
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی شبانه روز گذشته در 
کشــور ۱۱هزار و ۵۹ بیمار کووید ۱۹ شناســایی شدند 
و متاســفانه ۱۱۲ تن نیز به دلیل این بیماری جان خود 

را از دست دادند.بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۴ میلیون و ۴۰۷ هزار و 
۳۸۵ نفر ُدز اول واکسن کرونا و یک میلیون و ۲۱ هزار و 
۶۱۹ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 
های تزریق شده در کشور به ۵ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۴ 
ُدز رسید.تا دیروز ۲ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۱۱ هزار و ۵۹ بیمار جدید مبتال به 

کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که هزار و ۲۹۹ نفر از 
آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
ســه میلیون و ۱۲۸ هزار و ۳۹۵ نفر رسید.متاسفانه در 
طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۲ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان این بیماری 
بــه ۸۳ هزار و ۳۲۹ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون دو 
میلیــون ۷۸۴ هزار و ۱۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 

از بیمارستانها ترخیص شــده اند.سه هزار و ۲۳۶ نفر از 
بیمــاران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۲۲ 
میلیون و ۸۲۱ هزار و ۲۷۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۲۲ شهر کشور 
در وضعیت قرمز، ۱۷۵ شــهر در وضعیت نارنجی، ۲۵۱ 

شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهور منتخب گفت: در دولت،  مسئله تحول، یک مقوله بسیار مهم است که مردم آن را مطالبه کرده اند، محور این تحول نیز »اجرای عدالت« است. رئیس 
قوه قضائیه، مدیران عالی رتبه قضائی و جمعی از کارکنان دستگاه قضائی به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور در حرم امام خمینی)ره( با آرمان های بنیانگذار 
جمهوری اسالمی تجدید میثاق کردند.آیت اهلل رئیسی در این مراسم میثاق با امام را میثاق با همه خوبی ها دانست و گفت: میثاق با امام، میثاق با ارزش های 
انقالب اسالمی است. میثاق با امام کارکردن و تالش کردن برای خداست. میثاق با امام، مردمی بودن است.وی با تأکید بر اینکه توجه به مردم از سوی امام، 

تشریفاتی نبود، گفت: امام حقیقتاً مردم را باور داشت و نظر و رأی مردم را مورد توجه قرار می داد....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی: 

 »خط امام« همان خط رفع فقر و تشکیل »ایران قوی« است
info@sobh-eqtesad.ir

 تورم ۴۳ درصدی در پایان خرداد 
و سکوت دولت

درحالی اخیرا اعالم شــد پایه پولی در پایان اردیبهشــت ماه رشد ۶ 
درصدی داشته و نقدینگی نیز از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده 
اســت، وزارت اقتصاد همچنان در خصوص جزئیات و میزان پرداخت 
حقوق کارمندان از تنخواه بانک مرکزی سکوت کرده است.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  گزارش شاخص قیمت مصرف 
کننده )کل کشــور( مرکــز آمار ایران در خرداد مــاه ۱۴۰۰ حاکی از 
افزایش دوباره نرخ تورم ماهانه است.بررســی گزارش  مرکز آمار نشان 
میدهــد، نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۵/۲ درصد بوده 
است) نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۷/۰ درصد(. نرخ تورم 
نقطه ای در خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۶/۴۷ درصد )نرخ تورم نقطه ای 
در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۹/۴۶ درصد(. در نهایت اینکه نرخ تورم ۱۲ 
ماهه در خرداد ماه ۱۴۰۰ به حدود ۴۳ رسیده است.الزم به ذکر است، 
افزایش تورم در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها کاماًل واضح است. نرخ 
تورم ماهانه این گروه از منفی ۸/۰ درصد در اردیبهشت به ۲/۳ درصد 
در خرداد رسیده است.گفتنی است، حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه 
سال جاری به ۳ هزار و ۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین 
رشــد ماهانه این متغیر تورم ساز در اردیبهشت ۳.۲ درصد اعالم شده 
که معادل افزایشی به ارزش ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است. نکته مهم  
دیگر در گزارش اخیر بانک مرکزی، رشــد ۶ درصدی پایه پولی آنهم 
فقط در یک ماه است؛ پایه پولی در پایان اردیبهشت با ۶ درصد افزایش 
نســبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده 
اســت. یعنی در ماه مذکور بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان پول توسط 
بانک مرکزی چاپ شــده است. رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در 
اردیبهشت ماه نیز حدود ۳۰.۶ درصد اعالم شده است. این رشد ماهانه 
در ۱۴ ماه گذشته بی سابقه بوده است! بانک مرکزی درخصوص دالیل 
افزایش  پایه پولی در اردیبهشت ماه اعالم کرده که این افزایش ناشی 
از افزایش ســقف حســاب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۰ بوده اســت.در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست 
که بر اســاس روندهای نرخهای تورمی موجود و حافظه آنها، کاهش 
فوری تورم در دولت جدید دور از انتظار خواهد بود. بنابراین بهتر است 

انتظارات از دولت جدید سنجیده و مبتنی بر واقعیتها باشد.

رییس سازمان برنامه و بودجه؛
الیحه همسان  سازی حقوق 

بازنشستگان با قید دو فوریت به 
مجلس می  رود

رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: الیحه همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان پس از تصویب در هیأت وزیران با قید دو فوریت به 
مجلس شورای اســالمی تقدیم خواهد شد. »محمد باقر نوبخت« 
در جلســه هم اندیشی با نمایندگان تشکل های فرهنگیان و برخی 
از مدیران ســازمان ها و نهادهای مرتبط و فعاالن این حوزه اعالم 
کرد: موضوع الیحه همسان ســازی حقوق بازنشستگان در دستور 
جلسه آتی هیات دولت مطرح می شود که پس از تصویب در هیات 
وزیران با قید دو فوریت به مجلس شــورای اسالمی تقدیم خواهد 
شد.رتبه بندی فرهنگیان نیز از مهمترین محورهای این جلسه بود. 
در ایــن مورد همه حاضرین بر این نکته تأکید داشــتند که بحث 
نظام رتبه بندی معلمان و فوق العاده ویژه برای فرهنگیان دو مقوله 
کاماًل مجزا و هر کدام تابع قانون خاص خود است.همچنین، مقرر 
شــد در بحث اعطای فوق العاده ویژه به فرهنگیان همانند ســایر 
دستگاه ها و سازمان ها حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق و فوق العاده های 
مستمر به نحوی که متوســط پرداختی از ۶۰ درصد سقف تجاوز 
نکنــد )میانگین ۲۱درصد( به همه کارمندان اداری و آموزشــی و 
تمامی کادر شاغل در مدرسه  وزارت آموزش و پرورش از تاریخ یکم 
تیرماه سال جاری تعلق و احکام مربوط در اسرع وقت توسط وزارت 
آموزش و پرورش صادر شود.همچنین قرار شد که بحث رتبه بندی 
معلمان عین مفاد مصوبــه نمایندگان مجلس با تاریخ اجرای یکم 
فروردین سال ۱۴۰۰ به انجام برسد. رییس سازمان برنامه و بودجه 
در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۹ 
مجــددا تاکید کرد که طبق برنامه ریزی های انجام شــده تا پایان 
تیرماه ۱۴۰۰ حتماً پاداش این بازنشستگان پرداخت خواهد شد.در 
پایان جلســه در خصوص پرداخت مطالبات معلمان مدارس خارج 
کشور دستورات الزم جهت بررسی و اقدام مقتضی صادر شد.طبق 
بند )ب( ماده ۱۲ قانون برنامه ششــم توســعه، ســازمان تامین 
اجتماعی مکلف شده، نســبت به متناسب سازی )همسان سازی( 
حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران اقدام کند و مطابق با ماده ۹۶ 
قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق براساس نرخ تورم در هر سال 
باید افزایش یابد.افزایش حقوق براساس نرخ تورم سالیانه )مستند 
به قوانین مصوب( و اجرای طرح همسان ســازی مستمری بگیران 
سازمان تامین اجتماعی )مانند آنچه که برای بازنشستگان لشکری 
و کشوری اجرا شــد( از مهمترین مطالبات بازنشستگان به شمار 
می رود.معاون رییس جمهــوری در مورد رتبه بندی فرهنگیان نیز 
قبــاًل اعالم کرده بود که این موضوع طبق قانون انجام می شــود و 
ممکن است یکی دو ماه طول بکشد، اما فرهنگیان مطمئن باشند 
که اجرای آن هر زمانی صورت بگیرد محاســبات از اول فروردین 

۱۴۰۰ خواهد بود.

 سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق ماده ۷۸ قانون انتخابات و تبصره ۸ ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری اعضای شورای نگهبان صحت سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری را مورد تایید قرار دادند. عباسعلی کدخدایی دیروز چهارشنبه درگفت وگویی گفت: روز گذشته گزارش وزیر کشور در مورد نتایج 
انتخابات را دریافت کردیم. نســبت به نتایج نهایی واصله موضوع مورد بحث و بررســی قرار گرفت. همکاران ما در ستاد نظارت بر انتخابات گزارش های واصله را 
مورد بررسی قرار دادند.وی افزود: دیروز صبح در جلسه شورای نگهبان پس از استماع گزارش معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، موضوع را مورد بحث 
گذاشتیم نهایتا اعضای شورای نگهبان با توجه به نتایج اعالمی و با عنایت به این که گزارش موثری که بر سرنوشت انتخابات تاثیر گذار باشد دریافت نکردیم به 
استناد ماده ۷۸ قانون انتخابات و تبصره ۸ ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری اعضای شورای نگهبان صحت سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

را مورد تایید قرار دادند.

بعد از طرح ادعای دســت بردن در جداول بودجه توسط نماینده خرم آباد، 
رئیس مجلس به این موضوع واکنش نشــان داد؛ واکنشی که مجددا با تذکر 
این نماینده مجلس مواجه شــد. در ابتدای جلسه علنی دیروز مهرداد ویس 
کرمی نماینده خرم آباد در خالل بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور در 
تذکــری گفت که به دلیل اتفاقی که در بودجه افتاده و بدون تصویب صحن 
ویرایش در بودجه رخ داده، به اعتماد ما به هیأت رئیســه آســیب وارد شده 
است.بعد از این تذکر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: متأسفم پشت 
بلندگو می گویید در صحن یک چیزی تصویب شده و در متن چیز دیگری 
است، این ظلم به مجلس است. وظیفه من دفاع از مجلس بوده، خواهش می 
کنم دوستان رعایت کنند. حضرت آقا به ما تذکر دادند که موضوعاتی نگویید 
که بهانه به دست کسانی بدهیم که بخواهند مجلس را تضعیف کنند.بعد از 
این صحبت های قالیباف مجددا ویس کرمی با استناد به ماده ۷۵ آیین نامه 
در تذکــری اظهار کرد: من آقای قالیباف را فردی صبور و با متانت می دانم 
که در سال اولش ریاستش در مجلس این را شاهد بودیم و قابل تحسین بود 
اما امروز چند مطلب بیان شد که خالف واقع بوده و الزم است به خاطر ثبت 
در مذاکرات نکاتی را درباره آن توضیح دهم.وی ادامه داد: اشکالی مطرح شد 
که هیأت رئیســه بعد از تصویب بودجه آن را ویرایش کرده و یا تغییراتی در 
بودجه اعمال شده است. این اشکال نه تنها  در ذهن بنده که بلکه در ذهن 
تعداد دیگری از همکاران هم بوجود آمده که هنوز هیأت رئیسه به آن جواب 
مســتدل و رسمی نداده اســت. نمونه آن در حذف تبصره ۱۹ و کشت برنج 
است که از هیأت رئیسه می خواهم فیلم و تصویر آن را منتشر کنند یا دست 
بردن در جداول بعد از تصویب و در ایام تعطیالت مجلس.این نماینده مجلس 
تأکید کرد: وظیفه هیأت رئیسه و رئیس مجلس روشنگری است. منتی بر سر 
ما ندارید. شما با رأی ما نمایندگان عضو هیأت رئیسه شدید. وظیفه تان این 
است که وقتی من نماینده سوالی دارم بدون حرف از باال به پایین برای من 
روشــنگری کنید. اصال ما اشتباه کردیم که وقتی به آقای صباغیان جسارت 
شــد ســکوت کردیم که آن هم به خاطر مصالحی بود. حاال این وضعیت به 
همه تعمیم پیدا می کنــد. آقای صباغیان یک جمله ای گفت و ما نابودش 
کردیم. پس کی می شود در این مجلس حرف حق زد که تریبونش آزاد است 
و طبق قانون اساســی نماینده حق اظهار نظر در امور کشــور را دارد؟ویس 
کرمی گفت: خرج کردن از مقام معظم رهبری در امور جزئی اگر سوءاستفاده 

از جایگاه ایشــان نباشــد حتما جفا در حق ایشان است. تا کی می خواهیم 
این ســید بزرگوار را خرج حرف های خودمان بکنیم. ما باید هر حرفی که 
داریم در مجلس بزنیم. آقا جایگاه خود را دارند. الزم اســت این را هم بگویم 
که ما ارادتان به آقا کمتر از حضرات نیســت.وی افزود: آن هایی که به آقای 
قالیباف احسنت گفتند دقت کنند اگر بنا باشد هر انتقادی تضعیف مجلس 
محسوب شــود پس در موارد محال که انتقادی وارد است چه باید کرد؟ آیا 
باید سکوت کنیم تا هیأت رئیسه هر کاری دلش می خواهد انجام دهد؟ من 
حتی می توانم به کلیت مجلس هم انتقاد کنم. مثال شــاید این را بگویم که 
خوب اســت در بازنگری قانون اساسی، در وظایف مجلس هم بازنگری شود. 
این چه اشکالی دارد؟ کجای قانون اساسی گفته که ما اجازه نداریم؟ اگر من 
به عنوان یک اســتاد دانشگاه با ۱۷ عنوان کتاب نتوانم این حرف ها را بزنم 
پس چه کسی می تواند این حرف ها را بگوید؟این نماینده مجلس گفت: بین 
هیأت رئیســه و کلیت مجلس تفاوت است بنابراین تضعیف شخص رئیس و 
هیأت رئیسه با تضعیف مجلس دو مقوله جداست پس خواهشا مغالطه کل 
و جز نکنید.وی همچنین اظهار کرد: طبق قانون اساسی نماینده حق اظهار 
نظر در تمام مسائل کشــور را دارد. البته حق تهمت زدن به کسی را ندارد. 
ما می گوییم روشنگری کنید. ما نگفتیم شما دزدی و یا خدایی نکرده ظلم 
کردید ولی ابهامی در ذهن من و برخی نمایندگان است که باید روشن شود.

وی درباره والیت فقیه هم اظهــار کرد: من درباره والیت فقیه حداقل ۵۰۰ 
صفحه مطلب مکتوب دارم آن هم در دهه ۷۰ و ۸۰ که خیلی ها برای رأی 
ژست اصالح طلبی گرفته بودند با شجاعت از ارزش های انقالب دفاع کردم. 
در دانشگاه اصفهان و در قلب دولت اصالحات جلسه می گذاشتم و از والیت 
مطلقه فقیه صحبت می کردم. بــه این کار هم افتخار می کنم. هر چه هم 
ضربه خوردم به خاطر دفاع از ارزش ها و جایگاه والیت فقیه بوده است.ویس 
کرمی خاطر نشان کرد: بدترین تضعیف مجلس انجام کارهایی است که کلیت 
مجلس را زیر ســوال می برد. هر کسی هر ضربه ای خورد از درون خورد؛ از 
این می ترســم که فردا آقای رئیسی تشریف آورند برخی بگویند علیه آقای 
رئیســی حرف زدن خالف اسالم و مسلمانان است پس من کجا باید از حق 
مردم مظلوم خود دفــاع کنم؟ اگر مجلس خطایی کرد کجا باید آن را بیان 
کنــم؟ پس دیگر این حرف ها را درباره مهرداد ویس کرمی در مجلس تکرار 

نکنید چون هیچ اثری ندارد. من هم تابع جو نبوده و نیستم.

جنجال بر سر ادعای اخالل در جداول بودجه

پای سازمان  های نظارتی روی گلوی تولید

 قیمت  گذاری دستوری به نام مردم به کام مسئوالن
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل آنکتاد اعالم کرد 

 نزول 27 پله ای جایگاه ایران 
در جذب سرمایه گذاری خارجی

تازه ترین خبر درباره وام اجاره

نرخ سود و نحوه بازپرداخت اقساط

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل آنکتاد اعالم کرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ 
افت ۱۱ درصدی داشته و به ۱.۳۴۲ میلیارد دالر رسیده و رتبه ایران از سال ۹۶ به بعد ۲۷ پله در میان کشورهای 
مورد بررســی نزول کرده است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( هر سال در سلسله گزارش های 
»سرمایه گذاری خارجی جهان« به بررسی روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف می پردازد و طی آن 
آمار مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می کند.آنکتاد هرساله چند روز پیش 

از انتشار رسمی این گزارش....

افزایش هزینه خانوارها

رشد باالی ۵۰ درصد ۱۶ قلم کاال

بهترین واکسن در دسترس ترین آن است
کاهش میزان مرگ  ومیر مهم ترین کارکرد همه واکسن هایی است که تاکنون علیه کرونا تولید شده 
و اکنون واکسیناســیون نیز تنها راهی اســت که می تواند به کمک علم پزشکی ایمنی نسبی برای 
جامعه ایجاد کند پس بهترین واکســن، در دســترس ترین نوع آن است. بهترین روش برای مبارزه 
با همه گیری کووید-۱۹ واکسیناسیون است. واکسن های کووید-۱۹ با ایجاد پاسخ ایمنی در برابر 
ویروس کرونا به طور قابل توجهی باعث کاهش ریسک پیشرفت بیماری کرونا و عواقب جدی ناشی 
از این بیماری می شود. به عالوه، واکسیناسیون باعث کاهش تعداد ناقلین بدون عالمت می شود و 
مهمترین ابزار برای کنترل همه گیری کووید-۱۹ به شــمار می رود. عواقب ابتالی افراد به بیماری 
کووید-۱۹ قابل پیش بینی نیست و تاخیر در واکسیناسیون احتمال ابتالی هر فرد به بیماری شدید 
را در همه گیری کووید-۱۹ افزایش می دهد. اگرچه برخی منتظر هســتند واکسن ایرانی و یا نوع 
خاصی از واکســن خارجی به بازار بیاید، اما هیچ کدام از واکسن های تولیدی در کشورهای مختلف 

جهان تمامی مراحل پنج گانه تولید واکسن را طی نکرده است و ایمنی صددرصدی ایجاد نمی کند.
بر اساس گزارش های ارائه شده ، تمام واکسن های تأیید شده سازمان جهانی بهداشت نشان داده اند 
که در محافظت از انسان در برابر بیماری شدید ناشی از کرونا بسیار اثرگذار هستند. همچنین تزریق 
واکســن از مرگ بر اثر ابتال به کرونا جلوگیری می کند و تاکنون موردی از فوت مبتالیان به کرونا 
که واکســن نیز تزریق کرده اند، گزارش نشــده است. نکته مهم این است که افراد واکسینه شده در 
صورت ابتال به بیماری کووید-۱۹ دچار مرگ و میر و عوارض جدی ناشی از بیماری نخواهند شد. با 
تزریق همه واکسن ها ممکن است عوارض جدی به صورت نادر بروز نماید، اما عواقب ابتال به بیماری 
کووید-۱۹ از عوارض احتمالی و نادر واکسن ها بسیار بیشتر است و واکسیناسیون یک امر ضروری 

برای حفظ سالمت هر فرد و جامعه است.   
 

اثر بخشی واکسن از چه زمانی آغاز می شود و تا چه زمانی ماندگار می ماند؟
ایمنی زایی واکســن دو تا ســه هفته بعد از تزریق نوبت اول آغاز می شود و دو هفته بعد از تزریق 
نوبت دوم کامل می شود. بنابراین ریسک ابتال به بیماری کووید-۱۹ در روزهای ابتدایی بعد از تزریق 
واکســن وجود دارد و نباید نادیده گرفته شود. ماندگاری ایمنی در برابر ویروس کرونا بعد از تزریق 
واکسن های کووید-۱۹ مشخص ناست، اما انتظار می رود دو هفته بعد از کامل شدن واکسیناسیون، 

فرد واکسینه شده حداقل ۶ ماه در برابر ویروس کرونا ایمنی داشته باشد.
 

میزان اثر بخشی واکسن های کووید-1۹ چقدر است؟
همه واکســن های کووید-۱۹ به طور قابل توجهی ریسک تشــدید بیماری و مرگ و میر ناشی از 
بیماری کووید-۱۹ را در صورت ابتال کاهش می دهند. این واکسن ها ریسک ابتال )به صورت ناقل با 
عالئم خفیف و یا بدون عالمت( به بیماری کووید-۱۹ را نیز کاهش می دهند، با این وجود اطالعات 
در مورد میزان اثربخشــی واکسن های کووید-۱۹ در برابر سوش های نوپدید ویروس کرونا محدود 

است.

واکسن های کرونا چگونه عمل می کنند؟
واکســن ها با تقلید یک عامل عفونی – ویروس، باکتری یا دیگر میکروارگانیسم های عامل بیماری – 
عمل می کنند. این کار به سیســتم ایمنی ما »یاد می دهد« که چگونه به طور ســریع و مؤثر به این 
عامل واکنش نشان دهد.واکسن ها معموال یک نوع ضعیف شده از یک عامل عفونی را ارائه می کنند 
که به سیســتم ایمنی ما اجازه می دهد تا آن را در حافظه اش ضبط کند. بدین ترتیب،قبل از اینکه 
ویروس ما را بیمار کند، سیستم ایمنی ما می تواند سریعا آن را شناسایی کرده و مقابله کند. برخی از 

واکسن های کرونا به این صورت طراحی شده اند.

آیا واکسن های کرونا دربرابر انواع جدید نیز اثربخشی دارند؟
ســازمان جهانی بهداشت می گوید که انتظار می رود واکسن های تأیید شده کنونی حداقل تا حدی 
حفاظت را در برابر انواع جدید ویروس کرونا فراهم کنند.کارشناســان در اقصی نقاط جهان به طور 
مداوم در حال مطالعه چگونگی اثرگذاری گونه های جدید بر رفتار ویروس، شامل هر گونه تأثیر بالقوه 
بر اثرگذاری واکســن های کرونا، هستند.اگر ثابت شود هر کدام از این واکسن ها در برابر یک یا چند 
گونه جدید اثرگذاری کمتری دارند، می توان ترکیب واکسن را برای حفاظت بیشتر در برابر گونه های 
جدید تغییر داد. در آینده،  برخی تغییرات در واکسیناســیون مانند اســتفاده از دوز اضافه  و دیگر 
بروزرســانی ها شاید ضروری باشد.اما کار مهم در این میان این است که واکسینه شوید و تمهیدات 
الزم برای کاهش شیوع ویروس را انجام دهید – این امر به کاهش احتمال پرش ژنتیکی در ویروس 

کمک می کند.
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رئیسی: گزیده خبر

 »خط امام« همان خط رفع فقر و تشکیل »ایران قوی« است
رئیس جمهور منتخب گفت: در دولت،  مسئله تحول، یک مقوله 
بســیار مهم اســت که مردم آن را مطالبه کرده اند، محور این 
تحول نیز »اجرای عدالت« اســت. رئیس قوه قضائیه، مدیران 
عالی رتبه قضائی و جمعی از کارکنان دستگاه قضائی به مناسبت 
هفته قوه قضائیه با حضور در حرم امام خمینی)ره( با آرمان های 
بنیانگذار جمهوری اسالمی تجدید میثاق کردند.آیت اهلل رئیسی 
در این مراسم میثاق با امام را میثاق با همه خوبی ها دانست و 
گفت: میثاق با امام، میثاق با ارزش های انقالب اســالمی است. 
میثاق با امام کارکردن و تالش کردن برای خداســت. میثاق با 
امام، مردمی بودن اســت.وی بــا تأکید بر اینکه توجه به مردم 
از سوی امام، تشــریفاتی نبود، گفت: امام حقیقتاً مردم را باور 
داشــت و نظر و رأی مردم را مورد توجــه قرار می داد و توجه 
به محرومین و مستضعفین، در گفتمان امام بزرگوار ما جایگاه 
ویژه ای داشت.وی همچنین با اظهار اینکه میثاق با امام، میثاق 
با عدالت است، گفت: امام)ره( همواره معتقد بودند باید جامعه 
مبتنی بر عقالنیــت، معنویت، عدالت و اخالق باشــد.رئیس 
جمهور منتخب کشورمان ادامه داد: باید در محضر روح مطهر 
امام)ره( و ملت عزیزمان عــرض کنم که امروز تالش فرزندان 
شــما در دستگاه قضائی این اســت که این دستگاه را ملجأ و 
پناهگاه کسانی قرار بدهند که مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضائی می خواهد همچون پدر مهربانی 
برای مردم باشد، نه فقط دستگاه قضائی بلکه تمام دستگاه های 
دولتی باید با مردم مهربان باشــند. دســتگاه قضائی به لحاظ 

قدرتــی که قانون در اختیارش قرار داده اســت، باید مقتدرانه 
عمل کند.رئیس دســتگاه قضا خاطرنشان کرد: امروز ما نباید 

دچار آزمون و خطا شــویم چرا که 40 سال از انقالب اسالمی 
می گذرد. تمام دست اندرکاران و خدمتگزاران در تمام حوزه ها 

باید تالش کنند که آنچه خواست امام و شهدا و رهبری معظم 
انقالب اسالمی است عمل شود. آنچه امام گفت و امروز رهبری 
بیان می کند، همان خواســت مردم است که »اجرای عدالت« 
است. باید تالش شود در تمام الیه های دستگاه اجرای، عدالت 
حکم کند تا پرونده های ورودی به دستگاه قضائی کاهش پیدا 
کند.وی افزود: ایجاد اشــتغال و رفع مشکالت مردم، به کاهش 
پرونده ها در دســتگاه قضائی کمک خواهد کرد. طی دو سالی 
که افتخار ریاســت دستگاه قضائی را داشتم، سند تحول و کار 
تحولی در دســتگاه قضائی را بر محور اجرای عدالت قرار دادم.
رئیسی گفت: رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی و راه اندازی 
سامانه های گوناگون در دستگاه قضائی طی 2 سال گذشته، در 
راستای اجرای عدالت بود. همان گونه که طی دو سال گذشته 
فعالیت همکاران قضائی دو تا ســه برابــر افزایش پیدا کرد تا 
دغدغه های مردم کمتر شود در دولت هم این چنین باید عمل 
شــود.وی اضافه کرد: در دولت مسئله تحول، یک مقوله بسیار 
مهم اســت که مردم آن را از مطالبه کرده اند. محور این تحول 
نیز »اجرای عدالت« است.رئیس جمهور منتخب کشورمان در 
پایان اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، خط امام)ره( را 
باید شناخت و بر مبنای آن عمل کرد. خط امام)ره(، همان خط 
رفع فقر و محرومیت و رفع مشکالت مردم و تشکیل ایران قوی 
اســت. امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق دهد که خط امام 
را بشناسیم و بر مبنای آن عمل کنیم. امروز سالمت، صالبت و 

اقتدار کشور در گروی توجه به خط امام)ره( است.

حجت االسالم رئیسی برای جلسه با روحانی به 
پاستور رفت

رئیــس دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور منتخب برای دیدار با حســن 
روحانی صبح دیروز چهارشنبه به پاستور رفت. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس 
جمهور در حاشیه جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت:سید ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور منتخب صبح دیروز )چهارشنبه( در دفتر حجت االسالم 
حســن روحانی رئیس جمهور با وی دیدار کرد.عالوه بر این، روحانی در جلسه 
هیئــت دولت نیز اعــالم کرد که امروز دومین دیدار خود را با حجت االســالم 

رئیسی، رئیس جمهور منتخب داشته است. 

از سوی رئیس ستاد انتخابات کشور؛
اعالم نتایج تکمیلی انتخابات ریاست جمهوری

رئیس ستاد انتخابات کشور ضمن اعالم نتایج دقیق انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: با وصول تمامی صورت جلســات صندوق های اخــذ رأی، نتایج تکمیلی 
شــمارش آرا مورد جمع بندی قرار گرفت. جمال عرف رئیس ســتاد انتخابات 
کشور، جزئیات نتایج انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری را اعالم کرد 
و گفت: با وصول تمامی صورت جلسات صندوق های اخذ رأی انتخابات ریاست 
جمهوری و همچنین انطباق صورت جلسات هیأت های اجرائی و نظارت بخش ها 
و شهرســتان های سراسر کشور و اعمال جملگی آنها در سامانه جامع انتخابات، 
نتایج تکمیلی شمارش آرای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، مورد 
جمع بندی قرار گرفت.رئیس ســتاد انتخابات کشور این نتایج را به شرح ذیل 
اعالم کرد: کل تعرفه های مصرفی )تحویل شــده به مراجعه کنندگان شــعب(: 

2۸.۹۸۹.۵2۹ برگ
آرای داخل صندوق های اخذ رای: 2۸.۷۵0.۷۳۶ برگ

آرای باطله غیر مأخوذه درون صندوق: ۱00.2۳۱ برگ
آرای مأخوذه: 2۸.۶۵0.۵0۵ رأی

آرای باطله مأخوذه: ۳.۷40.۶۸۸ رأی
آرای صحیح: 24.۹0۹.۸۱۷ رأی

بر اساس این اعالم نتایج آرای هر یک از نامزدها از این قرار است:
سید ابراهیم رییسی ۱۸.02۱.۹4۵ رأی

محسن رضایی میرقائد ۳.440.۸۳۵ رأی
عبدالناصر همتی 2.44۳.۳۸۷ رأی

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی ۱.00۳.۶۵0 رأی
رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: در اجرای تبصره ۸ ماده ۳۱ قانون 
انتخابات ریاست جمهوری، نتایج کامل شمارش آرا به شورای نگهبان اعالم شده 
است و مطابق همین تبصره، تایید نهایی صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان 
اســت.گفتنی اســت، تفاوت عدد مربوط به کل تعرفه های مصرفی )تعرفه های 
تحویل شــده به مراجعه کنندگان شعب( با عدد آرای داخل صندوق های رأی، 
مربوط به افرادی است که در انتخابات شرکت کردند اما به هر دلیلی, رأی خود 

را داخل صندوق ها نیانداختند.

صبح دیروز صورت گرفت؛
 ناکامی در خرابکاری علیه یکی از زیر 

مجموعه های سازمان انرژی اتمی
اقدام خرابکارانه ای علیه یکی از ســاختمان های متعلق به ســازمان انرژی اتمی 
صبح دیروز در اطراف کرج صورت گرفت که هیچ خسارت جانی و مالی نداشت. 
صبح دیروز)چهارشنبه( اقدام خرابکارانه ای علیه یکی از ساختمان های متعلق به 
سازمان انرژی اتمی در اطراف کرج صورت گرفت که هیچ خسارت جانی و مالی 
نداشت.پیگیری برای شناسایی عوامل این موضوع در حال انجام است.یک منبع 
آگاه در همیــن زمینه اعالم کرد: بامداد دیــروز یک ریزپرنده)کوادکوپتر( قصد 
حمله خرابکارانه به یک مجموعه سازمان انرژی اتمی در اطراف تهران را داشت 

اما موفق به انجام عملیات نشد و در نهایت ساقط گردید.

واعظی: 
رییسی منتخب همه مردم ایران است

 رییــس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه رییســی منتخب همه مردم ایران 
است،  گفت: نحله ها و جناح های سیاسی که در انتخابات رقابت کردند از این به 
بعد بحث رفاقت و همکاری مطرح است و همه گروه های سیاسی باید خود را در 
خدمت رئیس جمهور منتخب و دولت سیزدهم قرار دهند.محمود واعظی دیروز 
چهارشنبه در حاشــیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با قدردانی از مردم که 
با وجود جو ســازی ها علیه انتخابات و شرایط کرونا پای صندوق های رای حاضر 
شدند و به ندای رهبرشان پاسخ مثبت دادند، گفت: رئیس جمهور منتخب هم 
رئیس جمهور کســانی است که به او رای دادند، کسانی که به رقبای رای دادند 
و همچنیــن همه مردم ایران که حتی رای نداده اند و منتخب همه مردم ایران 
است.رییس دفتر رییس جمهوری اظهار کرد: اعضای دولت تا روز ۱۳ مرداد هر 
آنچه می توانند باید تالش کنند تا انتقال قدرت را داشــته باشیم. در این زمینه 
همــه گزارش ها، اطالعات و تجربیات و حتی برنامه هایی که برای آینده اســت، 
باید صادقانه و شــفاف در خدمت شخص رئیس جمهور منتخب و مجموعه ای 
که ایشان دارند و در آینده وزرا و همکارانی که در دولت یازدهم هستند، منتقل 
شــود.وی ادامه داد: حتی باید گام دیگری برداریم تا برای ماه های اول که دولت 
ســیزدهم جا می افتد مقدماتی را فراهم شــود تا راحت تر کار کنند و معاونان و 
مسئوالن را انتخاب کنند.واعظی اضافه کرد: هم در بخش داخلی و هم خارجی 
بایــد تالش کنیم و امیدواریم مردم همکاری کنند و خواهش می کنم نحله ها و 
جناح های سیاســی که در انتخابات رقابت کردنــد از این به بعد بحث رفاقت و 
همکاری مطرح اســت و همه گروه های سیاسی باید خود را در خدمت رئیس 
جمهور منتخب و دولت سیزدهم قرار دهیم.رییس دفتر رییس جمهوری گفت: 
هرچه به دولت سیزدهم رئیس جمهور منتخب کمک کنیم، به مردم خود کمک 
کرده ایم و امیدوارم با روحیه همدلی، همفکری، انسجام و وحدت مشکالت مردم 

در آینده کمتر شود و مشکالت فعلی هم از بین برود.

رئیس جمهور بــا تأکید بر اهمیت اصل 
انتخابــات گفت: یکــی از کارهای مهم 
دولت دوازدهم در این هفته های پایانی 
خود برگزاری یک انتخابات کاماًل امن، 
سالم و با رعایت پروتکل های بهداشتی 
روحانــی  حســن  بود.حجت االســالم 
رئیس جمهــور در جلســه امروز هیئت 
دولت طی سخنانی اظهار داشت: اصل 
انتخابات بسیار مهم است و انتخابات به 
یــک مفهوم از ارکان نظام اســت و اگر 
گفتیــم جمهوریت رکن بــزرگ نظام 
است، جمهوریت بدون انتخابات حاصل 
نخواهد شد؛ اگر این پایه ها متزلزل شود، 
نظام متزلزل می شود و تالش های زیاد از 
و  تالش هــا  مابقــی  و  ســال ۱۳4۱ 
مجاهدت ها در ســال های بعد برای این 
بوده است که اســالمیت و جمهوریت 
محفوظ بماند.وی افزود: امیدواریم تالش 
کنیم که به اســالم لطمه نزنیم و اسالم 
جایگاه بلندی دارد و به ما نیازی ندارد. 
نباید اخــالق از بین برود و دروغ گفتن 
رواج یابد، اگر یک نفر دروغ گفت باید در 
جامعه از بین برود و کســی به او اعتنا 
نکند و ما باید چنین جامعه ای داشــته 
باشیم، اسالمیت یعنی همین و اسالمیت 
به شعار نیست و رفتار و اخالق اسالمی 
اصل است؛ راستگویی، صداقت و احترام 
به شخصیت مردم، حسن ظن به مردم و 
پایمال نکردِن آبروی مردم مهم و اساس 
اســت که اگر این ها صدمــه ببیند از 
اســالمیت چیزی باقی نمی ماند و باید 
تالش کنیم تا اسالمیت به معنای واقعی 
کلمه در کشور حاکم شود.رئیس جمهور 
در ادامه گفت: می تــوان مردم را برای 
جمهوریت ســهیم و شــریک کرد؛ در 
جمهوریت اگر ۵0 درصد مردم را سهیم 
کنید، کار حداقلی اســت و اگر مردم را 
۷0 درصد ســهیم کنید به نقطه قابل 
قبولی رسیده اید و اگر مردم را ۹0 درصد 
سهیم کنید، به نقطه اوج رسیده اید. در 
انتخابات و جمهوریت بایــد فضا را باز 
کنیم و مردم را در آغوش بگیریم و طرد 
مردم که هنر نیســت. اگــر ۳0 درصد 
مردم را کنار زدیم به کشور، امنیت ملی 
و انسجام ملی خدمت کرده ایم؟ این که 
مردم نگران و ناراحت شوند چه خاصیتی 
به حال ما دارد؟ البته اینکه اشــکال از 
اســت.روحانی  دیگری  بحث  کجاست 
بیان کرد: اصل انتخابات مهم بود و یکی 
از کارهای مهــم دولت دوازدهم در این 
هفته هــای پایانی خــود برگزاری یک 
انتخابات کاماًل امن، ســالم و با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی بــود که انجام 
گرفت. این که مردم در شرایط کرونایی 
در ده ها هزار صندوق در سراسر کشور از 
صبح زود تا نیمه شب حضور یافتند، مهم 
اســت. با اینکه فردی در یک صندوق 
نیم ساعت و یا یک ربع معطل شده است، 
نباید کل انتخابات را زیر ســؤال برد، و 
انصاف کجــا رفته اســت؟ بخش های 
مختلــف دولت بــرای انتخابات تالش 
کردنــد تا شــرایطی شــکل بگیرد و 
انتخابات امن و ســالم برگزار شــد.وی 
گفــت: یکــی از افتخــارات جمهوری 
اسالمی ایران است که در زمان بمباران 
و موشــک باران مردم پای صندوق آرا 

آمدند؛ امام)ره( مــردم را دعوت کرد و 
انتخابات برگزار شــد. این یک تودهنی 
نسبت به آنهایی است که علیه جمهوری 
اسالمی ایران حرف می زنند و می گویند 
»ایــن حکومت مردمی و مردم ســاالر 
نیست و مردم هیچ کاره اند«؛ این حرف 
غلطی اســت و مردم ما پای صندوق آرا 
می آیند و صندوق تعیین کننده اســت.  
اینکه ما غصه می خوریم چرا مشارکت 
4۸ درصد شد و ۵۸ درصد نشد، یعنی 
مردم و صندوق مهم است اگر مهم نبود، 
غصه نمی خوردیم که 4۸ درصد شــد 
بنابراین معلوم اســت تاثیر دارد. اینکه 
مقام معظم رهبری بــا آن بیان صریح 
مردم را دعوت می کند و اصرار می کند و 
و مسئولین  فرهیختگان  تقلید،  مراجع 
همــه از مردم خواهــش می کنند پای 
صنــدوق آرا بیایید، ایــن به معنای آن 
اســت که صندوق و رای مهم اســت.

رئیس جمهور با بیان اینکه البته اگر در 
یــک دوره حضــور مردم مقــدار کمی 
کمرنگ بوده باید بررسی کنیم و آن را 
حل کنیم و نباید ادامه پیدا کند، تصریح 
کرد: این 4۸ درصد باید یک بار در تاریخ 
ما باشد و دفعات بعد جبران کنیم. اگر 
مشکلی داشتیم باید آن را پیدا کنیم از 
نظر من روشن است که مشکل چه بوده؛ 
بــه هر حــال محققین، دانشــگاه ها و 
جامعه شناسان و سیاسیون فکر کنند و 
بگویند اگر این مشــکل نبود، شــرکت 
مــردم به جای 4۸ درصد می شــد ۵۸ 
درصد و ۶۸ درصــد. من درآوردی علت 
درســت نکنیم که »مردم زندگی شان 
ســخت بود برای همیــن نیامدند رای 
بدهنــد«. درد و رنج مردم سیســتان و 
بلوچستان که سخت تر بود ولی آمار در 
آنجا باالتــر بود.روحانی ادامــه داد: در 
شهرهایی مشارکت کمتر است که اتفاقاً 
وضع معیشت و زندگی شان بهتر است؛ 
چرا در خارج از کشور کم شرکت کردند 
و آنجا هم زندگی شــان بد بود؟ حرفی 
بزنیم که درســت باشد و اساس داشته 
باشد. البته مردم سختی داشتند و جای 
تردید نیســت مردم در جنگ اقتصادی 
بودند و در داخــل جنگ پای صندوق 
رای آمدند. مردم پای صندوق آمدند و به 
آمریکا نشــان دادند که »تو در مسیرت 
راه غلط انتخاب کردی و نتوانستی ما را 
پشــیمان کنی و ما را از صندوق و نظام 
جدا کنــی« و مــردم کار بزرگی انجام 
دادند. مردم در شــرایط کرونا مقداری 
احتیاط می کنند و این در همه جای دنیا 
طبیعی است و در جنگ و کرونا هستیم 
مســائل دیگری هــم بوده اســت. اگر 
مشکلی بوده، نباید با نظام و صندوق قهر 
کنیم، این کار درست نیست. اگر مشکلی 
هســت بنشــینیم و مشــکل را برای 
انتخابات بعدی حــل کنیم.وی تصریح 
کرد: الحمداهلل انتخابات به پایان رسید و 
وزارت کشور نظر رسمی خود و  آمار و 

ارقام را اعالم کر؛ برادر بســیار خوب ما 
حجت االســالم والمســلمین رئیســی 
به عنوان کســی که آرای الزم را کسب 
کردند، ۱۸ میلیون رأی کســب کرد و 
رئیس جمهور منتخب مردم شــد. همه 
باید کمک کنیــم و فرقی هم نمی کند 
این دولت، دولت دوازدهم است یا فردا 
سیزدهم و چهاردهم است همه ما یک 
نظام و یک ملت هستیم و همه باید به 
هم کمک کنیــم. به محض اینکه صبح 
شنبه وزیر کشــور به من اطالع داد که 
تکلیف انتخابات تقریباً روشــن شــده 
است، ۹0 درصد آرا شمرده شده و وزیر 
کشور به من گفت که جناب آقای رئیس 
رئیس جمهور شده، همان وقت تصمیم 
گرفتم و به آقای رئیس زنگ زدم و به او 
تبریــک گفتــم. همان وقت بــا او قرار 
گذاشتم که ساعت ۱۱ خدمت او بروم و 
طبق رســم متعارف سیاسی به دیدن 
نامزدی که باالترین رای آورده بود، رفتم 
و حضــوراً هم بــه او تبریــک گفتم.
رئیس جمهور با اشاره به مباحث مطرح 
شده در این جلسه اظهار داشت: البته در 
آن جلســه درباره مســائل سیاســت 
خارجی، مسائل بین الملل مسائل داخلی 
مسائل اقتصادی در حدی که فرصت آن 
جلسه بود، بحث کردیم و آن جلسه را ما 
ادامه می دهیم. امروز ما جلســه دوم با 
رئیس جمهور منتخب داریم و بحث ها و 
ادامه خواهیم داد.روحانی  را  جلســات 
هم چنین گفت: در شرایط بسیار سخت 
و مشکلی کشور را اداره کردیم و معتقدم 
شــرایط دولت سیزدهم آسان تر خواهد 
بود، نه اینکه دولت ســیزدهم مشــکل 
نــدارد، می گویــم که چــرا کار دولت 
سیزدهم آسان تر خواهد بود. در دورانی 
که جنگ اقتصادی به ما تحمیل شد که 
در تاریخ ایران و جهان کم ســابقه بود. 
کشوری را از همه طرف محاصره کردند، 
همه بانک ها، روابــط پولی  و ارتباطات 
خارجی اش، صادرات و واردات بســتند؛ 
حتی برای وارد کردن دارو و مواد غذایی 
زجرهایی کشیده شد و مشکالتی بوجود 
آمد. با چه ســختی توانستیم دارویی را 
وارد و با چه ســختی توانســتیم پول 
واکسن را تامین کنیم. مردم می دانند و 
آگاه و آشنا هستند.وی ادامه داد: وزارت 
نفت در همین هفته گزارشی را در ستاد 
اقتصادی ارائه کرد که واقعاً جای افتخار 
بود که در طول این سه سال وزارت نفت 
چه کارهایی انجام داده است و با چه پیچ 
و خم هایی توانســته بخشــی از نفت را 
بفروشد، برای این که ارز الزم را تامین و 
کشور اداره کند و برای اینکه به ترامپ 
بگوییم تو شکست خوردی و به آمریکا 
بگویم حریف ملت ایران نیســتی. اگر 
دولت دســت روی دست می گذاشت و 
کار عظیم و بزرگی که وزارت نفت انجام 
داده را انجام نمی داد، اگر صادرات نفت 
خام و صادرات گاز البته در کنار آن کار 

بزرگی که برای صادرات برق، پتروشیمی 
و فــوالد انجــام شــد نبــود، چطــور 
اداره  را  کشــور  می توانســتیم 
کنیم؟رئیس جمهور بیان کرد: همین طور 
می نشــینند و حرف می زنند که دولت 
نگاهش به آســمان بود، بله نگاه ما به 
آســمان است، باز هم نگاه ما به آسمان 
اســت، نگاه ما به رحمت خداوند است، 
نگاه ما به آســمان است و به زمین هم 
نگاه می کنیم، نــگاه ما به تالش خود و 
کوشــش ملت  و به آســمان و رحمت 
خداوند است. شما می گویید به آسمان 
نگاه نکنید. ما از خدا می خواهیم، از ملت 
می خواهیــم. این ملــت در چهارچوب 
فرامین الهی کار و تالش می کنند. مدام 
می گوینــد پس چی شــد؟ نگاه تان به 
برجام بوده، نمی دانم برجام چه نیشی به 
آنها زده است که نمی تواند آن را تحمل 
کنند. ما در این ایامی که برجام تعطیل 
بود و این ترامپ خائن و خبیث از برجام 
بیرون رفت، و دســت ما از برجام خالی 
بود، آیا دست روی دست گذاشتیم؟ یا 
آنچــه الزم بود وارد و صــادر کردیم، یا 
جای نفــت را جبــران کردیم.روحانی 
عنوان کرد: کشــور را بــدون نفت اداره 
کردیم. یک نفر نیامــد به دولت این را 
بگوید که خسته نباشید. برای اولین بار 
در طــول این صد و خرده ای ســال که 
نفت کشف شده، کشــور ایران را بدون 
نفت اداره کردید. یک نفر به آنهایی که 
تالش، کوشــش و فعالیــت کردند که 
بتوان کشور را اداره کرد، نگفت دستت 
درد نکند. حقوق سر روز پرداخت شده 
اســت و نگذاشتیم حقوق یک تا دو روز 
تاخیر بیفتد، همه اوراق ما ســر ساعت 
پرداخت شــده و ایــن کار بی نظیر در 
دولت یازدهــم و دوازدهم اتفاق افتاده 
است. اوراق، حقوق و کمک معیشتی ها 
ســر موقع و به روز پرداخت شده است.  
شــما دولت های قبل را نگاه کنید چرا 
بی انصافــی می کنیــد و اینگونه حرف 
را  واقعیــت  چــرا  می زنیــد. 
نمی گویید؟رئیس جمهــور گفت: دولت 
جنگ اقتصادی را به پایان رسانده و در 
سایه ی مقاومت مردم و هدایت های مقام 
معظم رهبری بود که آمریکا را در وین 
به پای مذاکره کشاندیم و حرف زدیم و 
مسائل مهم را حل و فصل کردیم و اگر 
بخواهند، امروز می توانیم تحریم را تمام 
کنیم؛ همیــن روز دوم تیرماه می توانیم 
تحریم را تمام کنیــم و اختیارات را به 
آقای عراقچی بدهیم و در چند روز نیز 
توافق را نهایی و اعالم کند. ما کارمان را 
انجام دادیم و البته یک سری پیج و خم 
و گرفتــاری سیاســی دارد کــه به آن 
این مــردم االن روحیه ای  نمی پردازم؛ 
دارنــد و نشــاطی پیــدا کرده انــد و 
نمی خواهم نشاط مردم را از آنها گرفته 
شــود.وی افزود: عهد ما با مردم این بود 
که در برابر آمریکا تسلیم و خم نشویم و 
کشور را با سه سال و نیم جنگ اقتصادی 
اداره کردیــم. مواد الزم را وارد کشــور 
کردیــم و هیچ کارخانه ای به خاطر عدم 
ورود مواد اولیه از خارج تعطیل نشــد و 
هیچ بیماری برای نبود تخت، بیرون از 

بیمارستان نماند .

روحانی:

 جلساتمان با رئیس جمهور 
منتخب ادامه دارد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت مهندسی عمران و حفاری پارس 
)سهامی خاص(- در حال تصفیه

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 17 روز یکشــنبه مورخ 1400/4/20 در نشانی 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای 

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

دستور جلسه:
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1399/12/30
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان و عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به 1399/12/30
3- تمدید مدت تصفیه

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- بررسی اعالم ختم تصفیه

6- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است
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گزیده خبر

پای سازمان  های نظارتی روی گلوی تولید

 قیمت  گذاری دستوری به نام مردم به کام مسئوالن
دایــره دخالت دولت در امور اقتصــادی به خصوص بخش تولید و 
قیمت گذاری طی چند ســال اخیر گســترش یافته و تقریبا همه 
کاال ها مشــمول این لطف مخرب دولتی شده اند؛ بر اساس همین 
تفکر هر چند وقت یکبار شــاهد خلق نهاد نظارتی جدید با عنوان 
متفاوت از سایر سازمان ها اما هدفی مشابه که همان نظارت بر تولید، 
کنترل بازار یا به عبارت دقیق تر سرکوب قیمت هاست هستیم که 
البته این ارگان  های متعدد نظارتی برخالف نام ظاهری شان بیشتر 
موجب اخالل روند تولید  و التهاب بازار ها شده اند و با این وضعیت 
به نظر می رسد سیاستگذاران هیچ اطالعی از سازو کار بازار و نحوه 
تعیین قیمت ها ندارند.اقتصاد آنالین - فاطمه اکبرخانی؛ طی چند 
سال اخیر با افزایش نرخ تورم و در پی آن رشد قیمت همه کاال ها 
که درواقع یکی از دســتاورد های مخــرب دولت بوده و همچنین 
شــرایط اقتصادی بی ثبات که بخش خصوصــی را از میدان به در 
کرده، فضای خوبی برای ورود و دخالت مســتقیم دولت در بیشتر 
بازار ها و قیمت گذاری دستوری کاال ها فراهم شده است.حاال از آن  
جا که قیمت ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد، دولت سعی 
کرده در این مدت با سرکوب قیمت  از روش های مختلف و به بهانه 
انتفاع مصرف کننده ولی در حقیقت به زیان اقتصاد، صورت مساله 
را پاک و خودش را مبرا کند، درحالی که تجربه نشان داده مشخصا 
ریشه اغلب اختالالت به وجود آمده در بخش تولید و بازار  از جمله 
نوســانات قیمت، عدم تناسب عرضه و تقاضا و نهایتا نابودی تولید 

داخلی، سیاست های اشتباه مسئوالن بوده است.

پافشاری دولت در کنترل دستوری بازار
این حق بــه جانب بودن دولت در مداخله به بازارها باعث شــده 
تا کنــون نهادهــای نظارتی متعــددی با کارکرد مشــابه یعنی 
قیمت گذاری دســتوری کاال ها بنا شــود؛ اما اگرچه این نهادهای 
نظارتی به منظور نظارت بر تولید، تنظیم بازار و مقابله با اختالالت 
قیمتی به وجود آمده اند ولی عملکرد آنها خالف این موضوع را ثابت 
کرده زیرا اوال ورود به مسائل این چنینی وظیفه دولت نیست و ثانیا 
سازوکار بازار کشــف قیمت از طریق عرضه و تقاضا است.بنابراین 
از آنجا که سیاســت های نظارتی دولت برای تنظیم بازار از جمله 
قیمت گذاری دستوری با سازوکار گفته شده هماهنگ نیست، ورود 
دولت به این بخش شــاید به صورت موقتی و ظاهری نتیجه بخش 
باشــد اما در بلندمدت منجر به تشدید التهاب و اختالالت قیمتی 
خواهد شــد؛ زیرا قیمت گذاری دستوری آن هم با وجود تورم باال 
اوال منجــر به زیــان و توقف تولید و نهایتا افــت عرضه و افزایش 
قیمت ها خواهد شد و ثانیا حتی اگر تولید به واسطه حمایت دولت 
هم ادامه داشته باشــد این بار عرضه کاال با قیمت پایین، افزایش 
تقاضا و جهش قیمت ها را در پی خواهد داشت.در حقیقت مفهوم 
قیمت گذاری دســتوری پرداخت یارانه به تولید برای پایین آوردن 
بهای کاال و راضی نگه داشتن مصرف کننده است درحالی که دولت 
با این کار، مجبور به اســتقراض از بانک و نهایتا منجر به افزایش 
پایه پولی و تورم خواهد شــد، بنابراین به همین دلیل اســت که 
کارشناســان اقتصادی بر ضرورت قطع دست دولت از بازار تاکید 

دارند.اما به رغم تبعات محســوس قیمت گذاری دستوری، نه تنها 
این سیاست معیوب کنار گذاشته نشده بلکه متولیان بسیاری هم 
دارد؛ طی سال های اخیر مسئولیت حمایت از تولید، تنظیم بازارها 
و مقابلــه با اختالالت قیمتی در جهت حمایت از مصرف کننده به 
نهادهای نظارتی متعددی از جمله سازمان حمایت مصرف کننده و 
تولیدکننده، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی واگذار 
شده اما برخالف اهداف گفته شده کارنامه عملکرد این نهاد ها نتایج 

مثبتی نشان نمی دهد.

سازمانی با عنوان و اهداف مغایر
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی 
از زیــر مجموعه های وزارت صنعت در ســال۱۳۵۸ با ادغام مرکز 
بررسی قیمت ها و صندوق حمایت مصرف کنندگان به وجود آمد؛ 
هدف از ایجاد این سازمان در اساسنامه حمایت از تولیدات داخلی 
و افزایــش آن و همچنین حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با  
نوسانات غیر معمول قید شده است.اما به رغم اینکه وظیفه سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نظارت و کنترل بر کمیت 
و کیفیت خدمات و کاالهاست، این سازمان عمدتا به قیمت گذاری 
در بازار بســنده کرده و با غافل شــدن از مســئولیت اصلی خود 
انتقادات بســیاری را به همراه داشته است؛ همچنین دولتی بودن 
این نهاد و حمایت از دو سمت بازار یعنی عرضه و تقاضا باعث شده 

عملکرد موفقی نداشته باشد.
کارنامه بازار آشفته خودرو در دست چپ سازمان حمایت

در حقیقت چنین ســازمان عریض و طویلی که اقداماتش به دور 
از اصــول اقتصــادی بوده و حتی عنوان و هدفــش نیز با یکدیگر 
مغایــرت دارد، نتیجه ای جز تحمیل هزینه های گزاف بر کشــور 
نخواهد داشت؛ بازار آشفته خودرو که چند سالی می شود به یکی 
از معضالت اساسی کشور بدل شــده حاصل سیاست های اشتباه 
همین ســازمان اســت.خودرو یک صنعت انحصــاری در چنگال 
دولت اســت که طی چند سال اخیر با اعمال سیاست های اشتباه 
همچون ممنوعیت واردات و قیمت گذاری دستوری، آن را به بازاری 
بی رقیــب و ناعادالنه تبدیل کرده؛ حاال در چنین حالتی که دولت 
به عنوان تنها تولیدکننده در یک سو و مصرف کننده که مجبور به 
اســتفاده از تولیدات بی کیفیت و با قیمت دستوری در طرف دیگر 
قرار گرفته، از ســازمانی دولتی که ظاهرا هدف آن هم حمایت از 
مصرف کننده و هم تولید کننده اســت، نمی توان انتظار رسیدن به 
این اهداف متناقض را داشت.اگرچه سازمان حمایت در این مدت 
تالش کرده در برخورد با مساله خودرو با انجام اقداماتی نظیر ملزم 
کردن کارخانه ها به فروش محصوالت با قیمتی پایین تر از حاشیه 
بازار و یا برگزاری چندین مرحله قرعه کشــی برای تنظیم عرضه و 
تقاضا، به ظاهر بازار را کنترل کند و افسار قیمت  را در دست بگیرد 

اما شواهد نشان می دهد که در عمل اصال موفق نبوده است.

تشــدید اهرم کنترلی دولت با تفاهم ســازمان حمایت و 
تعزیرات

البته دولت به روند نظارتی سازمان حمایت بر بازار قانع نبود و در 
همین راستا سال۹۷ تفاهمنامه ای بین سازمان حمایت و تعزیرات 
حکومتی با هدف تسهیل و تسریع در انجام وظایف منعقد شد که 
طبق آن، مســئولیت  هم افزایی بیشتر با بهره گیری از ظرفیت های 
قانونی نظارت عالیه بر فرآیند بازرســی بر عهده سازمان حمایت و 
رسیدگی های تعزیری و صدور احکام به سازمان تعزیرات حکومتی 
واگذار شد.اما جدای از این تفاهم، سازمان تعزیرات حکومتی یکی 
از مراجع غیر قضایی و نظارتی در کشور است که وظیفه رسیدگی 
به تخلفاتی نظیر گرانفروشــی، کم فروشــی و تقلب، احتکار، عدم 
درج قیمــت، اخفاء و امتنــاع از عرضه کاال، عــدم اجرای ضوابط 
قیمت گذاری و عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان و تولید کنندگان 
در قبــال دریافت ارز و خدمات دولتــی را برعهده دارد.درواقع این 
ســازمان نیز همانند سازمان حمایت یکی از اهرم های دولت برای 
کنترل و نظارت بر تمام قســمت های تولیــد تا مصرف بوده که با 
داشــتن حق قانونی مکلف شــده با تخلفاتی که البته ریشــه آن 
سیاست های دولتی است برخورد کند؛ به عنوان نمونه گرانفروشی 
یکی از موضوعاتی است که دولت تحت عنوان تخلف با آن مقابله 
می کند درحالی که باید توجه داشــت منشا این مشکل، سرکوب 
قیمت و تعیین نرخ مصوب بــوده که منجر به ایجاد فضای رانتی 

شده است.

ستاد تنظیم یا بی نظمی بازار؟
همچنین از دیگر نهاد هایی که با هدف کنترل بازار و قیمت ها سر 
از وزارت صنعت بیرون آورده، ستاد تنظیم بازار است که نظارت بر 
قیمت ها در تمام زنجیره از مبدا تا مقصد، صدور مجوز برای افزایش 
یا کاهش قیمت ها، بررســی دالیل اختالل قیمت در بازار هر کاال، 
آزادسازی یا ممنوعیت واردات و صادرات، تامین به موقع کاال های 
اساســی و نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی را برعهده دارد.اما 
این ستاد هم با اقداماتی که انجام داده برخالف عنوان و وظایفش 
بیشتر باعث بی نظمی بازار و اخالل در روند تولید شده است؛ یکی 
از مخرب ترین سیاست های این ستاد برای تنظیم بازار و قیمت ها، 
دستکاری تجارت خارجی از جمله ممنوعیت یا آزادسازی واردات 
و صادرات و همچنین اعمال تعرفه هایی اســت که توسط سازمان 

توسعه تجارت اعمال می شود.
بر اســاس آخرین آمار ارائه شــده، اواسط ســال گذشته واردات 
۲۶۰۰قلم کاال به ایران ممنوع شــد کــه البته این رقم در فواصل 

مختلف متفاوت بوده و هدف از اجرای این سیاست مقابله با واردات 
بی رویه و همچنین حمایت از تولید داخلی و حفظ اشتغال عنوان 
شــده؛ این درحالیســت که تجربه ثابت کرده سیاست ممنوعیت 
واردات تاکنــون نتیجه ای جز افزایش قاچاق، تضعیف تولید و افت 

کیفیت محصوالت داخلی نداشته است.

اقدامات ناقض شعار حمایت
وضعیت نابسامان بازار لوازم خانگی، خودرو و تلفن همراه مصداق 
بارز اشــتباه بودن سیاســت ممنوعیت واردات است که نه تنها بر 
کیفیت محصوالت تاثیر منفی گذاشته و هر چند وقت یکبار جهش 
قیمت این کاال ها خبرساز می شــود، بلکه در بسیاری از موارد که 
فضا برای واردات از مسیر غیر قانونی فراهم بوده به گسترش قاچاق 
دامن زده اســت.عالوه بر ممنوعیت واردات که به دالیل متعدد از 
جمله تحریم و حساســیت منابع ارزی، یا حمایت از تولید داخلی 
و اشتغال وضع می شود، ســنگ اندازی در مسیر صادرات از دیگر 
انتقاد های وارده به دولت اســت که در واقع شعار حمایت از تولید 
داخلــی را نقض می کند؛ درحالی که صادرات یکی از راه های رونق 
تولید، افزایش درآمد و نهایتا بهبود وضع معیشتی است اما به یکی 
از ابزارهای کنترلی دولت بــرای تنظیم بازار و مقابله با اختالالت 
قیمتی تبدیل شده است.اما این سیاست معیوب هم در عمل موفق 
نبــوده و نهایتا منجر به زیان تولید، عدم تناســب عرضه و تقاضا، 
افزایش قیمت ها و تشدید فشار بر روی مردم شده؛ آزادسازی موقت 
صادرات برخی از میوه ها در پی افزایش تولید باغداران و تامین کافی 
تقاضای بازار، و ســپس اعمال ممنوعیت به دلیل رشد قیمت  آن 
محصول نمونه ای از بی توجهی دولت به حساسیت  تجارت خارجی 
است که سال گذشته بارها شاهد آن بودیم.از دیگر تصمیمات بی اثر 
ستاد تنظیم بازار در سال جدید تشکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ 
بود؛ اواخر پارسال که بازار مرغ به دلیل پایین بودن قیمت مصوب 
دچار افت تولید، دو قیمتی شدن مرغ و جهش شدید قیمت ها شده 
بود، دولت تصمیم گرفت با تشــکیل کارگروهی با عنوان »قرارگاه 
ساماندهی مرغ کشور« بازار این کاال را کنترل کند.بر همین اساس 
تصمیم بر این شــد که قیمت مصوب مرغ ۲۲درصد افزایش پیدا 
کند تا عالوه بر ترغیب تولیدکننده، با کاهش فاصله قیمت مصوب 
و بازار آزاد تقاضا هم کنترل شــود؛ اگرچه این اقدام در ابتدای کار 
تا حدودی توانست جلوی رشد قیمت ها و التهاب بازار را بگیرد اما 
حاال بعد از گذشــت حدود ســه ماه از اجرای این سیاست، دوباره 
شــاهد تکرار ســناریو قبلی یعنی افزایش قیمت مرغ و آشفتگی 
بازار به دلیل پایین بودن قیمت مصوب دولتی هســتیم.بر اساس 
ایــن گزارش، با وجود تمام آثار مخربی که سیاســت های کنترلی 
ســازمان های اخالل گر تولید و بازار به بار آورده، اما این وضعیت تا 
زمانی که دولت به جای رســیدگی به وظایف اصلی خود از جمله 
کنترل تورم و ایجاد ثبات، همچنان خود را محق به نظارت بر تمام 
زنجیــره از مبدا تا مقصد یعنی دخالــت در تولید، بازار و قیمت ها 
بداند، تمام نخواهد شد و همچنان شاهد تصمیمات غیر اصولی و 

ویران کننده اقتصاد خواهیم بود.

تازه ترین خبر درباره وام اجاره
نرخ سود و نحوه بازپرداخت اقساط

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه تــا کنون ۲۳۰ هزار نفر برای 
دریافت تســهیالت کمک ودیعه مسکن ســال ۱۴۰۰ ثبت نام کرده اند 
گفــت: در حال پاالیش اطالعات متقاضیان هســتیم و تا دو هفته دیگر 
اولین گروه به بانک معرفی خواهند شــد.محمود محمودزاده اظهار کرد: 
تــا کنون ۲۳۰ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مســکن مصوب ســتاد 
 tem.mrud.ir ملی کرونا برای ســال ۱۴۰۰ در سامانه اقدام ملی به نشانی
ثبت نام کرده اند. متقاضیان تا پایان شــهریورماه فرصت ثبت نام دارند.

وی افــزود: همزمان پاالیش اطالعات متقاضیــان را انجام می دهیم و تا 
حدود دو هفته دیگر اولیــن افرادی که ثبت نام کرده اند را برای دریافت 
تســهیالت به بانک معرفی خواهیم کرد.محمودزاده با بیان اینکه سرعت 
پرداخت تســهیالت منوط به اهتمام خود متقاضیان اســت، تاکید کرد: 
به هر میزان که افراد، بارگذاری مدارک و ثبت نام را تســریع کنند روند 

پرداخت تسهیالت به آنها زودتر انجام می شود.

متقاضیان وام اجاره دو هفته دیگر به بانک معرفی می شوند
معاون وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: ســقف تسهیالت کمک ودیعه 
اجــاره در تهران ۷۰ میلیون تومان، کالنشــهرهای باالی یک میلیون نفر 
۴۰ میلیون و سایر شــهرها ۲۵ میلیون تومان است.وی درباره نرخ سود و 
نحوه بازپرداخت اقساط وام اجاره گفت: نحوه پرداخت همانند سال گذشته 
در دو مدل خواهد بود. اگر کســی وام را یک ســاله بگیرد فقط ســود ۱۳ 
درصد را به طور ماهیانه پرداخت می کند و اصل پول را ســر سال به بانک 
برمی گرداند. روش دوم این است که افراد وام را به صورت پنج ساله دریافت 
کنند که اصل و فرع آن را در اقساط ماهیانه با نرخ سود ۱۲ درصد پرداخت 
خواهند کرد.محمودزاده در پاســخ به این سوال که آیا ناهماهنگی سیستم 
بانکی و تاخیر پرداخت وام که سال گذشته دیده می شد برطرف شده است، 
اظهار کرد: با توجه به تجربه سال گذشته و تسهیل شرایط احتماال امسال 

روند پرداخت وام از سوی بانکها سرعت بیشتری بگیرد.

نیمه تیر، آخرین مهلت اظهارنامه مالیات 
بر ارزش افزوده

معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۵ تیرماه، 
آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۰ اســت. 
محمد مسیحی گفت: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده 
حداکثــر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارنــد اظهارنامه مالیاتی 
خود را ارائه کنند، لذا روز سه شنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ آخرین مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه اول )بهار( ۱۴۰۰ خواهد 
بود.طبق اعالم ســازمان امور مالیاتی کشــور، معاون این سازمان تصریح 
کرد: مودیان مالیاتــی که اظهارنامه مالیات بــر ارزش افزوده فصل بهار 
۱۴۰۰ را تا پایان مهلت مقرر ارائه نکنند، عالوه بر محرومیت از تسهیالت 
و معافیت مالیاتی، مشــمول جرایم قانونی خواهند شــد.وی خاطرنشان 
WWW. کــرد: مودیان  می توانند از طریق درگاه ملــی مالیات به آدرس

INTAMEDIA.IR  قســمت مالیات بر ارزش افزوده اطالعات تکمیلی در 
این ارتباط را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه 

اقدام کنند.

افزایش هزینه خانوارها
رشد باالی ۵۰ درصد ۱۶ قلم کاال

از آنچه از گزارش های رسمی بر می آید هزینه خرید کاال و خدمات برای خانوارهای 
ایرانی بین ۱۱ تا بیش از ۱۱۲ درصد افزایش داشــته و در این بین ۱۶ گروه کاال و 
خدمات باالی ۵۰ درصد گران شــده است.  تازه ترین وضعیت تورم در ماه گذشته 
نشــان داد که  در هر سه شاخص روند افزایشی داشته؛ بطوریکه تورم ساالنه به ۴۳ 
درصد و تورم ماهانه به ۲.۵ درصد رسیده است. اما در این بین هزینه خانوارها برای 
تامین کاال و خدمات نسبت به سال گذشته بطور متوسط ۴۷.۶ درصد رشد کرده بود. 

کمترین گرانی برای ارتباطات
اما بررسی وضعیت گروه مختلف کاال و خدمات نیز نشان می دهد که به غیر از گروه 
ارتباطات که زیر ۲۰ درصد و حدود ۱۱.۸ درصد نســبت به ســال گذشته افزایش 
هزینه داشــته مابقی کاالها باالی ۲۰ درصد هســتند و این در حالی است که ۱۶ 
گروه کاالیی و خدماتی بیش از ۵۰ درصد افزایش هزینه داشتند. در بین اقالم، گروه 
خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به پارسال به طور متوسط ۶۲.۷ درصد گران شده و 
گروه خوراکی ها ۶۱.۹ درصد افزایش هزینه به خانوارهای ایرانی تحمیل کرده است. 

روغن در صدر افزایش قیمت 
در ســایر اقالم می توان به گروه »روغن و چربی ها«اشــاره کرد که همچنان طبق 
ماه های گذشته در صدر گرانی و افزایش هزینه بین تمامی گروه ها قرار دارد. تورم 
۱۱۲.۷ درصدی برای این گروه نســبت به خرداد ماه ســال گذشته ثبت شده و در 
مقایسه با اردیبهشت ماه امسال رشد ۲.۷ درصدی دارد. همچنین گروه »چای، قهوه 
و ...« با ۷۹.۶ درصد، »شیر، پنیر و تخم مرغ« ۷۸.۲،  »ماهی ها و صدف داران« ۷۴ 
درصد و »سبزیجات« ۷۱.۲ درصددر رده های بعدی گرانی قرار دارند.در سایر اقالم 
»هتل و رســتوران «۶۱.۵ ، »شکر، مربا، عسل، شکالت و..« ۶۹.۷، »مبلمان و لوازم 
خانگی« ۶۶،  »گوشت قرمز و گوشت ماکیان« ۶۸.۳، »گوشت قرمز و سفید« ۶۹ و 
»نان و غالت« ۶۱.۹ درصد افزایش قیمت دارد. »تفریح و فرهنگ« با ۵۵.۲، »حمل 
و نقل« ۵۰.۴، »پوشــاک و کفش« ۵۷.۵، از دیگر اقالمی هســتند که در بین کاال و 

خوراکی ها با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مواجه بوده اند.

افزایش غیرقانونی قیمت بلیت هواپیما
قیمت بلیت هواپیما با وجود مخالفت  و برخورد سازمان هواپیمایی کشوری، افزایش 
یافته و شرکت های هواپیمایی نرخ آن را باالتر از سقف تعیین شده و با قیمت دلخواه 
افزایش داده اند. قیمت بلیت هواپیما در روزهای اخیر افزایش یافته اســت و با وجود 
اینکه مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری و شخص وزیر نسبت به آن موضع گرفته 
و آن را غیر قانونی دانسته اند، شرکت های هواپیمایی به نظر توجهی به این اظهارات و 
سقف تعیین شده برای نرخ پروازهای داخلی ندارند.البته طی ماه ها و روزهای گذشته 
اظهارات مختلفی از ســوی مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری و حتی وزیر راه و 
شهرسازی مطرح شده که با این افزایش قیمت ها مخالفت کرده اند، ابوالقاسم جاللی 
–معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری- در این باره به ایسنا 
گفت: فعال هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی وجود 
ندارد.وی افزود: برای پیشگیری و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی در این زمینه، 
نظارت های الزم در زمینه مانند گذشته انجام خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد تا 
نرخ مصوب اعالم شــده به درستی اعمال شود.اما این مخالفت ها به جایی نرسیده و 
شرکت های هواپیمای نرخنامه مصوب آبان ماه سال گذشته را رعایت نمی کنند، چرا 
که به عنوان مثال بر اساس نرخ مصوب اعالم شده، حداکثر قیمت بلیت برای پرواز 
تهران-مشــهد ۷۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان است اما شرکت های هواپیمایی آن را تا یک 

میلیون ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان می فروشند!
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دبیر کل فدراسیون صنعت آباستانها

جنگ دنیا بر سر آب است، ما هنوز به فکر افزایش قیمت نفت
دبیر کل فدراسیون صنعت آب گفت: در دنیا جنگ بر سر آب است ولی ما هنوز به فکر 
تولید نفت و افزایش قیمت آن هســتیم، در حالی که در آینده نزدیک نفت به کمترین 
میزان قیمت می رســد و آب در مبادالت اقتصادی و سیاســی جایگزین نفت می شود.

سیدعلیرضا شریعت، درباره موضوع خشکسالی و اقداماتی که برای عبور از این وضعیت 
باید انجام داد، اظهار داشت: کشور ما به لحاظ ذاتی همیشه با محدودیت منابع آب مواجه 
بوده، بخش اعظم کشور خشک و نیمه خشک است، در این ارتباط برنامه ریزی جامع نیاز 
اســت و باید همه ارکان جامعه و کل نظام درگیر شــود، در غیر این صورت با ابرچالشی 

مواجه خواهیم بود که می تواند موجبات اتفاقات ناگواری را برای کشور فراهم کند. 
وی تصریح کرد: منابع آب تجدیدپذیر کشور از بارش و یا آب های زیرزمینی است وقتی 
منابع آبی کشور را صرف فعالیت هایی می کنیم که به ظاهر نشان دهنده توسعه است عمال 

شاهد این اتفاقات هستیم. 

کدام وزارتخانه ها در بحران آب مقصرند؟
دبیر کل فدراســیون صنعت آب با بیان اینکه، امروز مهمترین مســئله سوء مدیریت در 
بخش آب اســت، گفت: حوزه آب فقط مربوط به وزارت نیرو نیســت، جهاد کشاورزی 
بزرگترین مصرف کننده آب است اما پاسخی به مراجع ذی صالح نمی دهد، وزارت صمت 
نقش بزرگی در معضل کم آبی دارد اما پاســخگو نیست. وی ادامه داد: ما 88 درصد آب 
تجدیدپذیر را در بخش کشــاورزی مصرف می کنیم و تا زمانی که این موضوع در کالن 
کشــور وارد نشود و همه دستگاه ها درگیر نشــده و پاسخگو نباشند، هیچ مشکلی حل 

نمی شود. 

کسی متوجه اوضاع آب کشور نیست
شــریعت وضعیــت کنونی بخش آب را حاصل بخشــی نگری و تناقــض ماموریت های 
دســتگاه ها مرتبط دانست و افزود: مثال در شــعار کاندیداهای ریاست جمهوری به رونق 
تولید و اشــتغال اشاره شد اما هیچ برنامه ای برای آب و محیط زیست ارائه نکردند و این 
نشان می دهد کسی متوجه وضعیت آب کشور نیست، باید در نظر داشت که  هر توسعه و 
اتفاق مبارکی در کشور نه در ایران بلکه در تمام دنیا بدون توجه به موضوع آب امکان پذیر 
نیســت، مثال الزمه احداث یک کارخانه ابتدا آب است وقتی در نظر داریم کشاورزی را 

توسعه دهیم الزمه آن آب است. 

حکمرانی آب ضعیف است
وی با بیان اینکه حکمرانی آب در کشور بشدت ضعیف است و آن هم بخاطر فرابخشی 
بودن و ماموریت ناهمگون دســتگاه های اثرگذار است، تاکید کرد: تا فعالیت های وزارت 

جهاد کشاورزی، نیرو، محیط زیست و صمت همگن نباشد راه به جایی نخواهیم برد. 

شجاع باشیم و قبول کنیم با ابرچالش مواجهیم

دبیر کل فدراســیون صنعت آب یادآور شــد: موضوع بعدی اینکه باید متوجه باشیم که 
شــرایط امروز موجبات نزاع های منطقه ای را در داخل کشــور فراهم می کند، مســئله 
زاینده رود نمود بارز آن اســت، البته اینها ظاهر قضیه اســت به مرور جنگ و نزاع ها در 
شــهرها و استان ها بیشتر خواهد شد و یک ابرچالش را در کشور شاهد خواهیم بود. در 
حالی که ما چشــم هایمان را بسته ایم و دنبال رفع مشکل نیستیم، شجاعت قبول اینکه 
با مشکل آب مواجه هســتیم اولین کاری است که کل کشور از جمله نهادهای دولتی، 
عمومی و خصوصی و در کل حاکمیت باید به این قضیه برســند، در غیر این صورت به 
جایی نخواهیم رسید.وی گفت: متاسفانه اکنون ما در حدود 220 شهر چالش آب داریم 
و حتی آب شرب هم با مشــکل مواجه است اما همچنان همه وعده های توسعه بر پایه 

آب است.

از پس انداز آب کشور استفاده می کنیم و حرف از خودکفایی می زنیم
شریعت تصریح کرد: ما از پس انداز آب کشور بیش از ظرفیت استفاده می کنیم، در واقع 
تیشه به ریشه خودمان می زنیم، نباید دیگران را مقصر بدانیم. طبق آمایش سرزمین هر 
استانی برخی قابلیت ها دارد که باید بر اساس آب و محیط زیست برنامه ریزی شود، مثال 
تامین آب در سیستان و بلوچستان سیالبی است، سالی یک بار اتفاق می افتد و در چاه 
نیمه ها پر می شــود، مردم تاکنون با استفاده از آن آب خود را تطبیق داده بودند، در یزد 
قنات وجود داشت و مردم خود را با شرایط وفق دادند اما به محض اینکه در هر یکی از 
مناطق دولت ورود کرد و حرف از خودکفایی زد، و بنا را بر این گذاشت که به هر قیمتی 
در تمام اســتان ها کشاورزی توسعه داده شــود و کارخانجات پرآب بر در مناطق کم آب 
احداث شــود، اوضاع آب بحرانی شــد و این نشان دهنده عدم هماهنگی و عدم شناخت 

از آب است. 

انتقال حوضه به حوضه آخرین راهکار است
وی خاطرنشان کرد: اکنون  هم که تنها ماموریت وزارت نیرو توزیع آب شده است و چون 
این نگاه وجود دارد این وزارتخانه بدنبال این است که از هر جای کشور آب تولید کند، 
کما اینکه بحث انتقال آب از دریای خزر و عمان مطرح است، ما همیشه آخرین راهکار 
را بعنــوان اولین راهکار مطرح می کنیم، در حالی که  در تمام دنیا انتقال آب حوضه به 

حوضه آخرین راهکار است. 

وزارت نیرو توزیع محور شده است
دبیر کل فدراســیون صنعت آب با بیان اینکه در طرح های انتقال یک منطقه را به بهای 
بهبود شــرایط مقصد نابود می کنیم، افزود: وزارت نیرو در بوق و کرنا کرده که از دریای 
عمــان و خزر آب منتقل می کنیم، این توقع در مردم ایجاد شــده که اگر آب کم بیاید 
وزارت نیرو به هر نحو تولید و توزیع می کند، این وزارتخانه کنترل منابع آب کشــور را 
رها کرده و فقط برای اینکه بتواند پاســخگو باشد توزیع محور شده تا آب را به هر نحوی 

دست مردم و کشاورز برساند.

نگران آب نباشیم!
وی ادامه داد: مثال اخیرا وزارت نیرو در سیســتان سه حلقه چاه تا عمق 3 هزار متری با 
عنوان آب های ژرف حفر کرده وقتی این اخبار منتشر می شود، اینگونه در اذهان متبادر 
می شود که قرار است منابع آب عظیمی وارد چرخه شود بنابراین نگران آب نباشیم. اتفاقا 
بدترین کار ممکن این است که آب را از عمق 3 هزار متری با 70 تا 80 درجه گرما خارج 
کنیم یعنی تولید آب جوش می کنیم، ضمن اینکه EC آب در این منطقه به شــدت باال 

است و به هیچ دردی نمی خورد، هزینه شیرین کردن این آب بسیار باال است.

سرایت چالش به استان های شمالی
شــریعت تاکید کرد: باید نگاه ها عوض شود، در کالن کشور مردم متوجه کم آبی باشند، 
دستگاه ها هماهنگ شوند و طرحی نو در اندازیم در غیر این صورت موضوع آب ابرچالشی 
اســت که در آینده نزدیک منجر به نزاع  و مهاجرت از مناطق مرکزی به مناطق دارای 
آب مثل شمال کشور شده و این مناطق نیز دچار چالش خواهند شد. وی با بیان اینکه 
اگــر بخواهیم فکری نو در اندازیم باید حکمرانی آب را دوباره تعریف کنیم، افزود: یعنی 
بر اساس شرایط بحرانی آب توسعه پایدار داشته باشیم، اگر قرار است توسعه دهیم باید 
با احترام به محیط زیســت باشد، قوانین جدید با تخصیص و استفاده از آب تجدیدپذیر 
صورت گیرد.دبیر کل فدراســیون صنعت آب یادآور شــد: اکنون در زمینه اســتفاده از 
پســاب کار خاصی در ایران نشده، مثال در کشــور انگلیس 7 یا 8 بار آب دوباره مصرف 
می شود، بازتخصیص آب یک موضوع بسیار اساسی است. ما باید یک بار دیگر میزان آب و 
تخصیص ها را برآورد و ارزیابی کنیم، باید مصرف آب کشاورزی از 88 درصد به 40 درصد 
برسانیم، باید بخش خصوصی و سرمایه گذار را مجاب کنیم که به این بخش ورود کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مشکل آب را نباید به بیرون از مرزهای ایران مرتبط کنیم، 
خاطرنشــان کرد: این موضوع در واقع از ســر باز کردن است، باید بپذیریم سوء مدیریت 

انباشته سال های اخیر منجر به مشکالت شده است. 

جنگ  دنیا بر سر آب است ما هنوز به فکر افزایش قیمت نفت
شــریعت درباره موضوع دیپلماســی آب در حوزه بین الملل بیان داشت: ما در این حوزه 
مســئله داریم، سد کمال خان احداث شده و رئیس جمهور افغانستان آب در برابر نفت و 
انرژی را مطرح کرده اســت، در باالدست ما ترکیه طرح های بزرگی در دستور کار دارد، 
بنابراین در دنیا جنگ بر سر آب است ولی ما هنوز به فکر تولید نفت و افزایش قیمت آن 
هستیم، در حالی که در آینده نزدیک نفت به کمترین میزان قیمت می رسد و انرژی های 
نو سردمدار عرصه انرژی خواهند بود و آب در مبادالت اقتصادی و سیاسی جایگزین نفت 
می شود. وی گفت: امروز یک دیپلماسی فعال نیاز است، ابتدا باید به داشته های خودمان 

بپردازیم  و در عین حال نیم نگاهی هم به خارج از مرزها داشته باشیم.

 اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان در 
جهت کاهش مصرف برق در پیک بار تابستان 
 به مناســبت آغازهفته مدیریت مصرف انرژی با حضور در گفتگوی ویژه خبری 
صدا و سیمای مرکز زنجان اقدامات این شرکت در جهت کاهش مصرف برق در 
پیک بار تابســتان را تشریح کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق استان زنجان، مهندس علیرضا علیزاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این 
شــرکت به مناسبت آغازهفته مدیریت مصرف انرژی با حضور در گفتگوی ویژه 
خبری صدا و سیمای مرکز زنجان اقدامات این شرکت در جهت کاهش مصرف 
برق در پیک بار تابســتان و برنامه های هفته مدیریت مصرف را تشــریح کرد.
مدیرعامل توزیع برق زنجان در خصوص وضعیت صنعت برق کشــور و استان 
در ســالجاری گفت: در پی افزایش دماي هوا و کاهش بارندگی در مقایســه با 
مدت مشــابه ســال قبل، وزارت نیرو برنامه هاي مدوني با هدف عبور موفق از 
پیک بار تابســتان 1400 طراحی و اجرا کرده است.مهندس علیزاده با اشاره به 
اقدامات انجام شــده در زمینه مدیریت پیک بار افزود: این شرکت در سالجاری 
با عقد 8100 تفاهم نامه با صنایع و کشــاورزان در خصوص مدیریت زودهنگام 
مصرف برق ، کنترل مصارف در ادارات تا 50 درصد در ساعات اداري وکاهش90 
درصدی مصرف در ساعات غیر اداري ، کنترل دستگاه هاي سرمایشي در بانک 
ها و ســایر ادارات و مدیریت مصرف در بخش خانگي و اطالع رســانی درحوزه 
فرهنگ ســازی در سطح استان با اســتفاده از بنرهای محیطی و بهره گیری از  
فضای مجازی و اپلیکیشن برق من،  اقدامات موثری در جهت مدیریت مصرف 
برق انجام داده است.وی با اشاره به تاثیر استفاده غیرمجاز از برق برای راه اندازی 
دســتگاه های تولید ارز دیجیتال در افزایش پیک بار کشور به اقدامات شرکت 
توزیــع در رابطــه با جمع آوری رمز ارز های غیر مجاز اشــاره کرد و  افزود: در 
راستای کاهش نوســان ولتاژ و خاموشي به ویژه در ساعات پیک مصرف برق و 
وارد کردن خســارت به تجهیزات صنعت برق، برخورد با مرکزهاي غیر مجاز از 
ابتدا با جدیت دنبال شده و در سالجاری نزدیک به 1000ماینر کشف شده است.

مهندس علیزاده ادامه داد: مردم شــریف زنجان در صورت اطالع و یا مشــاهده 
مراکز غیرقانوني دســتگاه هــاي ارز دیجیتال، مي توانند بــا مراجعه به آدرس 
https://www.tavanir.org.ir/samaat/pages/cryptocurrency.

php ضمن رعایت محرمانگي اطالعات ارایه شده نسبت به ثبت گزارش مراکز 
غیر مجاز استخراج رمز ارز به نام خود اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در بازدید از شرکت فوالد مبارکه:
با توجه به نیاز جدی کشور به محصوالت فوالد 

مبارکه خواهان محدودیت تأمین گاز این 
مجموعه نیستیم

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: شرکت 
فوالد مبارکه یکی از مشتریان بزرگ شرکت گاز استان 
است و خواسته ما این نیســت که تأمین گاز فوالد با 
محدودیت روبه رو شود؛ برای این امر می توان به سمت 
بهینه سازی مصرف حرکت کرد که خوشبختانه ظرفیت 
و فضای الزم برای انجام این کار در مجموعه فوالد مبارکه وجود دارد؛ همچنین 
می توان با همکاری فوالد مبارکه و واحد بهینه ســازی مصرف انرژی شــرکت 
گاز، در این مســیر گام برداشت.خاطرنشــان کرد: بیــش از 45 درصد از فوالد 
کشــور توسط شرکت فوالد مبارکه تأمین می شود که یک مجموعه بسیار فعال 
و ارزشــمند صنعتی اســت.وی افزود: ما از خط تولید ورق گالوانیزه )ورق های 
رنگــی( بازدید کردیم؛ محصولی که تولید آن محدود به مجموعه فوالد مبارکه 
بوده و تقریبا از 20 ســال گذشته در این شرکت آغاز شده و جای تبریک برای 
تولیــد چنین محصولی وجود دارد.علوی همچنین در خصوص مشــکالتی که 
ناشی از محدودیت تأمین انرژی است، اظهار کرد: محدودیت های تأمین انرژی 
سال هاســت که مطرح بوده، اما از سال گذشته نمود بیشتری پیدا کرده است. 
البته این موضوع در فصل سرما که ممکن است با قطعی و یا محدودیت در تأمین 
گاز مواجه شــویم بیشتر خواهد بود.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ادامه 
داد: شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از مشتریان بزرگ شرکت گاز اصفهان که 
روزانه 10 میلیون مترمکعب مصرف گاز دارد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و ما 
نمی خواهیم میزان گاز این مجموعه محدود شود؛ چراکه محصوالت تولیدی این 
مجموعه موردنیاز کل کشور است.وی افزود: اما نکته اینجاست زمانی که مصرف 
بخش خانگی نســبت به میزان مصرف صنعت در فصل سرما بیشتر می شود و 
تأمین نیاز گاز برای عموم مردم در اولویت اســت، به ناچار برای برخی از صنایع 
همچون فوالد نیز محدودیت اعمال شــود که ابــالغ آن نیز از پایتخت صورت 
می گیرد؛ اما راه برون رفت از این موضوع حرکت به ســمت مصرف بهینه است 
که خوشبختانه در فوالد مبارکه فضای مناسب برای این دست از اقدامات وجود 
دارد و اگــر بخش انرژی این مجموعه فعالیت جدی برای بهینه ســازی مصرف 
داشــته باشد، از میزان صرفه جویی صورت گرفته می توان گاز موردنیاز مجموعه 

را تأمین کرد.

مذاکرات اوپک پالس برای افزایش بیشتر تولید نفت
دو منبع آگاه در اوپک پالس اعالم کردند این گروه سرگرم بحث درباره تعدیل بیشتر محدودیت عرضه از اوت با توجه به بهبود تقاضا و رشد قیمتهاست اما هنوز هیچ تصمیمی 
درباره میزان افزایش تولید گرفته نشــده اســت.، اوپک پالس از ماه مه تا ژوییه در راستای تسهیل تدریجی محدودیت عرضه ای که از سال میالدی گذشته به اجرا گذاشت، 
2.1 میلیون بشکه در روز به تولیدش اضافه می کند. نشست وزیران اوپک پالس اول ژوییه برگزار می شود.یکی از این منابع آگاه به رویترز گفت: احتمال زیادی وجود دارد 
که تولید به شکل تدریجی از اوت افزایش پیدا کند با این حال وی خاطرنشان کرد هنوز درباره حجم دقیق افزایش تولید تصمیمی گرفته نشده است.این مذاکرات به معنای 
آن است که احتماال اوپک و روسیه به تفاهم نظری درباره سیاست تولید نفت می رسند. مسکو روی افزایش بیشتر تولید برای اجتناب از جهش قیمتها اصرار دارد در حالی 
که تولیدکنندگان بزرگ اوپک مانند عربســتان سعودی فعال هیچ سیگنالی درباره گام بعدی نداده اند.با وجود انتظار برای بازگشت نفت ایران به بازار، تولیدکنندگان روسیه 
اوت را فرصت خوبی برای تسهیل بیشتر محدودیت عرضه می دانند زیرا بازار دچار کمبود عرضه شده است. یک منبع روسی گفت: محدود ماندن تولید نفت آمریکا هم زمینه 
را برای تسهیل محدودیت عرضه اوپک پالس تقویت کرده است.بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت روز سه شنبه پس از این که برای نخستین بار از آوریل سال 2019 به 
باالی 75 دالر در هر بشکه صعود کرد، تحت تاثیر خبر مذاکرات اوپک پالس عقب نشینی کرد اما دورنمای مثبت تقاضا از قیمتها پشتیبانی کرده است.وزیران اوپک پالس 
اوایل ماه میالدی جاری دیدار کردند اما تغییری در توافق ندادند و پیش بینی خود از رشد تقاضا برای نفت در سال میالدی جاری را بدون تغییر حفظ کردند.محمد بارکیندو، 
دبیرکل اوپک در دیدار کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پالس در اوایل ژوئن اظهار کرده بود: پیش بینی ها برای نفت تا حدود زیادی نسبت به دیدار قبلی وزیران این 
گروه بدون تغییر مانده و انتظار می رود تقاضا برای نفت امســال به طور متوســط شش میلیون بشکه در روز معادل شش درصد رشد کند و به حدود 9۶.5 میلیون بشکه در 

روز برسد.آژانس بین المللی انرژی همزمان با صعود قیمت نفت به باالترین حد سه سال گذشته، از تولیدکنندگان اوپک پالس خواسته است شیرهای نفت خود را باز کنند.

 ۱۴۰۰، بدترین سال بارندگی 
در ۵۲ سال گذشته

معــاون وزیر نیــرو در امــور آب و آبفا گفت: 
در ســال آبی گذشته، 14۶ میلیمتر بارندگی 
داشتیم که حدود نصف متوسط بارندگی ایران 
)240 میلیمتر( اســت. تقی زاده خامسی در 
گفتگوی تلویزیونی، با اشــاره به اینکه آب و 
برف به هم پیوســته اســت، افزود: مردم فکر 

می کنند که این دو از هم جدا هســتند، درصورتی که ما برای ســاعات 
اوج )پیک( مصرف، حــدودا 10 درصد برق را از راه نیروگاه های برق آبی 
تامیــن می کنیم.معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در ادامه با بیان اینکه 
طبیعتا وقتی که آب کم باشــد روی برق هم اثر گذار خواهد بود، گفت: 
مهر تا مهر، سال آبی که حدود 3 ماه تا این سال باقی نمانده و بعید است 
که در این مدت بارندگی جدی داشته باشیم.تقی زاده خامسی گفت: عدد 
بارندگی در سال گذشته آبی به حدود 14۶ میلیمتر رسیده که در مقایسه 
با متوسط بارندگی ایران که حدود 240 میلیمتر بوده، عدد بسیار پائینی 
است که تقریبا حدود 42 درصد نسبت به متوسط 52 سال اخیر عقب و 
ته جدول هستیم.معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: امسال بدترین 
ســال از نظر بارندگی طی 52 ســال گذشته اســت و در مقایسه با سال 

گذشته در وضعیت بد آبی کشور هستیم.

در حالی سناریوهای افزایش قیمت نفت خام تا بشکه 
ای 100 دالر مطرح اســت که در ماه های ابتدایی سال 
گذشته میالدی هر بشکه نفت خام به قیمت منفی 39 
دالر معامله می شــد.با تالش های اوپک برای کنترل 
عرضه نفت خام به بازار با گذشــت نزدیک به یک سال 
از رسیدن قیمت نفت به بشکه ای منفی 39 دالر حال 
صحبت از نفت 100 دالری در میان اســت. در حالی 
که نوسانات قیمتی در بازار نفت در 24 ساعت گذشته 
منفی بوده اســت اما کماکان معامالت این طالی سیاه 
در یکی از باالترین قیمت ها در یک سال گذشته صورت 
می گیرد؛ در حال حاضر هر بشــکه نفت خام وســت 
تگزاس 73 دالر و 44 ســنت قیمت دارد و هر بشــکه 
نفت خام برنت نیز 74 دالر و 75 ســنت قیمت خورده 
است و هر بشــکه نفت خام سبک ایران به قیمت 70 
دالر و 75 سنت و هر بشکه نفت خام سنگین ایران به 

قیمت ۶8 دالر و 85 سنت معامله می شود.

پشت پرده نوســانات قیمتی نفت در یک سال 
اخیر

نفت خام مانند هر کاالی اساســی دیگری نوســانات 
قیمتی فصلی قابل پیش بینی دارد؛ با آمدن فصل بهار 
تقاضا برای این طالی سیاه افزایش پیدا می کند و تجار 
برای تامین ذخایر نفتی خود برای تابســتان و در پی 
افزایش ســفرهای جاده ای و هوایی در این فصل دست 
به تجارت این طالی سیاه می زنند و در نتیجه قیمت 
هر بشــکه نفت خام در فصل های بهار و تابســتان به 
اوج می رســد و در پاییز و زمســتان کاهش می یابد.با 
این وجود در یک ســال گذشته و با آغاز پاندمی کرونا 
این طالی ســیاه ثبات قیمتی خود را از دست داد و در 
فصل بهار و تابستان گذشــته بازار نفت نه تنها شاهد 
اوج گیری قیمت ها نبود بلکه ریزش بی ســابقه ای در 
این بازار رقم خورد؛ کاهــش تقاضا جهانی برای نفت، 

افزایش تولیــد نفت خام ایاالت متحده آمریکا، کاهش 
قدرت تاثیرگذاری اوپک و نوسانات ارزش دالر از جمله 
عواملی هستند که در یک ســال گذشته بازار نفت را 

ناپایدار کردند.

چرا روند قیمت ها در بازار این طالی سیاه صعودی 
شد؟

ســال 2021 برخالف سال گذشــته میالدی اما برای 
بازار نفت نه تنها هولناک نبود بلکه افزایش قیمت های 
چشمگیری را برای آن به ارمغان آورد به طوری که هر 
بشــکه نفت خام از قیمت 58 به 75 دالر در هر بشکه 
رســید. در حال حاضر عدم تطابــق عرضه و تقاضا در 
بازار نفت یکی از اصلی ترین دالیلی اســت که موجب 
افزایش قیمت ها در بازار این طالی ســیاه شده است؛ 
طبق بررسی های صورت گرفته در حد فاصل سه ماهه 
اول سال 2021 تا سه ماهه دوم امسال میانگین تقاضا 
برای نفت خام روزانه 7 میلیون بشکه افزایش پیدا کرده 
اســت و این در حالی است که عرضه کماکان به دلیل 
سیاســت های اوپک در ماه های گذشته از تقاضا عقب 
است.شــاخص دالر یکی دیگــر از عوامل تاثیر گذار بر 
قیمت نفت اســت؛ شــاخص دالر معیاری است برای 
سنجش ارزش دالر در برابر سبدی متشکل از شش ارز 
اصلی یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دالر کانادا، کرونای 
سوئد و فرانک سوئیس و این شاخص تحت تاثیر عوامل 
معمولــی که بر ارزها تاثیر می گذارند مانند موضوعات 
مالــی و پولی، نرخ های بهره، تــورم و تجارت خارجی 
دچار نوسان می شود.افزایش نرخ تورم در ایاالت متحده 
آمریــکا در ماه های اخیر ارزش دالر را در برابر ســایر 
ارزهای پر قدرت دنیا کاهش داده است و شاخص دالر 
را به 90.5 رسانده است؛ اگر روند شاخص دالر آمریکا 
مانند ماه های گذشته ادامه پیدا می کرد و شاخص دالر 
ایاالت متحده آمریکا سطح پشتیبانی 90 را از دست می 

داد به احتمال زیــاد نفت 100 دالری خیلی زود تر از 
موعد محقق می شد؛ گفتنی است که زمانی که شاخص 
دالر آمریکا در طی سال های 2003 تا 2015 در پایین 
ترین حد یعنی 72 تا 85 قرار داشــت قیمت هر بشکه 

نفت خام به 145 دالر رسید.

چه شد که شــاخص دالر آمریکا وارد مدار رشد 
شد؟

افزایش قیمت نفت خام به معنای افزایش قیمت سوخت 
اســت، افزایش قیمتی که برای هر رئیس جمهوری در 
ماه های اولیه کار وی مشکل ساز خواهد شد؛ با گذشت 
چند ماه از روی کار آمدن جو بایدن فدرال رزرو آمریکا 
از افزایش نرخ بهره تا سال 2023 صحبت به میان آورد.

تصمیمات اخیر فدرال رزرو حاکی از آن اســت که نرخ 
بهره تا پایان ســال 2023 به 0.۶ درصد برسد چراکه 
روند واکسیناسیون در این کشور موجبات بهبود اقتصاد 
ایاالت متحده آمریکا را فراهم خواهد کرد؛ افزایش نرخ 
بهره به معنای افزایش شاخص دالر آمریکا است که از 

گرانی در بازار نفت و سوخت جلوگیری می کند.

بازار نفت در سال های آینده به کدام سمت می 
رود؟

برخی از تحلیلگران ســی ان بی سی و وال استریت بر 
این باورند که نفت صد دالری در تابســتان سال جاری 
محقق خواهد شد؛ با این وجود پیش بینی های سازمان 
بین المللی انرژی از نوســانات قیمت نفت در محدوده 
80 دالر در مــاه های آینده خبر می دهد و تحلیلگران 
این سازمان بر این باورند که قیمت هر بشکه نفت خام 
تا سال 2030 به 89 دالر خواهد رسید و تا سال 2040 
هز بشکه نفت خام 132 دالر قیمت پیدا خواهد کرد و 
در ســال 2050 نیز هر بشکه نفت خام به قیمت 185 

دالر در بازار معامله خواهد شد.

نفت صد دالری در راه است

 چرا قیمت نفت در بازارهای جهانی صعودی شد؟

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت فرآوری غذایی هماک پارس 
)سهامی خاص(- در حال تصفیه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به 
عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که 
رأس ساعت 18 روز یکشــنبه مورخ 1400/4/20 در نشانی تهران، 
بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان دوم، 

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

دستور جلسه:
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1399/12/30
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان و عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به 1399/12/30
3- تمدید مدت تصفیه

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- بررسی اعالم ختم تصفیه

6- سایر امور که درصالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 122508 و شناسه ملی 10101660119 

 مدیر تصفیه-محمد رضازاده
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گزیده خبر کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل آنکتاد اعالم کرد 

نزول 27 پله ای جایگاه ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی
کنفرانــس تجارت و توســعه ســازمان ملل آنکتــاد اعالم کرد 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2020 افت 11 
درصدی داشــته و به 1.342 میلیارد دالر رسیده و رتبه ایران از 
سال 96 به بعد 27 پله در میان کشورهای مورد بررسی نزول کرده 
است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( هر سال در 
سلســله گزارش های »سرمایه گذاری خارجی جهان« به بررسی 
روند ســرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف می پردازد و 
طی آن آمار مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای 
جهان را منتشــر می کند.آنکتاد هرساله چند روز پیش از انتشار 
رسمی این گزارش در سطح جهان، آن را به صورت ویژه در اختیار 
افــراد یا نهادهایی می گذارد و این افراد موظف هســتند تا زمان 

انتشار رسمی جهانی از انتشار آن خودداری کنند.

 کاهش 11 درصدی ســرمایه گذاری مسقیم خارجی در 
ایران در سال 2020

بر اساس گزارش »سرمایه گذاری خارجی جهان 2021«، میزان 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2020 به 1 
میلیارد و 342 میلیون دالر رســیده است.میزان سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی در  ایران در سال 2019 به 1 میلیارد و 508 
میلیون دالر رســیده بود؛ یعنی میزان سرمایه گذاری خارجی 
در ایران در ســال 2020 با کاهــش )166 میلیون دالری( 11 
درصدی مواجه شــده است.سرمایه گذاری خارجی در ایران در 
ســال های 2019 و 2018 به ترتیب 36.4 درصد و 30 درصد 
افت کرده بود.میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ایران در سال 
2018 برابــر با 2 میلیارد و 373 میلیون دالر در ســال 2017 
برابر با 5 میلیــارد و 19 میلیون دالر بوده اســت. این رقم در 
ســال 2016 برابر با 3 میلیارد و 373 میلیون دالر بود.ایران در 
سال 2014 بالغ بر 2 میلیارد و 105 میلیون دالر سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2015 
به 2 میلیارد و 50 میلیون دالر کاهش یافته بود.میزان سرمایه  
مستقیم خارجی جذب شده در سال 2013 نیز 3 میلیار و 50 
میلیون دالر بوده است. این رقم در سال 2012 برابر با 4 میلیارد 

و 662 میلیون دالر برآورد شده بود.

  افزایش ســهم ایران از میزان کل جذب سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در جهان

بر اســاس این گزارش، در جهان در ســال گذشته میالدی که 
ســال آغاز همه گیری کرونا نیز بــود، 999 میلیارد دالر جذب 
ســرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شــده که نسبت به سال 
پیش از آن، 541 میلیارد دالر کمتر است.سهم ایران از این میزان 
ســرمایه گذاری در جهان 0.13 درصد است. سهم ایران در سال 

2019 برابر با 0.09 درصد بود.

 نزول 27 پله ای ایران طی دولت دوازدهم
بر این اســاس، ایران در ســال 2020 )1399( در جایگاه 72 در 
میان کشــورهای مورد بررسی را به خود اختصاص داده است که 
نســبت به گزارش سال گذشــته 6 پله صعود داشته است. البته 
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2020 در بسیاری 
از کشورها به علت شــیوع کرونا به شدت کاهش یافته است.هر 
چند رتبه ایران در ســال بهتر شده است اما کشور در سال های 
پیش از آن با کاهش جایگاه های شــدیدی مواجه شده بود.ایران 

در سال 2019  با 23 پله نزول جایگاه 78 و در سال 2018 با 10 
پله نزول جایگاه 55 را به خود اختصاص داده بود. جایگاه ایران در 

سال 2017 )1396( برابر با 45 بود.

 پیشی گرفتن دوباره کشورهای در حال توسعه از توسعه 
یافته ها در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

درحالی که در سال 2019، کشورهای توسعه یافته 51.9 درصد 
کل سرمایه گذاری های مســتقیم خارجی و کشورهای توسعه 
یافته تنها 44.4 درصد را به خود اختصاص داده بودند، این ارقام 
در ســال 2020 کامال برعکس شده است.ســهم کشورهای در 
حال توسعه از کل ســرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده 
در جهان در ســال 2020 نزدیک بــه 66.3 درصد برابر با 662 
میلیارد و 562 میلیون دالر بوده است.و کشورهای توسعه یافته 
312 میلیارد و 170 میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
جذب کردند که 31.2 درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در جهان است.به نظر می رسد، آغاز شیوع کرونا در سال 2020 
بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای توسعه 

یافته به شــدت تاثیر گذاشته است.کشورهای در حال توسعه در 
سال 2012 برای نخستین بار، از کشورهای توسعه یافته در جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیشی گرفتند و این وضعیت را 
در ســال 2014 نیز حفظ کردند. این وضعیت بار دیگر در سال 
2018 اتفاق افتاد.اقتصادهای درحال گذار نیز حدود 2.4 درصد 
از کل ســرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را در سال 2019 

به خود اختصاص دادند.

 سه کشور نخست جهان در جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی

آمریــکا با 156 میلیــارد دالر، چیــن با 149 میلیــارد دالر و 
هنگ کنگ بــا 119 میلیارد دالر به ترتیــب در رتبه های اول تا 
سوم به لحاظ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی قرار دارند.بر 
اساس این گزارش، چین در گذشته میالدی 149 میلیارد و 342 
میلون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است که 
نسبت به سال 2019، بیش از 8 میلیارد دالر افزایش را نشان می 
دهد.میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در چین در سال 2019 

نیز برابر با 141 هزار و 225 میلیون دالر بوده است.

 کاهش بیش از 40 درصدی جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در آمریکا

آمریکا در ســال 2019 تقریبا 262 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2020 به 
کمی بیش از 156 میلیارد دالر کاهش یافته اســت. یعنی میزان 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور حدود 105 

میلیار دالر  )40.2 درصد( کمتر شده است.

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده برخی کشورها
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط برخی 
کشــورهای دیگر عبارت است از: فرانسه حدود 18 میلیارد دالر، 
آلمان 35.6 میلیارد دالر،  ژاپن 10.2 میلیارد دالر و انگلیس 19.7 
میلیارد دالر. تمامی این ارقام نســبت به سال پیش از آن کاهش 

داشته است.

منصور یزدی زاده عنوان کرد:
 رفع محدودیت های صادراتی با عرضه

 در بورس کاال
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان گفــت: منوط کردن 
صــادرات فوالد به رعایت کف عرضه برای جلوگیری از 
تنش در بازار داخلی زمانی تاثیر مثبت دارد که توسط 
همــه واحدها رعایت شــود.منصور یــزدی زاده افزود: 
درحال حاضر ذوب آهن اصفهــان، فوالد مبارکه، فوالد 

خوزســتان، فوالد خراسان و عمده شــرکت های بزرگ فوالدی کف عرضه ها را 
رعایت می کنند ولی متاسفانه سایرین رعایت نمی کنند.وی گفت: مسئله مورد 
تاکید وزارت صمت هم عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال و پرهیز از فروش 
در بازار آزاد اســت تا سایر واحدها هم به میدان بیایند و با فرمول افزایش عرضه 
بتوان ثبات در بازار داخلی را حفظ کرد.لذا اگر همه شرکت ها محصوالتشان را در 
بورس کاال عرضه کنند، دولت هم اطمینان خاطر پیدا می کند و دیگر دلیلی ندارد 
که صادرات را به رعایت کف عرضه گره بزند.یزدی زاده افزود: در چنین شرایطی 
دیگر دلیلی بر دخالت دولت نیســت و تنظیم بازار هم به عهده ســازوکار بورس 
گذاشته می شود که بازار را بر اساس اصول عرضه و تقاضا اداره کند و به جلو پیش 
رود. بنابرایــن اگر همه واحدها از بزرگ و کوچک ، بورس کاال را به عنوان محور 
اصلی عرضه بپذیرند و البته بورس کاال هم شــرایط الزم برای عرضه و معامالت 
همه واحدها را فراهم کند، قیمت ها هم متأثر از یک سری مؤلفه ها نظیر نوسان 

نرخ ارز و نرخ های جهانی و تورم انتظاری به طور منطقی شکل می گیرد..

افتخاری دیگر برای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
تولید 1 میلیون و 139 هزارو 406 تن 
کنسانتره آهن طی یکماه در مجتمع معدنی

مدیــر مجتمع معدنی چادرملو با اعالم این خبر گفت : 
بمنظور تحقق فرمایشات رهبر معزز انقالب که امسال را 
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها نامگذاری کرده 
اند و با اعمال مشوق های انگیزشی مدیر عامل محترم 
شرکت ، با همراهی و همکاری بی نظیر نیروهای فعال 

در شــرکت موفق شدیم  در خرداد ماه گذشته با ثبت رکورد بی سابقه تولید 1 
میلیون و 139 هزارو 406 تن کنسانتره، افتخار دیگری را کسب نمائیم.مهندس 
حمید جهانی افزود:  در3 ماهه اول امسال نیز عالوه بر ثبت رکورد تولید 3 میلیون 
و 107 هزارو 372 تن کنســانتره که 8 ،17درصد نســبت به تولید سال قبل و 
28،94درصد نسبت به برنامه پیش بینی شده افزایش داشته است ، موفق شدیم 
مصرف آب را نیز 21،29 نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دهیم.وی در 
خصوص  بارگیری و حمل کنسانتره به صنایع فوالدسازی کشور ) از محل تولید و 
دپو ( نیز گفت: در 3 ماهه اول امسال  به میزان 3 میلیون و 204 هزارو 960 تن 
کنسانتره  بارگیری و حمل شده است که رشد  38،03  درصدی نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل را نشان می دهد  .یادآور میگردد باالترین رکورد تولید در آبان 
ماه 1399 با تولید 1  میلیون و 104 هزارو 538 تن کنسانتره بدست آمده بود .

فوالدمردان شرق کشور، خرداد را هم با رکورد شکنی به پایان بردند
ثبت سه رکورد تازه در سومین ماه سال

بزرگترین فوالدســاز شرق کشــور با خلق سه نِصاب 
ارزشــمند تولیدی، بهار 1400 را با رکوردشــکنی به 
پایان برد.مدیرعامل فوالد خراسان با قدردانی از تالش 
شبانه روزی همکاران خود و هماهنگی تمامی واحدهای 
تامین، پشتیبانی، تولید، ستادی و پیمانکاران در راستای 

تحقق اهداف تولیدی شــرکت اعالم کرد: خلق ســه رکورد در زمینه تولید در 
خردادماه، عالوه بر استمرار موفقیت های دو ماه آغاز سال 1400، نویدبخش تداوم 
نوار موفقیت های تولیدی در ماه های آتی است.کسری غفوری افزود: رشد قابل 
توجه تامین مواد اولیه، هماهنگی و انگیزه ی باالی کارکنان در نواحی مختلف و 
نیز تعمیر و نگهداری مناسب و آماده به کاری باالی تجهیزات باعث رقم خوردن 
این موفقیت ها در ماه های اخیر بوده است.   معاون بهره برداری »مجتمع فوالد 
خراسان« نیز در تشریح جزئیات این خبر اعالم کرد: کارکنان پرتالش و با انگیزه 
ی مجتمع فوالد خراســان، در پایان خردادماه موفق شدند باالترین رکورد تولید 
گندلــه را،از ابتدای راه اندازی تا کنون، ثبت کنند و بــا تولید 195هزار و 762 
تن گندله ســنگ آهن، رکورد پیشــین تولید در این کارخانه را 1187 تن ارتقا 
دهند. این در حالی اســت که رکورد قبلی این ناحیه متعلق به اردیبهشــت ماه 
همین سال بود که ظرف یک ماه بار دیگر ارتقا یافت.به گفته ی فرشید فضیلتی، 
کارکنان پرتالش ناحیه گندله سازی همچنین در خردادماه امسال رکورد انبارش 
و مدیریت تخلیه ماشینی کنسانتره را جا به جا کردند و با تخلیه و انبارش 9833 
تن کنسانتره در تاریخ 3 خردادماه، باالترین رقم ثبت شده روزانه را در این واحد 

ثبت کردند.

تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن با 
سیاست گذاری های جدید

وزیر صمت گفت: با سیاست گذاری های جدید، تکمیل زنجیره ارزش و استفاده 
از درآمدهای این بخش برای توســعه معدنی کشور از اولویت های وزارت صمت 
است.به گزارش ز وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی در جریان بازدید از سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( با تاکید بر اینکه معادن 
از ثروت های ملی هستند، بر استفاده از این ظرفیت در راستای توسعه متوازن در 
کشور اشاره کرد و گفت: ایمیدرو عالوه بر تولید باید در مدیریت کارآمد اقتصادی 
نیز ایفای نقش کند.وی با اشاره به ضرورت وجود امنیت سرمایه گذاری در کشور، 
اســتفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در راستای توسعه و اجرای طرح های 
جدید در حوزه معدن و صنایع معدنی را ضروری دانســت.رزم حســینی، انجام 
فعالیت های معدنی در بخش مطالعات و عملیات در دیگر کشــورهای منطقه را 
فرصت خوبی برای حضور در مجامع بین المللی برشــمرد و بر نقش آفرینی این 
ســازمان در عرصه های بین المللی تاکید کرد.وی با اشاره به ضرورت راه اندازی 
یک بخش تخصصی در حوزه بین الملل برای تحقق این هدف از پیگیری وزارت 
صمت در راستای اجرای سیاست های تسهیل کننده تجارت خارجی خبر داد و 
انجام یک کار کارشناســی و مطالعات دقیق در حوزه واردات مواد اولیه معدنی 
را در راســتای بهره برداری بهینه و حفظ ذخایر معدنی کشور خواستار شد.رزم 
حسینی در خصوص مدیریت توسعه ای این سازمان گفت: با توجه به نیاز کشور 
و تنوع معادن در داخل و همینطور ظرفیت های معدنی که در کشورهای منطقه 
وجود دارد، بومی سازی و توسعه ساخت داخل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد 
تا بتوان از این ظرفیت ها بیشترین و بهترین بهره برداری را در راستای توسعه و 

خلق ثروت را ببریم.

رئیس اتاق ایران و چین:
دالر به دو شرط تک نرخی می شود

رئیس اتــاق بازرگانی ایران و چیــن می گوید که از نظر بســیاری از فعاالن و 
کارشناسان اقتصادی، تک نرخی شــدن دالر الزامی است اما رسیدن به چنین 
شــرایطی، مقدمات بســیار مهمی دارد.مجیدرضا حریری اظهــار کرد: در این 
تردیدی وجود ندارد که تک نرخی شــدن ارز مقدمه ای مهم برای اقتصاد ایران 
اســت و در سال های گذشته نیز بسیاری از کارشناسان نسبت به عوارض تداوم 
چند نرخی بودن ارز هشدار داده اند. صرف نظر از اینکه دولت بعدی چه برنامه ای 
برای ارز دارد، باید دو پیش شرط مهم را در این زمینه مدنظر قرار دارد.وی با بیان 
اینکه اقتصاد ایران نیاز به حرکت به سمت اقتصاد آزاد دارد، گفت: اقتصاد ما باید 
به سه ویژگی مهم آزاد بودن، رقابتی بودن و شفاف بودن برسد. مقدمه آزاد بودن 
اقتصاد خروج دولت از بازارها و قیمت گذاری های دســتوری و چالش هایی است 
که در این زمینه وجود دارد. در حوزه رقابت، باید فضا از رانت خارج شــود و در 
حوزه شفافیت، باید وضعیت اقتصادی افراد و آنچه که فضای اقتصادی کشور رخ 
می دهد قابل رصد و ارزیابی باشد.رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد: اینکه گفته 
می شود ما نمی خواهیم به حساب مردم سرک بکشیم، خود رسما به عاملی برای 
عدم شفافیت منجر می شود. اگر در اقتصاد ایران ارز تک نرخی شود اما شفافیت و 
رقابت وجود نداشته باشد، این سیاست رسما به قاچاق یا خروج سرمایه از کشور 
کمک می کند از این رو عمل به سیاست های اقتصاد آزاد یکی از مقدمات اصلی 
تک نرخی شــدن ارز خواهد بود.حریری به قرار گرفتن اقتصاد ایران در شرایط 
غیرعادی و جنگی نیز اشاره کرد و افزود: ما در سال های گذشته دو بار به سمت 
ارز تک نرخی حرکت کرده ایم اما هر بار تحت تاثیر تحریم ها و شرایط غیرعادی 
که بر اقتصاد ایران حاکم شده، دولت ها مجبور به تغییر در تصمیماتشان شده اند.

وی اضافه کرد: اگر بنا بر تک نرخی شدن ارز است، باید تالش کرد که این شرایط 
غیرعادی اقتصادی را کنار گذاشــت و دســت دولت و فعاالن اقتصادی در وارد 
کردن ارز به کشور را باز کرد، در غیر این صورت چالش های یک وضع غیر عادی 
اقتصادی، تک نرخی کردن ارز با دشــواری مواجه می کند.از ابتدای سال 1397 
و همزمان با از ســرگیری تحریم های آمریکا، دولت اعالم کرد که برای واردات 
کاالهای اساسی ارز با نرخ 4200 تومان را فعال می کند و دیگر واردکنندگان نیز 
از طریق ســامانه نیما می توانند ارز موردنیاز خود را تامین کنند و به این ترتیب 

در کنار بازار آزاد، دو نرخ ارز دیگر نیز رسما در کشور به رسمیت شناخته شد.

رئیس اتــاق بازرگانی ایــران می گوید 
اقتصادی کشــور  تصمیم گیران کالن 
بایــد به این جمع بندی برســند که به 
جــای راهکارهای کوتــاه مدت، اصالح 
ساختاری در دستور کار قرار گیرد.اتاق 
بازرگانی ایران در هفته های گذشته و در 
چارچوب برنامه هــای انتخاباتی بارها از 
لزوم برنامه ریزی کالن برای برون رفت 
اقتصاد کشور از شرایط فعلی سخن گفته 
و در این مجموعه حتی طرح پیشنهادی 
خود به دولت ســیزدهم را نیز رســما 
منتشــر کرده است.غالمحسین شافعی 
– رئیس اتــاق بازرگانی ایران – در ادامه 
اظهارنظرهای فعــاالن بخش خصوصی 
درباره مسیر پیش روی اقتصاد ایران در 
ســال های آینده گفت: بررسی شرایط 
اقتصادی کشــور در قریــب به نیم قرن 
اخیر، یک سیکل معیوب و تکرار شونده 
از اشتباهاتی را نشان می دهد که ماحصل 
آن ها، مشکالتی همچون تورم، رشد نرخ 
بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، فقر پایدار و 
نابرابری های باال در اجتماع بوده است و 
از منظر کالن نیز، رشــد اقتصادی ایران 
در 10  سال گذشــته تقریباً صفر بوده 
اســت. بارها در باب این چالش ها سخن 
گفته ایــم امــا اصالحی حاصل نشــده 
است. اقتصاد ما به مثابه دیواری فرسوده 
اســت که هر از چند گاهی بر آن رنگی 

می زنند و ظاهرش را ســامانی می دهند 
اما به واسطه بنیان های تضعیف شده، بار 
دیگر سیمای همان دیوار فرسوده ظاهر 
می شود.او تصریح کرد: آمارهای اعالمی 
از سوی منابع رسمی نشان می دهد که 
در بازه سال های  1396 تا 1399 اقتصاد 
کشورمان حدود 11 درصد کوچک شده 
و به رغــم همه ادعاهای موجود، ســهم 
اقتصاد ایران از اقتصــاد جهانی در این 
چهار دهه گذشته به نصف تقلیل یافته 
اســت.رئیس پارلمان بخش خصوصی، 
عامل بروز این شرایط را غفلت از بخش 
تولید و صنعت عنوان کرد و افزود: بازهم 
در رجوع به آمارها مشاهده می کنیم که 
سهم اشــتغال بخش صنعتی طی 25 
سال گذشــته حدود 30 درصد بوده اما 
بخش خدمات با افزایش های مکرر، 50 
درصد از اشــتغال را در خود جای داده 
اســت. این تنها یک بــرش از وضعیتی 
اســت که عنوان شد.شافعی اظهار کرد: 
در این ســال ها، مســئله اقتصاد بارها 

مورد تأکیــد قرار گرفته اما به راســتی 
چرا اقدامــات و تالش های اصالحی راه 
به جایی نمی برد؟ پاســخ شفاف است، با 
یک درمان سرپایی و اورژانسی، نمی توان 
این زخم را بهبود بخشید و اقتصاد ایران 
به یک جراحی عمیق نیاز دارد.او با اشاره 
به چالش هــای اجتماعی و معیشــتی 
جامعه، گفت: امروز از مشکل معیشت، 
عدم ازدواج جوانان، کاهش نرخ رشــد 
جمعیت و... ســخن به میان می آوریم و 
ابراز نگرانی می کنیم اما اگر ریشه همه 
این مســائل بررســی شــود، اقتصاد را 
به عنوان یک عامل اصلی در بروز و حتی 
حل این مســائل مشاهده خواهید کرد. 
جامعه نگران آینده نامطمئن و ناپایدار 
خود است.رئیس اتاق مشهد، تأکید کرد: 
معیشــت مردم با شعارهایی که یارانه و 
صدقه وعده می دهند، قابل حل نیست. 
اقتصاد زمانی سامان می گیرد که بخش 
مولد توســعه یافته و از پی آن اشــتغال 
پایدار و رفاه جامعه رقم بخورد.شــافعی 

افزود: اگــر آن هایی که خود را معتقد و 
مدعی عمل به فرمایشــات رهبر معظم 
انقالب می دانند، به تأکیدات معظم له در 
باب اقتصاد توجه می کردند، با مشکالت 
امروز مواجه نبودیــم. رهبری راهکار و 
مســیر نجات اقتصاد کشــور را مردمی 
کردن اقتصــاد آن می داننــد.او با بیان 
اینکه دولت نمی تواند اقتصاد را منهای 
نقش آفرینی بخش خصوصی اداره کند، 
عنوان کرد: ثــروت آفرینی واقعی برای 
کشور از مسیر فعالیت های مولد ممکن 
می شــود و بخش های غیرمولد، بهره ای 
برای اقتصــاد و آینده ایجــاد نخواهند 
کرد.شــافعی با انتقاد از رویکردهایی که 
تا فعالیت های داللی،  باعث می شــوند 
واســطه گری و رانت جویی در کشــور 
سهل تر و پرسودتر از تالش های تولیدی 
و صنعتــی باشــد، خاطرنشــان کرد: 
امروز سیســتم پاداش دهی کشور برای 
فعالیت های غیرمولد، زمینه بیشــتری 
فراهم کرده و آنکه در عرصه تولید قدم 
می گذارد، دچار خسران می شود و مکرر 
با موانع و مشکالت درگیر است. اگر قرار 
است اقتصاد سامانی بگیرد و اصالحی در 
این حوزه رقم بخورد، در گام نخست باید 
این رویه اصالح شــود وگرنه هر تالش 
دیگری، به مثابه مشت بر سندان کوبیدن 

است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

اقتصاد ایران با یک اورژانس 
رفتن درست نمی شود!

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های 
دام و طیور ایران گفــت: عدم تامین و تخصیص به 
موقع ارز، وجود ناهماهنگی ها در بستر توزیع نظام 
توزیــع نهاده های دامی و اخیرا نیز محدودیت های 
ناوگان حمل و نقل داخلی کشور و بارگیری و حمل 
کاالهای اساسی از گمرکات عواملی هستند که منجر 
به ماندگاری کاالهای اساســی مورد نیاز کشور در 
گمرکات می شــوند. محمد مهدی نهاوندی با اعالم 
این مطلب اظهــار کرد: با  اتخــاذ تمهیداتی نظیر 
ترخیــص درصدی و تامین ارز به صورت اعتباری از 
سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی  بخشی 
از مشــکالت مربوط به روند تامیــن ارز تا حدودی 
برطرف شــده اســت ولی کماکان در این خصوص 
با محدودیت ها و نواقص مواجه هســتیم.وی افزود: 
تــداوم فرآیند تامیــن کاالهای اساســی مورد نیاز 
کشــور با توجه به بروز خشکسالی کم سابقه و افت 
ظرفیت تولید داخلی علوفه مورد نیاز کشــور از یک 
ســو و افزایش 30 درصدی قیمت جهانی کاالهای 
اساســی از سوی دیگر  نیازمند توجه و برنامه ریزی 
ویژه ای  اســت. متاســفانه هم زمانی این مشکالت 
با تغییر دولــت نگرانی هایی بــرای مغفول ماندن 
احتمالی این موارد مهم که تاثیر مستقیم بر تولید و 

سفره مردم خواهد گذاشت را درپی دارد.عضو هیات 
مدیره  اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور  
ایران ادامه داد: بخشــی  از تبعات ناهماهنگی ها و 
به ویژه کندی  در فرآیند تامین کاالهای اساســی 
بــه واردکنندگان نهاده های دامی تحمیل و موجب 
می شــود اقالمی که به  بنادر و گمرکات رسیده اند 
برغم تمامی تالش مسئوالن گمرک و واردکنندگان 
امکان ترخیــص پیدا نکنند.براســاس اعالم روابط 
عمومی اتحادیــه واردکنندگان نهــاده های دام و 
طیورایران )اوندا(  وی خاطرنشــان کرد: بخشــی از 
کاالهای اساسی نیز که از پروسه تامین و تخصیص 
ارز عبور کرده اند گاهی اوقات در دایره مشــکالت 
توزیع نهاده های دامی از طریق ســامانه بازارگاه به 
دلیل برخی اشکاالت زیرساختی محصور می شوند 
و همیــن امر منجر به تاخیــر در روند خروج نهاده 
های دامی از انبارهای بنادر و گمرکات و تامین نهاده 
هــای دامی مورد نیاز دامداری ها و مرغداری ها می 
شود.نهاوندی با بیان اینکه هر روز تاخیر در ترخیص 
کاال های اساســی از بندر به جز زیان بیشتر نتیجه 
ای برای صاحب کاال ندارد، اظهار کرد: صاحبان کاال  
متضرر از معضل کندی در ترخیص کاال از گمرکات 
هستند.عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده 

های دام و طیور ایران با بیان اینکه متاسفانه یکی از 
مشکالت کشور عدم تحلیل صحیح و کارشناسی یا 
نگرش های بخشی  از علل مشکالت تجاری کشور 
توسط دستگاه های اجرایی کشور هست، خاطرنشان 
کرد: متاسفانه در فرهنگ سیاسی  کشور نگاه خوبی 
به فعالین اقتصادی که در صف اول جنگ با تحریم 
ها قرار داشته و با مشکالت زیادی نهاده های تولید 
مواد اولیه و کاالی اساسی مورد نیاز کشور را تامین 
می کنند، وجود ندارد  کــه این نگاه نیاز به اصالح 
دارد. بــه عنوان مثــال در مقاطعی که با انباشــت 
کاالهای اساسی در بنادر مواجه هستیم بعضا انگشت 
اتهام متوجه صاحبان و وارد کنندگان  کاال نشانه می 
رود که ناشی از همان نگاه منفی هست تا واقعیت ها.
این مســئول صنفی تصریح کرد: البته خوشبختانه 
اخیرا شاهد بودیم که معاون فنی گمرک برای اولین 
بار و به صورت کارشناسی عوامل اصلی عدم خروج 
کاال را تبیین نمود که الزم می دانم به عنوان تشکل 
تخصصی در امر تامین کاالهای اساســی از رویکرد 
کارشناسی و فرابخشــی گمرک ایران در این قبیل 
مباحث تقدیر کنم. البتــه امیدواریم این گونه نگاه 
های کارشناسی و غیر بخشی در همه دستگاه های 

دولتی نهادینه شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام تاکید کرد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانهکندی خروج کاالی اساسی از گمرکات و خسارت صاحبان کاال

 شرکت همکار موتور 
)سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1400/4/19 در نشانی: تهران، 
بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، انتهای خیابان گلستان، کوچه 

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

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1399
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود 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 در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 221807 و شناسه ملی 10102630771

هیأت مدیره
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فرش قرمز برخی از بانک ها برای ابربدهکاران بانکیگزیده خبر

ابربدهکارانبازهمتسهیالتدریافتمیکنند
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه تخلف بانک ها در رابطه با مماشات 
با ابربدهکاران بانکی در کمیســیون متبوعش پیگیری می شــود، گفت: بسیاری از 
بدهکاران بانکی توانســته اند با وجود عدم تســویه بدهی های خود مجددا از برخی 
بانک ها تســهیالت دریافت می کنند.نصراهلل پژمان فر از ارسال گزارش های متعدد از 
تخلفات بانک ها به کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شــورای اسالمی خبر داد و گفت: 
پرونده تخلف بانک ها در کیسیون اصل ۹۰ بسیار است به عنوان مثال مصادیقی است 
که برخی بانک ها وظایف خود را در وصول مطالبات بانکی از افراد به موقع انجام نداده 

و به نوعی در برخورد با این افراد -که عموما ابربدهکاران بانکی هســتند- مماشات 
کرده اند.نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در حالی 
برخی بانک ها با ابربدهکاران مماشات می کنند که سخت گیری های بسیاری در حق 
وام گیرنده های خرد می شــود و بانک ها طلب خود را از آن ها به هر طریقی که شده 
وصول می کنند.به گفته وی در بســیاری از موارد باوجــود آنکه ابربدهکاران بانکی 
بدهی خود را تسویه نکرده اند امـــــــا بانک ها باز هم به آن ها تسهیالت می دهند، 
درواقع بدهکاران بانکی می توانند از برخی بانک ها مجددا تســهیالت دریافت کنند.

وی اظهار کرد: اگرچه به دنبال پیگیری های کمیســیون اصل ۹۰ برخی از بانک ها 
تخلفات و خطاهای خود را جبران و اصالح کرده اند اما پرونده برخی دیگر نیز در حال 
بررســی است تا درصورت لزوم به مراجع قضایی ارسال شود.رئیس کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس شورای اسالمی ادامه داد: از آنجا که در سال های اخیر عملکرد بانک های 
خصوصی آســیب بسیاری به نظام اقتصادی کشــور وارد کرده و بخشی از افزایش 
نقدینگی به دلیل خلق پول بانکی توسط این بانک ها انجام گرفته، این تخلفات نیز 

در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی پیگیری می شود.

 فرهاد اینالویی معاون فناوری اطالعات
 بانک ایران زمین 

در تشریح نقطه نظرات خود از بانکداری دیجیتال می گوید: »وجه تمایز بانکداری 
دیجیتال با اشکال دیگر بانکداری تمرکز آن بر نیازهای مشتری و داده محور بودن 
آن است، این داده محور بودن است که کالن داده ای از مشتری به سیستم بانکی 
می دهد و این کالن داده ها هستند که تشخیص می دهند چه تسهیالتی می تواند 
در اختیار مشتری قرار دهد.”به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، معاون 
فناوری اطالعات این بانک، مشــتری را در بانکداری دیجیتال محور توجه بانک 
دانست و افزود: در بانکداری دیجیتال فعالیت های مشتری شامل تراکنش های 
بانکی، موضوعات مورد عالقه، سالیق، میزان رضایتمندی از خدمات بانکی و از 
طریق استفاده از کانال های مختلف و ابزارهای دیجیتال رصد می شود و پس از 
تحلیل فعالیت ها، پیشــنهادات و محصوالت متناسب با نیاز مشتری به وی ارائه 
می شــود. در همین راستا، روش های بهبود ارتباط مشتری با بانک مورد بررسی 
قــرار می گیرد.او می افزاید:«در بانکداری دیجیتال ایجاد امنیت پیچیده اســت، 
چون فین تک ها واســطه بین مشتری و بانک هستند، امنیت وقتی در این فضا 
افزایش پیدا می کند که ابزارهای مانیتورینگ تقویت شــود تا تراکنش ها به ویژه 

تراکنش های مالی تقویت شود.

 حمایت بانک مهر ایران از تولیدکننده
 مطرح کشور

ناصر سیف اللهی عضو هیأت مدیره بانک مهر ایران، در جریان سفر به مشهد از 
کارخانه الکترواســتیل بازدید و در نشستی صمیمی با مدیرعامل این کارخانه، 
بــر تقویت همکاری های دوجانبــه تأکید کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، در این سفر مجید وکیل رئیس اداره کل حوزه مدیریت 
و همچنین یوســف نجدی مدیر امور اســتان های بانک، سیف اللهی را همراهی 
می کردنــد.در بازدید مدیران ارشــد بانک مهر ایران از کارخانه الکترواســتیل، 
به عنوان یکی از واحدهای صنعتی بزرگ کشور، بر افزایش مناسبات دو سازمان 
تأکید شــد.در این نشست سیف اللهی با تقدیر از همراهی شرکت الکترواستیل 
در طول ۱۰ ســال گذشــته با بانک مهر ایران بیان داشــت: باعث افتخار است 
خدمت رســان مجموعه ای هســتیم که برای ایجاد اشــتغال در کشور، کاهش 
وابستگی و خدمت به مردم فعالیت دارد.وی افزود: با توجه به نیازهای مشتریان 
شــرکت و ظرفیت های موجود در بانک مهر ایران، شرایط خوبی وجود دارد تا با 
اســتفاده از تسهیالت قرض الحسنه، نیازهای مشتریان را پوشش داد. تسهیالت 
ارزان قیمت بانک می تواند برای شــرکت مزیــت رقابتی ایجاد کند و با افزایش 
فروش محصوالت، ســهم شرکت را از بازار بیشتر کند.ســیف اللهی با اشاره به 
مشکالت موجود بر سر راه تولیدکنندگان، اظهار کرد: بانک آمادگی دارد تا همه 
توان خود را برای حمایت از تولیدکنندگان و مشتریان آن ها در قالب طرح های 
اعتباری و خدمات متنوع خود به کار گیرد تا در آینده شــاهد شکوفایی هر چه 

بیشتر صنایع داخلی باشیم.

به مناسبت میالد امام رضا)ع( امکان پذیر شد؛ 
دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج از 

طریق سامانه فرابانک ملت
بانک ملت به مناســبت سالروز میالد باســعادت امام هشتم شیعیان، حضرت 
علی ابن موسی الرضا)ع(، دریافت تســهیالت قرض الحسنه ازدواج را از طریق 
ســامانه فرابانک، امکان پذیر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، با هدف 
تسهیل و تسریع در امور اجرایی اعطای تسهیالت، کاهش مراجعه مشتریان به 
شــعب و همچنین توسعه و تکامل ویترین محصوالت اعتباری سامانه هوشمند 
فرابانک ملت، اعطای تســهیالت قرض الحسنه ازدواج به معرفی شدگان سایت 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران، از طریق این ســامانه به مرحله بهره 
برداری رسید.بر اساس این گزارش، مشموالن دریافت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج پس از ثبت نام در ســامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی 
و دریافت شــماره رهگیری، در صورت تایید درخواست و تعیین شعبه ازسوی 
بانک ملت، قادر خواهند بود نســبت به ثبت درخواست در سامانه فرابانک اقدام 
کنند.متقاضیان برای اطالع از تعیین شــعبه از سوی بانک عامل باید به سامانه 
ازدواج بانــک مرکزی مراجعه و آخرین وضعیت درخواســت خود را با جزییات 

مشاهده کنند.

 برندگان مسابقه  نوروز پارسیان
 مشخص شدند

مراسم قرعه کشی مسابقه #نوروزپارسیان برگزار شد و ۱4 برنده خوش شانس 
این مسابقه مشخص شــدند.به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان در ابتدای 
ســال جاری، به منظور ارج نهادن و نمایش آیین های زیبای نوروز باســتانی، 
مسابقه ای در صفحه رسمی اینستاگرام بانک برگزار شد که شرکت کنندگان در 
این مسابقه می بایست تصویری از نمادها ، سنت ها و یا مناظر طبیعی نوروز را 
با تلفن همراه خود به تصویر کشــیده و آن را با #نوروزپارسیان به اشتراک می 
گذاشــتند. پس از اتمام مهلت شرکت در مسابقه و در مرحله قرعه کشی برای 
اعالم نتایج، متاسفانه، صفحه رسمی بانک در اینستاگرام از دسترس خارج شد و 
با وجود تالش های فراوان، امکان دسترسی به صفحه قبلی غیرممکن شد. از این 
https://www. رو صفحه رسمی جدید بانک پارسیان در اینستاگرام با نشانی

instagram.com/parsianbank.ir آغاز به فعالیت نمود.

هم زمان با میالد با سعادت امام رضا )ع(؛ 
رونمایی از اثر«شکوه جاودانه« به عنوان 

سرود سازمانی جدید بانک پاسارگاد
 آیین رونمایی از سرود جدید بانک پاسارگاد با عنوان »شکوه جاودانه« اثری 
از ساالر عقیلی، عصر امروز در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.بانک پاسارگاد 
که برای ششــمین بار از سوی نشریه بنکر به عنوان بانک برتر ایران انتخاب 
شده، به مناسبت والدت امام رضا )ع( از اثری بدیع و ماندگار رونمایی کرد. 
ســرود »شکوه جاودانه« اثری از ساالر عقیلی، با ویژگی های بانک پاسارگاد 
سروده شده است.دکتر »مجید قاسمی« مدیرعامل بانک پاسارگاد در ابتدای 
مراســم ضمن خوشــامدگویی و تبریک والدت امام رضــا )ع( از حاضران 
درخواســت کرد رو به بارگاه امام رضــا )ع( قیام کرده و صلوات خاصه امام 
هشتم را قرائت کنند.مدیر عامل بانک پاسارگاد: آنچه در بانک پاسارگاد اتفاق 
افتاده عشق به اعتالی نام ایران اسالمی بودهدکتر قاسمی طی سخنانی در 
این مراسم گفت: »امروز برای بانک پاسارگاد و برای همه ایرانیان روز بزرگی 
اســت. بانک رضوی پاسارگاد مفتخر است که به امت امام رضا )ع( صادقانه 

خدمت می کند«.

بارِ کِج نقدینگی در اقتصاد
منابع به کدام سمت می روند؟

تیــم اقتصادی دولت جدید باید مهار نقدینگی و هدایت آن به تولید را در صدر 
اولویت های کاری خود قرار دهد چرا که این حجم از پول در جامعه اگر ساماندهی 
نشود، ممکن است ســیل گونه وارد بازارها شده و مشکل ساز شود.از نقدینگی 
گفتن، خاِص این دوران نیست و روزهای و ماه ها و حتی سال های پیش مدام 
از این شــاخص مهم اقتصاد کالن و هشدارهایی درباره رشد بی رویه آن گفته و 
شــنیده شد اما آنچه آمار حکایت می کند، میزان باالی حجم نقدینگی و البته 
رشد آن در سال گذشته است. متاسفانه سال هاست این بار کج در حال رشد و 
باال رفتن است که هیچگاه هم به سرمقصد منزل نخواهد رسید که اگر در دولت 
جدید هم برنامه ای برای آن ارائه ندهند، به طور قطع شــاهد شرایطی خواهیم 
بود که برای ترمیم آن نیازمند حل مشکالت در سال های طوالنی خواهیم بود.
برخی کارشناسان می گویند وجود نقدینگی و باال بودن حجم آن در اقتصاد به 
خودی خود چیز بدی نیست و موضوعی که نقدینگی را به عنوان تهدیدی برای 
اقتصاد تبدیل می کند، عدم توان سیاســتگذار در کنترل و به کارگیری آن در 
فعالیت های مولد اســت که می تواند به صورت سرگردان در بازارهای مختلف 
وارد و تخریب اقتصادی ایجاد کند.ایجاد حباب های قیمتی، سرازیر شدن یکباره 
حجم باالی پول در دست مردم برای سرمایه گذاری و خرید مواردی مانند ارز، 
ســکه، طال، خودرو، مسکن و این اواخر وارد شدن سرمایه های زیادی در بورس 
باعث بروز خسارت های فراوانی در اقتصاد ایران شده و در نهایت به زیان برخی 
از ســرمایه گذاران غیرحرفه ای در این بازارها منجر شــده است.بنابراین اصلی 
ترین وظیفه دولت و بانک مرکزی سیاســت گذاری پولی و مالی به نحوی است 
که بتوان نقدینگی موجود در جامعه را در فعالیت های تولیدی و ایجاد زیرساخت 
های کشور به کار گرفت و اجازه نداد تا منابع در اختیار مردم وارد فعالیت های 
غیرمولد و داللی شود. عدم توانایی مدیریت نقدینگی در سالیان متمادی منجر 
به رشد یکباره قیمت ها در برخی بازارها، افت ارزش پول ملی و زیان جامعه شده 
است.بنابراین نقدینگی در کنار تورم، یکی از شاخص های اقتصادی است که نمی 
توان و نباید آن را نادیده گرفت چرا که به مرور اگر مدیریت آن از دســت برود، 
کنترل و کاهش آن بسیار سخت خواهد شد و در نهایت منجر به افت ارزش پول 
ملی و حباب های قیمتی و تورم بسیار فزاینده خواهد شد.  براساس آمار، میزان 
نقدینگی در پایان ســال گذشته ۳ هزار و 4۷۵ هزار میلیارد تومان ثبت شد که 
رشد 4۰.۶ درصدی را از آن خود کرد. این میزان از رشد نقدینگی به قدری نگران 
کننده اســت که مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و صاحبنظران قرار گرفته و 
معتقدند باید این میزان از نقدینگی به ســمت بخش مولد اقتصاد هدایت شود، 
در غیراینصورت می تواند آثار و تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.در 
نتیجه با توجه به آغاز به کار دولت ســیزدهم از اواسط مردادماه، تیم اقتصادی 
کابینه جدید باید مهار نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید را در صدر اولویت 
های اقتصادی خود قرار دهد و به آســانی از آن نگذرد چرا که این حجم از پول 
در دست مردم و در جامعه اگر ساماندهی نشود ممکن است سیل گونه خود را 
در یک بازار نمایان کند و شــاهد آســیب های بسیار در آن بخش باشیم که در 
نهایت اقتصاد را تخریب می کند.براساس آمار، حجم نقدینگی در سال ۹۸ با رقم 
۲ هزار و 4۷۲ هزار میلیارد تومان با رشد ۳۱.۳ درصدی ثبت شد و این در حالی 
اســت که نقدینگی در سال ۹۷ حدود یکهزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان با رشد 
۲۳.۱ درصدی بود. سال ۹۶ نیز با حجم یکهزار و ۵۲۹ میلیارد تومانی نقدینگی 
در کارنامه اقتصادی کشور مواجه بودیم که رشد ۲۲.۱ درصدی را به ثبت رساند. 
حجم نقدینگی سال ۹۵ اما کمتر از این ارقام بود و با یکهزار و ۲۵۳ هزار میلیارد 
تومان و رشــد ۲۳.۲ درصدی بســته شد.  به هر حال، یکی از مهم ترین عوامل 
ایجاد تورم ســاختاری در اقتصاد ایران که بــه کاهش قدرت خرید مردم و فقر 
معیشتی منجر شده، افزایش بی ضابطه نقدینگی است که به  دلیل عدم هدایت 
آن به  سمت تولید، از بازارهای سفته بازی سر در می آورد و منجر به رشد سطح 
عمومی قیمت ها خواهد شد.  از سوی دیگر، اصلی ترین دلیل بروز تورم و رشد 
شــدید قیمت کاالها در این سال ها، سیاست های اشتباه پولی و مالی بوده که 
البته تا حد بسیاری از دست بانک مرکزی خارج و تابع سیاست های دولت بوده 
است. چرا که تکالیف مکرر دولت برای بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و حتی 
بانک ها عامل اصلی جهش شــدید نقدینگی و به دنبال آن جهش قیمت کاالها 
و خدمات اعالم شده که محدودیت های تحریمی هم شدت افزایش نرخ تورم را 
بیشتر کرد. بررسی های آماری نشان می دهد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ 
کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰ است. بنابراین ۶.۸ برابر شدن نقدینگی 

در ۸ سال اخیر هیچ تاثیری در بهبود تولید ناخالص داخلی هم نداشته است.

طی سه ماه گذشته انجام شد؛
 معامله ۳۸۰ میلیون دالر ارز 

در بازار متشکل ارزی
مدیر ارتباطات بازار متشــکل ارز ایران حجم معامالت دالر در این بازار طی سه 
ماهه گذشته را معادل ۳۷۹ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۶۰۰ دالر اعالم کرد.به گزارش 
صدا و سیما، مهدی گوهررستمی با ارائه گزارشی از عملکرد بازار متشکل ارزی 
در سه ماهه نخست سال ۱4۰۰ اظهار داشت: این حجم از معامله، نشان از رشد 
44۱ درصدی حجم معامالت دالر نســبت به بهار ۱۳۹۹ دارد. بر اســاس این 
گزارش، در این مدت پایین ترین و باالترین نرخ معامله شــده دالر به ترتیب ۲۰ 
هزار و ۳۰۰ و ۲۵ هزار و 4۵۲ تومان بوده اســت.وی افزود: این گزارش حکایت 
از عمــق و افزایش قابل توجه حجم معامــالت ارزی در این بازار به عنوان تنها 
مرجع رسمی کشف نرخ )نقدی( اسکناس ارز در کشور دارد.مدیر ارتباطات بازار 
متشکل ارز ایران ادامه داد: حجم معامالت یورو در این بازار طی سه ماه نخست 
امســال معادل ۸۳ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۶۰۰ یورو بوده که این آمار نشــان از 
رشد ۱۳۲۷ درصدی حجم معامالت یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. 
همچنین پایین تریــن و باالترین نرخ معامالتی یورو در این مدت به ترتیب ۲4 
هــزار و۷۰۰ و ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان بوده اســت.وی در رابطه با میانگین نرخ 
ارزهای معامالتی در ســه ماهه اول سال گذشته و امسال افزود: بر اساس آمار، 
میانگین موزون نرخ دالر از ابتدای فروردین تا پایان خردادماه امسال ۲۳ هزار و 

۱۱۷ تومان بوده است. 

قائم مقام بانک مرکزی با اشــاره به رشد اقتصادی 
مثبت کشــور در ســال ۱۳۹۹ بر خروج اقتصاد از 
رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا و فشار تحریم ها 
تأکیــد کرد و نقش حمایت شــبکه بانکی در این 
دســتاورد را ارزشمند دانســت. اکبر کمیجانی در 
نشست دوره ای با مدیران عامل نظام بانکی ضمن 
تشکر از زحمات دکتر همتی رئیس کل سابق بانک 
مرکزی گفت: تالش های ایشــان نقش بسزایی در 
ثبات و آرامش پولی و بانکی کشــور طی سه سال 
گذشته و در اوج فشار تحریم ها داشت.کمیجانی با 
اشاره به انتشار گزارش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ 
توســط بانک مرکزی گفت: خوشبختانه عملکرد 
اقتصاد کشــور در سال گذشــته فراتر از انتظارات 
بود و ایران با توجه به شیوع ویروس کرونا و فشار 
تحریم ها عملکرد خوبی در مقایســه با کشورهای 
منطقه و سایر کشــورهای در حال توسعه داشته 
اســت.وی ادامه داد: رشد اقتصادی کشور از فصل 
دوم سال گذشــته روند مثبتی را در پیش گرفت 
و در فصل ســوم و چهارم تداوم این روند و بهبود 
شــاخص ها در نهایت موجب رشد اقتصادی مثبت 
۳.۶درصدی در سال ۹۹ شد.کمیجانی افزود: رشد 

اقتصادی بدون نفت نیز در ســال ۹۹ معادل ۲.۵ 
درصد بوده است که در مقایسه با رقم ۱.۱درصدی 
ســال ۹۸ افزایش مطلوبی داشــته است.قائم مقام 
بانک مرکــزی اضافه کرد: خوشــبختانه در فصل 
ســوم و چهارم سال گذشــته میزان رشد تشکیل 
ســرمایه ثابت کــه غالباً منفی بوده اســت مثبت 
شــد.وی با اشاره به ابالغ شــیوه نامه کارت رفاهی 
و تأمیــن مالی زنجیــره تولید بــه بانک ها گفت: 
خوشــبختانه پس از مصوبه ســال گذشته دولت 
در این خصوص زیرســاخت های الزم فراهم شــد 
و تــالش و اهتمام بانک ها بــرای اجرای مطلوب 
شیوه نامه مذکور ضروری است.کمیجانی با تشریح 
اقدامــات بانک مرکزی برای تأمیــن ارز کاالهای 
اساســی و دارو گفت: تا کنــون ۶ میلیارد دالر از 
مجموعه ۸ میلیارد دالر تکلیف شــده برای واردات 
کاالهای اساســی و دارو در ســال جاری توســط 
بانک مرکزی تخصیص داده شــده اســت و از این 
میزان مبلغ 4.۵ میلیارد دالر از طریق درآمدهای 
نفتی و یا به شــکل اعتباری تأمین شده است.وی 
ادامه داد: خوشــبختانه تدابیــر الزم برای تأمین 
ارز کاالها اندیشیده اســت.قائم مقام بانک مرکزی 

همچنیــن گفت: آرامش الزم در بــازار بین بانکی 
برقرار اســت و بانک مرکزی اخیراً از طریق اجرای 
سیاســت پولی کنترل رشد نقدینگی را در دستور 
کار داشته است.وی در ادامه بر لزوم تداوم رعایت 
سیاستهای احتیاطی رشــد ترازنامه بانک ها که از 
نیمه دوم ســال گذشته آغاز شده است تأکید کرد 
و نیز با اشــاره به وضعیت اضافه برداشــت بانک ها 
گفت: خوشبختانه میزان اضافه برداشت بانکها طی 
ماه های گذشته به خوبی کنترل شده است و امکان 
کاهش بیشــتر آن نیز وجــود دارد.کمیجانی در 
پایان با اشاره به اجرای قانون جدید صدور چک از 
ابتدای سال جاری گفت: با توجه به اتمام موجودی 
چکهای قدیمی، روند اســتفاده از چک های جدید 
افزایشی است و با توجه به اینکه اجرای این قانون 
الزامی اســت بانک ها باید اهتمام و جدیت الزم در 

این خصوص را داشته باشند.

 تدابیر بانک مرکزی برای تأمین 
ارز کاالهای اساسی

ضریب تکاثر پولی، ضریبی است که قدرت افزایش 
حجم پول را براســاس فعالیــت بانک های تجاری 
نشــان می دهد. ضریب تکاثر پولی، ضریبی اســت 
کــه قدرت افزایش حجم پول را براســاس فعالیت 
بانک های تجاری نشــان می دهد. بــه تعبیر دیگر، 
نشــانگر آن اســت که در ازای هر واحد پایه پولی، 
حجم پــول چقدر تغییر می کند، امــا چه عواملی 
برحجــم پول موثــر واقع می شــود؟هر عاملی که 
سبب افزایش پایه پولی شود، عرضه پول را افزایش 
می دهد. مقدار تغییر در عرضه پول برابر اســت با 
ضریب تکاثری خلق پول ضرب  در تغییر پایه پولی. 
بــه طور خالصه می توان گفــت، تغییر عوامل پایه 
پولی، نسبت اسکناس به سپرده، نرخ ذخیره قانونی 
و نرخ ذخیره اضافی سبب تغییر حجم پول می شود.

تبیین اجزای ضریب تکاثری پول و تاثیر آن 
بر حجم پول

- نسبت اسکناس و مســکوک در دست مردم به 
سپرده های دیداری، نشانگر آن است که مردم چه 
مقدار از معامالت خود را با اســکناس و چه مقدار 

دیگر را با چــک انجام می دهند. اگر مردم تصمیم 
بگیرند بخش بیشــتری از پــول خود را به صورت 
اســکناس نگهــداری کننــد، در اینصورت بخش 
کمتری را به ســپرده دیداری اختصــاص داده و 
بانک ها منابع کمتری برای وام دادن و ایجاد تکاثر 
پولی اعتباری خواهند داشــت و به تبع آن، حجم 

پول کمتر خواهد شد.
- نــرخ ذخیره قانونی: چنانچــه بانک مرکزی نرخ 
ذخیره قانونــی را افزایش دهد، به ازای یک مقدار 
مشــخص ســپرده دیداری نزد بانک های تجاری 
مقــدار ذخیره قانونی بیشــتری طلب می کند، در 
اینصورت بخش کمتری از منابع به دســت آمده 
از طریق این سپرده ها قابل استفاده برای وام دادن 
اســت. به این ترتیب ضریب تکاثر خلق پول و به 

تبع آن حجم پول کاهش می یابد.
- نرخ ذخیــره اضافی: اگر بانک های تجاری به هر 
دلیلی به  ازای یک مقدار سپرده دیداری مشخص 
ذخایــر اضافی بیشــتری نگهداری کننــد، مقدار 
کمتری از منابع به دست آمده از طریق سپرده های 
دیداری را صرف اعطای وام می کنند و وام و اعتبار 

کمتری به وام گیرندگان می پردازند.

عوامل  از  ناشی  اضافی  ذخیره  نرخ  تغییرات 
ذیل است:

الف-نرخ بهره بازار، به معنی افزایش هزینه فرصت 
ذخایــر اضافی و بیکار یا راکــد بانک های تجاری 

است.
ب-نــرخ تنزیل، یا نــرخ بهره قــرض دادن بانک 
مرکزی به بانک های تجاری اســت که در گذشته 

به آن نرخ تنزیل مجدد گفته می شد.
ج-ریســک کمبود نقدینگی، شــاخص ریسک و 
نگرانی مواجه شــدن بانک هــای تجاری با کمبود 

نقدینگی است.
به طــور خالصه می توان گفــت کاهش نرخ بهره 
بازار، افزایش نرخ تنزیل و افزایش ریســک کمبود 
نقدینگــی، منجر بــه افزایش نــرخ ذخایر اضافی 
می شــوند، که سبب خواهد شد ضریب تکاثر خلق 
پول کاهش یافته و حجم پول کاهش  یابد. عکس 
موارد فوق سبب افزایش ضریب تکاثر خلق پول و 

حجم پول می شود.

مفهوم ضریب تکاثر پولی

آگـهی مناقـصه عـمومی
 شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل 

را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

اداره امور قراردادها و پیمانها-  شهرداری کرج

سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش 
نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد 
شد. 3- شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 1/000/000ريال به عنوان  هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك 
شــهر شــهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها واقع در ميدان 
توحيد- بلوار بالل شــهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اســناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 
7- توضيح اينكه به غير از ســپرده شــركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 8- الزم به ذكر است 
هنگام خريد اسناد ارائه رتبه مربوطه و ارائه تاييديه صالحيت در سايت sajar.mporg.ir ،معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مديرعامل، روزنامه آخرين آگهی تغييرات 
اعضای شــركت، كد اقتصادی و گواهينامه صالحيت ايمنی معتبر يا ارائه مدارك مبتنی بر ثبت نام  الزامی ميباشــد. 9- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه 
فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج 
است.11- پيشنهادات مي بايست در پاكتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق هولوگرام برروی پاكت ج تا پايان وقت اداری روز يكشنبه 
مورخ1400/4/13به آدرس كرج-ميدان توحيد – بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود. 12-پيشنهادات رسيده در مورخ 1400/4/14 در كميسيون عالی 

معامالت شهرداري كرج)دفتر شهردار(مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد  
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت  www.karaj.ir مراجعه نمائید. 

حداقل رتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح عملیاتردیف

100درصد نقدی
1

تهیه و اجرای خط کشی بلوک عابر پیاده، رنگ 
 آمیزی سرعتگاههای آسفالتی سطح

 منطقه 2-تا سقف اعتبار
رتبه 5 راه و ترابری8/000/000/000400/000/000
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گزیده خبر

نگرانی هند از گونه جدید ویروس »دلتا 
پالس« کرونا

 مســئوالن بهداشتی هند از شناســایی یک گونه جدید ویروس کرونا موسوم 
بــه »دلتا پالس« خبر دادند که حدود ۲۰ مورد آن در ســه ایالت این کشــور 
شناسایی و موجب نگرانی شــده است.به گزارش رویترز، »راجش بوشان« وزیر 
فدرال بهداشت در یک کنفرانس خبری اعالم کرد که این گونه ویروس از جمله 
در ایالت ماهاراشــترا در ۱۶ مورد مشاهده شــده است. وی خاطرنشان کرد که 
ویروس دلتاپالس قابلیت ســرایت بیشتری دارد و از ایالت های هند خواست که 
تســت کرونا را افزایش دهند.هند روز چهارشــنبه ۵۰ هزار و ۸۴۸ مورد جدید 
کرونا در ۲۴ ســاعت گذشته اعالم کرد که با این حساب شمار کل مبتالیان به 
کرونا در این کشور به ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. حدود ۳۹۰ هزار 
تن نیز در این کشــور جان خود را از دســت داده اند.هند روز دوشنبه همزمان 
با شــروع واکسیناسیون رایگان تمامی بزرگساالن این کشور،  رقم بی سابقه ۸.۶ 
میلیون نفر را مورد تزریق واکســن قرار داد اما کارشناسان ابراز تردید کرده اند 
که واکسیناســیون با همین شــتاب ادامه پیدا نماید و می گویند حداکثر نرخ 
واکسیناسیون روزانه ۴ تا ۵ میلیون نفر است.هر چند هند بزرگترین تولیدکننده 
واکســن در جهان است اما در این کشــور تا کنون ۵.۵ درصد از جمعیت ۹۵۰ 
میلیون نفری واجد شــرایط واکسیناسیون واکسن را دریافت کرده اند. پایتخت 
هند هم با دشواری هایی رو به رو است و مقامات در دهلی نو می گویند بیش از 
۸ میلیون نفر از ســاکنان این شهر هنوز دوز اول واکسن را دریافت نکرده اند و 
واکسینه کردن تمام بزرگســاالن در این شهر با نرخ فعلی بیش از یک سال به 
طول می انجامد.هند از واکســن آسترازنکا تولید داخل توسط انستیتو سرم این 
کشــور و همچنین یک واکســن تولید داخل با نام »کوواکسین« تولید شرکت 
»بهارات بایوتک« اســتفاده می کند. این کشور با این حال ممکن است بزودی 
واکسن »اسپوتنیک V« روسیه را هم توزیع کند و انتظار می رود دولت در سال 

جاری از تولیدکنندگان مهم مانند فایزر هم واکسن وارد نماید.

با وجود کرونا، ثروت جهانی و شمار میلیونرها 
در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت

 کامال بر خالف آنچه انتظار می رفت، به رغم شــیوع ویروس کرونا و پیامدهای 
اقتصادی این بحران، بر اســاس گزارش ساالنه بانک »اعتباری سوئیس«، ثروت 
انباشــته جهان در سال ۲۰۲۰ میالدی به میزان چشــمگیر ۷.۴ درصد )۴۱۸ 
تریلیون دالر( افزایش یافته اســت.به گزارش خبرگزاری افه، بر اساس تازه ترین 
گزارش ارائه شده از این بانک و موسسه تحقیقاتی،  میزان ثروت سرانه یا ثروت 
به ازای هر بزرگسال در سال ۲۰۲۰ میالدی، با رشد شش درصدی به رقم رکورد 
۷۹ هزار و ۹۵۲ دالر رسید.همچنین شمار میلیونرها در جهان در سال گذشته، 
۵.۲ میلیون نفر افزایش یافته و به ۵۶.۱ میلیون نفر رســیده است.به نوشته افه، 
توضیح اصلی این امر اینکه برخالف آنچه در بحران مالی سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، 
دولت ها و بانک های مرکزی اقدامات ســریع و قاطعــی را برای کاهش آثار این 
بحران انجام دادند. »نانت هچلر« مدیر بخش تحقیقات و امور مالی بانک کردیت 
سوئیس گفت: سرعت و ماهیت بی سابقه سیاست هایی که اتخاذ شد، روند نزولی 
بازارها را معکوس کرد.بر اســاس این گزارش، اگرچه در ابتدای همه گیری و در 
سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰، تأثیر در بازارها شدید بود و ثروت خانوارها ۱۷.۵ 
تریلیون دالر )-۴.۴٪( کاهش یافت اما روند بهبود بسیار سریع اتفاق افتاد و این 
ضرر مالی تا اواسط سال جبران شد. امری که سبب شد تا سال ۲۰۲۰ میالدی با 
ثروت انباشته ۲۸.۷ تریلیون دالری در مقایسه با پایان سال ۲۰۱۹، پایان یابد.از 
جمله دالیل افزایش ثروت، رشد بازارهای سهام، افزایش ارزش بخش مستغالت 
و مســکن و پس انداز بی ســابقه مردم در دوران شــیوع کرونا در سال گذشته 
میالدی اســت. افزایش نرخ پس انداز به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا رخ 
داد که مصرف را کاهش و پرداخت وام های مسکن و اجاره را به تعویق انداخت و 
کاهش بیشتر مصرف در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ را به دنبال داشت.طبق اطالعات 
این گزارش، بیشترین افزایش ثروت در آمریکای شمالی و اروپا با رشد به ترتیب 
۱۲.۴ و ۹.۲ درصدی بوده اســت. در حالی که ســومین پیروز بزرگ این کارزار، 
چین بوده که به تنهایی ۴.۲ درصد از افزایش ثروت جهانی را به خود اختصاص 
داد.بیشترین تأثیر منفی کرونا بر ثروت، در هند و آمریکای التین دیده می شود؛ 
منطقه ای کــه در آن کاهش ارزش پول ملی و کاهش تولید ناخالص داخلی در 
کنار هم موجب کاهش ۴.۴ درصدی و ۴.۱۱ درصدی ثروت کل شــد.بر اساس 
محاســبات اقتصاددانان این نهاد، میزان ثروت جهانی طی پنج سال آینده ۳۹ 
درصد افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۵ به ۵۸۳ تریلیون دالر خواهد رسید.

سفیر ایران در ژنو: 
گزارش ضد ایرانی شورای حقوق بشر بر 

اساس دستور کار سیاسی است
ســفیر ایران در ژنــو در واکنش به 
ایرانی شــورای حقوق  گزارش ضد 
بشر سازمان ملل متحد تصریح کرد 
که این سند بر اساس یک دستور کار 
کامال سیاسی و ناظر بر حجم زیادی 
از اطالعــات غیر دقیق و روایت های 
نادرســت تهیه شده است. اسماعیل 

بقایی هامانه، ســفیر و نماینده دائم ایران نزد ســازمان ملل متحد در ژنو با 
ایراد سخنانی در چهل و هفتمین نشست شورای حقوق بشر یادآورشد که 
جمهوری اسالمی کاماًل به حمایت و ارتقای حقوق بشر متعهد و به تعهدات 
بین المللی خود احترام می گذارد و بر همین اساس دیروز چهارمین گزارش 
ملی خود را درباره اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به کمیته 
حقوق بشــر ارائه کرد.بر اساس گزارش العالم، بقایی هامانه افزود: ما از همه 
کشــورها می خواهیم که اصول جهانی بودن، بی طرفی و گزینشی برخورد 
نکردن را در بررســی مسائل حقوق بشر و حذف اســتانداردهای دوگانه و 
سیاسی کاری را رعایت کنند. از همه کسانی که واقعاً به حقوق بشر اهمیت 
می دهند، می خواهیم ضرورت حاکمیت قانون و محوریت سیســتم های 
قضایی را در حفظ حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشــر مورد شناسائی 
قرار دهند.نماینده دائم کشورمان با بیان اینکه مردم ایران در برابر اقدامات 
قهرآمیز، یک جانبه و بی رحمانه رژیم سابق آمریکا که به عنوان یک راهبرد 
برای تحت فشار قرار دادن »حداکثری« بر مردم ایران استفاده شد، »حداکثر 
مقاومت« را نشــان داد افزود: ایاالت متحده، میراث غیرقانونی و غیرانسانی 
دولت ســابق را که کاماًل مخالف قوانین بین المللی و اصول اساسی بشریت 
است، ادامه می دهد.میراثی که آمریکا به گفته او »حتی در زمان همه گیری 
کرونا، تحریم های یک جانبه خود را بدون توجه به حکم دیوان بین المللی 
دادگســتری) ICJ( در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ که به آمریکا دستور داد هرگونه 
مانع بر ســر راه صادرات مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشــکی به ایران را 
بردارد، تشــدید کرد.«بقایی هامانه توضیح داد: ایاالت متحده، حامیان آن 
و کشورهایی که اقدامات یک جانبه و اجباری واشنگتن را اعمال می کنند، 
باید پاسخگوی نقض گسترده و شدید حقوق بشر باشند. به گفته او، چگونه 
کســانی که چنین اقدامات وحشیانه یک جانبه قهرآمیز را اعمال می کنند، 
منطقاً ادعا می کنند که از حقوق بشــر ایرانیان مراقبت می کنند.ســفیر و 
نماینده دائم ایران در ژنو ادامه داد که گزارش ضد ایرانی شورای حقوق بشر 
مبتنی بر یک دستور کار کامال سیاسی است که توسط گروهی از کشورهای 
هم فکر یا جانبدار که مدت هاســت حقوق بشر را به عنوان بخشی از برنامه 
های خصمانه خود علیه ایران اســتفاده ابزاری می کنند، ارائه شد.به گفته 
وی، محصــول چنین ماموریت پیش داورانه ای بــه طور اجتناب ناپذیری 
تقویت پیش داوری ها اســت. پس آیا نباید به فکر خاتمه این حلقه و دور 

بیهوده بود ؟

واکنش ایران به توقیف دامنه 
وب سایت های ایرانی از سوی آمریکا

سخنگوی نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل در واکنش به توقیف دامنه 
برخی وب ســایت های ایرانی توسط آمریکا، آن را تالش برای محدودسازی 
آزادی بیــان تلقی کرد.به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، شــاهرخ ناظمی 
ســخنگوی هیئت نمایندگی دائمی ایران در ســازمان ملل درباره توقیف 
دامنه برخی از وب ســایت ها از ســوی وزرات دادگســتری آمریکا گفت 
که این کشــور ســعی دارد مانع آزادی بیان شــود. ناظمی ادامه داد: با رد 
کردن این اقدام غیرقانونی و زورگویانه که تالشــی است برای محدودسازی 
آزادی بیان، این مسئله از مجاری قانونی پیگیری خواهد شد. بر اساس این 
گزارش، اظهارات ناظمی در پی این مطرح می شــود که دولت آمریکا روز 
سه شنبه دامنه وبسایت شبکه خبری پرس تی وی، وابسته به صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران به آدرس Presstv.com را توقیف کرد.همچنین دامنه 
وبســایت های العالم و المسیره نیز توســط آمریکا توقیف شده است.در پی 
این اقدام، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهارنظر درخصوص توقیف 
دامنه وبسایت پرس تی وی، العالم و المیسره توسط دولت بایدن امتناع کرد. 
لورا روزن، خبرنگار برجســته آمریکایی درر توییتی نوشــت که ند پرایس، 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده اســت که چیزی برای گفتن 
درخصوص توقیف دامنه وبســایت پرس تی وی توســط واشنگتن ندارد اما 
گفت که از نظر وی ممکن است وزارت دادگستری آمریکا به زودی در این 

خصوص اطالعاتی ارائه دهد.

 روابط میان واشنگتن و پکن بر سر
 دوراهی قرار دارد

ســفیر چین در آمریکا با بیان آنکه تنش در روابط میان دو کشــور افزایش 
یافته، اعالم کرد که واشــنگتن را ترک خواهد کرد.»چوی تیانکای« سفیر 
چین در آمریکا، روز سه شنبه با اشاره به افزایش تنش میان آمریکا و چین، 
از کناره گیری از سمت خود بعد از ۸ سال خبر داد.این مقام ارشد چین که 
۶۸ ســال سن دارد، سه سال بیش از سن بازنشستگی برای دیگر همکاران 
خود در چین، یعنی ۶۵ سال، به کار خود ادامه داده است و اکنون می گوید: 
»روابــط میان آمریکا و چین بر ســر دوراهی قرار دارد. من تا ابد دوســتی 
عمیقی با چینی های ســاکن آمریکا خواهم داشــت و آن ها را عزیز خواهم 
دانست.«تیانکای در ادامه افزود: »روابط میان واشنگتن و پکن بر سر دوراهی 
قرار دارد، سیاست چین نیز وارد مرحله جدیدی برای بازسازی شده است و 
بایــد میان مذاکره و همکاری؛ یا تقابل و درگیری یکی را انتخاب کرد.«این 
مقــام چینی در ادامه به هم وطنان خــود در آمریکا گفت: »در حال حاضر 
مســئولیت چینی هایی که در خارج به فعالیت می پردازند بیشــتر اســت. 
امیدوارم شــما همچنان با قوت کار خود را ادامه دهید و از منافع اساســی 
مردم چین برای ارتقاء صلح جهانی، ثبات و رفاه دفاع کنید.«چوی تیانکای 
طوالنی ترین دوره خدمت در مقام ســفیر چین در آمریکا را داشته است و 
در بحبوحه تنش های میان دو کشــور، از جمله اقدامات در دوره ریاســت 
جمهوری »دونالد ترامپ« مانند »بســتن کنســولگری ها، محدودیت علیه 
روزنامه نگاران، اتهامات درباره نقض حقوق بشر و منشا شیوع ویروس کرونا 
و همچنین وخیم شدن تنش ها بر سر تایوان« در سفارت واشنگتن حضور 
داشته است.دولت کنونی آمریکا به ریاست جمهوری »جو بایدن« نیز تقریبا 
در مســائل کلیدی راه ترامپ را در پیش گرفته و این باعث شــده است تا 
این مقام ارشــد چین در آمریکا روابط میان دو کشــور را »بر سر دوراهی« 

ارزیابی کند.

صف آرایی روسیه و ناتو در دریای سیاه
 وزارت دفــاع روســیه در حالی از برگــزاری رزمایش بزرگ 
هوایــی در دریای ســیاه خبر داد که همزمــان رزمایش ناتو 
در این پهنه آبی در حال انجام اســت.به گزارش وزارت دفاع 
روســیه، این رزمایش دریایی دو روزه با شــرکت واحدهای 
هوایی ناوگان دریای ســیاه روســیه در دو مرحله برگزار شد 
و تا بامداد روز چهارشــنبه ادامه داشــت.  در مرحله نخست 
این رزمایش، جنگنده های سوخو-۲۴ ام.ار به تجسس هوایی 
برای یافتن اهداف دریایی شــامل ناوها و زیردریایی دشمن 
فرضی پرداختند. ســپس جنگنده های سوخو-۳۰ اس.ام و 
هواپیماهای آبی-خاکــی بی-۱۲ و بالگردهای نظامی کا-۲۷ 
پ.ال اقدام به نابودی و بمباران اهداف دریایی و زمینی کردند. 

روسیه توانمندی نظامی در کریمه را تقویت می کند 
در همین حال تارنمای روسی »نووستی کریما« روز سه شنبه 
اعالم کرد که به دســتور سرگئی شــایگو وزیر دفاع روسیه، 
بخشــی از واحدهای ارتش روسیه برای تقویت گروه نظامیان 
روس در کریمه به این شبه جزیره منتقل می شود. واحدهای 
جدید نظامی در چند پایگاه نظامی کریمه مستقر می شوند 
و این اقدام با هدف تقویت توانمندی نظامی روســیه در این 

منطقه صورت می گیرد. 

دو ناو ناتو وارد دریای سیاه شد
رزمایش روســیه در دریای ســیاه در حالی برگزار شد که دو 
رزمناو ناتو روز دوشــنبه وارد این پهنه آبی شدند. واحدهای 
دریایی و هوایی ناوگان روسیه در دریای سیاه، این دو ناو ناتو 
مجهز به موشک های هدایت شونده را تحت کنترل گرفتند 
و هر کجا که این ناو بروند، واحدهای نظامی روســیه با فاصله 
معینی آن را دنبال می کنند. قرار اســت ناو آمریکایی یو اس 
اس لیبون نیز در دریای سیاه حضور بیابد. این اقدامات آمریکا 

و پیمان ناتو برای اعمال فشــار بر روسیه و حمایت از اوکراین 
در رویارویی سیاسی و نظامی این کشور در برابر روسها انجام 
می گیرد. وزارت دفاع اوکراین در این رابطه اعالم کرده است 
که امروز چهارشنبه رزمایشی را در منطقه هرسون در جنوب 
این کشــور )در مجاورت منطقه کریمه( برگزار می شــود. به 
گزارش رسانه های روسی، اوکراین می خواهد عملیات نظامی 
علیه روسیه را با هدف بازپس گرفتن شبه جزیره کریمه که در 
سال ۲۰۱۴ با برگزاری همه پرسی عمومی و اعالم استقالل از 

کی یف به روسیه ملحق شد، تمرین کند. 

ناتو در دریای سیاه رزماش برگزار می کند
 )۲۰۲۱–Sea Breeze( « ۲۰۲۱-رزمایش دریایی »ســی بریز
از هفته آینده در آب های دریای ســیاه آغاز می شــود که در 
آن کشــتی های جنگی نیروی دریایی اوکراین و کشــورهای 
عضو ناتو شرکت می کنند.به گزارش شبکه تلویزیونی روسی 
تســارگراد، وزارت خارجه آمریکا هدف رزمایش ناتو با عنوان 

»سی بریز-۲۰۲۱ » را افزایش سرعت عملیاتی واحدهای ناتو 
در دریای سیاه و تحکیم امنیت دریایی این پهنه ابی خوانده 
اســت.  انتظار می رود تا ۴۰ فروند ناو و ناوچه موشک انداز و 
کشتی های پشتیبانی آمریکا و کشورهای دیگر عضو ناتو در 
این رزمایش دریایی شــرکت کنند. در این رزمایش دریایی، 
ناوهای کشــورهای شــرکت کننده مانورهای تاکتیکی را در 
هماهنگــی با یکدیگر انجام می دهند، آموزش های مربوط به 
سازماندهی ارتباطات، اقدامات مین یابی و انتقال محموله در 
حال حرکت نیز انجام خواهند شــد.رزمایش نیروهای ناتو در 
اوکراین که از ســال ۱۹۹۷ برگزار می شود، از سال ۲۰۱۴ با 
قیام روس تبارها در شــرق اوکراین و ملحق شدن کریمه به 
روســیه ابعاد بسیار گسترده تری یافته است. این رزمایش ها 
که در آبهای دریای ســیاه و با شرکت کشورهای این منطقه 
و نیز بازیگران فرامنطقه ای و عضو ناتو ازجمله آمریکا، کانادا 
و کشورهای اروپایی عضور ناتو برگزار می شود، در واقع صف 
آرایی ناتو و روســیه است و مســکو بارها در مورد پیامد این 
رویارویی و تبعات آن برای امنیت منطقه هشــدار داده است.
امسال در رزمایش »ســی بریز-۲۰۲۱ » که از ۲۸ ماه  ژوئن 
تا ۱۰ جوالی )۷ تیر تا ۱۹ تیر ماه( برگزار می شــود، ناوهای 
اوکراین، آمریکا، کانادا، انگلیس، هلند، رومانی، بلغارســتان، 
یونان، ترکیه و لتونی و برخی کشورهای همکار با ناتو شرکت 
می کنند.ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه به 
تازگی در این رابطه اعالم کرد که رزمایش ناتو در اوکراین در 
واقع برای سرپوش گذاشــتن به تحویل تسلیحات مدرن به 
اوکراین است و به بهانه برگزاری رزمایش، سالح های پیشرفته 
به این کشور تحویل خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع روسیه 
خاطرنشان کرد که واحدهای نظامی روسیه به دقت رزمایش 
ناتو در دریای ســیاه را تحت نظر خواهند داشت و در صورت 

نیاز بطور مناسب به آن پاسخ می دهند.   

نامزد جانشینی مرکل به بایدن نسبت به شروع »جنگ سرد جدید با چین« هشدار داد
نامزد ارشد جانشینی آنگال مرکل در مقام صدر اعظم بعدی آلمان به جو بایدن نسبت به شروع کردن »یک جنگ سرد جدید با چین« هشدار داد؛ نشانه ای از اینکه رهبر بعدی 
این قدرت اروپایی به همان اندازه رهبر در حال کناره گیری آن موی دماغ واشنگتن است.به گزارش واشنگتن اگزماینر، آرمین الشت، رهبر حزب اتحاد دموکرات مسیحی آلمان 
و نامزد ارشد جانشینی مرکل در صدر اعظمی در یک مراسم متعلق به فدراسیون صنایع آلمان اظهار کرد: من مطمئن نیستم رئیس جمهور آمریکا خواستار ایجاد یک جنگ سرد 
جدید با چین باشد.او اظهار کرد: او یک سری مواضع بسیار قاطع دارد که نسبت به حوزه های که ما به عنوان اروپایی ها می توانیم همپیمان باشیم نگرش رقابتی نشان می دهد. 
اما اگر کسی خواستار شروع یک جنگ جدید است این پاسخی غلط خواهد بود.الشت که در حال ایجاد کمپینش برای جانشینی مرکل پیرامون برنامه »از زنجیر رها کردن« 
صنعت آلمان در ضمن حفاظت از محیط زیست است، بر »حمایت« از استراتژی مرکل در قبال چین تاکید کرده و تلویحا به این اشاره کرد که اولویتهای برلین ممکن است 
سطحی از خودسانسورگری در قبال مسائلی همچون حقوق بشر را الزامی کند.بنا به گفته مترجم حاضر در این مراسم الشت گفت: ما معیارهای حقوق بشری صریح داریم که 
باید در گفتگوی ما نه همیشه به صورت علنی ذکر شوند. راه ها و تدابیر دیگری برای صحبت درباره آن وجود دارد. اما روابط تجاری و اقتصادی ما و روابط ما به لحاظ حفاظت 
از آب و هوا تنها در صورتی کارکرد دارند که ما با دولت همکاری کنیم.تمایل برلین برای پیگیری روابط اقتصادی با برخی مناطق غیردموکراتیک جهان به قیمت گذشتن از 
دیدگاه های آمریکا درباره ریســکهای راهبردی یا امنیتی در سالهای اخیر باعث پیچیده شدن همکاری های ترانس آتالنتیک شده است.بیزاری علنی ترامپ از مرکل در سطح 
بین المللی به عنوان مقصر روابط ضعیف میان برلین و واشنگتن اعالم شد اما مقامهای آلمان در ماه های اخیر هشدارهای آمریکا درخصوص مسائلی کلیدی همچون ساخت خط 
لوله انتقال گاز نورد استریم ۲ را به چالش کشیده اند.دولت بایدن برای یک سری تحریمهای مرتبط با این خط لوله که اجازه به انتقال گاز روسیه به صورت مستقیم به آلمان 

بدون گذشتن از خاک اوکراین را می دهد، معافیت در نظر گرفت.

وزیر دفاع روسیه دیروز )چهارشنبه( 
گفت، ائتالف ناتو طی ۲۰ سال گذشته 
هیچ نتیجه ملموسی در افغانستان به 
دســت نیاورده و این کشــور بعد از 
خروج این ائتــالف به احتمال زیاد با 

یک جنگ داخلی مواجه می شود.
به گــزارش خبرگزاری اســپوتنیک، 
سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در 
نهمیــن کنفرانس امنیت بین المللی 
مسکو اظهار کرد: تحوالت افغانستان 
نیازمنــد توجــه ویژه هم از ســوی 
کشورهای همسایه و هم سازمان های 
بین المللی است. باید پذیرفت در مدت 
۲۰ سالی که یک ائتالف چشمگیر از 
نیروهای غربی در این کشــور صرف 
کرده انــد این اتالف نتوانســته نتایج 
چشــمگیر به لحاظ ایجــاد ثبات و 
تشکیل ســاختارهای با ثبات دولت 
در این کشور به دست بیاورد .شویگو 
خاطرنشان کرد: بعد از خروج نیروهای 
ناتو بــه احتمال زیــاد جنگ داخلی 
ممکن است در افغانستان از سر گرفته 
شود و این جنگ داخلی با همه تبعات 

منفی آن شامل وخامت هر چه بیشتر 
وضعیت معیشــت مــردم، مهاجرت 
گســترده و اشــاعه افراط گــری به 
کشورهای همسایه همراه خواهد بود .

وزیر دفاع روسیه تاکید کرد، تروریسم 
تهدیــدی کلیــدی برای ثبــات در 
.شــویگو  اســت  آفریقا  و  خاورمیانه 
عنوان کرد: ســازمان های تروریستی 
ثبات  تهدیــد اصلی علیــه  مختلف 
منطقه هســتند. بعــد از محو گروه 
تروریســتی داعش در سوریه و عراق، 
شــبه نظامیان تعلیم دیده شــروع به 
مهاجــرت فعال به کشــورهای دیگر 
کردنــد و اکثر آنها بــه لیبی منتقل 
شدند و همچنین سلولهای تروریستی 
در کشورهای مالی، جمهوری آفریقای 
مرکزی و موزامبیــک وجود دارند .از 

ســوی دیگر به گفته شویگو، استقرار 
موشــک های میانبرد آمریکا در آسیا 
می تواند مناطق شــرقی روسیه را با 
تهدیــد مواجه کند .ایــن وزیر دولت 
روســیه یادآور شــد، بعــد از خروج 
آمریکا از معاهده سالح های هسته ای 
میانبرد دیگر محدودیتی نســبت به 
تولید و اســتقرار موشــک های این 
دســته از جمله در آسیا وجود ندارد.

وی در ادامــه ایــن اظهاراتش گفت:  
از نقطه نظــر نظامی ترکیــب مولفه 
موشک های تهاجمی و ابزارهای دفاع 
ضد موشــکی می تواند توازن قوا را نه 
فقط در منطقه بلکه در سراسر جهان 
تغییر دهد. چنانچه نسبت به استقرار 
موشــک های میانبرد تصمیم گرفته 
شود این مســاله تهدیدی را متوجه 

مناطق شرقی فدراسیون روسیه می 
کشورهای  کرد،  تاکید  کند.شــویگو 
حــوزه جنوب شــرق آســیا تحت 
فشارهای اقتصادی خارجی مجبور به 
ایجاد ائتالف های مشابه با ناتو شده اند.

وی افزود: فشارهای اقتصادی تهاجمی 
به منظور ایجاد تغییر در سیاست های 
کشورهای مستقل استفاده می شوند 
و ایــن یــک روند دیگــر زمانه اخیر 
اســت. در این راستا تحریم های مالی 
و اقتصادی فعاالنه استفاده شده و در 
تکمیل آنها از سیاســت زور، حوادث 
نظامــی تحریک آمیــز و کمپین های 
اشــاعه اطالعات دروغ اســتفاده می 
شــود. فعال ترین حالت این مســاله 
در جنوب شرق آسیا ابراز شده است 
. کشــورهای این منطقــه مجبور به 
انتخاب ایجاد ائتالف های مشابه با ناتو 
شده اند و این موضوع به آنها تحمیل 
شده اســت.همچنین شرکت کشتی 
های ناتــو در مانور هــای نظامی در 
جنوب شرق آسیا ریسک های مربوط 

به حوادث نظامی را افزایش می دهد.

شویگو وزیر دفاع روسیه:
  افغانستان احتماال درگیر 

جنگ داخلی می شود

 آمریکا و چین احتمال دیدار وزرای خارجه 
را بررسی می کنند

یک روزنامه انگلیســی مدعی است که آمریکا و چین در حال بررسی گزینه 
دیدار وزرای خارجه دو کشور در حاشیه اجالس هفته آتی جی ۲۰ هستند.

، فایننشــال تایمز امروز چهارشنبه از قصد آمریکا و چین برای بررسی امکان 
دیدار »آنتونی بلینکن« و »وانگ یی« وزرای خارجه دو کشــور در نشســت 
جی ۲۰ خبر داد که قرار اســت هفته آینده در ایتالیا برگزار شود.این روزنامه 
همچنین مدعی شد که دولت واشــنگتن به پکن اطالع داده که مایل است 
»وندی شرمن« معاون وزارت خارجه آمریکا، تابستان امسال سفری به چین 
داشته باشد.گفته می شود که کاخ سفید گفتگوهای داخلی هم پیرامون اعزام 
»جیک ســالیوان« مشاور امنیتی یا »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا به 
چین داشــته تا به این ترتیب، مقدمات دیدار رؤسای جمهور دو کشور فراهم 
شود.نشست هفته آتی جی ۲۰ در سطح وزرای خارجه برگزار می شود حال 
آنکه نشست ســران برای ماه میالدی اکتبر تدارک دیده خواهد شد.چین و 
آمریکا درباره بسیاری از مســائل حقوق بشری، تجاری و سیاسی با یکدیگر 
اختالف نظر دارند حال آنکه واشنگتن بدون ارائه هرگونه مدرکی مدعی است 

که پکن باید از بابت منشاء شیوع کووید ۱۹ نیز پاسخگو باشد.

گوترش مایل به ادامه همکاری با دولت 
جدید ایرانی است

ســخنگوی دبیرکل ســازمان ملل در واکنش به انتخابات ریاست جمهوری 
ایــران گفت که آنتونیو گوترش مایل به ادامه همــکاری با مقامات ایرانی بر 
مبنای احترام متقابل است.استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل 
در نشســت خبری هفتگی خود در پاسخ به ســوالی درباره انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۸ خردادماه در کشــورمان گفت: ما از نتیجه انتخابات اخیر ایران 
مطلعیم و می دانیم که ابراهیم رئیســی در آن به پیروزی دست یافته است.

بنابر گزارش وب ســایت سازمان ملل، وی ادامه داد: آنتونیو گوترش، دبیرکل 
ســازمان ملل مایل به ادامه همکاری با مقام های ایرانی درخصوص مســائل 
مبتنی بر احترام متقابل، در راســتای منافع ایران، مردم این کشــور و مردم 
منطقه است.استفان دوجاریک همچنین در پاسخ به این سوال که آیا گوترش 
پیام تبریک برای رئیس جمهور منتخب ایران فرستاده است؟ گفت: تردیدی 
ندارم که روند معمول دنبال خواهد شد اما این کار، اغلب در زمانی نزدیک به 
تاریخ تحلیف انجام می شود که تا جایی که می دانم شش هفته دیگر خواهد 
بود.طی روزهای گذشــته سران بسیاری از کشورها و شخصیت های سیاسی 

پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفتند.
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کم کاری تیروئید می تواند عوارض متعددی برای بدن داشته باشد، اما 
یکــی از عجیب ترین مواردی که درپی کم کاری این غده بروز می کند، 
درد پا است. در کم کاری تیروئید این غده دیگر توانایی تولید هورمون 
کافــی مورد نیاز بدن را ندارد. در نتیجه، کمبود هورمون می تواند باعث 
بروز اختالالت شــیمیایی در بخش های مختلف بدن از جمله سیستم 
ایمنی و متابولیســم )ســوخت و ساز( شود. خوشــبختانه در صورت 
تشخیص به موقع کم کاری تیروئید، درمان آن به سهولت انجام می شود. 
عالئم ابتدایی بیماری کم کاری تیروئید شــامل موارد ذیل می شود: ۱- 
افزایش وزن ۲- بزرگ شــدن تیروئید )گواتر( ۳- ضعف و بی حالی ۴- 
ریزش مو و یا نازک شدن آن ۵- پوست خشک و پوسته پوسته شدن آن 

۶- حساسیت به سرما ۷- درد عضالت یا گرفتگی آن ها.

محققان دریافتند افزایش سطح دو مولکول کوچک که نحوه رمزگشایی 
ژن ها را تنظیم می کنند، به نام میکرو RNA، احتمال ابتال به ســندرم 
 ۲۶a- به نام -۱۶ و RNA تاکوتســوبو را افزایش می دهد. این دو میکرو
قبال در خون بیماران مبتال به سندرم تاکوتسوبو شناسایی شده بود، اما 
تاکنون مشخص نبود که آیا آ ن ها در توسعه این بیماری نقش دارند یا 
خیر، اما آخرین تحقیق که توسط بنیاد قلب انگلیس تامین مالی شده 
و در مجله تحقیقات قلب و عروق منتشــر شــده است، ممکن است به 
دانشــمندان کمک کند تا این بیماری را بهتر درک کرده و روش های 
جدیدی برای شناسایی و درمان افراد در معرض خطر بیابند. پروفسور 
سیان هاردینگ، استاد داروسازی قلب در موسسه ملی قلب و ریه کالج 

امپریال، گفت: سندرم تاکوتسوبو یک بیماری جدی است.

اولین اشــتباه ندانستن مقدار واقعی انرژی محصوالت است. بسیاری از 
افراد، با اعتقاد به اینکه غذا های کامال سالم خریداری می کنند، عالقه ای 
به دانســتن میزان کالری آن ها ندارنــد و در نتیجه، آن ها بیش از حد 
الزم چنیــن غذایی مصرف می کنند. معموال مردم مصرف محصوالت و 
خوراکی های ســالم را ترجیح می دهند. به طور مثال، آن ها در فروشگاه 
چیزی خریداری می کنند که ظاهرا برای الغری مناسب بوده که بدون 
چربی، بدون شکر و ... است، اما نباید از این خوراکی ها نیز زیاد استفاده 
کرد. اشتباه دوم انتقال سریع از زندگی روزانه به یک رژیم کامال جدید 
برای الغری اســت. مقاومت در برابر یک رژیم کامال متفاوت، برای بدن 
شــما ممکن است بسیار دشوار باشد و این تالش بی نتیجه بماند. وقتی 
فردی تصمیم می گیرد که از روز خاصی شروع به خوردن غذا به صورت 
کامال متفــاوت کند، مثال بگوید من عصر غــذا نمی خورم، یا صبحانه 

نمی خورم یا از گوشت و پروتئین امتناع می کنم، من ساالد می خورم.

 تاثیر کم کاری تیروئید
 در بروز درد پا

درمان سندرم قلب شکسته با 
شناسایی دو مولکول کلیدی

چرا الغر نمی شویم؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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مراسم تعویض پرچم گنبد حرم مطهر رضوی

بررسی لکسس LX 570 مدل 2021، آفرودر پیر و مجلل
ده ها سال است که کالس خودروهای شاسی بلند لوکس ایجاد شده اما یکی از نمونه های کمتر دیده شده آن ها یعنی لکسس LX همواره 
در سایه قرار گرفته است. LX در سال ۱۹۹۶ رونمایی و جلوتر از کادیالک اسکالید، لینکلن ناویگیتور و اینفینیتی QX80/QX۵۶ وارد 
بازار شــد. این خودرو بر اساس نماد برجسته شاسی بلندهای لوکس یعنی تویوتا لندکروزر ساخته شده و فلسفه آن افزودن ویژگی های 
لوکس و راحت منحصر به فرد لکسس به توانایی های روی جاده و خارج از جاده لندکروزر بوده است. این ترکیب گرچه به اندازه بسیاری 
از رقبای خود، محبوبیت نیافت اما هنوز پیروان و عالقه مندان خود را دارد و باید ما را نیز از این گروه بدانید. مدل فعلی یعنی نسل سوم 
LX علیرغم معرفی در نزدیک به یک و نیم دهه پیش و به لطف مجموعه ای از فیس لیفت ها در جلوپنجره دوکی شکل و چراغ های جدید 
و بازسازی فضای کابین، خودرویی نسبتاً مدرن به نظر می رسد. ما خریداران واقعی در طول زمان از برخی کمبودها آزرده خواهند شد. 
من پزشک حاذقی از اهواز را می شناسم که نسبت به کمبود برخی آپشن های ساده در این خودروی لوکس گالیه داشت. به عنوان مثال 
شــارژر بی سیم این خودرو برخی از گوشی های هوشمند را پشتیبانی نمی کند. سیستم اطالعات و سرگرمی آن هم ناخوشایند است و 

گرافیک ها و انیمیشن های آن باستانی به نظر می رسند. 

راحت ترین و سخت ترین سناریو برای انتخابی جام جهانی
قرعه کشی مرحله سوم انتخابی جام جهانی به منزله تعیین ۴ سهمیه مستقیم و یک سهمیه پلی آف آسیا در جام جهانی ۲0۲۲ 
قطر روز دهم تیرماه برگزار می شود و تیم ملی ایران هم رقبای خود را می شناسد. راحت ترین: ایران- کره جنوبی- امارات - چین 
- عمان- لبنان. طبق تجربه و وضعیت کنونی تیم ها، به جز کره حنوبی که در سال های اخیر توفیقی مقابل ایران نداشته، مابقی 
تیم ها شامل امارات، چین، عمان و لبنان، در زمره تیم های درجه دوم و حتی سوم آسیا به شمار می روند و در بازی های یک دهه 
اخیر، عملکرد چندان مثبتی نداشتند و برای ایران مشکلی خلق نکردند. سخت ترین: ایران - استرالیا - عربستان- عراق- سوریه 
– ویتنام. در این سو، ایران همواره در برابر تیم های عربستان، عراق و سوریه با مسائل حاشیه ای و چالشی مواجه است و بازی های 
این تیم ها با ایران، فراتر از مسائل فنی می شود. همچنین استرالیا تیمی است که سال هاست با ایران دیداری نداشته و بازیکنان 
این تیم در لیگ های اروپایی بازی می کنند. ویتنام به عنوان آخرین تیم گروه پیشرفت شگرفی در سالیان گذشته داشته و هیچ 
شــباهتی به تیم کم نام و نشان گذشته ندارد و نسبت به لبنان )دیگر تیم سید ۶( رقیب سرسخت تری به شمار می رود. در این 

گروه، استرالیا و عربستان در جام جهانی ۲0۱8 حضور داشتند و سوریه هم تا مرحله پلی آف پیش رفته بود.

گر پند تلخ میدهمت، رتشرو مباش
تلخی بیاد آر هک خاصیت دواست

ر پای چون روشنی رسد ز چراغی هک مرده استرد راه چاه و چشم تو همواره رد قفاسترد شیپ پای بنگر و آنگه گذا
چون ردد هب شود ز طبیبی هک مبتالست

کاشتیم هگ کشت، زان سبب گندم ن
ما را بجای آرد رد انبار، لوبیاست رد کشور وجود، هنر بهترین غناسترد آسمان علم، عمل ربرتین رپاست میجوی گرهچ زعم تو ز اندیشه ربرت است
میپوی گرهچ راه تو رد کام اژداهست

پیشنهاد

چهره روز

اقتصاد اسالمی و عدالت در تفکر اسالمی
»اصــول و مبانی اقتصاد اســالمی« تالیف حســن 
آقانظری در ۲۱0 صفحه با شــمارگان ۵00 نسخه و 
قیمت ۲۹ هزار تومان در انتشارات سمت و با همکاری 
پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است. کتاب 
حاضر به عنوان متــن درس »اصول و مبانی اقتصاد 
اسالمی« برای دانشجویان رشته های علوم اقتصادی 
گرایش اقتصاد اســالمی تدوین شــده و بنا بر اعالم، 
افزون بر جامعه دانشگاهی برای سایر عالقه مندان به 
این حوزه نیز مفید است. کتاب از سه بخش تشکیل 
شده است. در بخش اول نویسنده کلیات و مفاهیم را 
در قالب شش فصل با عناوین »مفهوم علم اقتصاد«، 
»مفهوم مکتــب اقتصادی«، »مفهــوم نظام اقتصاد 
اســالمی«، »فرق بین سه مفهوم علم، مکتب و نظام اقتصادی«، »تعریف احکام شریعت و اقسام 
آن ها)اقسام ثابت و متغیر(« و »روش استنباط اصول مکتبی –حقوقی- اقتصاد اسالمی از احکام 
فقهی« تبیین کرده است. نویسنده بخش دوم را به مبانی حقوقی اقتصاد اسالمی )اصول اقتصاد 
اسالمی( اختصاص داده است. این بخش نیز از پنج فصل با عناوین »اصل مالکیت مختلط«، »مبانی 
حقوقی توزیع درآمد«، »اصل آزادی محدود اقتصادی )اصل هدایت، نظارت، سیاســت گذاری در 
حوزه اقتصاد(« »اصل جریان پول و سرمایه نقدی براساس نرخ سود« و »عدالت و توازن اقتصادی« 
تشکیل شده است. بخش سوم کتاب نیز مبانی علمی اقتصاد اسالمی را توضیح می دهد. این بخش 
از سه فصل »تبعیت بخش اعتباری اقتصاد از بخش واقعی آن«، »سازوکار بازار از نظر آموزه های 

اسالمی )چگونگی شکل گیری بازار(« و »تخصیص بهینه منابع« تشکیل شده است. 

هوشنگ مرادی کرمانی
هوشنگ مرادی کرمانی نویسندهٔ معاصر ایرانی است. 
شهرت او به خاطر کتاب هایی است که برای کودکان 
و نوجوانان نوشــته و شماری از این ها که به فیلم نیز 
درآمده اســت. اولین داســتان وی به نام »کوچه ما 
خوشبخت ها« در مجله خوشــه )به سردبیری ادبی 
شاملو( منتشر شد که حال و هوای طنز آلود داشت. 
در ســال ۱۳۴۹ یا ۱۳۵0 اولین کتاب داســتان وی 
»معصومه« حاوی چند قصه متفاوت و کتاب دیگری 
به نام »من غزال ترسیده ای هستم« به چاپ رسیدند. 
در سال ۱۳۵۳ داســتان »قصه های مجید« را خلق 
می کند، داستان پسر نوجوانی که همراه با »بی بی« 
پیر زن مهربان، زندگی می کند. همین قصه ها، جایزه 
مخصوص »کتاب برگزیده ســال۱۳۶۴« را نصیب وی ساخت. اما اولین جایزه نویسندگی اش به 
خاطر »بچه های قالی باف خانه« بود که در سال ۱۳۵۹ جایزه نقدی شورای کتاب کودک و جایزه 
جهانی اندرســن در ســال ۱۹8۶ را به او اختصاص داد. این داستان، سرگذشت کودکانی را بیان 
می کند که به خاطر وضع نابسامان زندگی خانواده مجبور بودند در سنین کودکی به قالیباف خانه ها 
بروند و در بدترین شــرایط کار کنند. او در مورد نوشتن این داستان می گوید: »برای نوشتن این 
داستان ماه ها به کرمان رفتم و در کنار بافندگان قالی نشستم تا احساس آن ها را به خوبی درک 
کنم«. درک و لمس آنچه که می نویســد، از خصوصیات نویســندگی کرمانی اســت که در تمام 

داستان های او می توان احساس کرد. می توان گفت مرادی با تمام وجود می نویسد.

فرهنگ

یک هنرمند موسیقی با تاکید بر لزوم تربیت مخاطب حرفه ای موسیقی، یکی از معضالت این بخش را 
فقدان مخاطب عنوان می کند. او در این زمینه توضیح می دهد: نمی توان از مخاطبی که با موســیقی 
ایرانی آشنا نمی شود، ساز را هیچ جا نمی بیند و اطالعاتی از راه مدرسه یا رسانه ندارد یا نمی تواند روی 
هم چهار ســاز ملی را نام ببرد انتظار داشــت. این به معنای ضعف مخاطب است و ضعف مخاطب نیز 
هزاران مخاطره برای موسیقی یک کشور ایجاد می کند. آزاده امیریـ  نوازنده تارـ  هفته گذشته در سری 
اجراهای آنالین ماه و نوا به همت بنیاد رودکی به روی صحنه رفت. در همین راستا خبرنگار ایسنا گفت 
وگویی با این هنرمند در راســتای حال و هوای اجراهای آنالین، حمایت از هنرمندان موسیقی ایرانی 
و انتظاراتی که هنرمندان موسیقی ایرانی از مسئوالن جهت حمایت از موسیقی دارند، داشته است. او 
در ابتدا درباره اجراهای آنالین موسیقی بیان می کند: پیش از این با آغاز شیوع کرونا اجراهای آنالینی 
در خارج از ایران داشتیم ولی کنسرت آنالینی که هفته گذشته به روی صحنه بردیم، نخستین اجرای 
آنالین من در ایران بود. این اجرا، تجربه خوبی بود؛ از آنجایی که همه چیز خیلی منظم صورت گرفت 
و ما تا زمان کنســرت به عنوان مجریان کار نگرانی هیچ چیزی همانند گرفتن مجوز را نداشتیم و این 
کار برعهده مسووالن برگزارکننده بود. البته این نکته که دست اندرکاران برگزاری کنسرت اهالی اهل 

فرهنگ بودند هم بی تاثیر نبود.

 نمی توان از مخاطبی که ساز 
را نمی بیند انتظار داشت
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