشکالت ناشی از رشد نقدینگی 
بیشتر شده است؟الزم به ذکر است که رشد نقدینگی در سال 
97 ـ 1.23 در سال 98 ـ 3.31 و در سال 99 ـ 6.40 درصد 
شده اســت. حجم نقدینگی از 1883 هزار میلیارد تومان در 
ســال 97 به 3476 هزار میلیارد تومان در ســال 99 رسیده 
است، یعنی 84 درصد رشــد. در سال 1399 نسبت به سال 
قبــل بیش از 1000 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشــور 
اضافه شــده یعنی 5.1 برابر کل بودجه عمومی کشور در این 
ســال، البته این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد و می تواند 
ناشــی از کم کاری کارگروه و یا به دلیل عدم اشراف به ماهیت 

نقدینگی و چگونگی کنترل آن و یا عوامل دیگر باشد.

ایــن مباحثی که فرمودید، حقیقتــاً مباحث اصلی و 
ریشه های نقدینگی در اقتصاد ایران است، اما راه حل 

را چه می دانید؟

صمصامی: راه حل کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد که در اینجا 
کوتاه مدت آن مطرح می شود که بسیار مهم است؛ استفاده از 
ابزار مالیات جهت هدایت نقدینگی و تأمین درآمدهای دولت و 
کنترل رشد نقدینگی.استفاده از ابزار مالیات و جذب سودهای 
کوتاه مدت و باال در بخش غیرمولد و غیرجذاب کردن بخش 
غیرمولد موجب می شود؛ درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد 
و وابســتگی به نفت کمتر شود، نقدینگی به سمت فعالیتهای 
مولد سرازیر شــود و افزایش تولید رشد صادرات غیرنفتی و 
درآمدهای ارزی را به دنبال دارد.جهت استفاده دقیق و صحیح 
از ابزار مالیاتی یک بســتر بسیار بســیار مهم الزم است و آن 
توانایــی رصد فعاالن و بازیگران اقتصادی اســت، این مهم از 
طریق ایجاد پایگاه های اطالعاتی در وزارت اقتصاد و سازمان 
مالیاتی امکان پذیر است که در واقع شرط الزم برای فرماندهی 
اقتصاد اســت، در این زمینه تالشهای خوبی در دستگاه های 
ذی ربط انجام شده است اما کافی نیست. با توجه به وضعیت 
و امکانات و بســترهای موجود اطالعاتی و فناوری اطالعات 
و تجربه حقیر در مدت سرپرســتی وزارت اقتصاد در ســال 
1387، با یک تالش جهادی با نظارت مســتقیم همه قوا این 
پایگاه اطالعاتی در کمتر از چهار ماه امکان تحقق دارد،گرچه 
متأسفانه در آن سال تالش برای ایجاد این پایگاه اطالعاتی که 
البته در کوتاه مدت به پیشرفتهای قابل توجهی رسید، ابتر ماند، 
در شــرایط موجود و در کوتاه مدت یکی از مهمترین راههای 
برون رفــت از وضعیت موجود، ایجاد ایــن پایگاه اطالعاتی و 

استفاده دقیق و هوشمند از ابزار مالیاتی است.

نرخ حق الوکاله بانک توسعه صادرات ایران 
برای سال 1400 اعالم شد

هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های 
سرمایه گذاری برای سال مالی 1400 را معادل 3 درصد مصوب کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، بر اساس قوانین و مقررات نرخ حق 
الوکاله ســپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشــتریان بانک توسعه صادرات 
ایران اعم از کوتاه مدت و بلند مدت برای ســال جاری 3 درصد اعالم شــد.حق 
الوکاله مبلغی اســت که بانک ها در چارچوب بانکداری اســالمی و بدون ربا در 
قبال بکارگیری منابع ســپرده گذاران از آنان دریافت می کنند و درصورتی که 
درآمدهای ناشی از بکارگیری سپرده های مشتریان نزد بانک از سود علی الحساب 

پرداختی به سپرده گذاران بیشتر شود مابه التفاوت آن پرداخت می شود.

مدیرعامل بانک سینا در جمع همکاران شعب استان خوزستان:
افزایش بهره وری و کارایی شعب رضایتمندی 

مشتریان را به همراه دارد
مدیرعامل بانک سینا در سفر به استان خوزستان که به همراه جمعی از مدیران 
بانک صورت گرفــت، بر ضرروت افزایش بهره وری و کارایی شــعب در جهت 
افزایش رضایتمندی مشتریان تاکید کرد.دکتر ایمانی در دیدار با همکاران باجه و 
شعبه دزفول و شعبه اندیمشک، ضمن تشریح نقاط قوت و ظرفیت های طبیعی 
اســتان خوزستان، بر لزوم تالش جهت افزایش بهره وری بیشتر و کارایی باالتر 
شــعب اشاره کرد و گفت: بانک سینا همواره با ارائه ایده ها و برنامه های نوین، 
گام های مثبتی در جهت ارتقاء بهره وری و کارایی در تمام شاخص ها برداشته 
است تا زمینه رضایتمندی بیش از پیش مشــتریان را فراهم نماید.وی در این 
دیدار به اهمیت جذب منابع به ویژه منابع ارزان قیمت و اعطای تســهیالت به 
بنگاه های مولد اشــاره کرد و افزود: اولویت و هدف بانک در حوزه تخصیص طی 
ســال 1400 تحقق شعار سال مبنی بر اشتغال زایی و رفع موانع است و باید از 
ظرفیت های بانک در جهت کمک به ایجاد اشتغال و تقویت تولید داخل و توسعه 
رونق اقتصادی کشور بهره جست.مدیرعامل بانک سینا، مشتری مداری و کسب 

رضایت مشتریان را از عوامل موفقیت بانک دانست.

 جشنواره نیک آفرین در بانک کارآفرین 
آغاز شد

بانــک کارآفرین جشــنواره نیک آفرین را برای پاسداشــت از ســپرده گذاران 
حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی خود برگزار می کند.به گزارش روابط 
عمومی بانک کارآفرین، به منظور جلب مشارکت شهروندان در گسترش سنت 
پســندیده و الهی قرض الحسنه و تشــویق و ترویج تعاون عمومی و کمک به 
نیازمندان، ســپرده قرض الحســنه پس انداز )ریالی( با نام نیک آفرین در بانک 
کارآفرین ایجاد شــد.در این جشــنواره که از 1 تیرماه تا 31 شهریورماه  1400 
برگزار می شــود به پاس قدردانی از مشارکت خیرخواهانه مشتریان عزیز، به قید 
قرعــه 5 جایزه 1 میلیارد ریالی، 50 جایزه 100 میلیون ریالی، 500 جایزه 10 
میلیون ریالی و میلیارها ریال جوایز نقدی دیگر به ســپرده گذاران اهدا خواهد 
شــد.حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب قرض الحســنه پس انداز و شرکت در 
جشنواره نیک آفرین 1 میلیون ریال  )معادل یکصد هزار تومان( بوده و به ازای 
هر 1 میلیون ریال مانده حساب در هر روز، یک امتیاز برای سپرده  گذاران منظور 
می شود.مشتریان گرامی می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر به شعب بانک 

کارآفرین در سراسر کشور مراجعه کنند.

شرایط اعطای کارت رفاهی اعالم شد
سقف پرداختی ۷ میلیون تومان

بانک مرکزی »شیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره 
تولیــد« را به 5 بانک عامل ابالغ کرد. بانک مرکزی در راســتای 
حمایت از معیشت و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و 
همچنین بهبود فرایند تأمین مالی زنجیره تولید، نسبت به ابالغ 
شیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تأمین مالی زنجیره تولید به پنج 
بانک »ملی ایران«، »ملت«، »صادرات ایران«، »تجارت« و »رفاه 
کارگران« با ســهمیه هر بانک حداقل 200 هــزار فقره کارت و 
ســقف فردی هر متقاضی 70 میلیون ریال اقدام کرده اســت.بر 
اساس این شیوه نامه مؤسسه اعتباری موظف است قبل از صدور 
کارت رفاهی، نسبت به رعایت همه ضوابط و مقررات بانکی؛ بویژه 
اعتبارسنجی مشتری اقدام کند.سهام عدالت بر اساس ارزشیابی 
حداکثر 60 درصد قیمت روز سهام مذکور )بر اساس اعالم شرکت 
سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه( و حساب های یارانه نقدی و 
معیشتی حسب اعالم سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با در نظر 
گرفتن کسورات مربوط به اقســاط وام های پرداخت شده قبلی، 
می تواند در زمره وثایق قابل قبول از مشــتری مورد پذیرش قرار 
گیرد.سقف فردی اعتبار قابل اعطا به مشتری در این طرح حداکثر 
مبلغ 70 میلیون ریــال و مهلت بازپرداخــت اعتبار اعطایی به 
تشخیص مؤسسه اعتباری حداکثر 18 ماه است. همچنین اعتبار 
کارت رفاهی برای خرید کاال و خدمات در فروشگاه ها و پذیرنده 
کارت طرف قرارداد اعالمی توسط بانک های عامل و طرف قرارداد 
در ســامانه رفاهی ایرانیان امکان پذیر است و تراکنش های مالی 
دیگر نظیر برداشت وجه و انتقال وجه از کارت مزبور مجاز نیست.

مؤسســه اعتباری می تواند تسویه مطالبات محقق شده پذیرنده 
کارت را از روش های زیر انجام دهد:

1. اســتفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از قبیل صدور 
اوراق گام، اعتبار اســنادی داخلی ریالــی و برات الکترونیکی به 
منظور خرید کاال و خدمات مورد نیاز پذیرنده کارت و انتقال در 

زنجیره تأمین در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
2. بازپرداخت اقســاطی مطالبات متناسب با قرارداد بانک عامل 

و پذیرنده کارت
مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به استفاده از بیمه نامه اعتباری 
از شــرکت های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جهت کاهش 
ریســک بازپرداخت تسهیالت در دامنه مشــتریان متقاضی هر 
مؤسسه )با تعداد حداقل 25 نفر( در چارچوب ضوابط و مقررات 

مربوط اقدام کند.
نرخ سود تسهیالت این شیوه نامه در قالب مصوبات شورای پول و 
اعتبار است و مؤسسه اعتباری می تواند با عقد قرارداد با پذیرنده ها 

نسبت به اعمال تخفیف به مشتری اقدام کند.

طی دو ماهه ابتدای سال جاری انجام شد؛
 پرداخت ۲هزار و ۷40هزار میلیارد ریال تسهیالت 

به بخش  های اقتصادی
تسهیالت پرداختی بانک ها طی دو ماهه ابتدای سال 1400 به بخش های اقتصادی مبلغ 2740.2 هزار میلیارد ریال است 
که در مقایســه با دوره مشابه ســال قبل 871.1 هزار میلیارد ریال معادل 46.6 درصد افزایش داشته است.، جدول یک 
بیانگر هدف از دریافت تسهیالت پرداختی در بخش های اقتصادی طی دو ماهه ابتدای سال 1400 است. سهم تسهیالت 
پرداختی در قالب ســرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی دو ماهه ابتدای سال جاری مبلغ 2018.6 هزار 
میلیارد ریال معادل 73.7 درصد کل تسهیالت پرداختی است. سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش 
بخش صنعت و معدن در دو ماهه ابتدای سال جاری معادل 693.5 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 
34.4 درصد از منابع تخصیص یافته به ســرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی )مبلغ 2018.6 هزار میلیارد ریال( 
اســت. مالحظه می شــود از 868.5 هزارمیلیارد ریال تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 79.8 درصد 
آن )مبلغ 693.5 هزار میلیارد ریال( در تأمین ســرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به 
تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، 
مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای 
کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت 
ســرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها به مســیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری 
بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به 

سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی )ایجادی(توجه ویژه ای کرد.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
جزییات گزارش معامالت مربوط به عملیات بازار باز بانکی 

با توجه به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته 
اســتمرار جذب نقدینگی بود. لذا، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ 64.2 
هزار میلیارد ریال با سررسید 7 روزه با حداکثر نرخ 18 درصد موافقت کرد.پیرو اطالعیه روز پنج شنبه 27 خرداد ماه 
1400 مبنی بر برگزاری حراج فروش مدت دار اوراق مالی اسالمی دولتی در عملیات بازار باز، دو بانک سفارش خرید 
اوراق مالی اســالمی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس )ریپو معکوس( را تا مهلت تعیین شــده )ساعت 12 روز 
شــنبه مورخ 29 خرداد ماه 1400( و مجموعاً به ارزش 92 هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی ارســال کردند.با توجه 
به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار 
جــذب نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکــزی به اجرای عملیات بازار باز در قالــب توافق بازخرید معکوس به مبلغ 
64.2 هزار میلیارد ریال با سررســید 7 روزه با حداکثر نرخ 18 درصد موافقت کرد و معامالت مربوط به این عملیات 
و معامالت مربوط به سررســید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته قبل به ارزش 30 هزار میلیارد ریال، در روز 
دو شــنبه 31 خرداد ماه انجام شد.افزون بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به 31 خردادماه امسال، 4 بانک در هفت 
نوبت از اعتبارگیری قاعده مند در مجموع به ارزش 107.1 هزار میلیارد ریال اســتفاده کردند. همچنین در این دوره، 
مبلغ 167.7 هزار میلیارد ریال از ریپوی انجام شده در قالب اعتبارگیری قاعده مند سررسید شد. بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی می توانند در روزهای شــنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده مند )دریافت اعتبار با وثیقه از بانک 
مرکزی( مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسالمی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف داالن )22 
درصد( استفاده کنند.شــایان ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، 
عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می کند. موضع عملیاتی این بانک )خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود( 
بر اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، 

از طریق انتشار اطالعیه در سامانه بازار بین بانکی اعالم می شود. 

پیام تبریک دکتر سلیمانی به مناسبت پنجاهمین 
سال تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسالمی:

 پنجاه سال نظارت، صد سال 
تجربه کاربردی و تاریخی 

چندهزار ساله
تاریخچــه مدون صنعت از پنجاه ســالگی نهادناظر 
صنعت بیمه، حکایت دارد. حال آنکه تجاربی به قدمت 
تاریخ در اختیار اهالــی این صنعت اطمینان آفرین، 
بوده و هست.پشــتوانه فکری و مــرور ایده های ناب 
بیمه ای ایرانیان از »باستان تا همین امروز«  تحوالت 
بزرگــی را در تقویت بنیان نظام اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی کشــور رقم زده است.حضور فعال شرکت 
های خارجی بیمــه در ایران قدمتی بیش از دو برابر 
عمر نهاد ناظر را در شناسنامه تاریخ به ثبت رسانده و 
بنابراین سن نظارت بر صنعت بیمه نیز همین اندازه 
قدمــت دارد. چرا که هیچ صنعت، خدمت و فعالیتی 
جز در ســایه هدایت منطقی، حمایــت حرفه ای و 
نظارت مستمر و دلســوزانه، رشد نمی کند و بالنده 
نمیشود. امید به فتح قله های فردا بدون مرور نقشه 
کوه های پشت سر، امکان پذیر نیست و تاریخ صنعت 
بیمــه، فرصتی طالیی پدید آورده تا با نگاهی عمیق 
و کاوشــی دقیق این کوله بار شیشه ای نظارت را به 
مقصد برسانیم.ساختار پیچیده شرکت های بیمه در 
کشور ما ریشه در تاثیرپذیری فرهنگ بیمه و شکل 
باورهای عمومی مردم دارد و مهم تر از همه اینها تن 
دادن زودهنگام این صنعت به مقوله خصوصی سازی 
است که از این لحاظ هم صنعتی پیشرو به شمار می 
رود.به عبارتی دیگر صنعت بیمه یک بار »مهندسی«، 
بار بعدی »مهندسی معکوس« و برای سومین بار نیز 
»بازمهندسی« شده به این معنا که نخستین حضور 
این صنعت به عنوان کاالی وارداتی بوده که سرانجام 
با رعایت تمام اصول تبدیلی به محصولی بومی مبدل 
شده است.شــاید بســیاری از مردم و حتی فعاالن 
صنعت بیمه از ســوابق نظارتی در سال های پیش از 
تاسیس بیمه مرکزی، اطالع چندانی نداشته باشند اما 
خادمان مردم شریف ایران در نهادناظر صنعت بیمه 
از تمام زیر و بم هــا نظارتی _ از دیروز تک صدایی 
صنعت بیمه تــا چند صدایی امروز _ خبر دارند و با 
تکیه بر تجارب پیشــینیان خود، بهترین روش ها و 

موثرترین تدبیرها را به کار می بندند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت گروه خودرو سبز پارس
 )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس 
ســاعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/4/16 در نشانی تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلســتان، گلستان 2، انتهای 

کوچه پژوهش، پالک 13  برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و اســتماع گــزارش هیأت مدیره و بــازرس قانونی در 

خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30
2- تصویب ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 

1399/12/30
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت

4- انتخاب بازرسان قانونی شرکت
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت

6- سایر امور که درصالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت  247750 و شناسه ملی  10102883560

هیأت مدیره

 آگهی تغییرات شرکت مهندسین
 طرح اندیشان نظاره ایوان 

شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 27974 و شناسه ملی 
14004761274 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1400/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای محمد فرجی 
شماره ملی:0321283678 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)خارج 
از شــرکاء( وخانم خدیجه حاجی شــماره ملی:3782587774 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاســم آموزگار شماره ملی:1861004567 
به سمت عضو هیئت مدیره)خارج از شرکاء( به عنوان اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. -حق امضاء کلیه اسناد واوراق بهادارو 
تعهدآوراز)قبیل :چک و سفته وبروات عقود قراردادهای اسالمی( با امضای 
آقای سید ابراهیم حسینی )احدی از سهامداران( منفرداً همراه بامهر شرکت 
و اســناد تعهدآور، قراردادها و کلیه امور مربوط به سازمان نظام مهندسی 
ساختمان با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کرج ) 1153718:م الف (



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 2 تیر 1400  12 ذی القعده 1442  23 ژوئن 2021بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4663 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

در تماس تلفنی
رئیس جمهوری افغانستان برای 

رئیسی آرزوی موفقیت کرد

محمد اشــرف غنی، رئیس جمهوری افغانســتان در گفت 
وگوی تلفنی با سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب 
ایران، پیــروزی وی را در ســیزدهمین دوره انتخابات این 
کشور تبریک گفت.دفتر ریاســت جمهوری افغانستان در 
اطالعیه ای اعالم کرد که محمد اشرف غنی، شب گذشته 
در تماس تلفنی با ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری 
منتخب جمهوری اسالمی ایران، پیروزی وی را در انتخابات 
ریاســت جمهوری تبریک گفــت و برایش موفقیت آرزوی 
کرد.براســاس این اطالعیه، رئیس جمهــوری غنی گفت: 
» افغانســتان و ایران دو کشور همســایه و برادر هستند و 
آرزومندم که انتخاب شما بعنوان رئیس جمهوری منتخب 
جمهوری اســالمی ایران، باعث گسترش بیشتر مناسبات 
و همــکاری ها در عرصه هــای مختلف میان دو کشــور 
گردد.«این اطالعیه حاکی است که در مقابل، سید ابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسالمی ایران 
نیز از تماس تلفنی رئیس جمهوری غنی تشــکری کرد و 
بر گســترش و تعمیق روابط و همکاری ها میان دو کشور 

تاکید ورزید.

با تأکید بر ضرورت این توافق؛
 ند پرایس: توافق هسته ای با ایران

 کافی نیست!
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تأکید بر اینکه توافق هسته ای با ایران یک 
امر ضروری است، مدعی شد که این توافق برای پرداختن به سایر زمینه های 
اختالف با تهران کافی نیست. »ند پرایس«، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در سخنانی مدعی شــد که »توافق هسته ای با ایران ضروری است اما برای 
پرداختن به مســائلی مانند برنامه موشکی این کشــور، توافق مزبور کافی 
نیست«.ند پرایس با اشــاره به ضرورت توافق هسته ای با ایران گفت: »تمام 
چالش هایی که با ایران داریم دشوارتر خواهد شد؛ مگر آنکه محدودیت هایی 
علیه برنامه هســته ای این کشــور در نظر گرفته شود«.گفتنی است، در پی 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیروزی »آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی« در این انتخابات، برخی گزارش ها حاکی از آن است که دولت ایاالت 
متحده به بازگشت همزمان تهران و واشنگتن به برجام پیش از آغاز ریاست 
جمهوری رئیسی امیدوار است.در همین رابطه، »جن ساکی« سخنگوی کاخ 
سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری اظهار داشت که دولت »جو بایدن« 
مشــتاقانه منتظر آن است که برای بازگشــت آمریکا به »برنامه جامع اقدام 
مشــترک« )برجام( شاهد سمت و ســوی گفتگوهای کنونی با ایران باشد.
وی در این باره خطاب به خبرنگاران گفت: »ما در حال حاضر با ایران روابط 
دیپلماتیک نداریم و هیچ برنامه ای نیز برای دیدار در سطح سران وجود ندارد. 
بنابراین معلوم نیست که در طرف مقابل چه چیزی عماًل تغییر کرده است«.
در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیروزی »آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی« در این انتخابات، برخی گزارش ها حاکی از آن است که دولت 
ایاالت متحده به بازگشــت همزمان تهران و واشنگتن به برجام پیش از آغاز 

ریاست جمهوری رئیسی امیدوار است.

توقعات بیهوده واشنگتن؛ 
پیونگ یانگ با مذاکره با آمریکا مخالفت کرد

خواهر رهبر کره شــمالی با بیهوده و اشتباه خواندن انتظارات آمریکا درباره 
گفت وگوهای بین دو کشــور، تاکید کرد واشــنگتن برای دلگرمی دادن به 
خودش چنین تفاسیری از بیانیه های پیونگ یانگ برداشت می کند. بعد از ابراز 
امیدواری نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی برای مجاب کردن این کشور 
به ازســرگیری مذاکرات خلع سالح با واشنگتن و سئول، دولت پیونگ یانگ 
توقعات آمریکا برای مذاکره را بیهوده و اشتباه توصیف کرد.»کیم یو جونگ« 
خواهر رهبر کره شــمالی - که به زعم بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان، 
نفر دوم قدرتمند در دولت این کشــور است - امروز )سه شنبه( گفت: »من 
اخباری را شنیدم مبنی بر اینکه مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود مواضع 
]کره شمالی[ در قبال آمریکا را سیگنالی جالب توجه می داند«.رسانه دولتی 
کره شــمالی )KCNA( به نقل از خانم کیم گزارش داد:  »بنظر می رســد که 
ایاالت متحده، این وضعیت را به نحوی که برای خودش دلگرم کننده باشد، 
تفسیر کرده اســت. این انتظارات، که آنها )آمریکا( به اشتباه برای پناه بردن 
انتخاب می کنند، آنها را به ورطه استیصال و ناامیدی بزرگتری می کشاند«.

این اظهارات خواهر رهبر کره شمالی بعد از آن مطرح شده که »سونگ کیم« 
نماینده جدید دولت آمریکا در امور پیونگ یانگ روز گذشــته ابراز امیدواری 
کرده بود که پیونگ یانگ به زودی واکنش مثبتی برای ازسرگیری مذاکرات 
خلع ســالح اتمی نشان دهد.روز گذشــته نیز وزارت اتحاد کره جنوبی ابراز 
امیدواری کرد که گفت وگوها با همسایه شمالی این کشور درخصوص مسائل 
دوجانبه و همچنین خلع ســالح اتمی از سر گرفته شود.در ماه مه گذشته، 
»جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا از عزم خود برای دیدار با »کیم جونگ اون« 
رهبر کره شمالی سخن گفته بود. »جنیفر ساکی« سخنگوی کاخ سفید نیز 
گفته بود که واشنگتن در سیاست خود در قبال کره شمالی تجدید نظر کرده 
و دیگر بر سیاست چانه زنی و خرید زمان تکیه نخواهد کرد. اظهار نظر درباره 
مذاکرات با کره شمالی درحالی  است که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق 
آمریکا ســه بار به صورت رودررو با رهبر کره شمالی دیدار و در زمینه خلع 
سالح اتمی در قبال رفع تحریم ها مذاکره کرد اما در نهایت این مذاکرات به 

دلیل زیاده خواهی های آمریکا به بن بست رسید و ناکام ماند.

پولیتیکو: 
بایدن بسیاری از تحریمهای ترامپ علیه 

ایران را قانونی می داند
پایگاه خبری پولیتیکو به نقل از منابع آگاه نوشته آمریکا بسیاری از تحریم های 
اعمال شــده در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ علیه ایران را قانونی 
می دانــد. یک پایگاه خبری به نقل از منابع مطلع گزارش داده آمریکا حاضر 
نیســت تمامی تحریم های اعمال شده توسط »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
ســابق آمریکا علیه ایران را برای بازگشت به توافق هسته ای برجام رفع کند.

پایگاه خبری-تحلیلی »پولیتیکو« نوشته مقام های آمریکایی به ایران اطالع 
داده اند که »جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا تمامی تحریم های اعمال شده 
توسط »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور سابق آمریکا علیه ایران را رفع نخواهد 
کرد، زیرا بسیاری از این تحریم ها مبنای قانونی دارند. این پایگاه خبری نوشته 
بــا این حال، مقام های آمریکایی این را هم  گفته اند که برخی از تحریم های 
دوران ترامپ با هدف سخت تر کردن بازگشت به توافق هسته ای در دولت های 
بعدی طراحی شــده اند و هدف آنها تنبیه رفتارهای ایران نبوده اســت. این 
تحریم ها می توانند رفع شوند.یک مقام آمریکایی گفته ایرانی ها خواستار این 
هســتند که تمامی تحریم های دوران ترامپ رفع شوند. او گفت: »ایرانی ها، 
روی یک مورد مشــخص تأکید ندارند؛ می گویند تمامی ]تحریم های دوران 
ترامــپ[ باید رفع شــوند.«دولت »جو بایدن« مدعی اســت قصــد دارد از 
طریق مذاکرات جاری در شــهر وین، پایتخت اتریش زمینه های الزم برای 
بازگشت کشورش به توافق هســته ای برجام را فراهم کند.»دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور سابق آمریکا اردیبهشــت ماه سال ۱۳۹۷ با نقض تعهدات آن 
کشــور از این توافق مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج شد 
و سیاست موسوم به »فشــار حداکثری« را در دستور کار قرار داد.مقام های 
دولت جو بایدن بارها به صراحت به شکست سیاست فشار حداکثری اعتراف 
کرده انــد اما تا کنون از انجام اقداماتی که برای بازگشــت به این توافق الزم 
هستند سرباز زده اند.یک مقام آمریکایی که در جریان روند مذاکرات وین قرار 
دارد در مصاحبه با پولیتیکو گفته مسائلی که در این گفت وگوها باقی مانده اند 
آنهایی هســتند بیشترین دشواری را برای حل و فصل شدن دارند.این مقام 
که پولیتیکو اشــاره ای به نام او نکرده گفت: »همه چیز بر اســاس این اصل 
که »تا بر ســر همه چیز توافق نشود بر ســر هیچ چیز توافق نشده«، پیش 
می رود. اختالفاتی که باقی مانده اند کمترند، اما مســائلی که حلشان از همه 
دشــوارترند باقی مانده اند.«این رسانه آمریکایی، به عالوه به نقل از مقام های 
آمریکایی مدعی شــده مذاکره کنندگان ایرانی خواستار امتیازهایی بیشتر از 

توافق هسته ای اولیه هستند.

دست های پشت پرده

سقوط سریالی شهرها در افغانستان
گــروه طالبان از دو ماه پیش تاکنون، براســاس گزارش های 
میدانی بیش از ۶۰ شهرستان در استان های مختلف افغانستان 
را همزمان با آغاز خروج نظامیان خارجی تصرف کرده و یا در 
برخی از آنها همچنان شــدیدا با نیروهای دولت درگیر است.

یافته های نشریه آمریکایی »النگ وار ژورنال »نشان می دهد 
که برای نخستین بار در ۲ دهه گذشته مناطق تحت کنترل 
طالبان از مناطق تحت کنترل دولت افغانســتان بیشتر شده 
است.این گزارش درحالی منتشر می شود که سقوط سریالی 
مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد و برخی مناطق این کشور 

نیز بدون درگیری به این گروه واگذار شده اند.
این نشــریه آمریکایی نوشــت که در حال حاضــر تنها ۹۲ 
شهرســتان یا ۲۳ درصد از مجموع شهرستان های افغانستان 
تحت کنترل دولــت قرار دارند.این درحالی اســت که ۱۰۷ 
شهرســتان یا ۲۷ درصد از مجموع شهرستان های افغانستان 
تحت کنترل طالبان است و ۱۹۹ شهرستان دیگر یا ۵۰ درصد 
از آنها نیز همچنان صحنه درگیری طالبان و نیروهای دولتی 
است.طالبان روز گذشــته در ادامه حمالت خود با تصرف ۶ 
شهرستان در استان های بلخ، قندوز و اورزگان با عبور از کمربند 
امنیتی شهر مزارشریف عکسی از دروازه ورودی این شهر در 
فضای مجازی منتشر کرد که باعث نگرانی مردم این شهر شده 
است.به دنبال انتشار این تصویر، شماری از فرماندهان سابق 
جهــادی، نمایندگان مجلس و مردم خود را برای دفاع از مزار 
شریف آماده کردند.براساس گزارش منابع امنیتی طالبان در 
هفته های اخیر، شهرستان های »قلعه زال«، »دشت ارچی« 
در والیت قندوز، »شولگره« و »کشنده« والیت بلخ ،شهرستان 
»جلگه« و » دوشــی« در بغالن و ۵  شهرســتان در والیت 
تخار را تصرف کردند.»وفی اهلل رحمانی« رئیس شورای والیتی 
»تخار« اعالم کرد که پس از ســقوط شهرســتان »بهارک«، 
شهرستان های »بنگی«، »چال«، »هزارسمچ«، »ینگی قلعه« 
و »نمک آب« نیز به تصرف طالبان درآمده اســت.نمایندگان 
بخش شمال افغانستان تأکید کردند، اکنون در گیری ها بین 
دوطرف در ۵ شــهر شمال کشور یعنی »میمنه« در فاریاب، 
»تالقــان« در تخار، »پلخمری«بغالن و قندوز و مزارشــریف 
نیز آغاز شــده است.سقوط سریالی این شهرستان ها درحالی 
جریان دارد کــه رئیس جمهوری افغانســتان در حکم های 
جداگانه ای »بســم اهلل محمدی« را به عنوان سرپرست وزارت 
دفاع و »عبدالســتار میرزکوال« را به عنوان سرپرست وزارت 
کشور منصوب کرد.گفتنی است که طی دو ماه گذشته بیش 
از ۳۰ شهرستان و قرارگاه نیروهای امنیتی به تصرف طالبان 
درآمده اند.منابع محلی در والیت هرات در غرب افغانستان به 
رسانه ها گفته اند که تمامی نیروهای امنیتی توسط بالگرد از 
تنها پاســگاه شهرستان »اوبه« در این والیت به مرکز منتقل 
شــدند.گفته می شود که در شهرســتان« اوبه« دیگر نیروی 
دولتی وجود ندارد و این نخســتین شهرستان از هرات است 
که در اختیار کامل طالبان قرار گرفته است.بسیج مردم علیه 
طالبان در استان های جوزجان، فاریاب، تخار، بغالن، پروان و 
قندوز نیز آغاز شــده و پس از رسیدن طالبان در حومه مرکز 
این استان ها مردم برای دفاع از شهر آماده شده اند.میررحمان 
رحمانی رئیس مجلس افغانستان نیز دیروز در نشست علنی 
مجلس از دولت خواســت که برای مردم ســالح و تجهیزات 
نظامــی فراهم کند تا آنها در کنار نیروهای امنیتی از شــهر 
و روســتاهای خود دفاع کنند.درحالی که ســقوط ســریالی 
شهرستان های افغانســتان ادامه دارد، وزیر خارجه افغانستان 
گفت که خروج نیروهای خارجی برای طالبان یک تعبیر غلط 
بــرای پیروزی ایجاد کرده اســت.»حنیف اتمر« وزیر خارجه 
افغانستان در مجمع دیپلماسی آنتالیا اظهار داشت که تصمیم 

ناتو برای خروج نظامی از افغانســتان روایت و تعبیر »غلط« 
پیروزی را برای طالبان بوجود آورده اســت.وی افزود که این 
موضــوع  می تواند عواقب ناگواری از جمله: »خطر از دســت 
دادن دستاوردهای مشترک دو دهه اخیر، شامل حقوق زنان، 
دختران، کودکان و اقلیت ها؛ بازگشت افغانستان به خانه امن 
تروریســت ها؛ ظهور مجدد شبکه های تروریستی و مهاجرت 
تعداد چشــمگیر افغان ها به کشورهای همســایه و اروپایی« 
را درپی داشــته باشــد.وزیر خارجه افغانستان گفت که گروه 
القاعده و وابســتگان آن در ۱۱ والیت افغانستان حضور دارند 
و گروه هایی مانند »تحریک اســالمی ازبکستان«، »جنبش 
اسالمی ترکستان شــرقی«، »خطیبه امام البخاری« و سایر 
گروه ها نیز در والیت های شــمالی افغانســتان مانند قندوز 
و فاریــاب فعالیت دارنــد.در طی دو ماه گذشــته حدود ۲۰ 
شهرستان و قرارگاه نیروهای امنیتی به تصرف طالبان درآمده 
که در بســیاری موارد شهرستان ها و قرارگاه ها با میانجیگری 

متنفذان محلی به طالبان واگذار شده است.

نقش کمیته دعوت طالبان در تصرف شهرها
براساس گزارش ها، تسلیم شدن نیروهای امنیتی معموالً کار 
کمیته »دعوت و ارشــاد« طالبان است که پس از قطع راه ها 
و خطوط تدارکاتی با فرماندهان نظامی افغان یا خانواده های 
آن ها تماس می گیرند و پیشنهاد می دهند که زندگی آن ها را 

در  ازای تسلیم کردن مواضع، سالح و مهمات می بخشند.
نشــریه آمریکایی »نیویورک تایمز« دربــاره وضعیت وخیم 
امنیتی افغانستان نوشت که در ماه گذشته میالدی ۲۶ پاسگاه 
و پایگاه نیروهای امنیتی در چهار والیت لغمان، بغالن، وردک 
و غزنی به طالبان تسلیم شده اند.این گزارش می افزاید که در 
این پاســگاه ها و پایگاه ها نیروهــای افغان که تحت محاصره 
طالبان قرار داشــتند مهمات نیروهای افغان تمام شده، مواد 
خوراکی بســیار کم بود و برخــی از نیروهای پلیس در ۵ ماه 
گذشــته حقوق دریافت نکرده بودند.نیویورک تایمز ادامه داد 
کــه طالبان پس از محاصره این مراکز نظامی پیام »تســلیم 
شــوید یا بمیرید« را به بزرگان محل می دادند تا آنها پیام را 
به نیروهای امنیتی منتقل کنند.براساس این گزارش نیروهای 
پلیس افغان در ازای تســلیم شدن به طالبان و تحویل دادن 

سالح و تجهیزات خود و تعهد اینکه دیگر به صفوف نیروهای 
امنیتی نمی پیوندند اجازه عبور ایمن و بازگشت به خانه های 
خــود را پیــدا کردند.پیش از این نیز طالبان درباره تســلیم 
نیروهای افغان با آن ها مذاکره کرده بود، اما هیچگاه ســقوط 
پایگاه ها با مقیاس و سرعت اخیر در ۴ والیت افغانستان واقع 
در شــمال، شرق و غرب کابل انجام نشده بود.نیویورک تایمز 
نوشــت که تســلیم نیروها معموالً کار کمیته دعوت و ارشاد 
طالبان است که پس از قطع راه ها و خطوط تدارکاتی نیروهای 
افغان دســت به کار می شوند. سران این کمیته یا فرماندهان 
نظامی با فرماندهان نظامی افغان یا خانواده های آن ها تماس 
می گیرند و پیشــنهاد می دهند در ازای تسلیم کردن پایگاه، 

سالح و مهمات زندگی نیروها را ببخشند.
از ســوی دیگر امــراهلل صالح« معــاون اول رئیس جمهوری 
افغانســتان درباره وضعیت امنیتی این کشور می گوید: »در 
بســیاری از مناطق که نام آن را سقوط گذاشته اند، طالبان با 
ایجاد یک خط باریک پیشروی کرده است و عقبه آن ها عمق 
و پهنا ندارد.وی با انتشــار پیامی در صفحه فیســبوک خود، 
پیشــروی طالبان را »تبلیغات« خواند و از مردم این کشــور 
خواســت تا »فریب« آن را نخورند.»طارق آرین« سخنگوی 
وزارت کشــور افغانســتان در واکنش به واگذاری پاسگاه ها 
و پایگاه های امنیتی بــه طالبان در پی میانجیگری متنفذان 
محلی گفت که این کار همکاری مستقیم با دشمن محسوب 
می شــود و تاکید کرد تاکنون چندین نفــر در رابطه با این 
موضوع بازداشت شــده اند و دستور بازداشت میانجیگران نیز 
از قبل صادر شده است.»عبداهلل عبداهلل« رئیس شورای عالی 
مصالحه افغانســتان نیز اظهار داشــت که »آزادی پی در پی 
شهرستان ها توســط نیروهای امنیتی جزیی از برنامه  منظم 
نیســت و ادعاها نیز بر اینکه شهرستان ها براساس یک طرح 

برنامه ریزی شده به طالبان واگذار می شود، نادرست است.

عبداهلل افــزود: عوامل متعددی باعث می شــود که نیروهای 
امنیتی شهرستان ها و مناطق را رها کنند و اگرچه سقوط پی 
در پی شهرســتان ها نگرانی هایی را در بین مردم ایجاد کرده 

است، اما مردم از نیروهای امنیتی حمایت می کنند.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی با اشاره به گفت وگوهای صلح 

گفت: »جمهوری اسالمی افغانستان و جامعه جهانی هم عقیده 
هستند که معضل کنونی افغانستان راه حل نظامی ندارد، اما 
طالبان تا کنون هم قانع نشده است.وی درباره اعالمیه علمای 
مسلمان در عربستان سعودی نیز خاطرنشان کرد که با خروج 
نیروهای خارجی از افغانســتان، آخرین دلیل ادامه جنگ از 
میان رفت، ادامه این جنگ دیگر مشــروعیت ندارد و تنها راه 
حل ادامه مذاکرات اســت.در جناح جمهوریت اکنون همه به 
این باور رسیده اند که گروه طالبان صلح نمی خواهند بلکه در 
تالش گرفتن قدرت از طریق جنگ است که این سخنان طی 
یک هفته گذشته در ســخنان عبداهلل عبداهلل رئیس شورای 
عالی مصالحه ملی، عبدالحفیظ منصور عضو هیأت گفت وگو 

کننده دولت با طالبان و فرماندهان ارتش شنیده شده است.

نقش دست های پشت پرده در سقوط شهرها
برخی آگاهان نظامی و سیاســی بر این باورند که دست های 
پشت پرده و برخی حلقه هایی از درون دولت در سقوط شهرها 
نقش دارند.گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی افغانستان به 
طلوع نیوز گفت که دلیل سقوط  شهرها وابسته بودن نیروهای 
افغــان به حمایت هوایی و زمینی نیروهای خارجی اســت و 
اکنون که این پشــتیبانی کم شده، نیروهای دولتی شکست 
می خورند.به باور حکمتیار، از طرف دیگر برخی شهرستان ها 
بدون هیچ مقاومتی با تمام تجهیزات به طالبان واگذار شــده 
اســت که این روند نیز مشکوک و از دست داشتن افراد پشت 

پرده در این رویدادها حکایت دارد.

خروج مسووالنه نظامیان خارجی
مجلس نمایندگان افغانســتان )ولســی جرگه( چندی پیش 
در نشســت علنی خود ضمن اعالم اینکه به تصمیم آمریکا و 
پیمان سازمان آتالنتیک شمالی )ناتو( درباره خروج نیروهایش 
از افغانســتان احترام می گذارد؛ افــزود: همانطوریکه حضور 
نیروهای آمریکایی در افغانستان براساس یک توافق دو جانبه 
بود، خروج آنها نیز باید مسئوالنه باشد.کمیسیون امور دفاعی 
و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان افغانستان با انتشار بیانیه 
ای افــزود که خروج نیروهای آمریکا و ناتو با توجه به ظرفیت 

موجود نظامیان افغانستان باعث نگرانی  است.

همزمان ژنرال »اسکات میلر« فرمانده نیروهای آمریکایی در 
افغانستان نیز در مصاحبه ای گفته است که انتظار دارد با ادامه 
عقب نشینی ایاالت متحده و متحدانش در ناتو از افغانستان، 

خشونت در این کشور افزایش یابد.

جــو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز ۱۴ آوریل اعالم کرد 
که ۲ هزار و ۵۰۰ سرباز باقی مانده آمریکا در افغانستان تا ۱۱ 
سپتامبر خارج می شوند. ناتو هم گفته است که از همان جدول 
زمانی واشــینگتن پیروی می کنــد و در همان تاریخ، ۷ هزار 

سرباز غیرآمریکایی این نیرو را از افغانستان بیرون می آورد.
درحالی  که جنگ بین نیروهای دولتی و طالبان در بسیاری 
از شهرستان ها، استان ها و والیات افغانستان به شدت ادامه 
دارد، اشــرف غنی رئیس جمهوری افغانســتان قرار است در 
راس هیاتــی برای گفت وگو با همتــای آمریکایی خود عازم 
واشنگتن شود.این سفر درحالی انجام می شود که بسیاری از 
کارشناسان افغان با اشاره به خروج تدریجی نیروهای آمریکایی 
از این کشور، خواستار خروج مسووالنه این نیروها از کشورشان 
شــدند و سقوط بسیاری از شهرها را نتیجه پشتیبانی نکردن 

هوایی از نیروهای دولتی عنوان  کردند.

پیروزی حزب نیکول پاشینیان در انتخابات 
پارلمانی ارمنســتان و تثبیت قدرت وی با 
هدف تشکیل دولت جدید پس از منازعات 
سیاسی اخیر، می تواند شرایط و چشم انداز 
جدیدی را در عرصه سیاســت داخلی این 
کشور ایجاد کند. تارنمای خبرگزاری تاس 
روســیه گزارش داد، تیگــران موکوچیان 
انتخابات  مرکــزی  کمیســیون  رئیــس 
ارمنستان روز گذشته به خبرنگاران گفت 
که حزب »قــرارداد مدنی« تحت هدایت 
نیکول پاشینیان  رای کافی) ۵۳.۹۲ درصد( 
را در انتخابات پارلمانی زودهنگام بدست 
آورده تا دولت جدید را تشکیل دهد.در این 
میان ائتالف تحت هدایت روبرت کوچاریان 
رئیس جمهوری سابق نیز ۲۱.۰۴ درصد آرا 
را بدســت آورد که به عنوان دومین حزب 
پارلمان خواهد بود.نتایج انتخابات پارلمانی 
زودهنگام ارمنســتان در حالی اعالم شده 

اســت که هدف برگزاری ایــن انتخابات، 
پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور 
پس از جنگ اخیــر قره باغ بود.اکنون که 
نتایج انتخابات مشــخص شده و بار دیگر 
پاشینیان در راس قدرت باقی خواهد ماند، 
باید دید مخالفان وی حتی به رغم برگزاری 
انتخابات بار دیگر دست به اعتراض خواهند 
زد یا شرایط سیاسی ارمنستان آرام خواهد 
شد.مخالفان پاشــینیان که پس از جنگ 
اخیر قره باغ به شدت خواستار کناره گیری 
وی از قدرت بودند، دست به اعتراض های 
خیابانی زدند تا به نخست وزیر این کشور 
برای اســتعفا فشــار بیاورند این در حالی 

است که پاشــینیان بارها اعالم کرده بود 
که با هدف جلوگیری از تلفات و ضررهای 
بیشــتر توافق نامه آتش بس با جمهوری 
آذربایجان را که تحت میانجی گری روسیه 
حاصل شــد، امضا کرد.پاشــینیان پس از 
تشــدید اعتراض مخالفان در ارمنستان به 
دنبال پایان جنگ اخیر قره باغ پیشتر گفته 
بود: »اگر مخالفان با برگزاری انتخابات زود 
هنــگام موافقت کنند، ما موافقت خواهیم 
کــرد. بیایید بــه حوزه هــای رای گیری 
برویم و ببینیم کــه اکثریت مردم واقعاً از 
چه کسانی حمایت می کنند«.با مشخص 
شدن نتیجه انتخابات پارلمانی زودهنگام 

ارمنســتان به نظر می رســد این کشور 
شرایط جدید سیاســی را به خود خواهد 
دید و احتماال در روزهای آینده نشانه هایی 
از این شرایط به چشم خواهد خورد.در این 
میان یکسری رسانه ها گزارش داده اند که 
برخی احزاب مخالف اعالم کرده ناند نتیجه 
انتخابات را به رســمیت نمی شناسند اما 
بعید است بحران سیاســی در این کشور 
بار دیگر شــدت بگیرد و احتماال شــرایط 
بگیرد.چارلز میشل رئیس  آرام  سیاســی 
شــورای اروپایی پس از پیروزی پاشینیان 
در انتخابــات بــه وی تبریک گفت و طی 
توییتی نوشــت:  تبریک گرم ما به نیکول 
پاشــینیان به واسطه پیروزی در انتخابات 
ارمنستان. اتحادیه اروپا در کنار ارمنستان 
در مســیر افزایش اصالحات در این کشور 
ما همچنین آماده حمایت بیشتر از ثبات 

منطقه ای هستیم.

ارمنستان و چشم انداز سیاسی 
جدید پس از انتخابات

پوتین:
 نظام امنیتی اروپا تخریب شده است

مسکو - ایرنا - والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت: کل نظام امنیتی اروپا به طور جدی تخریب شده، تنش ها افزایش یافته و خطر رقابت های تسلیحاتی جدید، واقعی است.پوتین 
در سخنرانی وبیناری به مناسبت سالگرد آغاز جنگ میهنی، با بیان اینکه روسیه با منطق ایجاد اروپای متحد در مسیر همکاری با اروپا پیش می رفت، اما رویکرد گسترش ناتو غالب شد، اظهار 
داشت: روسیه خواهان احیای مشارکت با اروپاست، موضوعات مورد عالقه میان ما بسیار است.پوتین تأکید کرد که روسیه طرفدار برقراری مجدد یک مشارکت جامع با اروپا و تالش کرده است 
تا با منطق ساختن اروپای بزرگ، روابط خود را با اتحادیه اروپا توسعه دهد، اما رویکرد دیگری در غرب حاکم شده است.پوتین با اشاره به سالگرد اغاز جنگ میهنی گفت:  با وجود تالشی که 
برای بازنویسی تاریخ از سوی برخی در جریان است اما این حقیقت همچنان باقی است که در طول جنگ میهنی، سربازان شوروی برای انجام مأموریت آزادی خواهان به آلمان رفتند.وی با بیان 
اینکه در اروپا شاهد تحریف واقعیت های جنگ دوم جهانی هستیم گفت: وظیفه ما دفاع از واقعیت ها و حفظ آن است، همیشه افتخار می کنیم که مردم روسیه در برابر دشمن تعظیم نکردند 
در حالی که برخی کشورهای اروپایی ترجیح دادند با آلمان نازی همکاری کنند.پوتین گفت : جهان در حال تکامل است و نمی توان اجازه داد که بار سوتفاهم ها، نارضایتی ها، درگیری ها و 
اشتباهات گذشته را به دوش بکشید، باید آنها را شناخت و اصالح کرد.وی با بیان اینکه، خطرات یک مسابقه تسلیحاتی جدید سیستم امنیتی اروپا را تهدید می کند، گفت که هدف مشترک 
کشورها باید تأمین امنیت بدون خطوط تقسیم، فضای واحد همکاری برابر و توسعه جهانی  باشد.جنگ دوم جهانی از سال ۱۹۳۹میالدی در اروپا آغاز شد، اما این جنگ که روس ها از آن 
به عنوان جنگ کبیر میهنی یاد می کنند از روز ۲۲ ماه ژوئن سال ۱۹۴۱ با حمله نیروهای آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی آغاز می شود.در تاریخ آمده است نیروهای آلمان نازی ساعت 

چهار روز ۲۲ ماه ژوئن با عبور از مرز لهستان در مرز بالروس به شهر مرزی برست حمله کردند.
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شکاف لب و شــکاف کام عبارت است از شکاف یا پارگی در لب باالیی 
است که در صورت جوش نخوردن کامل ساختار صورت در جنین اتفاق 
می افتد. شکاف لب ممکن اســت یک طرفه یا دو طرفه باشد، کوچک 
باشد یا بزرگ باشد که از طریق لب به بینی می رسد. کودکی که دارای 
لب شکاف دار است ممکن است شکافی در سقف دهان داشته باشد که 
آن به شکاف کام معروف است. لب بین هفته های چهارم و هفتم بارداری 
و سقف دهان )کام( بین هفته های ششم و نهم بارداری تشکیل می شود. 
با رشد کودک در دوران بارداری، بافت های بدن و سلول های ویژه از هر 
طرف ســر به سمت مرکز صورت رشد کرده و بهم می پیوندند و صورت 
را تشکیل می دهند. این هم آمیختگی بافت ها ویژگی های صورت مانند 

لب ها و دهان را تشکیل می دهد.

وظیفه کیسه صفرا در بدن ذخیره صفرا پس از ایجاد در کبد است. ماده 
صفــرا از طریق مجاری صفراوی حرکت می کند تا زمانی که به مجاری 
صفرایی برسد. مصرف زیاد چربی باعث افزایش کلسترول در کیسه صفرا 
و در نتیجه تشکیل سنگ در صفرا )کولسیستیت( می شود. عالئم سنگ 
صفرا با احساس درد های شکمی در قسمت فوقانی سمت راست ۳۰ تا 
۴۵ دقیقه پس از خوردن غذای چرب بروز می یابد که می تواند درد آن 
شــدید یا خفیف باشد و از کتف راست به سمت کتف چب انتقال یابد. 
ســنگ صفرا با انجام عمل جراحی الپاراسکوپی، که اکنون بسیار آسان 
شده قابل دفع اســت؛ به گونه ای که از طریق ایجاد برش های کوچک 
در شــکم انجام می شود و بیمار می توان پس از دو روز از انجام عمل از 

بیمارستان مرخص شود. 

برخی عالئم در مبتالیان به کرونا می تواند تا مدت ها ماندگار باشد البته 
بسته به شــدت بیماری، نوع عالئم متفاوت است. زمانی که با پاندمی 
کرونا مواجه هستیم طبیعتا هر عالمتی مانند درد بدن، کوفتگی، ضعف 
و بی حالی به دلیل ماهیت اپیدمیولوژی بر نوع تشخیص اثر می گذارد، 
در حالی که بسیاری از بیماری ها نظیر آنفلوانزا شباهت زیادی به عالئم 
بالینی کووید ۱۹ دارند. تهوع، استفراغ، گرفتگی، آبریزش بینی، سرفه، 
کوفتگی بدن، بی حالی، ضعف و بی اشــتهایی را از جمله عالئم کرونا 
است. با رعایت مسائل پیشــگیرانه مانند استفاده از ماسک، دستکش، 
شستشوی مکرر دســت ها و فاصله گذاری فیزیکی می توان از بیماری 
پیشگیری کرد.  در یک کرونای ساده ممکن است ۱۰ درصد بیماران تا 

۲۱ روز دارای عالمت باشند، در افرادی که کرونا دارند.

 از دالیل تا راه درمان
 شکاف لب و کام

 عالئم کولسیستیت 
و روش های درمان

 اگر عالئم کرونا پس از بهبودی 
از بین نرفت، چه کنیم؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نقش خیال در سرزمین کهن تالش

i4 برای رقابت با ب ام و GTV احتمال بازگشت آلفارومئو
به جرات می توان گفت آلفارومئو اخیراً برنامه های ضدونقیضی برای سبد محصوالت خود در آینده داشته است. در ژوئن ۲۰۱۸ بود 
که این برند ایتالیایی اعالم کرد به دنبال تولید محصوالت اسپورت است اما در نوامبر ۲۰۱۹ گفته شد این پروژه لغو شده است. 
درست یک ماه بعد هم مدیرعامل جدید این شرکت عالقه خود به بازگرداندن GTV مشهور به همراه یک محصول پرفورمنس 
دیگر را ابزار کرد. چیزی برای تائید وجود ندارد زیرا ژان فیلیپ ایمپاراتو به طور ساده گفته بود به GTV جدید بسیار عالقه دارد 
 GTV اما اتوکار می خواهد اطالعات بیشتری دراین باره را به ما بدهد. اتوکار مدعی شده آلفارومئو برنامه بسیار جاه طلبانه ای برای
جدیــد دارد. این خودرو می تواند به فرم یک کوپه چهار درب الکتریکی و پرچم دار احیا شــده و رقیبی برای ب ام و i۴ و ســایر 
خودروهایی از این دست باشد. در این صورت شاهد تغییرات عظیمی نسبت به GTV دو دربی باشیم که آخرین بار سال ۲۰۰۴ 
دیده شد. اتوکار همچنین می گوید برخی از گزینه های دیگر نیز برای احیای GTV در دست بررسی است که یکی از آن ها تولید 
این خودرو به صورت کوپه دو درب و با استایلی رترو است. گفته شده برای این خودرو قوای محرکه هیبریدی و تمام الکتریکی در 

نظر گرفته خواهد شد و ظاهراً این خودروی جدید می تواند تسال مدل ۳ و ب ام و i۴ را هدف بگیرد.

میزبانی فوتبال ایران در دور دست ترین نقطه ممکن!
 ،VAR فوتبال ایران در صورت برگزاری رفت و برگشت مسابقات مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و لزوم استفاده از
یک گام دیگر از کسب میزبانی مسابقات دور خواهد شد و مشخص نیست که فدراسیون فوتبال چه برنامه ای برای حل این چالش 
و چالش های قبلی مطرح شده از سوی AFC برای دریافت میزبانی مسابقات بین المللی دارد. تا همین دیروز بود که فوتبال ایران 
از ناداوری ها به ویژه در مقابل برخی تیم های عربی به ستوه آمده و از حق کشی و بریدن سر فوتبال ایران به واسطه البی برخی 
عناصر کشــورهای عربی دارای نفوذ در کنفدراســیون فوتبال آسیا دم می زد و حاال که از سوی این کنفدراسیون اعالم شده که 
قرار است در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از تکنولوژی کمک داور ویدیویی استفاده شود، هاج و واج مانده و نمی 
داند که خوشحال باشد یا ناراحت!  کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای رسمی که تاریخ آن به پنجم مارس )۱۵ اسفند( بر می 
 AFC گردد، اعالم کرد که از سوی ایران، مذاکراتی برای میزبانی مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا انجام شده و دالیل
برای ندادن میزبانی به ایران، ارتباطی به عدم انجام تالش های الزم در این  رابطه ندارد و مسائل در نظر گرفته شده به ساختارها 

و شرایط میزبانی بر می گردد.

گلشندمیدهای یشاخاتزهرسهکب
آنگلبنیهکگلندهدکمترازگیاست اعمیاستگربدیدهٔمعنیشبنگری
نستکانخطاست گانهکبکنجقناعتاستآنکوخطانمودوندا کارتوهمچوغلهوایامآسیاستدهقانتوئیبمزرعملکوجودخویشمورضعیفگرچوسلیمانشودرواستزانگنجشای تنبیوجودروح،رپاکندهچونهباستسر،بیچراغعقلگرفتارتیرگیاست کزرهنسیم،بیدصفتاقمتشدواتستهمنیرویچنارنگشتهاستشاخکی

پیشنهاد

چهره روز

من ذهن آگاه هستم
کتاب روانشناســی »من ذهن آگاه هســتم« نوشته 
کریستف آندره با ترجمه محیا احمدی پور منتشر شد. 
این کتاب با موضوع ذهن آگاهی، مدیتیشن و رهایی 
از اضطراب و افسردگی با جلد سخت و رنگی در تیراژ 
هزار نسخه و با قیمت ۷۰هزارتومان توسط انتشارات 
شمعدونی منتشــر شده است. در معرفی کتاب »من 
ذهن آگاه هســتم« توسط ناشــر عنوان شده است: 
این کتاب نوشته دکتر کریســتف آندره، روانپزشک 
مشهور فرانسوی است. وی یکی از رهبران درمان های 
شناختی و رفتاری در فرانسه محسوب می شود که در 
زمینه اختالل اضطراب و افسردگی متخصص است. او 
از جمله نخستین پزشــکانی بود که در سال ۲۰۰۴، 
در زمینه درمان و پیشــگیری از هیجان ها، اضطراب و افسردگی شیوه های مدیتیشن را به سایر 
پزشــکان ارائه داد و ذهن آگاهی را برای نخســتین بار در فرانسه به عنوان شیوه ای درمانی معرفی 
کرد. او در ســال ۲۰۱۶ نیز موفق به کسب جایزه ژان برنارد از »آکادمی تحقیقات پزشکی« شد. 
آندره همواره یکی از برجسته ترین نویسندگان فرانسوی در زمینه مراقبه و تمدد اعصاب شناخته 
می شود. نویسنده کتاب »من ذهن آگاه هستم« در مقدمه کتاب نوشته است: »این کتاب برای همه 
کســانی مناسب است که می خواهند افسردگی را از خود دور کنند، شاد باشند و از بند اضطراب 

و استرس رها شوند.«

عباس کیارستمی
عباس کیارســتمی فردا اول تیر ماه ۱۴۰۰، اگر می 
بود ۸۱ سالگی اش را جشن می گرفتیم، این هنرمند 
سرشــناس ، ۵ سال است که از دنیا رفته است و این 
روزها نمایشــگاهی از آثارش در مرکز »ژرژ پمپیدو« 
پاریس برپا شده است. اول تیر ماه سالروز تولد عباس 
کیارســتمی خالق »زیــر درختان زیتــون«، »طعم 
گیالس«، »خانه دوست کجاست؟« است؛فیلم سازی 
که پس از درگذشــت اش به دلیل حواشــی پرونده 
پزشــکی، کمتر به کارنامه ی فیلم سازی اش پرداخته 
شــد. این فیلم ساز سرشناس که متولد ۱۳۱۹ تهران 
است، می گفت: » شــاید انتظار کنونی من از سینما 
این باشد که هنگامی شب به خواب می روم، بدانم یک 
تصویر جدید ایجاد کرده ام همچون ماهیگیری که همیشــه با پرتاب تور خود، امیدوار به گرفتن 
ماهی است. بدون هیچ توقعی همچنان کار می کنم، ماهیت فیلم تولید تصویر است و امکان ندارد 
در ماه یک فیلم کوتاه، یک ویدئوی کوچک درســت نکنم و یا یک عکس نگیرم.« کیارســتمی 
عالوه بر کارگردانی در ســایر رشته های هنری همچون عکاسی، نقاشی، فیلمنامه نویسی، تدوین، 
طراحی گرافیک، شــعر، موســیقی و... فعالیت می کند و یکی از عکس های کلکسیونش در حراج 
کریســتی سال ۲۰۰۸ میالدی حدود ۱۳۰ هزار دالر فروخته شد. فیلم »طعم گیالس« که برنده 
نخل طالیی جشنواره کن سال ۱۹۹۷ میالدی شد و همچنین »خانه دوست کجاست« که موفق 
به دریافت پلنگ برنزجشــنواره لوکارنو شده است، » باد ما را خواهد برد« برنده جایزه هیات ویژه 
داوران جشنواره ونیز در سال ۱۹۹۹ و ... از جمله فیلم های موفق این کارگردان در جشنواره های 

بین المللی است.

فرهنگ

برخورد اخیر روســیه با مســافران ایرانی در فرودگاه این کشور با طرح ادعاهایی در ارتباط با مهاجرت 
اتباع ایرانی از طریق روســیه، توافق لغو ویزای گروهی بین دو کشور را چقدر می تواند تحت تاثیر قرار 
دهد؟ همزمان با امضای برنامه اجرایی اقدام مشترک ایران و روسیه برای لغو ویزا در سفرهای گروهی 
شهروندان دو کشور، این احتمال و نگرانی مطرح شد که انگیزه های مهاجرت از طریق روسیه به اروپا، 
توافق دو کشــور را ممکن اســت تحت تاثیر قرار دهد و این پرسش مطرح شد که ضمانت اجرایی این 
توافق نامه برای عمل کردن دو کشور به تعهدات شان چیست و چه تضمینی وجود داد که طرف مقابل 
از نیمه راه زیر تعهداتش نزد و این توافق را یک طرفه متوقف نکند؟ مشــابه این ماجرا در زمان توافق 
ایران با کشــورهای صربســتان، مالزی و جمهوری آذربایجان رخ داده بود؛ پس از لغو یا تسهیل ویزا، با 
افزایش تقاضا برای سفر به این کشورها و بازنگشتن تعدادی از مسافران به کشور، طرف مقابل یک طرفه 
توافق لغو روادید با ایران را متوقف و دیگر گردشــگران ایرانی را از امکان ســفر بدون ویزا و یا حتی با 
ویزای فرودگاهی محروم کرد. در روزهای گذشــته سرگردان نگه داشتن ۳۸ مسافر ایرانی در فرودگاه 
روسیه و جلوگیری از ورود آن ها به خاک این کشور با طرح ادعای احتمال غیرواقعی بودن هدف سفر 
آن ها برای تماشــای بازی های جام ملت های اروپا و جعلی بودن اسناد و مجوزهای سفر این مسافران، 
توافق ایران و روســیه برای لغو روادید سفرهای گروهی را درحالی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده، نیز 

نشانه گرفته است.

 لغو ویزای گروهی ایران و روسیه
 به مخاطره می افتد؟
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