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وزیر نیرو گفت: جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تا با توجه به موقعیت ژئوپولوتیک ویژه خود و هم چنین وجود شرایط زیرساختی مناسبی که در اختیار دارد، 
میزبانی »مرکز انرژی های پاک اکو« را بر عهده بگیرد.به گزارش وزارت نیرو، »رضا اردکانیان« روز پنجشنبه در چهارمین نشست وزیران انرژی اکو، ضمن قدردانی 
از برگزارکنندگان و کارشناسانی که زحمات زیادی را برای افزایش اثربخشی آن عهده دار شده اند، اظهار کرد: امیدوارم مقامات که مسئولیت تامین انرژی کشورهای 
متبوع را عهد دار هستند، در آستانه ورود به تابستان، چالش های این فصل را با سربلندی و موفقیت پشت سر بگذارند.وی افزود: منطقه اکو از ظرفیت های غنی و 

پتانسیل های ارزشمند منابع انسانی و طبیعی، ذخایر انرژی، بخش خصوص توانمند و نیز مزیت های ممتاز اتصاالت منطقه ای بهره مند....
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وزیر نیرو در چهارمین نشست وزیران انرژی اکو:

ایران آمادگی میزبانی »مرکز انرژی های پاک اکو« را دارد
info@sobh-eqtesad.ir

طرح »مسکن کرامت« اکسیر ایجاد 
تحرک اقتصادی در دولت سیزدهم

رییس دانشــکده کارآفرینی دانشــگاه تهران از طرح »مسکن 
کرامت« به عنوان اکســیر ایجاد تحرک اقتصــادی در دولت 
سیزدهم نام برد و گفت: این طرح حداقل یک میلیون اشتغال 
دایم ایجاد خواهد کرد و چرخهای تولید قریب به یکصد صنعت 
را به گردش درمی آورد.غالمحســین حســینی نیا، دانشــیار 
و رییس دانشــکده کارآفرینی دانشــگاه تهران اظهار داشت: 
بر اســاس اصل 31 قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران، 
مسکن  متناســب  با نیاز، حق  هر فرد و خانواده  ایرانی  است  و 
دولت  موظف  اســت  با رعایت  اولویت  برای  آنها که  نیازمندترند 
به  خصوص  روستانشــینان  و کارگران  زمینه  اجرای  این  اصل  
را فراهم  کند.وی افزود: بدون شــک داشتن مسکن متناسب 
با نیاز از ضروری ترین نیازهای نوع بشــر است که بسیاری از 
نیازمندیها ، هویتها و حرمت ها در درون آن معنا و مفهوم می 
یابد؛ بر این اســاس تامین مسکن امن و سالم و در استطاعت 
خانوار، برای همه و ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه مسکن 
و تعادل بخشی به بازار مسکن به همراه بهبود مدیریت بخش 
مســکن  ، ایجاد هماهنگی بین برنامه های مســکن ، توسعه 
شهری و روستایی و سیاستهای آمایشی و کاهش نابرابری های 
منطقه ای در برخورداری از مسکن مناسب ضمن حفظ فرهنگ 
و هویت اســالمی و ملی  از اهداف راهبردی دولت ســیزدهم 
در بخش مســکن  به شمار می رود.حســینی نیا تصریح کرد: 
بهسازی، نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و روستایی 
و نیز ســاماندهی حاشیه نشــینی های موجود و جلوگیری از 
گســترش آن نیز ضرورتی انکارناپذیر است که توجه بیش از 
پیش همه مسووالن ذیربط را می طلبد.وی ادامه داد: متاسفانه 
علیرغم همه تالشــهایی که تاکنون در کشــور برای رفع  این 
معضل اساسی شده است، به ویژه طرح مسکن مهر در دولتهای 
نهم و دهم، هنوز معضل مسکن به شکل آزار دهنده ای خانواده 
های  ایرانی  و به ویژه جوانان و اقشــار ضعیف و متوســط را 
درگیر خود ســاخته و  بی برنامگی  و عدم اراده دولت یازدهم 
و دوازدهــم که نه تنها برنامه ای برای خانــه دار کردن مردم 
نداشــتند، بلکه طرحهــای قبلی را نیز مزخــرف خواندند، بر 
گستردگی و پیچیدگی این معضل افزود و قیمت مسکن را به 
آسمان رساند.رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران اذعان 
داشــت: در وصف این مشکل همین بس که کارشناسان مدت 
انتظار یک جوان برای خانه دار شــدن در شهر تهران را یکصد 
ســال برآورد کرده اند.وی افزود: در این میان به نظر می رسد 
طرح » مسکن کرامت » که توسط   گروهی از اساتید  دانشکده 
کارآفرینی دانشــگاه تهران طراحی  و  از سوی رییس جمهور 
منتخب جناب آقای دکتر رییسی طرح شد، پاسخ حساب شده 

و برنامه ریزی شده ای به این مطالبه به حق شهروندان باشد.
حسینی نیا در تشریح این طرح گفت: این طرح با بررسی و آسیب 
شناسی طرحهای مسکن قبلی به شکلی برنامه ریزی شده است 
که ضمن داشتن نقاط قوت طرحهای قبلی با نوآوری های ارایه 
شده از نقاط ضعف طرحهای مشابه قبلی برکنار باشد.وی ادامه 
داد: کلمه »کرامت« در واقع مخفف ویژگی های اصلی این طرح 
اســت  که شامل » کیفیت«، » راحتی »، »ارزانی » مسووالنه 
و مشــارکتی » و » تمام شده و قابل ســکونت« است.معاون 
اســبق وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی در خصوص ضعف های 
طرح های قبلی مسکن گفت: از جمله نقاط ضعف و مشکالت 
طرحهای قبلی که عمدتا در قالب تعاونی ها و  شرکتهای انبوه 
سازان اجرایی شــده و  در طرح مسکن کرامت چاره اندیشی 
شده است عبارت از 5 مشکل اصلی است.وی افزود: نخستین 
مشکل، سهم باالی قیمت زمین در قیمت تمام شده واحدهای 
مسکونی بود که در طرح کرامت،  تامین زمین مناسب و ارزان 
و بعضا  تهیه زمین رایگان در جوار شهرکهای صنعتی و کارگری 
و نیز فازهای توسعه ای شهرهای جدید پیش بینی شده و در 
بافتهای فرســوده نیز زمین به عنوان آورده متقاضیان در نظر 
گرفته شــده تا بتوانند از مزایای دیگر این طرح استفاده کنند.

حسینی نیا ادامه داد: دومین مشکل، ضعف مدیریت اقتصادی 
تعاونی ها به دلیل پایین بودن آموزش های فنی الزم بود که در 
طرح کرامت، سازوکارهای الزم برای استخدام مدیران حرفه ای 
متخصص و جدایی مالکیت از مدیریت اندیشیده شده است.این 
استاد دانشگاه، طوالنی شدن پروژه های مربوط به تعاونی های 
مسکن را سومین مشکل رایج طرح های قبلی دانست و گفت: 
در طرح کرامت با اتخاذ ســازوکارهایی بــرای مدیریت پروژه،  
تزریق به موقع نقدینگی و مصالح و اتخاذ سازوکارهای بازدارنده 
تنبیهی برای مسببین اخالل در طرح، این موضوع مهم تمهید 
شده است.وی افزود: چهارمین مشکل، عدم همکاری مناسب 
ســازمانهای ذیربط با تعاونی های مسکن و انبوه سازان بود که 
در طرح کرامت، با ســازماندهی و تشــکیل قرارگاه سازندگی 
طرح کرامت به ریاست شخص رییس دولت و برگزاری هفتگی 
جلســات این معضل مهم مدیریت می شود.حسینی نیا اذعان 
داشــت: مشکل پنجم، عدم تأمین به موقع اعتبارات الزم برای 
تکمیل پروژه هــای تعاونی ها بود که در طرح کرامت با هدایت 
صحیح نقدینگی به سمت تولید مسکن ، مکانیزمهای نوآورانه 
تامین مالی بغیر از سیستم سنتی وام بانکی تعبیه شده است.

رییس دانشــکده کارآفرینی دانشــگاه تهران خاطرنشان کرد: 
طرح مســکن کرامت می تواند در دوره ای کوتاه باعث ایجاد 
تحول اساسی مثبتی در اقتصاد و تولید کشور باشد؛ چرا که با 
هدف گذاری تولید یک میلیون واحد مسکونی که مصوبه قانونی 
مجلس را هم به پشــتوانه دارد نه تنها گام اساســی در تامین 
مسکن مردم برداشته می شــود بلکه به عنوان موتور محرکه 
سایر بخش های اقتصادی عمل می کند؛ این طرح حداقل یک 
میلیون اشتغال دایم ایجاد خواهد کرد و چرخهای تولید قریب 

به یکصد صنعت را به گردش درمی آورد.

رهبر معظم انقالب، صبح دیروز ُدز اول واکســن »کــوو ایران برکت« را دریافت کرده 
و تاکید کردند:  باید این افتخار ملی )تولید واکســن ایرانــی( را پاس بداریم.، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی، صبــح دیروز )جمعه 4 تیرماه( ُدز اول 
واکســن »کووایران برکت« را دریافت کردند.این واکسن که محصول تالش محققان و 
دانشــمندان جوان ایرانی است به تازگی مجوز مصرف را با اتکا به دانش بومی دریافت 
کرد و ایران به یکی از ۶ کشــور تولیدکننده واکسن کرونا در جهان تبدیل شد. رهبر 
انقالب اســالمی پس از تزریق واکسن، با تشــکر از همه دست اندرکارانی که با دانش، 
تجربه و کوشش علمی و عملی خود کشور را از این افتخار ملی برخوردار کردند، گفتند: 
از وزیر محترم و همه مجموعه بهداشتی و درمانی کشور، از آقای مخبر و همکارانشان 
که در این قضیه نیز همچون مسائل دیگر با دلسوزی، عالقه مندی، ابتکار و توانایی ظاهر 
شدند و از آقایان دکتر مرندی و دکتر سجادی به دلیل مراقبت های همیشگی از وضع 
سالمتی بنده، صمیمانه تشکر می کنم.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اصرارهایی 
که از چند ماه قبل برای تزریق واکسن به ایشان وجود داشت، خاطرنشان کردند: من 
اوالً مایل نبودم از واکســن غیرایرانی استفاده کنم بنابراین گفتم منتظر واکسن ایرانی 
می مانم؛ چرا که باید این افتخار ملی را پاس بداریم و تا وقتی امکان پیشگیری و عالج 

در داخل وجود دارد، چرا از آن اســتفاده نکنیم؟ایشان افزودند: البته وقتی نیاز باشد، 
اســتفاده از واکسن خارجی در کنار واکسن ایرانی نیز ایرادی ندارد، اما باید به واکسن 
ایرانی احترام بگذاریم و از همه دانشمندان جوان، پرتالش و فعال در تولید این واکسن 
و ســایر مراکزی که در کشور مشغول تولید واکسن هستند، تشکر کنیم.رهبر انقالب 
اســالمی گفتند: عالوه بر اصرار به استفاده از واکسن ایرانی، تأکید داشتم که دریافت 
واکســن در نوبت طبیعی خود انجام شــود که امروز بحمداهلل افراد باالی ۸۰ سال و 
هم ســن بنده، اغلب واکسن را دریافت کرده اند.ایشان همچنین بر ضرورت ثبت اسناد 
علمی و انتشــار مقاالت مربوط به واکسن تأکید کردند و افزودند: در کنار تولید قوی، 
سریع و بهنگام واکسن، اسناد و مقاالت علمی آن را نیز برای آگاهی دنیا از کار بزرگ 
خود آماده و منتشــر کنید.در ادامه آقای دکتر نمکی وزیر بهداشــت درمان و آموزش 
پزشــکی، با تشــکر از حمایت های رهبر انقالب، به مدیریت خوب پیک چهارم کرونا 
در کشور در مقایسه با کشــورهای دیگر و ثبت مدل درمان ایرانی اشاره کرد و گفت: 
در خصوص واکســن، از ابتدا برای خرید و همچنین انتقال دانش فنی اقدامات خوبی 
انجام شد و ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام نیز عالوه بر واکسن در تأمین ماسک و 
دستگاه اکسیژن ساز همکاری بسیار مناسبی انجام داد.دکتر نمکی با اشاره به رسوا شدن 

آمریکایی ها در ادعای نبود محدودیت در انتقال تجهیزات و دارو به ایران گفت: پس از 
آنکه ما مجوز واکسن صادر کردیم، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد امکان انتقال واکسن 
به ایران وجود دارد که نشــان داد حرف های قبلی آنها دروغ بوده اســت.وزیر بهداشت 
گفت: تا پایان مرداد گروههای آسیب پذیر، بیماران صعب العالج و افراد باالی ۶۰ سال 
واکسن دریافت خواهند کرد و پس از آن دانش آموزان و عوامل مدارس در نوبت تزریق 
قــرار می گیرند.دکتر نمکی همچنین از فعالیت یک گروه ویژه برای ثبت مســتندات 
علمی واکسن های مختلفی که در کشور در حال تولید هستند و ارائه این مستندات به 
سازمانهای جهانی خبر داد.وی درباره رعایت های الزم پس از تزریق واکسن نیز گفت: 
همچنان باید از ماســک استفاده شود، چرا که واکسن احتمال بیماری سخت را پایین 
می آورد اما همچنان احتمال ابتال وجود دارد.همچنین آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( نیز تزریق واکسن به رهبر انقالب اسالمی را اتفاقی منحصر بفرد 
و ترجمه عملی اعتماد بنفس داخلی و اتکاء به جوانان و تالش های بیش از ۲۰۰ جوان 
متخصص با میانگین ســّنی زیر 3۰ سال دانست.مخبر با اشاره به تالش های محققان 
شرکت های دانش بنیان در تولید انبوه ونتیالتور و داروهایی مانند رمدیسیور، گفت: تا 

پایان شهریور بخش عمده ای از نیاز کشور به واکسن تأمین خواهد شد.

بلینکن: 
با ایران بر سر بازگشت به برجام اختالفات جدی داریم

وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشــترک با همتای فرانسوی خود مدعی شد که 
واشــنگتن تنها درصورت پایبندی ایران به تعهدات هسته ایش می تواند با تهران به توافق 
دست یابد.به گزارش الجزیره، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در کنفرانس 
خبری مشترک خود با ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه گفت: اختالفاتی جدی با ایران 
بر سر بازگشــت به تعهدات هسته ای وجود دارد. دســتیابی ایران به سالح اتمی نه فقط 
تهدیدی برای منطقه بلکه تهدیدی برای جهان است.وی در ادامه اظهارات خود گفت: تنها 
در صورتی با ایران به توافق می رسیم که این کشور به تعهدات هسته ای خود پایبند باشد.

وزیــر خارجه آمریکا، بلینکن همچنین فقدان توافــق فنی میان ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را یک  نگرانی جدی خواند.این اظهارات در حالی است که مسئوالن کشورمان 
بارها تاکید کرده اند که از ســوی ایران آنچه که الزم بوده انجام شــده و اکنون این طرف 
مقابل اســت که باید تصمیم ســخت خود در ارتباط با احیای برجام را بگیرد.سیدعباس 
عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان روز یکشنبه پس از پایان دور ششم مذاکرات 
وین گفته بود: پیشرفت مذاکرات در این دور نسبتا خوب بوده از جهت اینکه متن به مقدار 
زیادی آماده اســت و آن مقداری هم که آماده نیست حداقل یک وضعیت کامال مشخص 
دارد و یک تصویری از اختالفات نشان می دهد و اینکه در چه مرحله ای هستیم. این موضوع 

حتما می تواند به تصمیم گیران جهت اتخاذ تصمیم درست کمک کند.

گروسی درخصوص گفت وگوهای فنی با ایران به 
شورای حکام گزارش می دهد

سخنگوی آژانس اتمی اعالم کرد که رافائل گروسی امروز قرار است درخصوص همکاری 
فنی با ایران به شــورای حکام گزارشــی ارائه کند. الرنس نورمن، خبرنگار ارشــد وال 
اســتریت ژورنال روز جمعه در توییتی به نقل سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نوشت که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس قرار است امروز درخصوص گفت وگوها بر سر 
توافق نظارتی با ایران به شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش دهد.بعد 
از الزام مجلس شــورای اســالمی، ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اسفندماه سال 
گذشــته توافقی سه ماهه برای تســهیل فعالیت های راستی آزمایی آژانس امضا کردند 
که این توافق پس از پایان مهلت ســه ماهه به مدت یــک ماه دیگر یعنی تا تاریخ ۲4 

ژوئن تمدید شد.

با ابالغ مصوبه ستاد کرونا؛
بسته حمایت از کسب و کارهای آسیب 

دیده از کرونا تا شهریور تمدید شد
به موجب مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا، اجرای بســته حمایت از 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تا شهریور 14۰۰ تمدید شد.، اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعالم کرد: مصوبه هفتاد و 
یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر تمدید بسته حمایت 
از کســب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا که به تأیید 
مراجع ذیربط و رئیس جمهوری رسیده، ابالغ شد. بر این اساس، مهلت 
ثبت نام مشــاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا که 
متقاضی اخذ تسهیالت کرونایی هستند، تا پایان شهریور ماه 14۰۰ و 
با شرایط دستورالعمل ابالغ شده قبلی توسط کارگروه اقتصادی مقابله 
با کرونا تمدید شده است.این بسته شامل حمایت های مالیاتی، بانکی، 
بیمه ای و ســایر حمایت ها بوده و به موجب مصوبه کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا، مراکز آموزشی، آموزشگاه ها 
و مهد کودک ها، مراکز فرهنگی، هنری و رســانه ای، موزه ها، سینماها 
و تئاترها، مراکز تفریحی، باغ وحش ها و شــهربازی ها، مراکز ورزشی، 
مراکز مربوط به گردشــگری، شــرکت های حمل و نقل مسافر برون 
شهری، مراکز پذیرایی، قنادی، آرایشگاه های مردانه، زنانه مشمول این 
بسته حمایتی خواهند بود.یکی از تسهیالت در نظر گرفته شده در این 
مصوبه برای حمایت های مالیاتی، آن اســت که برای مشاغل و کسب 
و کارهای به شــدت آســیب دیده از کرونا، بدهی مالیاتی قطعی شده 
مالیات های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آنها تا 
پایان سال 13۹۹ بوده است، تا تاریخ 31 شهریور ماه سال جاری بدون 
محاســبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال می شود. همچنین 
به موجب حمایت های بانکی، اقســاط تسهیالت دریافتی این کسب و 
کارهای آســیب دیده که موعد پرداخت آنها در چهارماهه اول ســال 
14۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشــده، منوط به آنکه بدهی 
آنها به شبکه بانکی تا تاریخ 1 بهمن 13۹۹ در طبقه جاری قرار گرفته 
باشد به انتهای دوره تقسیط منتقل می شود تا طی چهار قسط پس از 

آخرین قسط وصول شود.

 ورود محموله یک میلیون دوزی 
واکسن کرونا به ایران

صبح روز پنج شــنبه محموله ای حاوی یک میلیون دوز واکسن کرونا وارد ایران شده 
اســت.مهرداد جمال ارونقی- معاون فنی گمرک ایران- در این رابطه به ایســنا توضیح 
داد که ساعت ۶:15 روز )پنجشنبه( همزمان با سوم تیرماه محموله دیگر واکسن کرونا 
حاوی 5۷ بسته  به فرودگاه امام خمینی )ره( رسید که تشریفات گمرکی آن در حداقل 
زمان انجام و تحویل نمایندگان وزارت بهداشــت شده است.به گفته وی، این محموله 
یک میلیون دوزی توسط هالل احمر وارد کشور شده که هفته گذشته نیز یک میلیون 
دوز دیگر توســط این ســازمان وارد و ترخیص شــده بود.این مقام مسئول در گمرک 
ایران، آخرین وضعیت ورود واکســن کرونا به ایران را نیز اعالم کرد و گفت که از نیمه 
بهمن پارســال تا کنون هجده مرحله واکسن وارد ایران شده  که ۹ مرحله حاوی ۹۲۰ 
هزار دوز از روســیه و ۹ مرحله دیگر از سایر کشــورها بوده است.طبق گفته ارونقی، با 
محموله ورودی امروز، مجموع واکسن وارداتی به ایران  به ۷ میلیون ۸4۷ هزار و ۸۰۰ 

دوز می رسد.

بنابر اعالم وزارت بهداشت:
کرونا ۱۱۵ قربانی دیگر گرفت

مرکز روابط عمومی وزارت بهداشــت از فوت 115 بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته 
خبر داد و اعالم کرد در حال حاضر 3۲ شــهر در وضعیت قرمز، 1۷4 شهر در وضعیت 
نارنجی و ۲4۲ شهر در وضعیت زرد قرار دارند. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم 
کرد: تاکنون 4 میلیون و 415 هزار و ۸۶4 نفر دوز اول واکســن کرونا و یک میلیون و 
1۲۷ هزار و ۸۸۶ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در 
کشــور به 5 میلیون و 543 هزار و ۷5۰ دوز رسید.تا دیروز 4 تیرماه 14۰۰ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، 1۰ هزار و ۸۲۰ بیمار جدید مبتال به کووید 1۹ در کشور 
شناسایی شــد که هزار و 3۹۷ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید 1۹ در 
کشــور به ســه میلیون و 15۰ هزار و ۹4۹ نفر رسید.در طول ۲4 ساعت گذشته، 115 
بیمار کووید 1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸3 
هزار و 5۸۸ نفر رسید.تا کنون دو میلیون ۸۰۹ هزار و 5۹5 نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سه هزار و ۲1۹ نفر از بیماران مبتال به کووید 1۹ در 

بخش  مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

رهبر انقالب پس از دریافت واکسن »کوو ایران برکت«: 

منتظر واکسن ایرانی ماندم برای پاسداشت افتخار ملی
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روحانی در مراسم بهره برداری از طرح های وزارت نفت:گزیده خبر

مردم ایران آمریکا را وادار به مذاکره کردند
رئیس جمهور گفت: گازرســانی به روستاها در این هشت سال نسبت به هشت سال 
قبل، ۲۵ برابر شــده است و این مسئله ای بســیار مهم است.، حجت االسالم حسن 
روحانی رئیس جمهور در مراســم بهره برداری از چند طرح بزرگ وزارت نفت گفت: 
گازرسانی به روســتاها در این هشت سال نسبت به هشت سال قبل، ۲۵ برابر شده 
است و این مسئله ای بسیار مهم است.رئیس جمهور اظهار داشت: همچنین در بخش 
صنعت هم در این هشت سال نسبت به هشت سال قبل، اقدامات قابل توجهی انجام 

شده است که نشان می دهد همه مسئوالن برای آبادانی کشور تالش کردند.
وی متذکر شــد: این در حالی است که ما در ســال های اخیر درگیر بحران تحریم 
شدید، جنگ اقتصادی، شیوع بیماری کرونا و مشکالت دیگر در کشور بودیم اما روند 
توسعه و پیشرفت کشور بسیار قابل توجه بوده است.روحانی ادامه داد: خوشحالیم که 
هفتاد و پنجمین پنج شــنبه افتتاح ها فرا رسید و امروز روز افتخار آمیزی برای همه 
ما بود به این دلیل که بیش از دو هزار و ۸۰۰ روستای کشورمان که متصل به شبکه 
گازرسانی شده بودند، افتتاح رسمی این کار انجام شد. همچنین ۲۱ شهر در سراسر 
کشــور گازرسانی شده اند.رئیس جمهور تصریح کرد: امروز ما به گازرسانی در معیار 
۹۵ درصد در سراســر کشور رسیده ایم و شاید این آمار در سطح جهان یک آمار بی 
نظیر باشد که در کشوری ۹۵ درصد مردم از شبکه گازرسانی سراسری استفاده و بهره 
برداری می کنند. این رقم یک افتخار برای دولت یازدهم و دوازدهم اســت و پاسخی 
قاطع به کسانی اســت که در گوشه و کنار نسبت به دولت یازدهم و دوازدهم با بی 
انصافی صحبت می کنند.وی افزود: فقط در یک موضوع یعنی گازرسانی به روستاها، 
این دولت نسبت به تمام دولت های گذشته از زمان رژیم گذشته تا سال ۹۲ اقدامات 
قابل توجهی انجام داده است و هر کاری که در تمام این مدت انجام شده بود، دولت 

تدبیر و امید توانست ۲.۵ برابر آن اقدامات را در این هشت سال انجام دهد.
روحانی بیان کرد: ۱۴ هزار روســتا گازرســانی شدند. این در حالی است که پیش از 
انقالب شــاید یک روستا فقط گازرسانی شده بود و در تهران هم خبری از گازرسانی 
در آن مقطع نبود و مردم کپسول گاز در دست داشتند و سر خیابان ها می ایستادند 
تا کپسول گاز دریافت کنند. حتی در این سالهای اخیر و ۲۰ سال پیش، بسیاری از 
محله های شــمال تهران هم گاز نداشتند و مردم از انبار گازوئیل برای گرما استفاده 
می کردند.رئیس جمهور تأکید کرد: یک تحول بسیار عظیم در گازرسانی در کشورمان 
انجام شــده است. گازرسانی در روستاها در آغاز دولت تدبیر و امید حدود ۵۴ درصد 
بود اما االن به ۸۵ درصد رســیده است. همچنین گازرسانی در شهرها تقریباً به صد 
درصد رسیده اســت. بنابراین کار گازرسانی در کشور تقریباً به اتمام رسیده است و 
ما به همه عوامل چون مهندسان و کارگران در کشور که اقدامات قابل توجهی را در 
این زمینه انجــام دادند، افتخار می کنیم.وی تصریح کرد: حقوق ملت ما بیش از هر 
زمان دیگری در بخش نفت و گاز تأمین شــده است. در جاهایی که میدان مشترک 
وجود دارد، هم ما و هم همسایگان ما می توانند از آن استفاده کنندو حق مردم ما این 
است که ما هم به اندازه همسایگان از این میادین مشترک استفاده کنیم. برای مثال 
در پارس جنوبی بخش اعظمی از این گاز را قطر استفاده می کرد و ما نمی توانستیم 
استفاده کنیم اما امروز بیش از کشور قطر از گاز پارس جنوبی استفاده می کنیم. بهره 
برداری از این میدان مشترک نسبت به سال ۹۲، ۲.۵ برابر شده است که کار بزرگی 

است.روحانی گفت: همچنین در مسئله غرب کارون باید بگویم که ما با عراق مشترک 
هستیم و آنان استفاده زیادی از غرب کارون داشتند و ما نسبت به سال ۹۲، االن ۵ 
برابر از این ظرفیت استفاده می کنیم. بنابراین در این هشت سال نسبت به حقوق ملت 
توجه خاص و ویژه  ای داشته  ایم.رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این مدت نسبت 
به محیط زیســت کار ویژه ای انجام شــده، اظهار داشت: در آغاز این دولت بنزین و 
گازوئیلی که استفاده می کردیم آلودگی های بسیار زیادی ایجاد می کرد و ناچار بودیم 
به دلیل تحریم از بنزین پتروشیمی استفاده کنیم که بسیار خطرناک بود و سالمت 
مــردم را به خطر می انداخت. در حال حاضر ۷۶ درصد بنزین ما یورو و۴ اســت و از 
این بنزین اســتفاده می شود و با استانداردهای جهانی منطبق است.وی افزود: ما در 
همه این زمینه ها پیشــرفت کرده ایم که برای سالمت مردم و محیط زیست بسیار 
حیاتی اســت. همچنین فلرهایی که امروز جمع آوری شده و دیگر نمی سوزد تأثیر 
بسیار خوبی بر محیط زیســت دارد. گازرسانی روستاها هم اثر مطلوبی روی محیط 
زیست دارد چرا که مردم در گذشته ناچار بودند از هیزم و چوب برای گرما و پخت و 
پز استفاده کنند و محیط زیست را تخریب می کردند. البته چاره ای نداشتند اما امروز 
گاز به دست مردم رسیده و محیط زیست ما حفظ می شود. زمانی که بوته ها تخریب 
نمی شود تأثیر بســزایی در حفظ محیط زیست دارد و سالمت هوا و محیط زیست 
را در پــی دارد.روحانی بیان کرد: ما بنزین و گازوئیل را وارد می کردیم و حتی ناچار 
بودیم گاز را به ویژه در فصل زمســتان وارد کنیم اما امروز در بنزین، گاز و گازوئیل 
نه تنها خودکفا هستیم بلکه صادر کننده نیز هستیم و این افتخار بسیار بزرگی برای 
ماست. بنده دچار حیرت از کسانی هستم که گاهی از اوقات در گوشه ای می نشینند 
و می گویند که این دولت چه کار کرده است؟ باید بگویم که دولت در همه بخش ها با 
افتخار صحبت می کند و فقط اگر اقدامات دولت در بخش نفت و گاز را مورد بررسی 
قرار دهیم می بینیم تا چه حد افتخارآمیز بوده است.وی ادامه داد: اقدامات دولت در 
زمینه حفظ محیط زیســت و صادرات بسیار قابل توجه بوده است و امروز بخشی از 
واردات ما متکی به صادرات فرآورده های نفتی و گاز اســت. همچنین ما به اقشار کم 
مصرف که خود به خود کم درآمد هم هستند، توجه ویژه کردیم.روحانی اظهار داشت: 
در این دولت بود که آب، برق و گاز برای کم مصرفان به ویژه روستاییان رایگان شد. 
گویا برخی از افراد خیلی برایشان سخت است که این موضوع را مطرح کنند و فکر می 
کنندکه اگر این موضوع را بگویند، افتخاری برای دولت تدبیر و امید می شود. خیر؛ این 
افتخار برای نظام است و ما کاره ای نیستیم و خادم هستیم و همه این کارهای بزرگ 
را مردم انجام دادند.رئیس جمهور تصریح کرد: این رایگان شدن آب و برق قول امام 
راحل به مردم بود و این قول را دولت دوازدهم انجام داد. امام )ره( به مردم گفته بود 
که آب و برق را برای شما رایگان می کنیم که البته گاز را امام نفرموده بود و اتوبوس 
گفتــه بود که ما گاز را به جای آن رایــگان کردیم. آب، برق و گاز را که امام )ره( در 
بهشــت زهرا به مردم گفته بود رایگان می شود، در دولت دوازدهم اجرایی شد و این 
جزو افتخارات ما و نظام اســت و دهان کســانی که با توهین نسبت به امام صحبت 
می کردند، برای همیشه بسته شد و برای همیشه حرف های ناروایی که می زدند، پایان 
یافت.رئیس جمهور با بیان اینکه در این دولت کار بزرگی نسبت به روستاها انجام شد، 
گفت: تقریباً ارتباطات به معنای شــبکه مجازی و فضای مجازی را به همه روستاها 

رسانده ایم و ۹۸ درصد روستاهای ما از فضای مجازی استفاده می کنند.وی ادامه داد: 
شــغل بسیاری از روستاییان بر مبنای فضای مجازی است. شبکه های بهداشت، راه، 
مدارس و آموزش هم توســعه عظیمی در این دولت پیدا کرد. در این دولت مدرسه 
کپری برای همیشه از بین رفت و تمام شد. مدارس، آباد و کالس های نو بنیانگذاری 
شــد. در دوران کرونــا دانش آموزان مدارس مجازی را تجربــه کردند و هر چقدر ما 
به روســتاها خدمت کنیم، کم اســت.روحانی تصریح کرد: روستاییان بسیار کوشا و 
زحمتکش هســتند و امنیت غذایی ما را آنان تأمین می کنند. کشاورزان و عزیزان ما 
در دامپروری هستند که موادغذایی کشور را تأمین می کنند و هر اقدامی که نسبت 
به آنان انجام دهیم، کم اســت.رئیس جمهور افزود: فاصله شهر و روستا مدام در حال 
کم شــدن است به این معنا که همه امتیازاتی که در شهرها وجود دارد، به روستاها 
هم می رود و زمانی که این فاصله کاهش پیدا می کند، مهاجرت ها هم کم می شود. ما 
امروز شرایط بسیار مناسبی را در روستاها شاهد هستیم که مسئله گازرسانی، تأمین 
آب آشامیدنی و برق روستاها از مصادیق آن است.وی گفت: روزانه بین ۹ تا ۱۰ روستا 
را گازکشی می کنیم. همچنین در روز حدود ۲۰ روستا را به ارتباطات و فضای مجازی 
متصل می کنیم. عالوه بر این، در هر هفته به ۳۵ روستا آب آشامیدنی سالم می دهیم.

روحانی تأکید کرد: کل روســتاییانی که در آغاز دولت تدبیر و امید در ســال ۹۲ از 
آب بهداشتی ســالم و پایدار استفاده می کردند، کمتر از یک میلیون بودند اما امروز 
۱۰ میلیون نفر از روســتاییان ما از آب آشامیدنی سالم استفاده می کنند و این آمار 
در دولت ما نسبت به قبل ۱۰ برابر شده است.رئیس جمهور متذکر شد: امروز دیدید 
که مســئولی در خراسان جنوبی گزارش داد مبنی بر اینکه گازرسانی در روستاها در 
این هشت سال نسبت به هشت ســال قبل ۲۵ برابر شده، بنابراین ما به تالش های 
دولت و مردم افتخار می کنیم و پاسخ دندان شکنی به آمریکا و تحریم کنندگان است.

وی ادامه داد: الحمداهلل کاری که ملت ما انجام داده، آمریکا را وادار کرده که پای میز 
مذاکره بیاید. برخی از مسائل، تشریفات و بروکراسی را که بعضاً انتقاداتی درباره آن 
مطرح می شود، فقط شــامل بروکراسی اداری نیست و برخی از بروکراسی ها مربوط 
به بروکراســی پارلمانی است. ما باید معطل شویم، الیحه دهیم، در فالن کمیسیون 
بررسی شود و این یک بروکراسی پارلمانی است.روحانی بیان کرد: بنده خودم مجلسی 
هســتم، ۲۰ سال در مجلس بودم و زبانم برای انتقاد به صورت واضح نمی چرخد. ما 
باید بروکراسی را کنار بگذاریم و این بروکراسی فقط مربوط به دولت نیست، در قوه 
قضائیه و پارلمان هم باید بروکراسی را کنار بگذاریم و اگر بروکراسی نبود، تحریم تمام 
شده بود.رئیس جمهور گفت: دولت کار خود را در زمینه رفع تحریم انجام داده، فعاًل 
در بروکراسی افتاده است و خداوند ان شاءاهلل ما را از شر بروکراسی در همه قسمت ها 
و همچنین در این قسمت نجات دهد.در هفتاد و پنجمین برنامه از افتتاح طرح های 
ملی و با دســتور رئیس جمهور، بهره برداری از طرح گازرسانی به ۲۱ شهر، دو هزار 
و ۸۰۹ روســتا و چهار هزار و ۶۶۴ واحد صنعتی در سراســر کشور، راه اندازی چهار 
واحد تأسیســات تقویت فشار گاز در اســتان های خوزستان و فارس و واحد شیرین 
سازی برش سبک مجتمع پتروشــیمی بوعلی سینا بندر امام خمینی انجام خواهد 
شــد.این طرح های وزارت نفت با ســرمایه گذاری سیزده هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 

تکمیل شده است.

بهاروند:
کانادا فاقد صالحیت برای ارائه گزارش 

درباره هواپیمای اوکراینی است
معاون وزیــر امور خارجه گفت: نظرات 
کانــادا به عنــوان مشــاور اوکراین در 
موضوع ســانحه هوایی اخذ شده و این 
کشور فاقد صالحیت برای ارائه گزارش 
درباره این سانحه هوایی است.محسن 
بهاروند معــاون حقوقــی و امور بین 
الملل وزارت امور خارجه در واکنش به 
گزارش دولت کانادا در خصوص هواپیمای اوکراینی گفت: چنانچه می بینیم 
کانادایی ها هم به این نکته صحه گذاشته اند که شلیک به این هواپیما عمدی 
نبوده اســت.وی افزود: بخشــی از گزارش که انتقاد به گزارش سانحه تیم 
بررسی جمهوری اســالمی ایران است، از حیث فنی، بی مبنا و لذا غیرقابل 
قبول است. ایران قبل از انتشار و در فرصت قانونی، پیش نویس گزارش خود 
را برای کشورها فرســتاد و آنها نیز نظرات خود در خصوص این گزارش را 
برای تهران ارسال کردند.معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه 
تصریح کرد: همه باید بدانند که متخصصین از کشورهای آمریکا، انگلیس، 
فرانسه که اگرچه ممکن اســت از نقطه نظر سیاسی با آنها مخالف باشیم، 
اما نظرات خود را در محدوده تخصصی و حرفه ای نگاه داشــته و نسبت به 
حرفه ای بودن گزارش تیم بررسی سانحه کشورمان اظهار نظر مثبت داشته 
و قدردانی کرده اند. حتی ســازمان ایکائو اجــرای توصیه های تیم ایرانی را 
برای ارتقای ایمنی هوانوردی در برنامه کاری خود گنجانده اســت.بهاروند 
تاکید کرد: کانادا هم به عنوان مشــاور اوکراین نظرات فنی خود را ارســال 
کرده و تیم بررســی سانحه کشورمان بیشتر نظرات آنها که در مورد تقویت 
متــن بوده و به تحقیقات فنی کمک کرده اســت را در گزارش نهایی خود 
آن را لحاظ کرده اســت. ضمن آنکه، متن کامل کانادا و اوکراین را هم برای 
رفع هرگونه شــبهه ای به عنوان ضمیمه گــزارش خود برای اطالع عموم و 
متخصصین منتشــر کرده است.وی اظهار داشــت: همانطور که به راحتی 
قابل راستی آزمایی است، در نظرات فنی که رسماً از کانادا دریافت کرده ایم، 
چنیــن نکات و اظهارنظرهای کلی و نامفهومی کــه جدیداً گفته اند، وجود 
ندارد.معاون حقوقی و امــور بین الملل وزارت خارجه افزود: هر فرد مبتدی 
در حوزه هوانوردی می داند که نظرات کانادا به عنوان مشــاور اوکراین اخذ 
شــده و یک بار هم لحاظ شده است و لذا آنها از بُعد حقوقی، فاقد هرگونه 
صالحیت هســتند که گزارش و یا نظرات یکجانبه و خودســرانه در مورد 
گزارش ســانحه هوایی در خارج از حوزه صالحیت کشــور دیگری را انجام 
دهند.وی تصریح کرد: اگر این رفتار شدیداً سیاست زده و غیر حقوقی کانادا 
باب شــود، همه کشورها و حتی صنعت هوانوردی غیرنظامی متضرر اصلی 
خواهند بود.بهاروند با اشاره به اینکه این اولین و آخرین سانحه هواپیمایی در 
دنیا نیست، اشاره کرد: تصور کنید در هر سانحه هوایی، سایر کشورها قوانین، 
مقررات و پروتکل های بررسی سانحه را نادیده گرفته و تالش کنند خارج از 
چارچوب های موجود به صورت یکجانبه، کشور محل وقوع سانحه را تحت 
فشار سیاسی قرار دهند. طبق کنوانسیون شیکاگو اگر آنها اطالعات جدیدی 
داشــتند باید به جای جنجال رسانه ای و سیاسی بی فایده، این اطالعات را 
در اختیار تیم تحقیق ایران قرار می دادند.این دیپلمات ارشــد کشورمان در 
خصوص تهدید نخســت وزیر کانادا در خصوص ارجاع این پرونده به دیوان 
بین المللی دادگســتری گفت: این اظهارات ناپخته بیش از آنکه مبنایی در 
دنیای واقعی صنعت هوانوردی داشــته باشــد، به دلیل فشــارهایی مطرح 
می شود که در واقع خود سیاستمداران کانادایی منشأ آن هستند. آنها انتظار 
داشــتند از این جریان برای خود موقعیتی در افکار عمومی ایجاد کنند، که 
البته نتوانستند.وی تاکید کرد: شخصاً هیچ نگرانی از این تهدیدات بی مبنا 
ندارم. ایران تعهدات خود را مطابق حقوق بین الملل انجام داده و در ادامه نیز 
در زمان بندی های مقرر و به تدریج در حال پیگیری و اجرای آن است.معاون 
حقوقی و امور بین الملــل وزارت خارجه افزود: به اندازه کافی از تخصص و 
اسناد و شــواهد برخوردار هستیم که بتوانیم در هر مرجعی به راحتی و به 
صورت کاماًل مستدل و قانونی روشنگری های الزم را انجام دهیم.وی اضافه 
کرد: چنانچه کانادا یا هر کشور دیگری در چارچوب قانون و احترام متقابل، 
همانطــور که در عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل جاری اســت، با ایران 
تعامل کند، پاسخ سازنده ایران را دریافت خواهد کرد. کما اینکه در اجالس 
اخیر شورای اجرایی ایکائو هیأت ایران از طرح پیشنهادی کانادا برای ارتقای 
امنیت هوانوردی )ابتکار آسمان ایمن تر( حمایت کرد ولی در مقابل اگر این 
کشــور یا هر کشــور دیگری بخواهد از چارچوب قانون و عرف دیپلماتیک 
خارج شود و با زبان غیرحقوقی و تهدید برخورد کند یا به گونه ای رفتار کند 
که با سوءاســتفاده سیاسی از مسائل تخصصی یا عواطف انسانی بخواهد به 
منافع ملی ما خدشه ای وارد نماید قطعاً در مقابل آن خواهیم ایستاد.بهاروند 
در پایان اضافه کرد: مســأله ای که برای ما بسیار حائز اهمیت است شرایط 
خانواده های محترمی است که عزیزان خود را در این اتفاق هولناک از دست 
داده اند. ما از این واقعه بارها ابراز تأسف و تأثر کرده ایم و می دانیم هر اقدامی 
انجام شود، نمی تواند از درد و رنج از دست دادن عزیز خانواده ای بکاهد. در 
عین حال وظیفه ذاتی وزارت امور خارجه، دفاع از منافع ملی و عمل دقیق 

در چارچوب قوانین و تعهدات بین المللی است.

الکاظمی: 
روابط بسیار خوبی با ابراهیم رئیسی داریم

نخســت وزیر عراق با تاکید بر روابط 
خوبش با سید ابراهیم رئیسی گفت که 
در زمان مناسب به تهران سفر خواهد 
کرد.به گــزارش الفرات نیوز، مصطفی 
الکاظمی، نخســت وزیر عراق در گفت 
تاکیــد کرد: روابط  تلویزیونی  وگویی 
همجواری تاریخــی و طوالنی با ایران 
داریم و تمرکز بر مشــترکات و منافع دو گشور مطمئنا هم به سود ایران و 
هم به ســود عراق است.وی خاطرنشان کرد: سیاست دولت ما ایجاد روابط 
خوب با همه اســت و روابط ما با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران بسیار 
خوب اســت.الکاظمی گفت: رئیسی مدتی پیش به عراق سفر کرد و دیدار 
بسیار خوبی باهم داشتیم ورویکردهای خود برای آینده روابط ایران و عراق را 
مطرح کردیم.نخست وزیر عراق تاکید کرد که خواهان حفظ این روابط خوب 
با ابراهیم رئیسی و گسترش آن است.الکاظمی گفت: رئیس جمهور ایران از 
ما دعوت کرد تا به تهران ســفر کنیم و در فرصت و زمان مناسب این سفر 
انجام خواهد شد.نخســت وزیر عراق گفت که برخی خواهان تخریب روابط 
عراق با کشورهای جهان هستند درحالی که این روابط شخصی نیست بلکه 

در راستای منافع کشورمان است و عراق نقشی مهم در ثبات منطقه دارد.

ارکانی:
خزانه منفی است

عضو کمیســیون برنامه و بودجه گفت: روحانی در هشت 
ســال اخیر تالش کرد مشــکالت را با گفتار درمانی اداره 
کند، در حالی که حل مشــکالت کشور نیاز به کاردرمانی 
داشت.احســان ارکانی نماینده مردم نیشــابور در مجلس 
شورای اســالمی در واکنش به اظهارات روحانی مبنی بر 
اینکه دولت ســیزدهم وضعیت بهتری خواهد داشت و در 
وضعیت خوبی کشور به دولت آینده تحویل داده می شود، 
گفت: شرایط کشــور در حوزه های کشــاورزی، صنعت، 
ورزش، اقتصاد و معیشــت به مراتب بدتر از هشــت سال 

قبل است.

خزانه نه تنها خالی، بلکه منفی است
وی ادامه داد: امروز خزانه نه تنها خالی، بلکه منفی است. 
دولت بعد خزانه ای را تحویل می گیرد که با کسری بودجه 
و تراز منفی روبرو اســت. وضعیت کشــاورزی به گونه ای 
اســت که دولت تدبیر حتی نتوانست خوراک دام و مرغ را 
تأمین کند. بسیاری از دام ها کشتار می شوند به خاطر اینکه 
دامــداران نمی توانند هزینه تأمین خوراک دام را بپردازند.

ارکانی افزود: واردات کمر تولید داخلی را شکسته و کارنامه 
دولت در ورزش به مراتب بدتر از دولت قبل است.

۷00 درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است
وی در بررســی اعداد و ارقام تورم و رشد اقتصادی گفت: 
نرخ تورم در تاریخ بعد از انقالب رکورد زده و به حدود ۵۰ 
درصد رسیده اســت، روحانی دالر ۳۰۰۰ تومانی تحویل 
گرفت و ۷۰۰ درصد نــرخ دالر را افزایش داد و به عبارت 
دیگــر ۷۰۰ درصــد ارزش پول ملــی را کاهش داد.عضو 
کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: هشت سال پیش 
خرید مسکن برای جوانان سخت بود و امروز حتی توانایی 
اجاره مسکن را ندارند. روحانی در روزهای آخر عمر دولت 
دوازدهم نباید حرف هایی را که هشــت سال تکرار کرده و 

نتیجه اش وضعیت افتضاح امروز است، ادامه دهد.

کشور نیاز به کاردرمانی داشت نه گفتار درمانی
ارکانی اظهار داشــت: روحانی در هشت سال اخیر تالش 
کرد مشکالت را با گفتار درمانی اداره کند، در حالی که حل 
مشکالت کشــور نیاز به کاردرمانی داشت.وی ناکارآمدی 
مدیران را یکی از علل مشکالت امروز کشور خواند و گفت: 
کمیسیون اصل نود می تواند به شکایات مردم از مسئوالن 
رســیدگی کند، در این خصــوص پرونده های متعددی از 
مدیران دولت های یازدهم و دوازدهم در کمیســیون اصل 
نود تشــکیل شده و در حال بررســی است.نماینده مردم 
نیشــابور در مجلس ادامه داد: برخــی پرونده ها مربوط به 
مدیــران جزئی و برخی مربوط به وزرا اســت، که گزارش 
مربوط به عملکرد وزرا در یک جلسه علنی مجلس قرائت 

خواهد شد.

غضنفرآبادی در گفتگو با مهر:
شتابزدگی در مذاکرات قابل قبول نیست

رئیس کمیســیون حقوقی قضایی مجلس گفت: شتابزدگی دولت مردان برای انجام مذاکرات 
قابل قبول نیســت و مجلس روند مذاکرات را به صورت دقیق رصد می کند.حجت االســالم 
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی، در واکنش به 
ادعای دولت روحانی مبنی بر اینکه به دنبال آن هستند تا دولت سیزدهم آغاز آرامی داشته 
باشــد، اظهار داشت: وضعیت کشــور به هیچ وجه آرام نیست. فقط در بحث بودجه، ناآرامی 
بســیار جدی در کشــور وجود دارد و دولت تدبیر و امید کشــور را با یک وضعیت بودجه ای 
بســیار نامطلوب تحویل دولت بعدی می دهد.وی بیان کرد: این شــرایط، کار را برای دولت 
بعدی بسیار سخت می کند اما با درایت، پیگیری و تدبیر دولت سیزدهم می توان از بحران ها 
عبور و مشکالت کشور را رفع کرد.رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 
با انتقاد از شــتابزدگی دولت برای انجام مذاکرات هسته ای، گفت: یکی از دغدغه های اساسی 
ما مربوط به عجله دولتمردان برای انجام مذاکرات است. ما دیدیم که مذاکرات در چند سال 
قبل هم کاماًل احساسی و شتاب زده انجام شد و در آن مقطع هم هدف دولتمردان ما این بود 
که دستشــان پر باشد و حرفی برای گفتن داشته باشند. آنان با عجله برجام را منعقد کردند 
که نه تنها هیچ دســتاوردی برای ما نداشــت، بلکه دچار خسارت های جدی شدیم.نماینده 
مردم بم در مجلس ادامه داد: در حال حاضر هم دولت روحانی برای آنکه بگوید کار مذاکرات 
را خودشــان به اتمام رسانده اند، بسیار شتابزده عمل می کند. البته شرط مقام معظم رهبری 
مبنی بر اینکه همه تحریم ها باید رفع و راستی آزمایی شود تا حدی نگرانی ما را کاهش داده 
است.غضنفرآبادی تاکید کرد: از سوی دیگر مجلس، از طریق کمیته ای ویژه متشکل از برخی 
از اعضای کمیســیون های امنیت ملی و انرژی، بر نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم هــا و روند مذاکرات به طور دقیق نظارت می کند. همچنین همه نمایندگان و به ویژه 
اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به صورت دقیق مذاکرات هسته ای و گفتگو با گروه 
۱+۴ را رصد می کنند و ما اجازه نمی دهیم که دولت در این زمینه شتابزده عمل کند.رئیس 
کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اظهار داشت: توصیه ما به دولتمردان آن است که در این 
مدت باقی مانده از عمر دولت، عجله ای در زمینه انجام مذاکرات نداشــته باشــند و اگر االن 
نمی توانند با طرف مقابل برای لغو کامل تحریم ها به نتیجه برسند، اجازه دهند تا دولت آینده 
ادامه مذاکرات را پیگیری کند.وی خاطرنشان کرد: شتابزدگی دولتمردان برای انجام مذاکرات 
برای ما اصاًل قابل قبول نیســت و این کار هیچ ضرورتی هم ندارد. ما یک بار دیدیم که این 
شــتاب زدگی باعث انعقاد برجام و خسارت به کشورمان شد و نباید مجدداً به علت مذاکرات 

شتابزده دچار خسارت شویم.

جوکار:
 کمیته ای برای نظارت بر عملکرد شوراها

 تشکیل خواهد شد
رئیس کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس از اصالح قانون انتخابات شوراهای شهر و 
روستا در راستای تشکیل کمیته ای برای نظارت بر عملکرد شوراها و برگزاری انتخابات خبر 
داد.محمد صالح جوکار رئیس کمیســیون شوراهای و امور داخلی مجلس شورای اسالمی در 
مورد نقایص قانون انتخابات، گفت: قانون انتخابات در انتخابات ریاســت جمهوری و شــوراها 
آسیب شناسی شد.وی افزود: امروز شیوه های جدیدی در فضای مجازی جهت تبلیغات شکل 
گرفته است و باید متناســب با آن، قانون انتخابات اصالح شود، لذا اصالح قوانین با توجه به 
مشکالتی که بوجود آمد، در دستور کار کمیسیون شوراها قرار خواهد گرفت.رئیس کمیسیون 
شــوراهای مجلس اظهار داشــت: نظارت مجلس بر انتخابات شــوراها نیز دارای حلقه های 
مفقوده ای بود که باید این حلقه های مفقوده اصالح شــود. باید تشکیالت رسمی و جدی در 
طول ۴ سال بر عملکرد شوراها نظارت و انتخابات ۴ سال آینده را نیز مدیریت کند؛ در حال 
تدوین طرحی در این راستا هستیم.جوکار گفت: اگر نتوانیم این مشکالت را رفع کنیم، تالش 
خواهیم کرد تا برگزاری، نظارت و بررسی صالحیت نامزدهای انتخابات، شوراهای شهر و روستا 

را به نهاد دیگری واگذار کنیم.

سردار ربانی در مسکو:
  نیروهای فرامنطقه ای باید غرب آسیا

 را ترک کنند

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح در کنفرانس امنیتی مسکو گفت: 
نیروهای فرامنطقه ای باید غرب آســیا را ترک کنند تا کشورهای منطقه، 
امنیت پایدار را به دســت خود تامین نمایند.، سردار مهدی ربانی معاون 
عملیات ستاد کل نیروهای مسلح روز چهارشنبه در نهمین نشست ساالنه 
کنفرانس امنیت بین المللی مســکو پیرامون رویکرد جمهوری اســالمی 
ایران نسبت به تحوالت جهانی و منطقه ای سخنرانی نمود و در بخشی از 
سخنانش با اشاره به اینکه گروه تکفیری داعش یکی از محصوالت ادراک 
منفعت طلبانه و تجاری سازی امنیت در سال های اخیر از سوی قدرت های 
ســلطه طلب بوده اســت، اظهار داشت: بســیاری از عواملی که در ایجاد 
بی ثباتی و ظهور تفکرات افراطی در سال های اخیر موثر بودند اکنون نیز در 
روند استقرار امنیت و بازسازی کشورهای بحران زده مانع ایجاد می کنند. 
اکنون زمان آن فرا رســیده که نیروهای فرامنطقه  ای از جمله آمریکا که 
دستشان به خون هزاران فرد بیگناه از جمله ژنرال سلیمانی فرمانده شجاع 
مبارزه با تروریسم آلوده است، منطقه غرب آسیا را ترک کرده تا کشورهای 
منطقه بتوانند امنیت پایدار را به دســت خود تامین نمایند.وی در بخش 
دیگری از سخنانش  با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران خواهان بهترین 
روابط با کشــورهای جهان است و همسایگان در اولویت سیاست خارجی 
ما هستند، تأکید نمود: امروز با توجه به تحوالت سریع در جهان و درهم 
تنیدگی تهدیدات سنتی و نوین، الزم است کشورهای مستقل با همکاری 
یکدیگر به ثبات در جهان کمک کنند و در این راســتا جمهوری اسالمی 
ایران آمادگی دارد در حل مشــکالت و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه و 
جهان با کشــورهای دیگر همکاری نماید.گفتنی است برخی از مقامات و 
ســخنرانان دیگر کشورها در این نشست با نام بردن از سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده مقابله با تروریسم ضمن تجلیل از خدمات 
آن شــهید بزرگوار، از وی به نیکی یاد کردند.الزم به ذکر است کنفرانس 
امنیتی مسکو با هدف بررســی مسائل کلیدی و مهم امنیت بین المللی  
و بــا حضور نمایندگانی از وزارتخانه های دفاع،  کارشناســانی از گروه های 
غیردولتی از ۱۰۸ کشــور و ۶ سازمان امنیتی بین المللی از روز سه شنبه 

در پایتخت روسیه آغاز به کار نموده و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
شایان ذکر است سردار ربانی در حاشیه این نشست دیدارهایی نیز با برخی 
مقامات روســیه و مسئولین سایر کشــورهای حاضر در کنفرانس خواهد 

داشت.



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 5 تیر 1400  15 ذی القعده 1442  26 ژوئن 2021اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4665 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

 چرا اقتصاد ایران مستعد چنین اتفاقاتی است؟

داستان ۱۱ ابربدهکار 
درجریان انتخابات ریاست جمهوری لیســتی از اسامی ۱۱ابربدهکار بانکی منتشر شد. 
اما مهم تر از اینکه این ۱۱نفر چه کســانی هســتند و چه برخوردی با آن ها شده است، 
باید به بررسی ریشه های بروز و ظهور چنین رانت ها عظیمی در اقتصاد کشور پرداخت.

اقتصادآنالین - صبا نوبری؛ نام ابربدهکاران بانکی ســال ها است که در اخبار مربوط به 
اقتصاد ایران شنیده می شود. اما بار دیگر در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ این 
موضوع مطرح شد.ابتدای امسال همتی، رییس کل وقت بانک مرکزی اعالم کرده بود که 
۱۱ نفــر ۹۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده اند و این بانک با کمک قوه 
قضائیه توانســته ۳۰ هزار میلیارد تومان آن را پس بگیرد.با شروع رقابت های انتخابات 
ریاست جمهوری، سعید جلیلی یکی از نامزدهای این انتخابات با کنایه به همتی، دیگر 
نامزد انتخابــات گفت: »رییس کل بانک مرکزی می گوید ۹۰ هــزار میلیارد تومان از 
معوقات بانکی دست یازده نفر است؛ خلق پول اینجا اینطور می شود. اینها است که دولت 
مــا برای آن برنامه دارد و دولت ما اجازه  نخواهد داد که ۹۰ هزار میلیارد تومان دســت 
یازده نفر باشد.«ابراهیم رییسی هم به دنبال این ماجرا با انتقاد از همتی در توییتی نوشت: 
کسانی که ۹۰هزار میلیارد  تومان پول مردم را به ۱۱ نفر می دهند اگر رئیس جمهور شوند 
هم تمام ثروت کشــور را در اختیار یک عده خاص و محدود قرار خواهند داد. اما همتی 
در پاسخ به او تاکید کرد که این تسهیالت در زمان او به این افراد پرداخت نشده است و 
او وارث ۱۱ بدهکار بانکی است.پس از آن در سومین و آخرین مناظره، عبدالناصر همتی، 
لیستی متشکل از نام ۱۱ابربدهکار بانکی را به سید ابراهیم رییسی داد و از او خواست که 
اگر صالح می داند نام آن ها را منتشر کند. رییسی هم گفت که لیستی که توسط همتی 
به او داده شــده حاوی اسامی جدیدی نیســت و با این بدهکاران در قوه قضاییه برخورد 
شــده است.البته همتی پاسخ داد پرونده برخی از این افراد در قوه قضاییه پیش نمی رود 
و به این دلیل در مناظره آن ها را مطرح کرده است.سخنگوی قوه قضاییه هم پس از این 
ماجرا اعالم کرد که پرونده این ۱۱نفر در قوه قضاییه در دست بررسی است و جزییات آن 
را اعالم کرد.هرچند شناسایی و برخورد قضایی با این افراد اهمیت زیادی دارد اما آنچه 
مهم تر است این است که چرا باید چنین پدیده ای در اقتصاد ما وجود داشته باشد و ظهور 

و رشد ابربدهکاران بانکی ریشه در چه چیزی دارد؟

داستان از کجا شروع شد؟
همانطور که گفته شد، ابربدهکاران بانکی پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیستند. اولین 
بار در ســال ۸۵ و در دولت نهم، محمود احمدی نژاد اعالم کرد که لیســتی از مفسدان 

اقتصادی در جیب خود دارد و آن ها را به زودی اعالم خواهد کرد. 
او یکی از بزرگترین مشکالت اقتصادی کشور را بدهی های برخی افراد به سیستم بانکی 
اعالم کرده و در دوم آذرماه همان سال گفته بود: »افرادی هستند که وام کالن گرفتند 
و کاالیــی را خریداری کرده و آن را در بازار به فروش رســاندند، اما تســهیالت خود را 
پس نمی دهند و باید این تسهیالت را برگردانند که متأسفانه بخش عمده  ای از معوقات 
در همین زمینه اســت.«اما تا پایان دولت احمدی نژاد اسمی از این افراد منتشر نشد و 
پرونده آن ها همچنان بســته باقی ماند. در سال دوم دولت اول حسن روحانی، ۱۵تن از 
نمایندگان مجلس در نامه ای از وی خواســتند لیست بدهکاران دانه درشت بانکی اعالم 
شــود. به دنبال همین موضوع کمیته ای تحت عنوان کمیته فرادســتگاهی متشکل از 
بانک مرکزی، دستگاه های اجرایی، دستگاه های اطالعاتی، نهادهای نظارتی و قوه قضاییه 
تشکیل و به بررسی پرونده این ابربدهکاران پرداخت.اژه ای سخنگوی وقت قوه قضاییه آن 
زمان اعالم کرد بانک مرکزی اســامی بیش از ۵۰۰ بدهکار بانکی را به بانک مرکزی داده 
و فرایند بررسی آغاز شده است. آن زمان گفته می شد که ۸۰هزارمیلیاردتومان معوقات 
بانکی وجود دارد که بخش عمده آن در دست همین افراد است.براساس لیستی که در آن 
زمان توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه اعالم شد، »۱۱۲ نفر« دارای بدهی باالی ۵۰۰ تا 

هزار میلیارد ریال و »۶۱ نفر« دارای بدهی بیش از هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بودند.
رسیدگی به پرونده  ابربدهکاران بانکی از همان سال ۹۳ آغاز شد اما تا به امروز نه اسمی 
از این بدهکاران به صورت رســمی منتشــر شد و نه مشخص شد که آیا برخورد قطعی 
با آن ها صورت گرفته اســت یا خیر. تنها هر چند وقت یکبار خبری مبنی بر دستگیری 
برخی از آن ها به گوش می رسید یا مسئوالن از وجود چنین افرادی در اقتصاد کشور ابراز 
نارضایتی می کردند.اما پس از آخرین مناظره انتخابات ۱۴۰۰، ابربدهکاران بانکی بار دیگر 

به تیتر اول رسانه  های اقتصادی بدل شد. 

عدم رعایت قوانین تسهیالت دهی
اما برگردیم به این پرســش که ریشــه های بوجود آمدن ابربدهکاران بانکی در اقتصاد 
ایران چیســت؟ این ابربدهکاران زمانی از سیستم بانکی کشور وام های کالنی گرفتند و 
تا امروز آن را برنگرداند. شــاید بتوان یکی از دالیل اصلی این موضوع را، رعایت نشــدن 
قواعد و سقف پرداخت تسهیالت دانســت.در این رابطه، براساس بند ۴ ماده ۳۴ قانون 
پولی و بانکی کشور، بانک ها مجاز نیستند بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین می نماید ،  به اشخاص حقیقی 
یا حقوقی ، تسهیالت یا اعتبار اعطا نمایند. فلسفه وجودی این حکم قانونی که کمابیش 
در اکثرکشورهای دنیا مورد توجه است، امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از 
آحاد جامعه، تنوع بخشی بیشتر به سبد اعتباری بانک ها و به حداقل رساندن زیان های 
ناشــی از تمرکز منابع بانک ها حول یک شخص یا گروهی از اشخاص مرتبط با یکدیگر 
که به تعبیری ذینفع واحد تلقی می شــوند است.بر همین اساس آیین نامه تسهیالت و 
تعهدات کالن در سال ۸۲ توسط بانک مرکزی تدوین شد که که طی آن بانک ها موظف 
شــدند تا سقف مشــخصی از منابع خود را چه به لحاظ فردی و چه از حیث جمعی به 
تسهیالت و تعهدات کالن تخصیص دهند.البته بر اساس آخرین اصالحیه این آیین نامه، 

حداکثر مجموع تســهیالت و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه 
یک مؤسسه اعتباری تجاوز نماید.  و همچنین حداکثر مجموع تسهیالت و تعهدات کالن 

در هر مؤسسه اعتباری، می تواند ۸ برابر سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری باشد.

سدی به نام نرخ سود
اگــر به موضــوع ابربدهکاران بانکی با دقت بیشــتری نگاه کنیم، می بینیم نرخ ســود 
می توانسته به عنوان اهرمی برای جلوگیری از این اتفاق عمل کند. در دوره های با تورم 
باال و زمانی که نرخ سود در مقایسه با تورم پایین باشد، دریافت تسهیالت از بانک بسیار 
به صرفه است زیرا به دلیل پایین بودن نرخ سود در مقابل تورم، افرادی که این تسهیالت 
را دریافت می کنند می توانند با اســتفاده از آن سود باالیی کسب کنند و در پایان پولی 
که به بانک پس می دهند با وجود افزایش نرخ تورم، رقم ناچیزی اســت. برای مثال این 
افراد می توانند سپرده دریافتی خود را وارد بازارهای دیگر مثل طال و ارز کرده و چندسال 
بعد با توجه به افزایش قیمت این دارایی ها، با فروش آن سود زیادی کسب کنند و حتی 
اگــر پول را به بانک پس دهند که در موارد ذکر شــده حتی پولی به بانک عودت داده 
نشده است، این اقدام به نفعشان خواهد بود. در سال هایی که شاهد افزایش نرخ تورم به 
دنبال کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه دولت بودیم وقوع چنین اتفاقاتی 
دور از ذهن نیســت. بسیاری با تسهیالتی که دریافت کردند به سراغ خرید طال، سکه و 
ارز رفتند و یا تســهیالت خود را وارد بازار ســرمایه کردند تا سود بیشتری کسب کنند. 
درحالی که اگر نرخ سود هم همپای تورم افزایش می یافت شاهد چنین اتفاقی نبودیم.اما 
چنین اتفاقی در زمانی که نرخ تورم در کشور پایین هم هست رخ می دهد؛ طی سال های 
۹۲ تا ۹۶ که نرخ تورم به ۱۰درصد هم کاهش یافت همچنان شاهد پرداخت سودهای 
۲۵درصدی و حتی باالتر در بانک ها بودیم. این اتفاق نرخ بهره حقیقی را به شدت مثبت 
می کند. در شرایطی مشــابه این که به دلیل وفور درآمدهای نفتی و ارزپاشی دولت در 
بازار ارز، قیمت ارز هم به شــکل مصنوعی و سرکوب شده پایین است افراد می توانند با 
دریافت تسهیالت ارزی و سپرده گذاری آن به صورت ریالی، از آنجایی که نرخ ارز تقریبا 
ثابت است سود کالنی به دست بیاورند. درحالی که اگر نرخ سود همپای نرخ تورم پایین 

می آمد چنین اتفاقی رخ نمی داد.

تورم های باال، وسوسه ای برای دریافت تسهیالت
با بررســی این دو حالت متوجه شدیم آنچه می تواند ثبات را اقتصاد برگرداند و از ظهور 
چنین پدیده هایی جلوگیری کند کنترل تورم است. در شرایطی که نرخ تورم در کشور 
ثابت باشد، می توان از نرخ سود هم به عنوان ابزاری برای کنترل وضعیت استفاده کرد. در 
واقع اگر نرخ تورم در عددهای پایین کنترل شده باشد، نرخ سود اسمی هم می تواند به 
میزان اندکی بیشتر از این نرخ باشد که در این صورت نرخ سود حقیقی هم عدد مثبت 
بسیار کوچکی خواهد بود و بخش بزرگی از انگیزه برای چنین رفتاری را از بین خواهد 
برد. زمانی که نرخ تورم در کشــور تقریبا ثابت باشــد یا افزایش چندانی نداشته باشد، 
دریافت تســهیالت از بانک برای چنین فعالیت های رانت جویانه به صرفه نیست و افراد 

دیگر به سراغ چنین روش هایی برای کسب سود نمی روند.

عدم همکاری بانک ها
باید توجه کرد موضوع دیگری که در این پرونده به چشــم می خورد و ســخنگوی قوه 
قضاییــه هم اخیرا از آن صحبت کرده؛ عدم همکاری برخی از بانک ها در رســیدگی به 
این معوقات اســت. این موضوع به این دلیل اســت که در برخی از موارد افرادی که این 
وام های نجومی را دریافت کردند خود با بانک های پرداخت کننده تسهیالت مرتبط بودند. 
پس اعالم شفاف جزییات به ضرر بانک تمام می شود و بانک مربوطه ترجیح می دهد به 
این پرونده رســیدگی نکند.آنطور که گفته شد، چندین عامل و نقص در سازوکار نظام 
بانکی و اقتصادی کشور، منجر به پدیدآمدن ابربدهکاران بانکی شده است و اگر قرار باشد 
این اتفاق شــوم برچیده شود، نیاز اســت اصالحات زیادی از افزایش نظارت و استقالل 
بانک مرکزی گرفته تا بهبود ثبات در شاخص های کالن اقتصادی صورت بگیرد.همانطور 
که در جریان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دیدیم لیستی از ۱۱ابربدهکار 
بانکی منتشر شــد و حتی قوه قضاییه اعالم کرد با این افراد برخورد شده است؛ اما تنها 
انتشــار چند اسم که کســی درباره پرونده و هویت آن ها به درستی صحبت نمی کند و 
مشخص نمی شــود دقیقا چه برخوردی با آن ها صورت گرفته و اکنون در چه وضعیتی 
هســتند، یا با اســتفاده از چه ارتباط و رانتی و با چه اعتباری این تسهیالت را با مبالغ 
کالن دریافت کردند چندان نمی توان در اقتصاد کشــور راهگشــا باشد. هرچند  انتظار 
مــی رود برخوردی قاطع با این افراد صورت بگیرد تا از پیش آمدن دوباره آن جلوگیری 
شود، اما باید سازوکار اقتصادی و نظام بانکی به نحوی چیده شود که دیگر شاهد تکیثر 

ابربدهکاران بانکی نباشیم.

رشد ۸۵ تا ۱۱۸ درصدی قیمت کاالهای 
اساسی در طول یک سال

براساس گزارش جدید انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در طول 
یک سال گذشته قیمت ۱۲ قلم از کاالهای اساسی منتخب از ۸۵ تا ۱۱۸ درصد 
افزایش داشته است. براساس گزارش جدید انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان که به موضوع رصد و پایش یک ساله قیمت اقالم اساسی و پر مصرف 
بازار تهران پرداخته اســت قیمت ۱۲ قلم از کاالهای اساســی منتخب بیش از 
۸۵ درصد افزایش قیمت داشــته است.بر همین اساس قیمت گوشت مرغ گرم، 
گوشــت شقه گوسفندی، تخم مرغ، شکر ، شــیر پاستوریزه بطری، ورغن مایع 
معمولی، ســیمان خاکستری تیپ ۲ پاکتی ، روغن موتور و تایر شاهد رشد ۸۵ 
درصدی بوده اند. عالوه بر این در طول یک سال گذشته قیمت تیرآهن، میلگرد 

و ورق سیاه هم ۱۱۸ درصد افزایش  را تجربه کرده است.

 کاالها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می کنند
 با ارز آزاد می فروشند

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: متأسفانه کاالها با ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی وارد می شــود و با ارز آزاد به مردم ارائه می شــود.به گزارش صداوسیما، 
محمود بهمنی اظهار کرد: برای کنترل قیمت ها و افزایش ســرمایه گذاری در 
جهت توســعه اقتصادی، نیاز به ثبات اقتصادی داریم.وی ادامه داد: برای ایجاد 
ایــن ثبات، باید در بازار ارز ثبات الزم به وجود آید که ناشــی از مدیریت ارزی 
است.رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: برای ایجاد مدیریت ارزی باید صادرات 
و واردات ارز کنترل شــود یعنی زمانی که صادرات انجام می شود ارز حاصل از 
صادرات حتماً به کشــور برگردد تا قیمت ارز ثابت بماند.بهمنی با اشاره به این 
که مدیریت ارزی می تواند ثبات ایجاد کند، افزود: با ارائه مشــوق های صادراتی 
و جلوگیــری از واردات غیر قانونی، می توانیم بازار ارز را کنترل کنیم.وی گفت: 
متأســفانه کاالها با ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می شود و با ارز آزاد به 
مردم ارائه می شود.بهمنی افزود: در صورتی که دولت آینده از افراد متخصص و 
باتجربه استفاده کند می توانیم امیدوار باشیم که این ثبات در شرایط اقتصادی 
کشــور به وجود بیاید.وی با انتقاد از رشد نقدینگی طی چند سال اخیر گفت: 
یکی از عوامل این رشــد نقدینگی، تزریق پول بوده که به دلیل کسری بودجه 
دولت انجام شده است.بهمنی ادامه داد: متأسفانه به دلیل برآورد نادرست دولت 
از میــزان صادرات نفت، دولت دچار کســری بودجه شــده و برای جبران این 
کســری بودجه از چاپ پول استفاده کرد که مشکالت فراوانی را به وجود آورد.

وی خاطرنشــان کرد: برای ایجاد ثبات در بازار پول و ارز، مدیریت صحیح، رکن 
اصلی این بازار است.

باخت در مهار تورم!
بــا توجه به اینکه آمارها از ثبت رکورد نرخ تورم ۴۳ درصدی در ســومین ماه 
ســال جاری حکایت دارد و اقدامات بانک مرکزی تاکنون برای مهار این متغیر 
اقتصادی کارساز نبوده و وزارت اقتصاد نیز از فرصت انتشار اوراق استفاده نکرده 
است، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است منتشر شدن اوراق در این مدت برای 
اقتصاد ایران خطراتی ایجاد می کند که در این زمینه، بانک مرکزی باید دولت را 
به انتشار اوراق تشویق و از کاهش بیش از اندازه نرخ بهره بین بانکی جلوگیری 
کند.کامران ندری درباره علت رســیدن تورم ســاالنه در اردیبهشت ماه به ۴۳ 
درصد، اظهار کرد: از آنجا که دولت در این مدت فروش اوراق نداشــته و تحقق 
درآمدهای مالیاتی نیز زمان بر اســت، به ســمت برداشت از منابع بانک مرکزی 
رفته است که این عدم عالقه به انتشار اوراق مساله جدی است و نسبت به آینده 
اقتصاد ایران از منظر تــورم و متغیرهای پولی نگرانی ایجاد می کند.وی با ابراز 
نگرانی از سخت شدن مهار تورم در ماه های پیش رو، گفت: زمانی که پایه پولی 
با رشــد مواجه می شــود، نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش می یابد که هزینه 
تامین کســری منابع توسط بانک ها نیز کم می شود و سرعت خلق نقدینگی در 
بانک هــا و ضریب تصاعد پولی هم اوج می گیرد.این کارشــناس اقتصادی ادامه 
داد: در این شــرایط، بانک مرکزی باید مانع کاهش بیش از اندازه نرخ بهره در 
بازار بین بانکی شــود و اجازه ندهد تا نرخ بهره بین بانکی از ۱۸ درصد پایین تر 
برود. همچنین، ســریع تر دولت را تشویق کند تا اوراق بیشتری را منتشر کند.

در کنار ســایر عوامل موثر بر افزایش تورم چون شــوک های ارزی و سیاســی، 
سیاســت های نامناســب پولی و ارزی، عدم کنترل و نظارت بر خلق نقدینگی 
در بانک ها و ســاختار معیوب بودجه ریزی کشــور یکــی از این عوامل کلیدی 
تغییرات پایه پولی اســت که آمارهای پولی اردیبهشت ماه نشان می دهد در دو 
ماه نخست امســال ۳/ ۷ درصد به پایه پولی اضافه شده که تامین بودجه برای 
پرداخت حقوق در قالب تنخواه گردان عامل این افزایش بوده اســت. همچنین، 
ســهم شبه پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی که سهم پول کاهش داشته 
اســت که به این معناســت که دارایی هایی چون اوراق و سپرده های بانکی، در 
اولویت خرید مردم قرار گرفته اســت.اما کارشناسان معتقدند که دولت از این 
فرصت برای تامین مالی اســتفاده نکرده اســت و عملکرد چهار هفته ای وزارت 
اقتصــاد در فروش اوراق این موضوع را تایید می کند که این وزارتخانه در چهار 
حراج اخیر خود در ســال جاری نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل کند و به 
جای اســتفاده از این ابزار غیرتورمی به سمت اســتفاده از منابع بانک مرکزی 
رفته اســت که پیامدی جز افزایش تورم و تشــدید فشارهای معیشتی بر مردم 
نداشته است . این در حالی است که آمارها نشان می دهد که نرخ تورم ساالنه در 
دومین ماه ســال رکورد چند ساله خود را شکسته و به ۴۳ درصد رسیده است 
که روند نرخ تورم نقطه ای و ماهانه نیز افزایشی بوده و به ترتیب به ارقام ۴۷.۶ 
و ۲.۵ رســیده است.بنابراین، در شرایطی که اعداد و ارقام باالیی از نقدینگی و 
تورم در دو ماه اخیر به ثبت رسیده است، این خطر در انتظار اقتصاد ایران است 
که شاهد اوج گیری نرخ رشد حجم پول و تورم باشیم. درحالیکه وزارت اقتصاد 
به عنوان یکی از سازمان های مســئول درحالیکه می توانست از انتشار اوراق به 
عنوان برگ برنده در مهار تورم یا اوج گیری بیش از اندازه این متغیر اســتفاده 
کند، با رفتن به ســمت منابع بانک مرکزی این بــازی را به یک باخت تبدیل 
کرده است.از سوی دیگر، شواهد بیانگر این است که اقدامات بانک مرکزی برای 
مهار تورم نیز کارســاز نبوده و در این شرایط حساس، این بانک تاکنون برنامه 
و هدف خود برای تعدیل نرخ تورم هدف گذاری شــده در سال گذشته را اعالم 
نکرده اســت . همچنین به زعم کارشناسان،  در شرایط فعلی وزارت اقتصاد باید 
بیشتر اوراق منتشر کند و کمتر به سمت منابع بانک مرکزی برای تامین بودجه 
برود و بانک مرکزی نیز باید مانع از کاهش بیش از اندازه نرخ بهره در بازار بین 

بانکی شود و اقدامات سازنده تری برای مهار تورم انجام دهد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شركت سرمايه گذاری هماك پارس
 )سهامي خاص( - در حال تصفیه
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رأس ساعت 14 روز یکشــنبه مورخ 1400/4/20 در نشانی: تهران، 
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منتهی به 1399/12/30
3- تمدید مدت تصفیه
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وزیر نیرو در چهارمین نشست وزیران انرژی اکو:گزیده خبر

ایران آمادگی میزبانی »مرکز انرژی های پاک اکو« را دارد
وزیر نیرو گفت: جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تا با توجه 
به موقعیــت ژئوپولوتیک ویژه خود و هم چنین وجود شــرایط 
زیرساختی مناسبی که در اختیار دارد، میزبانی »مرکز انرژی های 
پــاک اکو« را بر عهــده بگیرد.به گــزارش وزارت نیــرو، »رضا 
اردکانیان« روز پنجشــنبه در چهارمین نشســت وزیران انرژی 
اکو، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و کارشناسانی که زحمات 
زیادی را برای افزایش اثربخشی آن عهده دار شده اند، اظهار کرد: 
امیدوارم مقامات که مسئولیت تامین انرژی کشورهای متبوع را 
عهد دار هستند، در آستانه ورود به تابستان، چالش های این فصل 
را با ســربلندی و موفقیت پشت ســر بگذارند.وی افزود: منطقه 
اکو از ظرفیت های غنی و پتانســیل های ارزشمند منابع انسانی 
و طبیعی، ذخایر انرژی، بخش خصوص توانمند و نیز مزیت های 
ممتاز اتصاالت منطقه ای بهره مند اســت و حتی در بخش برق، 
کشــورهای عضو اکو الزامات و شرایط الزم را برای تشکیل بازار 
برق منطقه ای دارا می باشــند.وی با بیان اینکه در سالیان اخیر 
گذاره »امنیت انرژی« در حال اســتحاله به »امنیت برق« است، 
ادامه داد: برق، کلید توسعه اجتماعی، اقتصادی و صنعتی آینده 
اســت و منبع انرژی مورد نیاز تمام فعالیت های بشــری خواهد 
بود، چراکــه تمامی منابع اولیه همانند گاز، نفت و امثال آن، به 
برق تبدیل شده و نیازهای جوامع اعم از حمل و نقل، ارتباطات، 
سرمایش، گرمایش و اغلب نیازهای بنیادین دیگر توسط انرژی 
الکتریکی تأمین خواهد شد.اردکانیان با بیان اینکه تامین پایدار 
انــرژی و ورود به بازار »انرژی بــرق« می تواند تضمین کننده ی 
امنیت کشــورها و ابزار درآمد اقتصادی پایدار باشد، گفت: این 
مهم، از طریق اتصال شبکه برق کشورهای همجوار به همدیگر، 
میسر خواهد شد و این »اتصال برون مرزی شبکه های برق« نیز 
افزون بر این که می تواند زمینه ســاز انتقال برق به کشــورهای 
همجوار و بعضا ترانزیت برق به کشــورهای غیر مجاور شــود، 

می تواند »قابلیــت اطمینان« و »تابآوری« شــبکه های برق را 
نیز ارتقا دهد.وی متذکر شــد: در راستای استفاده حداکثری از 
ظرفیت ژئوپلتیک کشــور در بازارهای جهانی انرژی، برنامه های 
توسعه مبادالت انرژی با کشورهای منطقه در دستور کار وزارت 
نیرو قرار دارد. وی با ارائه پیشنهادی، گفت: پیشنهاد ما این است 
که اکو، پایه گذار ایجاد یــک کریدور انرژی منطقه ای به منظور 
ترویج همکاری های منطقه ای، تبادل دانش و تجربیات و استفاده 

از ظرفیت و پتانسیل کشورها باشد؛ چرا که معتقدیم این کشورها 
به لحاظ موقیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی از شرایط تقریبا 
یکسانی برخوردار هستند.وزیر نیرو افزود: ایجاد چنین فعالیتی 
می تواند موجب جهت دهی به این تبــادالت برای تامین انرژی 
پایدار و ایجاد امنیت بیشتر از طریق توسعه نیروگاه های مختلف 
به ویــژه نیروگاه های تجدیدپذیر برای تامیــن انرژی مورد نیاز 
کشــورها شــود.وی متذکر شد: در راستای تأســیس بازار برق 

منطقه ای اکو، با توجه به اقدامات صورت گرفته قبلی، پیشنهاد 
می کنم که دســت اندرکاران و کارشناسان قدم های جدی تر و 
ســریع تری برای تحقق این مهم بردارند. ایجاد مرکز انرژی پاک 
اکو که عمدتا بر روی دو موضوع توسعه تجدیدپذیرها و راندمان 
انــرژی تمرکز خواهد داشــت، از طریق ســازمان اکو پیگیری 
می شود.اردکانیان ادامه داد: خوشبختانه بازار توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر ایران، با اتکا به پتانســیل بــاالی منابع انرژی های 
تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست توده، زمین گرمایی، 
از طریق امکان عقد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق با 
نرخ های تشویقی، بازار بسیار جذابی برای سرمایه گذاران خارجی 
اســت.وی با اعالم اینکه نرخ پایه خرید تضمینی برق، رشد ۴۰ 
درصدی نسبت به ســال ماقبل آن داشته است، گفت: عالوه بر 
سیاســت عقد قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، ما 
آماده حضور ســرمایه گذاران در ایران، برای احداث نیروگاه های 
تجدیدپذیر و اســتفاده از منابع خدادادی کشورمان مانند باد و 
خورشید و همکاری مستمر با سرمایه گذاران به منظور صادرات 
برق تولیدی شان به سایر کشــورها به ویژه کشورهای همسایه 
ایران هســتیم.وی با بیان اینکه تاکنون شــاهد بهره برداری از 
حدود 877 مــگاوات نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر و پاک 
بوده ایم، افزود: تمامی نیروگاه های مذکور از طریق سرمایه گذاری 
بخش خصوصی با بیش از 16۰ شرکت فعال در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر در اکثر قریب به اتفاق مناطق ایران توسعه یافته اند.

وزیر نیرو گفت: جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تا با توجه 
به موقعیــت ژئوپولوتیک ویژه خود و هم چنین وجود شــرایط 
زیرساختی مناسبی که در اختیار دارد، میزبانی »مرکز انرژی های 
پــاک اکو« را بر عهده بگیرد.وی در خاتمه اظهار کرد: امیدواریم 
که این نشست گام موثری در راستای همگرایی و ارتقای جایگاه 

سازمان اکو در منطقه را بردارد.

زنگنه:
پارس جنوبی دیگری نداریم

وزیر نفت با اشــاره به ناترازی تولید 
و مصــرف گاز در کشــور گفــت: 
پــارس جنوبی دیگــری نداریم که 
میزان تولید را افزایش دهیم. بیژن 
زنگنه امــروز در »آئین بهره برداری 
از طرح های ملــی وزارت نفت« که 
به صورت ویدئــو کنفرانس برگزار 
شــد، با اشاره به آغاز طرح گازرســانی به ۲۲ شهر، ۲۰۰۰ روستا و ۴86۲ 
واحد صنعتی در مراسم امروز گفت: تاکنون ۳۵ هزار روستا تحت پوشش 
شــبکه گازرســانی قرار گرفته و به طور کلی، رقم پوشــش گاز در کشور 
۹۵.1 درصد است که در دنیا رقم بی نظیری است.وی درباره انتخاب روش 
فعلی گازرسانی به روستاها که برخی آن را غیراقتصادی می دانستند گفت: 
ســال ۹۲ به منظور انتخاب روش بهینه تأمین انرژی شــهرهای کوچک 
و روستاها، یک مشاور دانشــگاهی انتخاب شد که روش های برق رسانی، 
انرژی های نوین، انرژی های تجدیدپذیر، CNG محلی، LNG محلی و روش 
گازرسانی فعلی بررسی شــد و قیمت همه روش ها را محاسبه کردیم که 
هیچ کدام به صرفه نبود و بهترین روش، ادامه گازرســانی فعلی است.وزیر 
نفت افزود: با انتخاب روش فعلی گازرسانی به شیوه حمل با لوله های گاز، 
۲۰۰۰ دالر برای هر مشــترک صرفه اقتصادی بیشــتری نسبت به سایر 
روش ها داشــت. برخی می گفتند آیا بهتر نبود گاز به برق تبدیل می شد و 
برق به روســتاییان انتقال نمی یافت که پیش از شروع عملیات گازرسانی، 
همــه روش ها را بررســی کردیم و در نتیجه روش فعلــی را ادامه دادیم.

زنگنه یادآور شــد: در حال حاضر 8۴.6 درصد خانوارهای روستایی و ۹8 
درصد خانوارهای شــهری پوشش گازرسانی دارند که میانگین آنها ۹1.۴ 
درصد است.وی ادامه داد: در کنار فعالیت های توسعه گازرسانی به شهرها 
و روســتاها، برای جلوگیری از هدررفت گاز در پارس جنوبی و جمع آوری 
آن برای ارســال به شبکه گاز کشــور، برنامه داشتیم که در این راستا 8۴ 
واحد توربوکمپرســور جدید به شبکه افزوده شــد و ۵۰۰۰ کیلومتر لوله 
انتقال گاز کشــیده شد که در نتیجه امکان افزایش ۹۰ درصدی صادرات 
گاز فراهم شــده است.به گفته وزیر نفت، این فعالیت ها فشاری به بودجه 
عمومی دولت نداشت و از محل جایگزینی سوخت مایع با گاز انجام شده 
که 8۰ هزار میلیارد تومان معادل 1۳ میلیارد دالر اقدامات گازرســانی در 
مجموع هزینه شده اســت. در این راستا گاز طبیعی را جایگزین سوخت 
مایع کرده ایم که در نتیجه مشــترک جدید ایجاد نشــد بلکه 11 میلیارد 
لیتر ســوخت مایع که با زحمت فراوان، تأمین یا میلیون ها سیلندر گاز به 
سختی توسط مردم حمل می شد، به سوخت گاز تبدیل شد.زنگنه تصریح 
کرد: انتشار آالینده های زیست محیطی با توسعه شبکه گاز کاهش یافته و 
جمع آوری هیزم از جنگل صرفه اقتصادی ندارد. این در حالی است که به ما 
نقد می شود چرا با هزینه باال به روستاها گازرسانی می شود. حال آنکه کل 
مصرف روستاها کمتر از ۳ تا ۴ نیروگاه برق گازی است.وی تأکید کرد: با 
گازرسانی به روستاها، امکان ایجاد کسب و کارهای کوچک مانند گلخانه ها 
یا عرق گیری و گالب گیری فراهم شده است.وزیر نفت با اشاره به افزایش 
صادرات فرآورده های نفتی با استفاده از جایگزینی گاز به جای سوخت های 
مایع گفت: از ابتدای سال ۹۳ تاکنون ۵8 میلیون لیتر فرآورده های نفتی 
آزاد شــد و صادرات فرآورده ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲، چهار برابر 
شده است.زنگنه، رقم ســرمایه گذاری برای پروژه های افتتاح شده در روز 
جاری را 6,۳۰۰ میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: همچنین گازرســانی 
برای 1۲7 هزار خانوار شــهرهای استان سیستان و بلوچستان، بندر لنگه 
در هرمزگان و جزیره کیش در حال اجراســت. گازرســانی به سیستان و 
بلوچستان با ۲,۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه، به بهره برداری می رسد و خط 
لوله گازرسانی جاسک به چابهار و کنارک نیز 8۳ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. با توجه به عدم استقبال مشترکان هرمزگانی از مصرف گاز با دستور 
رئیس جمهور قرار شــد به هر مشترک 1۰ میلیون تومان تسهیالت برای 
استفاده از مصرف گاز اعطا شــود.وزیر نفت ادامه داد: پنج تا شش درصد 
از روســتاها بدون گازرسانی باقی می مانند که با توجه به کوهستانی بودن 
آنها، انتقال خط لوله گاز به این روستاها به صرفه نیست.وی به برنامه های 
وزارت نفت در حوزه گاز تا افق 1۴۲۰ اشــاره کرد و افزود: در کنار اعمال 
تعرفه های تشویقی و تنبیهی و بهینه سازی موتورخانه ها، سند توسعه پارس 
جنوبی را تهیه کرده ایم که ریل گذاری برای دولت آینده است. صرفه جویی 
و بهینه سازی مصرف گاز، یک اجبار است و ما پارس جنوبی دیگری نداریم.

زنگنــه گفت: در حال حاضر روزانــه 7۰۰ میلیون مترمکعب گاز از پارس 
جنوبی مصرف می شود که باید این تولید حفظ شود و امکان تولید جدید 
نداریم بنابراین ناترازی تولید و مصرف باید برطرف شود.به گفته وزیر نفت، 
مصرف هر خانوار روســتایی ۲۰۰۰ مترمکعب در سال است و روزانه 1۵ 
میلیون مترمکعب مصرف گاز روستایی و ۲۵۰ میلیارد مترمکعب در سال 

مصرف گاز کل کشور است.

مصوبه جدید دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی
بر اســاس مصوبه جدید شــورای اقتصاد، هزینه الزم برای دوگانه ســوز کردن ۲۰۰ هزار 
خودرو، برای احداث 7۰۰ جایگاه CNG جدید صرف خواهد شــد. محمدحســین باقری 
درباره جزئیات مصوبه جدید شورای اقتصاد مبنی بر اصالح طرح »حمایت از تولید و تبدیل 
کارگاهی یک میلیون و ۴6۴ هزار دستگاه خودروی تاکسی، ون )تاکسی(، وانت و مسافربر 
شــخصی بنزینی به CNG ســوز« افزود: این مصوبه هنوز رسماً به ما ابالغ نشده، اما اصل 
بحث این بوده که بخشی از تعداد تبدیل خودروها که یک میلیون و ۴6۴ هزار خودرو بوده 
 CNG یعنی حدود ۲۰۰ هزار خودرو را کاهش دهیم و هزینه آن را برای احداث جایگاه های
مصرف کنیم.مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اضافه کرد: 
این ۲۰۰ هزار خودرو کاهش یافته، ترکیب متناسبی از همه این خودروهاست و دلیل این 
کاهش نیز، استقبال نکردن مالکان خودرو از این طرح بوده است. دلیل عدم استقبال نیز 
شاید این طور باشد که به نظر می رسد سهمیه بنزین آن ها زیاد است. یک بخش از دلیل 
عدم استقبال هم شاید مربوط به قیمت بنزین باشد.باقری ادامه داد: زمانی که این مصوبه 
ابالغ شد، قیمت بنزین یک هزار و ۵۰۰ تومان و گاز ۴۵۰ تومان بود و این اختالف قیمت 
بــرای مردم معنادار بود، اما پس از افزایش قیمت بنزین، اکنون با این تورم قیمتی، دیگر 
کســی بنزین یک هزار و ۵۰۰ تومانی را احساس نمی کند.این مقام مسئول در زمینه سی 
ان جی تاکید کرد: هم اکنون این مصوبه برای خودروهای عمومی و مسافربرهای شخصی 
تدوین شده که سهمیه بنزین هم دارند. یعنی، بیش از سهمیه بنزینی که دریافت می کنند، 
به دلیل انجام حمل و نقل بار و مسافر کشور، یک سهمیه جداگانه نیز دارند. این سهمیه 
به اندازه ای است که شاید سبب شده باشد که رغبتی برای دوگانه سوز کردن خودروهای 
خود نداشته باشند.مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: 
مصوبــه مربوط به یک میلیــون و ۴6۴ هزار خودرو با 6 پیمانکار پیش می رود که تاکنون 
در تمام کشور، ۲۹7 کارگاه توسط این پیمانکاران تجهیز شده است. خودروهای عمومی و 
GCR. مسافربرهای شخصی که در حال حاضر مشمول این مصوبه اند، با مراجعه به سایت

NIOPDC.IR برای اســتفاده از مزایای این طرح ثبت نــام کرده اند.وی گفت: آخرین آمار 
مربوط به ثبت نام این دســته از خودروها در سایت، نشان می دهد که تاکنون ۳۵۰ هزار 
خودرو ثبت نام کرده اند که از این تعداد، تنها 1۴۴ هزار و 6۰۰ عدد خودرو مشمول طرح 
هستند و مابقی بدون داشتن شرایط الزم، ثبت نام کرده اند؛ یعنی، جزو خودروهای عمومی 
یا مسافربرهای شخصی نیستند و سیستم اجازه ادامه کار را به آن ها نداده است.باقری اضافه 
کرد: از میان خودروهای ثبت نامی که مشمول طرح هستند نیز 11۴ هزار و 6۰۰ خودرو 
تاکنون تبدیل شــده اند، 1۳ هزار و 6۰۰ خودرو نوبت کارگاه گرفته اند و در انتظار تبدیل 
هستند، 16 هزار و ۲۰۰ خودرو نیز ثبت نام کرده اند، اما هنوز کارگاه انتخاب نکرده اند.وی 
در مورد تولید خودروهای دوگانه سوز یا پایه گاز سوز از ابتدا و در کارخانه، اظهار کرد: این 
یک آرزو و آمالی اســت که باید خودروســازها به آن جامه عمل بپوشانند. مهم تر از تولید 
خودرو دوگانه سوز، تولید خودروهای پایه گاز سوز است؛ یعنی، زمانی که خودرو از کارخانه 
خارج می شود، طراحی آن بر اساس پایه گازسوز باشد.این مقام مسئول گفت: آمار و ارقام 
مربوط به تولید این دسته از خودروها در شرکت های خودروسازی در اختیار ما نیست، اما 
اگر خودروها با موتور گازسوز مانند موتور EF 7 که روی خودروهای مختلفی مانند سمند، 

پژو و دنا در حال نصب است طراحی شوند، بهترین حالت و به نفع جامعه است.

هند بــار دیگر از اوپک خواســت 
محدودیت عرضه خــود را خاتمه 
دهــد و هشــدار داد افزایش اخیر 
قیمتهای نفت روند احیای مصرف 
اقتصــاد جهانــی را تهدید  محور 
می کنــد. دارمنــدرا پرادهان، وزیر 
نفت هند در دیدار آنالین با محمد 
بارکیندو، دبیرکل اوپک نگرانیهای 
کشــورش نســبت بــه افزایــش 
قیمتهای نفت و افزوده شــدن به 
فشارهای تورمی را مطرح کرد.هند 
ســومین مصرف کننده بزرگ نفت 
جهان و بازار مهمی برای بســیاری 
از اعضای اوپک به شــمار می رود. 
فشارهای اقتصادی اخیر برای هند 
بسیار شدید بوده است. ارزش روپیه 
در برابــر دالر طی ســالهای اخیر 
پیوسته نزول کرده و هزینه نفت به 
۵۵۵۰ روپیه در هر بشــکه رسیده 
که حدود 1۰ درصد کمتر از ســال 
بنزین  قیمت  است.   ۲۰۰7-۲۰۰8
در بمبئــی ماه گذشــته به رکورد 

باالیی رسید اما عمده این افزایش 
ناشی از افزایش مالیات بود.پرادهان 
پس از این دیدار گفــت: ما درباره 
تحوالت اخیر بازار نفت، روند احیای 
تقاضا بــرای نفت، پیش بینی های 
رشد اقتصادی و غلبه بر چالشهای 
انــرژی گفت و گــو کردیم.اوپک و 
متحدانش قرار است اول ژوییه برای 
تصمیم گیری درباره سهمیه تولید 
اوت و احتماال ماههــای بعد از آن 
از تحلیلگران  دیدار کنند. بسیاری 
انتظار دارند اوپک با افزایش تولید 
بین ۵۰۰ تا 7۰۰ هزار بشکه در روز 
در اوت موافقــت کند که همچنان 
کمبــود جهانی عرضه نســبت به 

تقاضا را برطرف نمی کند.
بارکیندو در بیانیه ای به نگرانیهای 

پرادهان مستقیما اشــاره نکرد اما 
اقتصاد جهان  بــرای  گفت دورنما 
بهبود یافته و اوپک پالس تصمیم 
دارد به دیــدار ماهانه برای بازبینی 
وضعیت بازار و تنظیم سطح تولید 
بر اســاس آن ادامه دهد.وزیر نفت 
هند بارها از اوپک خواســته است 
قیمت مناسب تری برای هند فراهم 
کــرده و تقویت قیمتهــای نفت از 
طریق محدودیت عرضه را متوقف 
کند. اوایل امســال پس از این که 
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربســتان سعودی در پاسخ 
به درخواســت همتای هندی خود 
گفت: هنــد باید از ذخایر نفتی که 
در زمان ریزش قیمت نفت در سال 
۲۰۲۰ خریداری کرده بود استفاده 

کند، تنشها میان دهلی نو و ریاض 
شــدت گرفت. هند در واکنش به 
این اظهارات از پاالیشگاههای خود 
خواست منابع واردات نفت را متنوع 
کرده و وابستگی به نفت خاورمیانه 
را کاهش دهند.دو طرف تا حدودی 
روابطشــان را بهبــود داده انــد و 
عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی تجهیزات پزشــکی ضروری 
برای هند فراهم کرده اند تا به این 
کشور در مبارزه با موج دوم مرگبار 

شیوع کووید 1۹ کمک کنند.
بر اســاس گزارش پالتس، پرادهان 
قدردانی عمیق خود از این کشورها 

را در دیدار با بارکیندو ابراز کرد.
قیمتهــای جهانی نفت در باالترین 
رکورد دو ســال اخیر قرار دارند. با 
این حال عربســتان سعودی اعالم 
کرده که اوپک پالس در دیدار هفته 
آینده به شکل محتاطانه به بررسی 
احیای تولیــد خواهد پرداخت زیرا 

بازار همچنان شکننده مانده است.

تکرار درخواست هند از اوپک 
برای خاتمه محدودیت عرضه

یک مقام مســئول گفت: اگر هــر فرد یک دقیقه 
از زمان اســتحمام خود بکاهد شاهد صرفه جویی 
۵۰۰ لیتــری به ازای هر نفر هســتیم که معادل 
۳۳۳ بطری آب معدنی 1.۵ لیتری است.سیدعلی 
ســیدزاده، مدیرکل دفتر ارتباط مشتریان شرکت 
آب و فاضالب کشور با اشاره به اقلیم خشک و نیمه 
خشــک ایران، گفت: طی سال های اخیر و به طور 
کلی شاهد روند صعودی صنعتی شدن و رشد تولید 
در کشور هستیم. این در حالی است که رونق تولید 
طی ســال های اخیر جزوه اولویت های برنامه های 
دولت قرار داشــته اســت، بنابراین زمانی می توان 
برنامه ریزی مناسبی برای رونق تولید داشته باشیم 
که منابع آبی مناســب و پایداری به عنوان رکنی 
مؤثر در رشد اقتصادی، نیز داشته باشیم. از سویی 
دیگر شاهد رشد جمعیت و افزایش سطح بهداشت 
به دلیل پاندمی کرونا هســتیم. تمامی این موارد 
نشــان دهنده افزایش مصرف آب اســت که الزام 
صرفه جویی را بیــش از پیش می طلبد.وی افزود: 

در حال حاضر ۲8۲ شهر در تابستان سال جاری با 
تنش آبی رو به رو هســتند، این در حالی است که 
اگر هر مشترک در کشور 1۵ تا ۲۰ درصد مصرف 
آب خــود را کاهش دهــد می توانیم از این چالش 
عبور کنیم.به گفته مدیرکل دفتر ارتباط مشتریان 
شرکت آب و فاضالب کشور اگر هر فرد یک دقیقه 
از زمان اســتحمام خود بکاهد شاهد صرفه جویی 
۵۰۰ لیتری برای هر فرد هســتیم که معادل ۳۳۳ 
بطــری آب معدنی 1.۵ لیتری است.ســیدزاده در 
پاسخ به اینکه میزان سرانه مصرف آب ایرانی ها چه 
میزان اســت، توضیح داد: اساساً رقم سرانه مصرف 
آب وابستگی مستقیم و زیادی به اقلیم و فرهنگ 
مصرف هر منطقه دارد. امــا به طور کلی دو مدل 
ســرانه مصرف آن در کشــور وجود دارد. نخست 
ســرانه مصرف آن در ســه بخش خانگی، تجاری، 
صنعتی اســت که رقمی حدود ۲۲1 لیتر برای هر 
نفر در شبانه روز را به خود اختصاص می دهد.وی 
ادامه داد: سرانه مصرف آب ایران در بخش خانگی 

در بخش شهری معادل 17۹ لیتر برای هر نفر در 
شــبانه روز است. این در حالی است که رقم سرانه 
مصرف آب در کشورهای توسعه یافته 1۲۰ تا 1۳۰ 
لیتر برای هر نفر در شــبانه روز است. میزان سرانه 
مصرف آب در هر کشــور بر اســاس منابع و اقلیم 
آن می توان قضاوت کرد. چنانچه سرانه مصرف آب 
خانگی در برخی شــهرهای آمریــکا ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
لیتر در شبانه روز اســت که به دلیل نوع فرهنگ 
مصرف و دارا بودن منابع غنی آبی آنهاست.مدیرکل 
دفتر ارتباط مشتریان شرکت آب و فاضالب کشور 
تصریح کرد: الگوی برنامه ریــزی و هدف گذاری 
شده برای ایرانیان رقم 1۵۰ لیتر به ازای هر نفر در 
شــبانه روز است. البته بخشی از راهکارهای صرفه 
جویی به فرهنگ مصرف و بخشی نیز به تکنولوژی 
مورد اســتفاده افراد در روز بــار می گردد. به طور 
مثال بی شک اســتفاده از ماشین ظرف شویی در 
مقایســه با شست و شوی ظروف با دست، مصرف 

آب کمتری دارد.

رونق تولید زیر سایه صرفه جویی مصرف آب

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 مؤسسه دارالفقه
 امام جعفر صادق )ع(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مؤسسه 
که رأس ســاعت 16 روز یکشــنبه مورخ 1400/4/20 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 

مؤسسه 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 مؤسسه

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

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

به شماره ثبت 20994 و شناسه ملی 10103314981

هیأت مدیره

قیمت نفت افزایش بیشتری پیدا کرد
قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر دورنمای رشد عرضه و احتیاط اوپک پالس در تسهیل محدودیت عرضه، برای سومین روز متوالی افزایش یافت و در مسیر 
ثبت پنجمین رشد هفتگی قرار گرفت. بهای معامالت نفت برنت با شش سنت معادل ۰.1 درصد افزایش، به 7۵ دالر و 6۲ سنت در هر بشکه رسید و در مسیر 
ثبت ۲.۹ درصد رشد هفتگی حرکت کرد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با شش سنت معادل ۰.1 درصد افزایش، به 7۳ دالر و ۳6 سنت در 
هر بشکه رسید و از ابتدای هفته جاری تاکنون ۲.۴ درصد رشد نشان می دهد.هر دو شاخص روز پنج شنبه در باالترین رکورد از اکتبر سال ۲۰18 بسته شدند.

راویندا رائو، نایب رییس بخش کاالهای شرکت کوتاک سکیوریتیز گفت: انتظارات برای محدودیت عرضه در بازار جهانی عامل اصلی حمایت کننده از رشد 
قیمتهای نفت بوده است زیرا تقاضا بهبود پیدا کرده اما محدودیت عرضه اوپک پالس ادامه پیدا کرده و سطح ذخایر نفت آمریکا پایین آمده است.عامل دیگری 
که از قیمت نفت پشتیبانی کرد، تصویب الیحه زیرساخت آمریکا بود که خوش بینی به دورنمای تقاضا برای انرژی را تقویت کرد.همه چشمها به نشست اول 
ژوییه اوپک و متحدانش دوخته شده است که قرار است طی آن درباره تسهیل بیشتر محدودیت عرضه بحث شود. در بخش عرضه، عوامل مهمی که اوپک 
پالس در نظر خواهد گرفت، رشد قوی تقاضا در آمریکا، اروپا و چین است که با توزیع واکسن کووید 1۹ و بازگشایی اقتصادها تقویت شده و رشد موارد ابتال 
به کووید 1۹ در مناطق دیگر را جبران کرده است.مارگارت یانگ، استراتژیست شرکت دیلی فارکس گفت: تصور می کنم اوپک پالس محتاطانه افزایش تولید 
از اوت به بعد را تنظیم خواهد کرد تا پاسخگوی تقاضای رو به رشد باشد بدون این که باعث نوسان قیمتها شود. بازار روی افزایش تولید در اوت از قبل حساب 
کرده اســت.تحلیلگران گروه بانکی ANZ پیش بینی کرده اند که اوپک پالس تولیدش را در اوت ۵۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش می دهد و به ۲.1 میلیون 
بشکه در روز تولیدی که در فاصله ماه مه تا ژوییه احیا کرد اضافه می کند.بر اساس گزارش رویترز، در این بین چشم انداز رفع تحریمهای آمریکا علیه ایران و 

بازگشت نفت ایران به بازار در آینده نزدیک ضعیف شده است.
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گزیده خبر در دو ماهه اول امسال

۳۳ درصد واحدهای صادراتی متقاضی، تسهیالت دریافت کردند
از خرداد سال گذشته تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۳۵۲ 
واحد برای دریافت تســهیالت مخصوص واحدهای صادراتی 
ثبت نام کردند که ۱۸۸ واحد به بانک معرفی و درنهایت ۱۱۷ 
واحد موفق به دریافت ۱۸۴۸ میلیارد تومان از این تسهیالت 
شــدند که یعنی حدود ۳۳ درصد متقاضیان موفق به دریافت 
تســهیالت مخصوص واحدهای صادراتی شدند.بر اساس این 
آمار در دو ماهه امسال بیش از ۲۳۵۲ میلیارد تومان در قالب 
۶۲۸ فقره تســهیالت برای تامین مالی بنــگاه های تولیدی 
کوچک، متوســط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت باالی ۶۰ 
درصد، در راســتای اقتصاد مقاومتی و بیش از ۱۲۱۸ میلیارد 
تومان تســهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱۸( در قالب 

۱۳۷ فقره به استان های مختلف پرداخت شده است.
 در این مدت ۱۲۴۶ مورد ثبت نام برای اســتفاده از تسهیالت 
رونق تولید انجام شــده که ۴۲۶ مــورد برای دریافت بیش از 
۳۴۳۹ میلیارد تومان تسهیالت به بانک ها معرفی شدند و در 
نهایت ۶۲۸ فقره تســهیالت به ارزش بیش از ۲۳۵۲ میلیارد 
تومان پرداخت شده است. یعنی حدود ۵۰ درصد از کل ثبت 
نام کنندگان در فروردین امسال موفق به دریافت این تسهیالت 
شدند.در مورد تسهیالت تولید و اشتغال اطالعات پرداختی تا 
از ابتدا پایان اردیبهشــت نیز منتشر شده که نشان می دهد از 
اســفند ماه سال ۱۳۹۷ تا آخر فروردین ۱۴۰۰، حدود  ۷۶۶۰ 
مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیالت برنامه تولید و اشتغال 
انجام شده که ۲۷۶۶ مورد برای دریافت تسهیالت ۲۰ هزار و 

۶۸۵ میلیارد تومانی به بانک معرفی شده اند. در نهایت ۱۵۱۲ 
مورد پرداخت تسهیالت به ارزش ۹۹۱۶ میلیارد تومان صورت 

گرفته اســت. یعنی حدود ۱۹ درصد از کل ثبت نام کنندگان 
موفق به دریافت این تسهیالت شدند.همچنین در دو ماهه اول 

امســال ۱۸۱ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیالت برنامه 
تولید و اشتغال انجام شده که ۱۱ مورد برای دریافت تسهیالت 
۲۴۸ میلیارد تومانی به بانک معرفی شده اند. در نهایت ۱۳۷ 
مورد پرداخت تسهیالت به ارزش ۱۲۱۸ میلیارد تومان صورت 
گرفته اســت. یعنی حدود ۷۵ درصد از کل ثبت نام کنندگان 
موفق به دریافت این تسهیالت شدند.الزم به یادآوری است که 
تسهیالت تبصره ۱۸ قانون بودجه با بهره ۱۴ درصد پرداخت 
می شود که متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه بهین یاب 
از این ظرفیت در راســتای تامین سرمایه در گردش، نوسازی 
و بازســازی و یا تکمیل واحدهای تولیــدی باالی ۶۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی اســتفاده کنند.همچنین بر اساس این آمار 
از خرداد ســال گذشته تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۳۵۲ 
واحد برای دریافت تســهیالت مخصوص واحدهای صادراتی 
ثبت نام کردنــد که ۱۸۸ واحد به بانک معرفی شــدند و در 
نهایت ۱۱۷ واحد موفق به دریافــت ۱۸۴۸ میلیارد تومان از 
این تسهیالت شدند. یعنی حدود ۳۳ درصد متقاضیان موفق 
به دریافت تسهیالت مخصوص واحدهای صادراتی شدند.در دو 
ماهه امسال نیز ۴۳ فقره تسهیالت به مبلغ ۵۹۵ میلیارد تومان 
به واحدهای صادراتی پرداخت شــده است. در این مدت ۵۹ 
فقره ثبت نام برای پرداخت تســهیالت به واحدهای صادراتی 
انجام شــده بود و ۲۶ مورد به به بانک ها معرفی شــده بودند 
که یعنی ۷۲ درصد متقاضیان موفق به دریافت این تسهیالت 

شدند.

۲ میلیون تن کاالی اساسی خرداد ماه از 
گمرک ترخیص شد

معاون فنی گمرک ایران گمرک گفت، از ابتدای خرداد و با دستورالعمل جدید 
بیش از دو میلیون تن کاالی اساسی توسط گمرک ترخیص شده است.مهرداد 
جمال ارونقی معاون فنی و گمرکی ســازمان گمرک ایران با بیان اینکه در حال 
حاضر پنج میلیون و ۹۰۴ هزار تن کاالی اساســی در بنادر و گمرکات کشــور 
وجود دارد، گفت: اینکه گفته می شود کاالی اساسی در کشور کم و یا در بنادر و 
گمرکات وجود ندارد، اساساً صحت ندارد. شش قلم کاالی اساسی که ارز دولتی 
را دریافت می کند به میزان چهار میلیون و ۵۷۲ هزار تن در بنادر کشور تخلیه 
شــده است.وی افزود: ۲۲ کشتی حاوی ۱۷۰ هزار تن کاالی اساسی اعم از جو، 
گندم، ذرت، روغن، کنجاله ســویا، نهاده های دامــی و دانه های روغنی در حال 
تخلیه در بنادر و گمرکات کشــور اســت و یک میلیون و ۱۶۱ هزار تن کاالی 
اساســی در ۲۷ فروند کشتی وجود دارد و منتظر پهلو گرفتن در بنادر هستند 
که به دلیل مشــکل اسنادی، کار آن  ها با تأخیر مواجه شده است.معاون فنی و 
گمرکی ســازمان گمرک ایران درباره فرآیند ترخیص کاالی اساسی بیان کرد: 
زمانی که کاال به گمرک اظهار می شود، صاحب کاال باید مجوزهای قانونی الزم 
مانند مجوز قرنطینه، عرضــه در بازارگاه و ُکد رهگیری بانک را اخذ کند. بانک 
مرکزی حتماً باید منشا ارز کاالهای موجود در گمرک را تائید و به گمرک اعالم 
کند. گمرک به هیچ عنوان بدون این موارد نمی تواند نســبت به ترخیص کاالها 
اقدام کند.وی در خصوص ترخیص کاالهای اساســی تصریح کرد: گمرک پیش 
قدم ترین سازمانی اســت که علی رغم تمام مشکالت، پیشنهاداتی را راجع به 
کاهش رسوب کاالهای اساسی و ماندگاری آن  ها به سازمان های زیربط و دولت 
ارائه کرده است. گمرک بدون مجوز ترخیص کاال و ُکد رهگیری نمی تواند کاالیی 
را ترخیص کند اما از اول خرداد امسال گمرک اجازه پیدا کرده است ۹۰ درصد 
کاالهای اساســی را بدون ُکد رهگیری بانک ترخیص کند و در اختیار صاحبان 
کاال قرار دهد.جمال ارونقی اشــاره کرد: گمرک در سال گذشته در هر ماه یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاالی اساســی ترخیص کرده اســت و از ابتدای خرداد 
و با دســتورالعمل جدید بیش از دو میلیون تن کاالی اساســی توسط گمرک 

ترخیص شده است.

رشد ۶۹ درصدی صادرات غیرنفتی ایران در بهار امسال
 ۱۰.۷ میلیارد دالر صادرات در ۳ ماه

رئیس کل گمرک از افزایش ۶۹ درصدی صادرات غیرنفتی ایران در بهار ۱۴۰۰ 
خبر داد. سید مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران، مجموع تجارت خارجی 
ایران )مجموع واردات و صادرات( در بهار ســال جاری را اعالم کرد.به گفته وی 
مجموع صادرات و واردت کشــور در سه ماه نخست امسال، ۳۸ میلیون و ۴۰۰ 
هــزار تن کاال به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر بوده اســت، که از نظر 
وزنی ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و از حیث ارزش حدود ۷ میلیارد دالر نســبت 
به مدت مشــابه سال گذشته رشد نشان می دهد.رئیس کل گمرک ایران اضافه 
کرد: روند افزایشی بازرگانی خارجی ایران در نخستین فصل از سال ۱۴۰۰ نشانه 
بهبود نسبی اســت که تراز تجاری مثبت ۴۷۶ میلیون دالری را برای کشور به 
وجود آورده است.تراز تجاری )Balance of trade( یا صادرات خالص تفاوت میان 
ارزش پولــی واردات و صادرات خروجی طی یک دوره معین در اقتصاد اســت. 
اگر صادرات بیشــتر از واردات باشــد، مقدار مثبت به نام مازاد تجاری مشخص 
می شود.مقایســه آمار تجارت خارجی کشــورمان در سه ماهه بهار سال ۱۴۰۰ 
با مدت مشــابه سال قبل، حاکی از افزایش ۲۵ درصدی در وزن و ۵۰ درصدی 
در ارزش کاال های تجاری مبادله شده بین جمهوری اسالمی ایران و کشور های 
خارجی اســت.در بهار امســال ۳۰ میلیون تن کاال به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون دالر از گمرکات کشــور به نقاط مختلف جهان صادر شد که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۸ درصد و از لحاظ ارزش ۶۹ درصد رشد 
داشت.در این مدت ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دالر وارد کشــور شد که نسبت به مدت مشــابه سال گذشته از لحاظ 
وزن ۶ درصد کاهش و از حیث ارزش ۳۴ درصد رشد داشت.رئیس کل گمرک 
ایران اعالم کرد: حجم ترانزیت کاالی خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران 
در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به میزان ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار تن بود، که در 
مقایســه با مدت مشابه سال قبل ۱۲۱ درصد افزایش نشان می دهد و همچنان 
که پیشتر هم اعالم شد، این امر می تواند نشانه بهبود نسبی وضعیت ترانزیت و 
احتماالً افزایش میزان آن در ماه های آینده باشد.میراشرفی همچنین درخصوص 
آمار کشــفیات کاالی قاچاق از سوی گمرکات کشور گفت: در سه ماهه ابتدای 
سال جاری کارکنان زحمتکش و سخت کوش گمرک به ویژه در گمرکات مرزی 
موفق به کشف ۵۳۰ میلیارد تومان انواع کاالی قاچاق شدند و ۵۸۰ فقره پرونده 

در این خصوص در گمرک تشکیل شد.

 کدام مشاغل همچنان تسهیالت
 کرونایی می گیرند؟

مشاغلی که تحت تاثیر کرونا آســیبی جدی دیده اند تا پایان شهریور۱۴۰۰ از 
تســهیالت کرونایی بهره مند خواهند شد.، بر اساس اعالم اتاق بازرگانی تهران، 
ستاد مقابله با کرونا موافقت خود با تمدید تسهیالت برخی مشاغل آسیب دیده 
از شــیوع کرونا را اعالم کرده و معافیت های آنها تا پایان تابســتان ادامه خواهد 
داشت.بر اســاس اعالم این اتاق، مراکز آموزشی، آموزشگاه  ها و مهد کودک ها، 
مراکز فرهنگی، هنری و رسانه ای، موزه ها، سینماها و تئاترها، مراکز تفریحی، باغ 
وحش ها و شهربازی ها، مراکز ورزشی، مراکز مربوط به گردشگری، شرکت های 
حمل  و نقل  مســافر برون  شهری، مراکز پذیرایی، قنادی،   آرایشگاه های  مردانه، 
زنانه مشمول این بسته حمایتی خواهند بود.این تسهیالت در حوزه حمایت های 
مالیاتی، بانکی، بیمه ای و ســایر حمایت ها اجرایی می شــود. یکی از تسهیالت 
در نظر گرفته شــده در این مصوبه برای حمایت های مالیاتی، آن است که برای 
مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا،  بدهی مالیاتی قطعی 
شده مالیات های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آنها تا پایان 
ســال ۱۳۹۹ بوده اســت، تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ســال جاری بدون محاسبه 
جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال می شود.همچنین به موجب حمایت های 
بانکی، اقســاط تسهیالت دریافتی این کســب و کارهای آسیب دیده که موعد 
پرداخت آنها در چهارماهه اول ســال ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت 
نشــده، منوط به آنکه بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ در طبقه 
جاری قرار گرفته باشد به انتهای دوره تقسیط منتقل می شود تا طی چهار قسط 
پس از آخرین قسط وصول شود.خسرو فروغان گران سایه – عضو اتاق بازرگانی 
ایران – در گفت و گو با ایسنا، درباره نحوه حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا، 
بیان کرد: آنچه برای فعاالن اقتصادی بیشــترین اهمیت را دارد، اجرای درست 
سیاست های حمایتی و پرهیز از وعده و شعارهای بی اساس است. در سال های 
گذشــته ما بارها شــاهد آن بوده ایم که وعده ای برای بهبود وضعیت بنگاه های 
اقتصادی ارائه می شود اما هیچیک از آنها راه به جایی نمی برند.به گفته وی، وقتی 

به یک سرمایه گذار وعده کمک داده شده اما اجرایی نمی شود.

دبیر اتحادیه بنکداران مــواد غذایی اظهار 
داشت: بیشــتر اقشار آســیب پذیر مصرف 
برنج خــود را کاهش داده و بــه کاالهای 
ارزان قیمت تــری ماننــد ماکارونــی روی 
آورده انــد. بنابراین می تــوان گفت در این 
شــرایط نوع، الگوی تغذیــه و خرید مواد 
غذایی تغییر می کند.قاســمعلی حسنی در 
مورد وضعیت بازار کاالهای اساســی اظهار 
کرد: به نظر می رسد دست کم تا ۲۰ مرداد 
هیچگونه افزایش قیمتی نداشــته باشــیم 
چراکــه عالوه بر اینکه بازار کشــش آن را 
ندارد انگیزه ای هم برای آن نیست. در بازار 
به علت تغییــر در دولت نوعی انتظار برای 
ارزانــی وجود دارد به همیــن علت همه با 
احتیاط رفتار می کنند و خرید انبوده انجام 

نمی شود.وی با اشاره به قیمت لبنیات گفت: 
بر اساس شــنیده ها قرار است تغییراتی در 
قیمت لبنیات انجام شود اما هنوز این اتفاق 
نیافتاده اســت. باید منتظر بود و دید هفته 
آینــده چه اتفاقی رخ می دهد.حســنی در 
پاسخ به ســوالی در مورد بازار روغن بیان 
کرد: دولت همه تمرکز خود در مورد روغن 
را روی فروشــگاه های زنجیره ای گذاشــته 
و آنها را اشــباع کرده است. با افزایش ۳۵ 
درصدی روغــن از اوایل خــرداد، تقاضای 

خرید از طرف مــردم نیز کاهش پیدا کرد. 
بنابراین در فروشــگاه های زنجیره ای روغن 
وجود دارد اما در بخش بنکداری همچنان 
محدودیــت وجــود دارد و متقاضیان انبوه 
روغن بنکداران فعال نمی توانند کاالی مورد 
نیاز را به این میزان تهیه کنند.دبیر اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی خاطرنشان کرد: برای 
برنج فعال خریدار زیادی وجود ندارد، حتی 
خارجی  برنــج  پخش کننده  شــرکت های 
را بــه اجبار همــراه با روغن بــه بنکداران 

می فروشــند. برای مثال اگر بیش از میزان 
مشخصی روغن بخواهیم باید در کنار آن ۱ 
تن برنج هندی به صورت اجباری بخریم.وی 
با تاکید بر کاهش قدرت خرید مردم گفت: 
تقاضا برای برنج کاهش یافته است، به طور 
کلی نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
حــدود ۳۵ درصــد کاهش تقاضــای مواد 
غذایی را تجربه کردیم. افزایش افســانه وار 
قیمت ها در سه سال گذشته که از ۲۰۰ تا 
۳۰۰ درصد بوده است، باعث کاهش قدرت 
خرید مردم شده است. قیمت برنج خارجی 
در بازار از ۱۹ هزار تومان تا ۲۴ هزار تومان 
در نوســان است که بســتگی به کیفیت و 
کشور تولیدکننده دارد.حسنی ضمن اشاره 
به تغییر الگوی خرید مواد غذایی بیان کرد: 

بیشتر اقشار آسیب پذیر مصرف برنج خود را 
کاهــش داده و به کاالهای ارزان قیمت تری 
مانند ماکارونــی روی آورده انــد. بنابراین 
می توان گفت در این شــرایط نوع، الگوی 
تغذیه و خرید مــواد غذایی تغییر می کند. 
وقتی برنج نســبت به دو سال گذشته ۲۰۰ 
درصد گران می شــود مردم نوع تغذیه خود 
را کمتــر می کنند تا هزینــه کمتری کنند 
و بهره وری بیشــتری داشــته باشد. برای 
مثال خرید ماکارونــی در این مدت خوب 
بود. دبیــر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در 
ادامه تصریح کرد: امیدواریم دولت آینده از 
تخصص و مشــارکت بازار و افراد توانمند از 
نظر تجربه، سرمایه و حقوقی در جهت رفاه 

مردم استفاده کنند.

دکتر محمدرضا کمالی جانباز 
و ایثارگر و  کارشناس مسائل 
سیاسی و اقتصادی

دکتــر محمدرضا کمالــی ،حضور 
پرشور مردم در انتخابات ۲۸ خرداد 
را لبیک بــه دعوت مقــام معظم 
رهبــری دانســت و ایــن پیروزی 
بــزرگ را به محضــر رهبر معظم 
انقالب،حضــرت آیت اله رئیســی 
تبریک گفتند وانتخاب قاطع ایشان 
نویدبخش موفقیت و ایجاد آرامش 
روح و روان برای مردم عزیزمان می 
باشد. انشااهلل که با پایان تحریم ها و 
فروش نفت که اصلی ترین در آمد 

کشور می باشد وضعیت اقتصادی کشور و مردم بهبود یابد.
دکتر کمالی در مورد رعایت قوانین در کشور گفتند؛ امروزه 
بــه دالیل مختلف اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی آســتانه 
تحمل افراد ، بیش از پیش کاهش یافته است و مردم از نظر 
روانی تحت فشــار هستند. هم اکنون هیچ حوزه ای نداریم 
که در آن منظر روانی جامعه به هم ریخته نباشد و می توان 
گفت در صد  بســیار باالیی جمعیت کشور از منظر روانی 
پریشان هستند ، روزی مادر کشور می توانیم ادعا کنیم که 
متمدن و پیشرفته و فرهنگی باال داریم که قوانین راهنمایی 
و رانندگی در کشــورمان اجرایی شود.واقعیت این است که 
تغییرات لحظه ای شرایط اقتصادی و به هم خوردن معادالت 
اقتصادی و اجتماعی مردم ، در روحیه آنها تاثیر گذاشــته 
است و تنها بخشی از برآیند این آشفتگی روانی و ذهنی در 
شیوه رانندگی افراد و عدم رعایت قانون بروز می کند.برای 
نمونه فرهنگ و اخالق رانندگی ایمن موضوعی است که با 
توجه به افزایــش تعداد خودروها و ترددهای صورت گرفته 
سال ها در خصوص آن بحث شده و این فرهنگ با توجه به 
تراکم باالی جمعیت در کالن شــهرها به نظر می رسد نیاز 
به اصالح دارد. با گذری در سطح شهر بخصوص در ساعات 
که تردد خودروها زیاد است بخوبی می توان شاهد تخلفات 
رانندگی باشیم که به اشکال مختلف بروز می کنند، سرعت 
غیرمجــاز، بوق زدن های ممتد، پارک های دوبل، توقف در 
پارک ممنوع، ورود به خیابان های یک طرفه، دور زدن های 
ممنوع ،شــلوغی خیابان در شب به ویژه در ساعتهای منع 
تردد و ... تنها بخشی از این تخلفات هستند.یکی از ضرورت 
های امروز همگانی شــدن آموزش در زمینه فرهنگ سازی 
ترافیکی اســت که باید از همه ابزارها، امکانات و نیروهای 
تاثیرگذار و مرجع جامعه بهره گرفت،معضل فرهنگی که در 
بحث ترافیکی که کشــور با آن دست و پنجه نرم می کند 
حاصل رفتارهای ضد اجتماعی و تخلفاتی اســت که برخی 
رانندگان  انجام می دهند که اکثرا  رانندگان موتورسیکلت 

انجــام می دهند و با دور زدن قانون به اصطالح خود زرنگ 
بازی در می آورند.آگهی رســاندن به افراد جامعه بی گمان 
یکی از رســالت های مهم راهنمایی و رانندگی به شمار می 
آید و تبلیغات و اطالع رسانی اجتماعی قوی می تواند برای 
مردم موثر و آنها را نسبت به انجام عملی مثبت ترغیب کرده 
و یا نســبت به وقوع خطری در پیش رو هشدار دهد.رعایت 
مقررات راهنمایی و رانندگی در هر شرایطی الزم و ضروری 
است و برای مثال پذیرفته نیست وقتی خودرویی در مسیر 
یکطرفه دیده نمی شود وسیله نقلیه دیگری با نادیده گرفتن 
تابلوی عبور ممنوع، خالف مســیر یکطرفه وارد شود؛ این 
بدیهی ترین رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است.شاید 
شما هم بارها مشــاهده کرده باشید که برخی از رانندگان 
موتورسیکلت بخاطر اینکه خیابانی خلوت بوده خالف جهت 
جــاده و خیابان ادامه مســیر دادند و با ایــن کار خطراتی 
برای خود، خــودرو و عابر پیاده ایجاد کــرده اند.رانندگان 
موتورســیکلت بیشترین تخلفات را در این زمینه انجام می 
دهند و بدون توجه به عالئم راهنمایی و رانندگی در سطح 
شهر تردد می کنند و عامل تصادفات شدیدی هم می شوند 
تا به گمان خود چند لحظه زودتر به مقصد برسند در حالی 
که در برخی موارد صرفنظر از اینکه دیر به مقصد می رسند، 
موجب تلفات و خســارات در جاده ها هم می شــوند.اکثر  
رانندگان موتورسیکلت به ویژه در هنگامی که خیابان ها با 
ترافیک روبرو هســتند با حرکت در پیاده روها عمال حقوق 
عابران پیاده را زیر پا می گذارند که توجه پلیس برای برحذر 
داشــتن آنان از این عمل ضروری بنظر می رســد.خیلی از 
کسانی که در خیابان موتور سوار می شوند، گواهینامه ندارند 
و در مواردی اصال برای گرفتــن آن اقدام هم نکرده اند. اما 
این یکی از موارد نقض قوانین توســط موتورسواران است، 
رد کردن چراغ قرمــز، ورود ممنوع های خیابان ها، عبور از 
پیاده رو، عبور از خط ویژه ها مواردی است که بسیار زیاد در 
خیابان های تهران دیده می شــود. اما همه آن ها این کار را 
انجام می دهند که یا زودتر برسند یا کارشان سریعتر انجام 

شود.موتورها حق حمل بارهایی که از عرض خودشان بیشتر 
باشــد را ندارند، اما تعداد زیادی از آن ها این قانون را نقض 
می کنند، نداشتن کاله کاسکت و پوشاندن پالک موتور برای 
اینکه پلیس نتواند دستی جریمه بنویسد، از مواردی است 
که موتوری ها را در دردســر می اندازد. البته موتوری ها حق 
ندارند از روی پل یا زیرگذرها بروند که تقریبا همه ما آن ها 
را هم روی پل ها و در زیرگذرهای مختلف بسیار دیده ایم. در 
کشور ما ایران متاسفانه در هیچ خیابانی عبور ممنوع نیست 
مگر اینکه به هیچ روشی امکان ورود نباشد مثال شلوغ و یا 
اینکه پلیس راه را بسته باشد،رانندگان موتورسیکلت به هیچ 
خیابان یــک طرفه و یا پیاده رو عابران را برای خود ممنوع 
نمی داننــد و به راحتی عبور و مرور می کنند به طور کلی 
در کشور قوانین راهنمایی و رانندگی اجرایی نمیشود برای 
عابران پیاده فرق نمیکند اتوبان باشــد و یا چراغ برای عبور 

عابران قرمز به عبور و مرور خود را انجام میدهند.

در کشور باید فرهنگ سازی شود که همه قوانین را 
رعایت کنند

از آنجایی که دوربین های تعبیه شده در خیابانها نمی تواند 
پالک موتورســیکلت ها را بگیرد، به همیــن دلیل جریمه 
موتوری ها را پلیس باید تســلیم کند که معموال موتوری ها 
راه فرار کردن را خوب پیدا می کنند که در این صورت کافی 
اســت پالک را هم کمی مخــدوش کنند یا زنجیر موتور را 
جوری بگذارند که نوشــته های روی پالک به خوبی خوانده 
نشود.خط عابر پیاده برای زیبایی خیابان ترسیم نشده است 
، خط عابر پیاده شــکل و شمایل ســاده و مشخصی دارد؛ 
پیوســته و آشنا برای رد شــدن عابر پیاده با خیال راحت. 
اما همین خط ســاده نه تنها محل امن عبور نیســت، بلکه 
عابــر پیاده باید با تــرس برخورد آنی با وســیله نقلیه و با 
چشمان ترســان از آن عبور کند. احترام به عابر پیاده جزء 
ضروریات زندگی شــهری است که باید همواره رعایت شود 
ولی متاســفانه حقوق شــهروندان پیاده خیلی وقت ها به 
راحتی از طرف رانندگان، موتورسواران و سد معبر کنندگان 
ضایع می شود. در کشوری مانند آلمان قوانین و مقررات به 
خوبی اجرا می شــود، اما در ایران نه تنها قوانین و مقررات 
به خوبی اجرا نمی شود، در کشور هم فرهنگ سازی نشده 
اســت، برای نمونه هزینه ای که بابــت جریمه راهنمایی و 
رانندگی دریافت می شود به خزانه دولت واریز می شود، در 
حالی که این درآمد باید در بخش فرهنگ سازی راهنمایی 
و رانندگی و ... هزینه شــود. ســاالنه چندین میلیون قبض 
جریمه برای رانندگان متخلف در ایران صادر می شود. فقط 
چنــد درصــدی از رانندگان متخلف پــس از اعمال قانون 
تخلف خود را می پذیرنــد و درصد باالیی از طریق ۴ روش 
توهین، تطمیع، تهدید یا چانه زنــی درصدد توجیه تخلف 
خود و برخورد با مامور راهنمایی و رانندگی برمی آیند. حال 
آنکه در سیستم جریمه ای قوانین کشورهای اروپایی ۳ نوع 
مجازات در برابر تخطی از قانون مطرح شده است: به ترتیب 
توســط پلیس، مردم یا اجتماع و در نهایت قوانین و دادگاه. 
بر همین اساس گفته می شود کشته های یک سال حوادث 

رانندگی در کشــور ما به اندازه ۱۰ سال یک کشور اروپایی 
است. در آلمان وقتی پلیس راننده ای را شناسایی می کند که 
با سرعت غیرمجاز می راند نه تنها وی را جریمه می کند، بلکه 
اعتبار گواهینامه اش را به مدت یک سال لغو می کند. در این 
کشور فقط کافی است راننده ای طی ۲ سال، یک بار مرتکب 
هــر کدام از ۳ تخلف عبور از چراغ قرمز، ســرعت غیرمجاز 
و رعایت نکردن فاصله مناســب با خودروی جلویی شود تا 
گواهینامه رانندگی وی باطل گردد.این در حالی است که بر 
اساس اعالم رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران، جریمه 
های رانندگی یک روز تهران با تعداد جریمه های رانندگی 
یک ســال اروپا )یعنی یک قاره( برابری می کند. البته اما و 
اگرهــای زیادی درباره این جریمه ها وجود دارد زیرا هزینه 
های که در زمان کرونا برای تردد شــبانه دریافت می شود 
معلوم نیست چگونه اجرایی می شود و حتی برای برخی هم 
پیامک جریمه ارسال نمی شود و نه تنها معلوم نیست درآمد 
جریمه تردد شــبانه در کجا هزینه می شــود و چرا برخی 
افراد جریمه نمی شوند!همچنین مشکالت زیادی در زمینه 
تردد موتورســیکلت ها در خیابان و پیاده رو وجود دارد که 
نه تنها از نظر قانونی برای این مســاله فکری نشده و از نظر 
فرهنگ سازی هم تاکنون روی این موضوع کار نشده و یک 
موتورسیکلت گاهی بار یک وانت را جابه جا می کند.به شما 
قول میدهم زمانی که قوانین راهنمایی و رانندگی در کشور 
به طور کامل اجرایی شود کشورمان  از همه لحاظ پیشرفت 

جهانی خواهد داشت.

فرهنگ رانندگی در کشور نیاز به اصالح دارد

در پایان کتاب )عشــق جــاودان( که تک 
بیتی های دلنشین و بسیار زیبا با قلم دکتر 
را جهت مطالعه  باشد  محمدرضا کمالی می 
عالقه مندان به اشــعار عاشــقانه معرفی 

میکنیم

 تقاضای مواد غذایی 
۳۵ درصد کاهش یافت
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مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تشریح کرد:نگـــاه

جزئیات اعطای کارت رفاهی
مدیراداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن اعالم ابالغ »شیوه نامه 
اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید« به پنج بانک 
عامل، جزئیات مرتبط با این طرح را تشــریح کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک مرکزی، شهرزاد دانشمندی ضمن اشاره 
به ابالغ »شیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره 
تولید«، تصریح کرد: حســب مصوبات اقتصادی دولت مقرر 
شــده اســت برای هم وطنان، کارت رفاهی صادر شود و در 
نهایت منابع حاصل از آن صــرف تأمین مالی زنجیره تولید 
شــود.این مقام مســئول بانک مرکزی درخصوص سازوکار 
کارت رفاهی گفت: ســازوکار این کارت به گونه ای است که 
یارانه بگیران معیشــتی و عادی یا دارندگان »سهام عدالت« 
که تاکنون ســهام خود را نفروخته باشند و یا افراد عادی از 
طریق ســایر وثایق به تشخیص بانک عامل می توانند نسبت 
به دریافــت این کارت اقدام کنند. لذا متقاضیان می توانند با 
مراجعه به بانک های عامل، درخواســت خــود برای دریافت 
کارت رفاهــی را ارائه دهند.مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی 
درخصوص سقف اعتباری و شرایط بازپرداخت این کارت های 
اعتباری عنوان کرد: این کارت رفاهی با سقف حداکثر هفت 
میلیــون تومان و با بازپرداخــت حداکثر ۱۸ ماهه در اختیار 
متقاضیــان قرار می گیــرد و متقاضیــان می توانند از طریق 
پایانه های فروشی که بانک های عامل آنها را تعیین می کنند، 
نسبت به خرید کاال و خدمات مورد نیاز خود مبادرت کنند.

وی افــزود: اعتبار کارت رفاهی بــرای خرید کاال و خدمات 
در فروشــگاه ها و پذیرنده کارت طرف قرارداد اعالمی توسط 
بانکهــای عامل و طــرف قرارداد در ســامانه رفاهی ایرانیان 

امکان پذیر اســت و تراکنش های دیگر نظیر برداشت وجه و 
انتقال وجه از کارت مزبور مجاز نیست.دانشــمندی در ادامه 

درباره پذیرندگان کارت رفاهی گفت: از طرف دیگر صاحبان 
پایانه های فروش که اکثراً فروشــگاه های زنجیره ای هستند، 
می تواننــد ضمن عقد قــرارداد با بانک های عامل از اســناد 
تجــاری مانند »اوراق گام« یا »اوراق اعتبارات اســنادی« به 
منظور تأمین زنجیره تولید خود استفاده کنند. به این واسطه، 
اوراق مزبــور می تواند در زنجیــره تولید به گردش افتد و در 
نهایت توســط بانک عامل متناسب با اقســاطی که از مردم 
اخذ می شود، نقد گردد.وی درباره بانک های عامل این طرح 
عنــوان کرد: در حال حاضر پنج بانک »ملی ایران«، »ملت«، 
»صادرات ایران«، »تجارت« و »رفاه کارگران« بانک های عامل 
این طرح محســوب می شوند. و هم اکنون بانک ملی به طور 
مقدماتی طرح یاد شده را آغاز کرده است. البته حداکثر تا دو 
هفته آینده ســایر بانک های عامل نیز این امکان را خواهند 
داشت که کارت های رفاهی را در اختیار متقاضیان قرار دهند 
و امید است در آینده نزدیک دیگر بانک ها نیز برای این طرح 
معرفی شوند.به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، این 
بانک در راســتای حمایت از معیشت و افزایش قدرت خرید 
اقشــار مختلف جامعه و همچنین بهبود فرایند تامین مالی 
زنجیره تولید، نسبت به ابالغ شیوه نامه اعطای کارت رفاهی و 
تامین مالی زنجیره تولید به پنج بانک »ملی ایران«، »ملت«، 
»صادرات ایران«، »تجارت« و »رفاه کارگران« با سهمیه هر 
بانک حداقل دویســت هزار فقره کارت و ســقف فردی هر 

متقاضی هفتاد میلیون ریال اقدام کرده است.

»هدایت نقدینگی«؛ واقعیت یا سراب؟
یک کارشــناس اقتصادی معتقد اســت باید یکبار برای همیشه پذیرفت درمان 
عارضه نقدینگی فقط از مســیر کاهش نرخ رشد و برقرار کردن تناسب بین نرخ 
تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد نقدینگی امکان پذیر است.کیوان شهاب لواسانی 
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی معتقد است: هدایت نقدینگی در واقع یک غلط 
مصطلح است که در ادبیات اقتصاد پولی متعارف نیست. اگر نرخ رشد نقدینگی 
متناســب با نرخ رشد اقتصادی نباشد، هر ابداع و ترفندی برای هدایت نقدینگی 
مانند هدایت نقدینگی به بازار سهام یا گزاره هایی مشابه آن؛ در نهایت موجب ایجاد 
تورم شده و لذا محکوم به شکست است.وی در گفت و گو با ایِبنا با تاکید بر اینکه 
سیاستگذاران باید صراحتاً مشخص کنند که در کدام مستندات، مقاالت و کتب 
علمی به موضوع هدایت نقدینگی اشاره شده است؟ تصریح کرد: هدایت نقدینگی 
حتی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه یا سایر مالیات های مشابه، تحقق نمی یابد 
و باید یک بار برای همیشه پذیرفت درمان این عارضه فقط از مسیر کاهش نرخ 
رشــد نقدینگی و برقرار کردن تناسب بین نرخ تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد 
نقدینگی امکان پذیر است.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال های اخیر، 
برخی سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور ابداعاتی به ادبیات موضوعات مختلف 
علم اقتصاد افزوده اند که این ابداعات تقریباً در اکثر کشورهای جهان وجود ندارد 
و پایه علمی نیز برای آن نیست.به گفته لواسانی، اصوالً سیاستمداران و دولتمردان 
در ســال های اخیر از اقداماتی که ســریع و آسان بوده و فواید کوتاه مدت دارند 
استقبال می کنند؛ حتی اگر آن راه حل در بلندمدت بدترین و پُرضررترین روش 
حل مسئله باشد.وی افزود: برخی از مهم ترین گزاره های غلطی که سالیان قبل در 
ادبیات اقتصادی کشور رایج شده شامل »هدایت نقدینگی به بازار سهام، به تولید 
و به بازار مسکن امکان پذیر است«، »قراردادن نرخ سود سپرده های بانکی  و نرخ 
بهره کمتر از نرخ تورم اثری بر افزایش قیمت دارایی ها ندارد« و »نقدینگی و نرخ 
بهره به صورت درونزا خلق نمی شود« می شود.این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه 
اگر کسری بودجه های مزمن و فزاینده دولت رفع شود، ناترازی های ترازنامه بانک 
های تجاری و صندوق های بازنشستگی نیز وجود نداشته باشد و همچنین نرخ 
رشــد نقدینگی به حدود ۵ درصد در سال برسد، گفت: در این شرایط نرخ تورم 
ســاالنه نیز تک رقمی شده و استمرار تورم تک رقمی طی چندین سال، موجب 
کاهش و تثبیت انتظارات تورمی خواهد شد. سپس مشاهده می شود که فعالیت 
های سفته بازی در دارایی هایی مثل مسکن، سهام، ارز و سکه نیز سود چندانی 
نخواهند داشت چرا که در شــرایط تورم اندک، دارایی های مذکور نیز بازده ای 
در حدود نرخ تورم خواهند داشت.لواسانی اظهار کرد: در مجموع نااطمینانی در 
اقتصاد کاهش یافته و خانوارها و شرکت ها می توانند برای آینده خود برنامه ریزی 
کنند که این ثبات اقتصادی به تدریج موجبات ایجاد رشد تولید را فراهم می آورد 
که به طور اتوماتیک نقدینگی نیز به سمت تولید جذب می شود، اما در شرایطی 
که تورم در کشور حدود ۴۵ درصد است و دارایی هایی مثل مسکن، ارز و سکه و 
سهام بازدهی ساالنه ای در حدود ۵۰ درصد دارند، به طور اتوماتیک ترجیح می 
دهند که از پرداخت تسهیالت به کسب  و کارها امتناع کنند.وی تصریح کرد: در 
نتیجه، یکی از مشکالتی که مانع پرداخت تسهیالت به شرکت ها و کسب و کارها 
می شود، تورم های مزمن دو رقمی است که کاهش تورم، مهم ترین نکته برای 
هدایت نقدینگی به سمت تولید است. از سوی دیگر با گذشت حدود دو دهه از 
تاسیس بانک های خصوصی، به نظر می رسد که محدودیت نقدینگی و تنگناهای 
اعتباری خانوارها و بنگاه ها بیش از قبل شــده و بانک مرکزی نیز معموالً از نظر 
نظارتی، از توان و اقتدار الزم برای اعمال کنترل بر بانک های خصوصی در زمینه 
های مختلف مثل تعیین نرخ سود سپرد و تسهیالت و ... برخوردار نبود.این استاد 
دانشگاه، با بیان اینکه به نظر می رسد ادغام بانک ها به عنوان یک راه حل میانه 
در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی مطرح 
است، اظهار کرد: اوال بخشی از نقدینگی توسط مکانیسم خلق اعتبار بانک های 
خصوصی ایجاد می شود و ثانیا در کشور ما برخالف بسیاری از کشورهای غربی 
ورشکستگی بانک های ناکارا، تعریف نشده که باید در مورد این مسئله بازنگری 
اساسی انجام شود چرا که ورشکستگی جزئی از اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار 
است.لواسانی تاکید کرد: اگر نقدینگی توسط یک نهاد مداخله گر خارج از مکانیسم 
بازار و نیروهای طبیعی بازار، به بورس تزریق شود، موجب تامین مالی شرکت ها 
نخواهد شد چرا که این نقدینگی تزریق شده، عمدتاً در بازار ثانویه صرف خرید و 
فروش و سفته بازی در سهام های قبلی موجود شرکت شده و فقط قیمت سهام 
شرکت ها را افزایش می دهد. از سوی دیگر مطالعات نشان داده است که نرخ رشد 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی چندین سال اخیر منفی است، در حالی که در 
سال های اخیر بازار سهام در بسیاری از زمان ها رونق داشته و این یعنی نقدینگی 
تزریق شده، باعث ایجاد ســرمایه گذاری در شرکت ها نیز نشده است. البته در 
بسیاری از کشورها تامین مالی شرکت ها عمدتا از طریق بازار بدهی انجام می شود 
نه بازار ســهام .وی با بیان اینکه ناترازی گسترده ترازنامه بانک ها، صندوق های 
بازنشستگی و همچنین ناترازی در بودجه ساالنه همگی موجب خلق نقدینگی 
نامتناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شده است، تصریح کرد: از طرف دیگر 
اگر منظور از نقدینگی فقط M۲  نباشد و M۳ , M۴ نیز به عنوان نقدینگی لحاظ 
شوند آنگاه مشاهده می شود که مواردی مثل سهام، اوراق قرضه و گواهی سپرده 

نیز جزئی از نقدینگی به شمار می روند.

بیمــه مرکزی با صدور بخشــنامه ای همزمــان با اعالم 
مشــخصات شــرکت های کارگــزاری برخط مجــاز، بر 
ممنوعیت هرگونــه همکاری با کارگزاری های فاقد مجوز 

تاکیــد کرد.به گــزارش بیمه مرکــزی، از این پس تنها 
همکاری شــرکت های بیمه بــا کارگزاری های برخطی 
)استارت آپ ها( که اســامی آنها در این بخشنامه اعالم 
شده است، مورد تأیید بیمه مرکزی خواهد بود.بر اساس 
این گزارش، شرکت های بیمه و نمایندگان تابعه می توانند 
با شــرکت های کارگزاری دارای مجوز رســمی و پروانه 
فعالیــت کارگزاری برخط از بیمــه مرکزی در چارچوب 
آئین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات مربوطه همکاری 
کنند.در این گزارش آمده اســت که: در صورت مشاهده 

لوگو و نام شــرکتهای بیمــه در ســایت ها و کانال های 
اســتارت آپ های بیمه ای فاقد مجوز، فرض بر همکاری 
مســتقیم شرکت بیمه با آن اســتارت آپ بوده و در این 
شــرایط از تخصیص کد یکتا در خصوص بیمه نامه های 
شــرکت بیمه جلوگیری به عمل می آید و بیمه نامه های 
صادره آن شــرکت مورد تأیید بیمه مرکزی نخواهد بود.

بر اساس بخشــنامه جدید در صورت بی توجهی مدیران 
کلیدی ذیربط شــرکت بیمه به این دســتورالعمل، وفق 

مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

ورق بورس برگشته است!؟
بازار ســرمایه که مدت ها روزهای سبز به خود ندیده بود، در هفته 
جاری روندی صعودی به خود گرفت، به طوریکه شاخص کل بورس 
دوباره توانست وارد کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شود. روند 
صعودی بازار سرمایه به گونه ای بود که ارزش معامالت خرد سهام 

در هفته جاری، رکورد سال ۱۴۰۰ را زد.
 پس از ریزش پی در پی بازار ســرمایه، رنگ ســبز با شاخص 
های این بازار پس از مدت ها بازگشت. به طوریکه بازار سرمایه 
هفته را با چراغ سبز روشــن کرد و شاخص کل بورس در روز 
شــنبه با ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۱۶۱ 
هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۲۰۶ 
واحد افزایش به رقم ۳۷۰ هزار و ۷۹۵ واحد رسید.روند حرکت 
شاخص کل بورس در روز یکشنبه نوسانی بود و هرچند شاخص 
کل بــورس در این روز  با ۱۶۹۰ واحد افزایش رقم یک میلیون 
و ۱۶۳ هزار واحد را ثبت کرد اما  شاخص کل با معیار هم وزن 
با ۹۱۳ واحد کاهش به رقم ۳۶۹ هزار و ۸۸۷ واحد رسید. روند 
نوســانی بازار در روز دوشنبه ادامه نیافت و در این روز شاخص 
کل بورس با ۴۸۳۳ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۱۶۸ هزار 
واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۱۱۸ واحد 
افزایــش به رقم ۳۷۰ هزار و ۷ هزار واحد رسید.شــاخص کل 
بورس در روز ســه شنبه با ۱۸ هزار و ۲۳۱ واحد افزایش تا رقم 
یک میلیون و ۱۸۶ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار 
هم وزن هم ۳۱۵۵ واحد افزایش یافت و رقم ۳۷۳ هزار و ۱۸۳ 
واحد را ثبت کرد. در نهایت و در روز چهارشــنبه شاخص کل 
بورس  با صعودی ۲۶ هزار واحدی دوباره به کانال یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار واحد بازگشــت.  در این روز شاخص کل بورس با 
۲۶ هــزار و ۹۴ واحد افزایش بــه رقم یک میلیون و ۲۱۳ هزار 
واحد رسید.هرچند ممکن است فشار برخی عرضه ها در ابتدای 
هفته پیش رو ترمز روند صعودی بازار را بکشــد، اما بســیاری 
از تحلیلگران بر این باورند که مشــخص شدن نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری، سایه برخی ابهامات را کمرنگ کرده و همین 

موضوع باعث به تعادل رسیدن بازار خواهد شد.

رییس سازمان بورس؛
روزانه پیگیر واریز ۱۵۰ میلیون دالر 

به حساب صندوق تثبیت هستیم
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفــت: به طور مرتب در 
حــال پیگیری بحث واریز مبلغ ۱۵۰ میلیون دالر هســتیم تا 
بین صندوق توســعه ملی و بانک مرکزی هماهنگی الزم ایجاد 
شود.به گزارش ســنا؛ دهقان دهنوی رییس سازمان بورس در 
مورد روند بررســی طرح ۷+۳ که قرار بود به عنوان یک بازوی 
حمایتی در بازار ســرمایه به اجرا درآید، اظهار کرد: بحث هفت 
موردی که در جلسه سران قوا تصویب شد، اکنون نیز در حال 
طی کردن مراحل اداری خود اســت.او افزود: به طور مرتب در 
حال پیگیری بحث واریز مبلغ ۱۵۰ میلیون دالر هستیم تا بین 
صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هماهنگی الزم ایجاد شود، 
چرا هرچه ســریع تر مشخص شــود که این مبلغ قرار است از 
کدام یک از منابع صندوق توســعه ملی از طریق بانک مرکزی 
به صندوق تثبیت واریز شــود، اما متاسفانه به دالیلی نمی توان 
زمان دقیقی را برای واریز این مبلغ به حســاب صندوق تثبیت 
بازار سرمایه مشــخص کرد.رییس سازمان بورس بیان کرد: اما 
به شــخصه این اطمینان را به سهامداران می دهم که از جانب 
سازمان بورس به طور مداوم پیگیر واریز مبلغ ۱۵۰ میلیون دالر 
به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم.دهقان دهنوی در 
مورد واریز مابقی سود سهام عدالت، تصریح کرد: در حال حاضر 
پیگیر واریز مابقی سود سهام عدالت هستیم و امیدواریم که تا 
پایان این هفته بتوانیم به جمع بندی برسیم. این مقام مسئول 
در پایــان تصریح کرد: علت دیرکرد در واریز بخش دوم ســود 
سهام عدالت به سبب آن است که از ۳۶ شرکت بورسی سرمایه 
پذیر چند شــرکت ســودی را فعال به حساب ســپرده گذاری 
مرکزی به منظور تجمیع مبالغ واریز نکردند، ما به آن ها تا پایان 
این هفته فرصت داده ایم تا همکاری الزم را انجام دهند، در غیر 

این صورت به طور قطع اسامی آن ها را منتشر خواهیم کرد.

در حالیکه این روزها را مسئوالن، روزهای 
پایانــی مذاکرات بر ســر برجــام و رفع 
تحریم ها می دانند، کارشناســان معتقدند 
که با تزریق منابع ارزی بلوکه شده به بازار 
ارز، روند بازار فورا کاهشــی می شود و در 
این شرایط، نرخ دالر قابلیت رسیدن به زیر 
۱۵ هــزار تومان را دارد اما با وجود متضرر 
شــدن تولید از کاهش نــرخ ارز و موقتی 
بودن روند کاهشــی، تمرکز بر تثبیت نرخ 
ارز بیشتر ضرورت پیدا می کند. ،  مذاکرات 
وین و اخبار مثبت منتشــر شــده از آن، 
موضوع جدیدی نیســت و در زمســتان 
ســال گذشته نیز اخبار خوشی از توافقات 
دو جانبه، رفع تحریم ها و آزادسازی منابع 
ارزی ایران مطرح شد، اما صرفا در حرف و 
خبر باقی ماند و عملیاتی نشــدند.  این بار، 
بیش از پیش مســئوالن از روزهای پایانی 
مذاکرات و رفع تحریم ها سخن می گویند؛ 
به گونه ای که رئیــس جمهور در روزهای 
اخیر بر برداشتن تحریم ها در آینده نزدیک 
و سرازیر شدن ســرمایه ها به ایران تاکید 
کرده اســت. همچنین، در آخرین جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت ورود 
منابع ارزی آزاد شده کشور به فرایندهای 

تبادالت مالی مورد بررســی قرار گرفت و 
بانک مرکزی نیز در آن جلســه گزارشی 
از تمهیــدات در نظــر گرفته شــده برای 
فعال ســازی منابع ارزی بلوکه شده کشور 
پس از رفع تحریم ها در چرخه بازار مالی و 
سرمایه ای کشور ارائه کرد.بنابراین، تصمیم 
مســئوالن براین است که با انجام توافقات 
برجامی و رفــع تحریم ها، منابع ارزی آزاد 
شــده به موجب آن وارد بازارها شــود که 
در پی آن بــا افزایش تزریق منابع به بازار 
ارز، قیمت ها در این بازار روند کاهشی پیدا 
می کند.در این بین، برای مشــخص شدن 
روند کاهش قیمت ها در بــازار ارز پس از 
رفع تحریم ها نگاهی بــه وضعیت قیمت 
دالر در بازار ارز طی سه ماهه ابتدایی سال 
جاری حاکی از آن است که این نوع ارز در 
بیشــترین حالت به کانال ۲۴ هزار تومان 
و در کمتریــن حالت به کانــال ۲۰ هزار 
تومان راه یافته اســت؛ به گونه ای که دالر 
اولین ماه ســال را با ۲۵ هزار تومان شروع 
کرده و در روزهای پایانی این ماه با کاهش 
نوسانات موجود به ۲۳ هزار تومان رسیده 

است.همچنین، بررسی نرخ دالر در دومین 
ماه سال بیانگر این است که میانگین نرخ 
فروش این نــوع ارز در بازار آزاد به صورت 
تقریبی معادل ۲۲ هزار و ۸۴۵ تومان بوده 
و برای مدتی با کاهــش ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ 
تومانی مواجه شــده اما در روزهای پایانی 
اردیبهشت افزایش نســبی یافته است.در 
سومین ماه از بهار ۱۴۰۰ نیز، قیمت دالر 
نسبت به آخرین روز ماه قبلش، دو روزی 
کاهشی بود اما مجدد روند افزایشی به خود 
گرفــت و در کانــال ۲۳ و ۲۴ هزار تومان 
در نوسان بود تا اینکه سومین ماه از سال 
جــاری را با نرخ ۲۴ هــزار تومان به پایان 
برد که میانگین نــرخ دالر در این ماه در 
بازار آزاد به صورت تقریبی بیش از ۲۳ هزار 
و ۵۰۰ تومان بوده است.در حالیکه قیمت 
دالر در بهار ۱۴۰۰ میانگین ۲۲ هزار تومان 
بوده است، گفته می شود با رفع تحریم ها، 
آزادسازی منابع ارزی و تزریق آن ها به بازار 
ارز در آینده شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم 
بود و کارشناسان اقتصادی محدوده ۱۵ تا 
۲۰ هزار تومان را بــرای این کاهش بیان 

می کنند اما آن ها معتقدند که کاهش نرخ 
ارز موقتی است و پس از مدتی دوباره روند 
قیمت ها در بازار ارز صعودی می شــود که 
ضرورت تثبیت نرخ ارز را مشخص می کند.  
 در این زمینه کامران سلطانی زاده - عضو 
کانون صرافان - می گوید از آنجا که اخبار 
مثبتی از آرامش و ثبات سیاسی دیپلماسی، 
برجام و رفع تحریم ها منتشر می شود، در 
آینده نزدیک قیمــت ارز به تعادل بهتری 
بــرای کاهش می رســد. بنابرایــن، فعال 
خریداران در بــازار ارز صبر کنند. البته از 
آنجا که کاهش بیش از اندازه نرخ دالر به 
ضرر تولید داخلی است، باید تمرکزها پس 
از رفع تحریم ها بر تثبیت نرخ دالر باشــد 
که کامران ندری - یک کارشناس اقتصادی 
دیگر - بهترین محدوده برای تثبیت نرخ 
دالر را در ۲۰ هزار تومان می داند.بنابراین 
طبــق تاکید کارشناســان، پــس از رفع 
تحریم ها بانک مرکزی دو وظیفه مهم در 
پیش دارد که یکی چگونگی فعال ســازی 
منابع ارزی بلوکه شــده در بــازار مالی و 
سرمایه ای کشور و دیگری تثبیت نرخ ارز 
در محدوده ای اســت که تولیدات داخلی 

کشور از کاهش نرخ ارز متضرر نشوند. 

چه قیمتی در انتظار دالر است؟ 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

 شرکت همکار سرمایه 
)سهامی خاص(

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که 
رأس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/4/20 در نشانی تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان دوم، انتهای 

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  162734 و شناسه ملی  10102053551

هیأت مدیره

هشدار بیمه مرکزی نسبت 
 به عواقب همکاری 
با بیمه های آنالین غیر مجاز
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گزیده خبر

رئیسی: 
امنیت جمعی، دکترین سیاست خارجی 

منطقه ای دولت جدید است
رییس جمهوری منتخب ایران در گفت 
و گوی تلفنی با امیــر قطر تاکید کرد: 
»امنیت جمعی« بخش اصلی »دکترین 
سیاست خارجی منطقه ای« دولت جدید 
اســت.،  شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی 
امیر دولت قطر شــامگاه پنجشــنبه در 
گفت و گوی تلفنی با حجت االســام و 

المســلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی، ضمن تبریک به منتخب ملت، روابط دو 
کشــور را متمایز و عالی توصیف و تاکید کرد که این روابط تحت هدایت رئیس 
جمهوری منتخب، توسعه بیشتری خواهد یافت.امیر دولت قطر با اشاره به اینکه 
در دوره اخیر شــاهد تحوالت و پیشرفت های بســیار خوبی در روابط دوجانبه 
بوده ایم، سرعت گرفتن فعالیت کمیسیون های اقتصادی دو کشور را از نمونه های 
توسعه روابط دو کشور بر شمرد.شــیخ تمیم همچنین با تقدیر از موضع ایران 
در طول چهار ســال محاصره قطر و به ویژه نقش مؤثری که  حجت االســام و 
المسلمین دکتر رئیسی در این زمینه در منصب ریاست قوه قضائیه داشت، تاکید 
کرد: اکنون ما از شرایط سختی عبور کردیم و باید در کنار هم باشیم و به یکدیگر 
کمک کنیم.حجت االســام و المسلمین رئیسی نیز در این گفت و گوی تلفنی 
با تقدیر از تبریک دولت و ملت قطر، گفت: پیوندهای میان دو ملت ایران و قطر 
چنان قوی و مســتحکم است که تکانه های مختلف نتوانسته خللی در آن وارد 
کند.رئیس جمهوری منتخب ارتقای مناسبات دوجانبه در دوران فشار و تحریم را 
ضامن پایداری روابط دو کشور دانسته و تاکید کرد: »امنیت جمعی« بخش اصلی 
»دکترین سیاســت خارجی منطقه ای« دولت جدید است که می تواند »صلح و 
ثبات« را برای کشــورهای منطقه و »آرامــش و رفاه« را برای ملت ها به ارمغان 
بیاورد.حجت االســام و المسلمین دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی 
دیپلماسی اقتصادی دولت جدید، همســایگان ایران خواهند بود، »هم افزایی« 
میان »مناسبات سیاسی« و »تعامات اقتصادی« ایران و قطر را الگوی مناسبی 
برای تحقق »همگرایی اقتصادی منطقه ای« عنوان کرد.رئیس جمهوری منتخب 
در پایان این گفت و گوی تلفنی افزود: »ثبات و پایداری امنیت جمعی« در گرو 

به صفر رساندن مداخات بیگانگان در مناسبات منطقه ای است.

در یازدهمین گزارش درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱
دبیر کل سازمان ملل خواستار لغو تحریم های 

آمریکا علیه ایران شد
دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد در 
یازدهمین گزارش خود در مورد اجرای 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، بازگشت 
آمریکا به برجام را اقدامی مناسب دانست 
و از واشــنگتن خواست تحریم ها علیه 
ایران را لغو و معافیت ها را تمدید کند.

آنتونیو گوترش در ایــن گزارش که در 
آســتانه نشست ۳۰ ژوئن )۹ تیرماه( شــورای امنیت منتشر شده است، اظهار 
داشــت  از تعامات دیپلماتیک اخیر که از آوریل ۲۰۲۱ و در مورد کمیسیون 
مشترک در مورد این توافق برجسته انجام می شود، دلگرمم چرا که فرصتی را 
بــرای ایران و آمریکا فراهــم می کند تا به اجرای کامل و موثر برجام و قطعنامه 
۲۲۳۱ )۲۰۱۵( بازگردند.دبیر کل ســازمان ملل تصریح کرد: از ایاالت متحده 
درخواســت می کنم تحریم های مندرج در این طرح را لغو و معافیت ها در رابطه 
با تجارت نفت با جمهوری اســامی ایران و پروژه های منع گسترش ساح های 
هســته ای در چارچوب برجام را  تمدید کند. مقام ارشد سازمان ملل افزود: این 
مراحل برای تســهیل اجرای کامل و صحیح برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ )۲۰۱۵( 
مورد نیاز است تا مردم ایران از منافع ملموس برجام اطمینان حاصل پیدا کنند.

گوتــرش به طرح »اقدام راهبردی برای لغــو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت 
ایــران«  در واکنش به اقدام ایاالت متحده آمریکا و کاهش تعهدات هســته ای 
اشــاره کرده و با اشاره به نصب سانتریفیوژهای جدید برای غنی سازی اورانیوم، 
گزارش داده  ایران سطح غنی سازی را به ۶۰ درصد رسانده است.در این گزارش 
به فعالیت های بازدارندگی ایران و  پرتاب ماهواره با همکاری روســیه نیز اشاره 
شــده است.قرار است نشست شورای امنیت ســازمان ملل متحد برای بررسی 
گزارش دوره ای دبیرکل این ســازمان دربــاره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ مربوط به 
توافق هســته ای ایران روز چهارشنبه ۳۰ ژوئن )۹ تیرماه( برگزار شود.مذاکرات 
برجام پس از ۶ دور گفت وگوهای فشــرده و مســتمر در وین، به مراحل پایانی 
نزدیک شده و دیپلمات ها امیدوارند این توافق ظرف هفته های آینده فعال شود.

در آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، هیات های شرکت کننده با 
ابراز خرسندی از پیشرفت های صورت گرفته برای احیای برجام، بار دیگر بر عزم 
و جدیــت خود برای پیگیری روند گفت وگوها با هدف یافتن راه حل هایی برای 
چند موضوعی که هنوز حل و فصل نشده اند تاکید کردند.در پایان این نشست، 
هیات ها برای کســب دستورالعمل های سیاســی در خصوص مسائل باقی مانده 
راهی پایتخت ها شدند.یک مقام ارشــد وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه دور 
هفتم مذاکرات وین در آینده نزدیک برگزار می شود، گفت: بازگشت به برجام را 

آغاز فرآیندی دیپلماتیک می دانیم.

کشف بیش از ۶۰۰ گور بی نام و نشان 
کودکان بومی در کانادا

رســانه های محلی کانادا روز پنجشنبه از کشف بیش از ۶۰۰ گور بی نام و نشان 
کودکان بومی در نزدیکی مدرســه شبانه روزی کاتولیک برای کودکان بومی در 
غرب کانادا خبر دادند.به گزارش »رویترز«، یک گروه بومی کانادایی از کشــف 
این گورها درساســکاچوان خبر داده و اعام کرده است که این مهمترین کشف 
در تاریخ کانادا است و می تواند گورهای بیشتری نیز در مناطق دیگر پیدا کند.  
کادموس دلمور رییس این گروه کانادایی گفت: ما با اســتفاده از رادار نفوذ پذیر 
در خاک، بیش از ۶۰۰ گور بی نام و نشــان پیدا کردیم. ما به جست و جو ادامه 
خواهیــم داد و تا زمانی که تمام فرزندان خود را پیدا نکرده ایم به تاش ها ادامه 
خواهیم داد.  وی افزود: در ســال های ۱۹۶۰ ممکن اســت این گورها سنگ و 
نشانه داشته اند اما نمایندگان کلیسای کاتولیک این نشانه ها را حذف کرده اند و 
اکنون این گورها بی نام و نشان هستند.  حفاری ها در محوطه اطراف این مدرسه 
کاتولیک در ماریوال در استان ساسکاچوان از اواخر ماه مه آغاز شد. این تحقیقات 
به دنبال کشــف بقایای اجســاد ۲۱۵ دانش آموز در یک مدرسه بومی دیگر در 
کملوپس در بریتیش کلمبیا انجام می شــود.  این مدارس شبانه روزی اجباری 
توســط دولت کانادا و مراجع دینی در قرن های ۱۹ و ۲۰ با هدف جذب جوانان 
بومی اداره می شد.  بین سال های ۱۸۶۳ و ۱۹۹۸ بیش از ۱۵۰ هزار کودک بومی 

از خانواده هایشان گرفته شده و به این مدارس فرستاده شدند.  

مقام آمریکایی:

 ضمانتی درباره عدم خروج مجدد از برجام در کار نیست
یــک مقــام وزارت خارجه آمریکا گفتــه توافق در مذاکرات وین بر ســر توافق 
هســته ای برجام ممکن اســت اما برخی »اختافات جدی« باقــی مانده اند که 
بایستی حل شوند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته توافق در مذاکرات وین 
بر ســر توافق هسته ای برجام امکان پذیر است اما برخی »اختافات جدی« باقی 

مانده اند که بایستی حل شوند.

دور هفتم مذاکرات وین
این مقام آمریکایی که اشــاره ای به نامش نشــده گفته آمریکا در »آینده ای نه 
چندان دور« به دور هفتم مذاکــرات وین خواهد رفت.مقام آمریکایی همچنین 
گفته مذاکرات بر سر بازگشت به برجام برای مدت نامحدود ادامه نخواهد داشت. 
او گفت چنانچه طرف ها نتوانند اختافات باقیمانده بر ســر برجام را حل و فصل 
کنند آمریــکا باید با طرف های دیگر این توافق، درباره تصمیمات آتی همفکری 
کنند.ساعاتی قبل تر خبرگزاری رویترز گزارش داد آمریکا به منظور هماهنگی با 
کابینه جدید رژیم صهیونیســتی به دنبال به عقب انداختن دور بعدی برگزاری 
مذاکرات وین است.یک منبع مطلع از مواضع دولت »جو بایدن«، رئیس جمهور 
آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته بود واشنگتن احساس می کند مذاکرات جاری 
در وین برای مشــخص کردن وضعیت اجرای برجام ارزش معوق شدن به منظور 
ایجاد هماهنگی با اســرائیل را دارند.ششــمین دور مذاکرات وین برای مشخص 
کردن وضعیت اجرای توافق هســته ای چند روز پیش پایــان یافت. »میخائیل 
اولیانوف« نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی مستقر در وین روز ۳۱ 
خرداد گفت احتماالً دور بعدی مذاکرات برجامی وین یک هفته تا ۱۰ روز دیگر 
آغاز خواهد شــد.دولت »جو بایدن« مدعی اســت قصد دارد از طریق مذاکرات 
جاری در شــهر وین، پایتخت اتریش زمینه های الزم برای بازگشــت کشورش 
به توافق هســته ای برجام را فراهم کند.»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور ســابق 
آمریکا اردیبهشــت ماه سال ۱۳۹۷ با نقض تعهدات آن کشور از این توافق مورد 
تأیید شورای امنیت ســازمان ملل متحد خارج شد و سیاست موسوم به »فشار 
حداکثری« را در دستور کار قرار داد.مقام های دولت جو بایدن بارها به صراحت 
به شکست سیاست فشار حداکثری اعتراف کرده اند اما تا کنون از انجام اقداماتی 
که برای بازگشت به این توافق الزم هستند سرباز زده اند.جمهوری اسامی ایران 
اعام کرده تنها در صورتی که واشنگتن، به صورت قابل راستی آزمایی به تمامی 
تعهداتــش عمل کند اقداماتی را که در واکنش بــه نقض عهد طرف های غربی 
در جهت کاهــش تعهدات برجامی اش در پیش گرفته به عقب برخواهد گرداند. 

تهران گفته البته اصرار یا عجله ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد.

تمدید توافق ایران-آژانس
مقام وزارت خارجه آمریکا در پاســخ به این ســئوال که در صورت عدم تمدید 
توافق فنی میان ایران و آژ انــس بین المللی انرژی اتمی چه اتفاقی خواهد افتاد 
گفت آمریکا به ایرانی ها گفته چنانچه این توافق تمدید نشــود، تهران توافق بر 

ســر بازگشــت به برجام را به شــدت پیچیده خواهد کرد.او همچنین بار دیگر 
موضع واشــنگتن که در روزهای گذشــته بیان شــده را تکرار کرد و گفت: »تا 
زمانی که بر ســر همه چیز توافق نشود، بر سر هیچ چیز توافق نشده است.«وی 
در بخش دیگری از اظهاراتش گفت ایران نباید از تاکتیک های »شانه زوری« در 
خصــوص تمدید توافق فنی با آژانس اتمی اســتفاده کند. او تأکید کرد چنانچه 
برداشت آمریکا این باشــد که حصول توافق ممکن است به دور هفتم مذاکرات 
وین نخواهد رفت.»رافائل گروسی«، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 
۲۸ خرداد مصاحبه ای با بلومبرگ گفته این نهاد بین المللی هنوز پیشــنهادی از 
طرف ایران برای تمدید توافق فنی حاصل شــده میــان دو طرف دریافت نکرده 
اســت.ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اســفندماه سال گذشته به توافقی 
برای ارائه دسترســی های داوطلبانه از ســوی ایران به دو مکان مشخص شده و 
تســهیل فعالیت های راستی آزمایی آژانس دســت یافتند. این توافق حدود دو 
هفتــه پیش به مدت یک ماه دیگر )تا تاریخ ۲۴ ژوئن مصادف با ســوم تیرماه( 
تمدید شــد.آژانس بین المللی انرژی اتمــی می گوید پروتکل الحاقی به این نهاد 
بین المللی اجازه دسترســی گســترده تر به اطاعات و اماکن موجود در ایران را 
می دهد.ســال گذشته مجلس شورای اســامی ایران قانونی را به تصویب رساند 
که دولت را ملزم می کند در صورت عدم رفع تحریم ها علیه ایران بازرســی های 

آژانس اتمی در ایران را معلق کند.

آمریکایی های بازداشتی در ایران
مقام وزارت خارجه آمریکا عاوه بر این تصریح کرد که در مذاکرات غیرمستقیم 
با ایرانی ها در خصوص مبادله زندانیان هم پیشرفت هایی حاصل شده اما طرف ها 
هنوز به توافق نرســیده اند.مقام آمریکایی همچنین گفت که گفت وگوها بر سر 
شــهروندان آمریکایی بازداشتی در ایران مســتقل از گفت وگوهای هسته ای در 

جریان است.

ضمانت درباره عدم خروج مجدد
این مقام آمریکایی درباره درخواست ایرانی ها برای ضمانت از آمریکایی ها مبنی 
بر اینکه خروج از برجام تکرار نخواهد شــد گفت: »ضمانتی در کار نیســت. این 
را مــا می دانیم، ایران هم می داند. بهترین تضمین  بازگشــت به توافق و اجرای 
متعهدانه آن اســت.«منابع خبری پیش از این گفته اند یکی از مسائل باقی مانده 
در مذاکرات وین درخواســت ایران برای دریافــت ضمانت از آمریکا درباره عدم 
خروج دوباره از توافق هســته ای برجام است.ســاعاتی قبل تر، میخائیل اولیانوف 
در پیامــی در توییتر نوشــت چنانچه آمریکا مجدداً از برجام خارج شــود ایران 
اقدامات شــدیدتری را در دســتور کار قرار خواهد داد. او نوشت: » »بسیاری از 
دنبال کنندگانم از من می پرســند آیا ضمانتــی وجود دارد که در صورت احیای 
برجام، آمریکا مجدداً از آن خارج نمی شــود؟ به نظر من بهترین ضمانت، تجارب 
بســیار منفی گذشته اســت. اگر آمریکا اشتباهات گذشــته را تکرار کند ایران 

ممکن اســت تصمیم بگیرد با اقداماتی شــدیدتر از قبل جبران کند. هیچ کس 
این را دوست ندارد.«

سیاست برجامی در دوران آیت اهلل رئیسی
مقام آمریکایی درباره سیاست واشنگتن در قبال برجام در دوران ریاست جمهوری 
آیت اهلل »ســید ابراهیم رئیسی«، رئیس جمهور منتخب ایران هم اظهار نظر کرد 
و گفــت: »روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در ایــران اثری بر منافع امنیتی 
آمریکا برای مهار برنامه هســته ای ایران ندارد.«آیت  اهلل رئیســی چند روز پیش 
در نخســتین نشســت خبری خود بعد از پیروزی در سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری ضمن تأکید بر اینکه سیاســت خارجی دولت او بر تعامل بر 
دنیا اســتوار خواهد بود گفت این سیاست از برجام شروع نشده و به برجام ختم 

نخواهد شد.
رئیس جمهور منتخب گفت: »تا امروز فشــار حداکثری بر مردم ما کارساز نشده 
اســت، باید تجدید نظر کنند و برگردند. ملت ما نشان داده مقاومت و ایستادگی 
در مقابل فشــارها دارد و دنیا باید بدانند که سیاست خارجی دولت ما از برجام 
شروع نمی شود چون به برجام هم محدود نخواهد شد.«وی ادامه داد: »ما تعامل 
را با همه دنیا و همه کشورهای دنیا به عنوان یک اصل تعاملی گسترده و متوازن 
را در سیاست خارجی دنبال خواهیم کرد و در مذاکرات هر مذاکره ای که منافع 
ملــی در آن تضمین شــود، این مذاکره حتما مورد حمایــت خواهد بود، اما ما 

وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به مذاکرات گره نخواهیم زد.«

توافق متعاقب برجام
مقــام وزارت خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد که موضع آمریکا کماکان این 
اســت که بایســتی گفت وگوهای متعاقبی برای قوی تر کردن توافق هســته ای 
برجام انجام شــود. او گفت دولت »جو بایــدن« به صراحت بر ضرورت برگزاری 

گفت وگوهای متعاقب برجام تأکید کرده است.

مواضع رژیم صهیونیستی
او درباره مواضع رژیم صهیونیســتی در خصوص برجام هم اظهارنظر کرد. مقام 
وزارت خارجه آمریکا گفت اسرائیل دیدگاه متفاوتی درباره توافق هسته ای دارد 
اما گفت وگوهایی در جریان اســت تا واشنگتن و تل آویو تا آنجا که ممکن است 
همســو و هماهنگ باشــند.خبرگزاری رویترز ســاعاتی قبل تر گزارش داده بود 
کابینه جدید اسرائیل قصد دارد برای رایزنی درباره روش های اجرای بهتر »برنامه 
جامع اقدام مشــترک« و تحریم هایی که بایستی علیه ایران حفظ شوندگروهی 
از متخصصان مســائل تحریمی را روانه واشنگتن کند.  خبرگزاری رویترز نوشته 
این راهبرد تفاوت زیادی با سیاست »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر سابق رژیم 
صهیونیســتی دارد که قصد نداشت با دولت »جو بایدن« درباره بازگشت مجدد 

آمریکا به برجام وارد تعامل شود.
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پژوهشــگران کشور با انجام یک مطالعه، راه حلی برای حل همزمان دو 
مشــکل آلودگی فیلترهای سیگار و حذف فلزات سنگین از آب ها پیدا 
کردند. فیلترهای سیگار به عنوان یک پسماند آلوده و غیر قابل تخریب 
در محیط زیســت شناخته می شوند. این زباله بسیار سمی است و مواد 
شــیمیایی آن مانند آرسنیک، نیکوتین و سرب می تواند به نمک و آب 
شیرین نفوذ کند. امروزه به دلیل مصرف انبوه سیگار در سراسر جهان و 
رها شدن پسماند آن در محیط زیست، جمع آوری و تبدیل فیلتر سیگار 
به یک ماده قابل مصرف اهمیت زیادی پیدا کرده اســت. وجود هر نوع 
ماده آالینده بیش از استانداردهای تعیین شده در آب آشامیدنی سالم، 
حیات انســان را به خطر می اندازد. یکی از این آالینده ها فلزات سنگین 

هستند که سمیت و پایداری زیادی در محیط دارند.

۱۰ ماده غذایی هســتند که بر اساس مطالعات صورت گرفته می توانند 
سطح استرس را در شــما پایین بیاورند، با افسردگی مبارزه کنند و از 
میزان اضطراب تان بکاهند. ۱. شــکالت، خوردن شکالت تلخ )دقیقا به 
میزان ۴۰ گرم در روز( و به مدت ۲ هفته، هورمون استرس )کورتیزول( 
را در کســانی که به شــدت اســترس داشــتند، کاهش می دهد. ۲. 
کربوهیدرات ها، محققان بر این باور هســتند که کربوهیدارت ها تولید 
سروتونین )ماده ی شیمیایی احساس خوب در مغز( را افزایش می دهند. 
۳. میوه و ســبزیجات، بله، مصرف میوه و سبزیجات هم خوش اخالق 
تــان می کند! ۴. زعفران. ۵. انواع ماهی های چرب. ۶. نارگیل. ۷. چای و 
دمنوش. ۸. موز. ۹. مغزیــات و آجیل. ۱۰. قهوه.  در صورتی که گاهی 

حس غم و اندوه گرفتارتان می کند.

سیدمحسن ســیدکاظمی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در 
این باره گفت: بر اســاس مطالعات صورت گرفته، یک دارو برای 
درمان ســوختگی بر اســاس فرآورده های گیاهی تولید کردیم. 
این دارو به عنوان اختراع من ثبت شــده است و طی چند سال، 
بازخورد بســیار مثبتی گرفته اســت. با توجه به اینکه این دارو 
را همــان ابتدا برای یکی از اعضای خانواده که دچار ســوختگی 
شــده بود، به کار بردم و اثرات مثبــت آن را دیدم، تالش کردم 
تــا مجوزهای الزم در این حوزه را اخــذ کنم. ما برای اخذ مجوز 
مراحل آزمایش حیوانی و همچنین کد اخالق و مرحله انسانی را 
نیز گذراندیم، اما با وجود این روند اداری اخذ مجوز از ســازمان 

غذا و دارو بسیار طوالنی شده است. 

استفاده از فیلترهای سیگار 
برای حل دو مشکل محیط زیستی

خوش اخالقی شما با این 
خوراکی ها تضمینی است

 تولید داروی گیاهی سوختگی
 با کمک منابع طب سنتی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

فاز سوم مطالعات بالینی واکس کوو ایران برکت

5-MX الکتریکی سازی در انتظار مزدا
مزدا اعالم کرده است که قصد دارد تا پایان دههٔ جاری نسخه ای الکتریکی شده از رودستر MX-۵ ارائه کند. این خبر بخشی از گزارش 
توسعهٔ نسل بعدی محصوالت مزدا است که شامل محصوالت جدید زیادی مثل نسل جدید مزدا ۶ با پلت فرم محرک عقب و پیشرانهٔ 
شــش سیلندر خطی می شــود. در مورد MX-۵ اما هنوز منظور مزدا از الکتریکی سازی مشــخص نیست و نمی دانیم که این رودستر 
دوست داشتنی قرار است تمام الکتریکی شود یا به قوای محرکهٔ هیبریدی یا هیبریدی خفیف مجهز گردد. بااین وجود، مدیر اجرایی مزدا 
اطمینان داده است که در نسل بعدی میاتا همچنان یک نسخه با پیشرانهٔ درون سوز وجود خواهد داشت. وی دراین باره گفته است: برای 
خریداران کنونی این رودستر، ما یک پیشرانهٔ درون سوز آماده خواهیم کرد که از سوخت های زیستی مثل eFuel )سوخت مصنوعی( 
اســتفاده خواهد کرد. سوخت های مصنوعی اواخر سال گذشته ســروصدای زیادی به راه انداختند زیرا پورشه از سرمایه گذاری زیادی 
در این زمینه خبر داد. این ســوخت ها راهی برای حفظ پیشــرانه های درون سوز خواهند بود زیرا به گفتهٔ پورشه، اگر کل چرخهٔ زندگی 
 ۵-MX خودروها در نظر گرفته شود، سوخت های مصنوعی می توانند به اندازهٔ مدل های الکتریکی پاک باشند. هرچند این موضوع ساخت

تمام الکتریکی را رد نمی کند اما به گفتهٔ مدیر اجرایی ارشد مزدا، برخی به این زودی ها انتظار عرضهٔ یک MX-۵ الکتریکی را ندارند. 

خطر ۸۰۰ هزار یورویی بیخ گوش پرسپولیس

 رادوشوویچ: شکوری به خانواده ام توهین کرد!
دروازه بان کروات تیم فوتبال پرسپولیس که قصد جدایی از این تیم دارد، می گوید معاون اجرایی باشگاه به او و خانواده اش توهین 
کرده است.در یک ماه اخیر بحث جدایی بوژیدار رادوشوویچ، اصلی ترین بحث هواداران پرسپولیس بوده است. تالش هایی برای 
بازگشت این بازیکن انجام شده اما با وجود شروع مجدد لیگ، هنوز خبری از حضور دروازه بان کروات نیست.در همین حال ابراهیم 
شکوری سخنگوی باشگاه پرسپولیس در آخرین اظهارات خود درباره این بازیکن گفت: »او درخواست هایی داشت که باشگاه کامال 
با درخواست های او موافقت کرده و به او گفتیم به ایران بیاید تا کلیه مطالباتی که دارد را دریافت کند و فکر می کنم دو یا سه 
بار نامه ارسال کردیم و منتظریم که بیاید و تیم را همراهی کند چون ما دو جام نزدیک داریم. باشگاه کلیه درخواست های او را 
پذیرفته و هم مکتوب و هم شــفاهی به او اعالم کرده است.«بوژیدار رادوشوویچ درباره اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس به 
ایسنا گفت: »ابراهیم شکوری آخرین شخصی است که باید در مورد من و پرونده من صحبت کند... همه این مسائل به خاطر او 

و بی احترامی هایش به من و خانواده ام ایجاد شده اما حاال صحبت می کند.«

رد موجهای بحر سعادت سفینه اهسترد چیپ و اتبهای ره عشق مقصدیست قصر رفیع معرفت و کاخ مردمی
ن پست جهان ربرتین بناست خرم کسیکه ردده امید روستاستعاقل کسیکه رنجبر دشت آرزو استرد خاکدا

رد حیرتم هک انم تو بازارگان چراستبازارگان شدستی و کاالت چیه نیست تنها هنر تفاوت انسان و چارپاستبا دانش است فخر، هن با رثوت و عقار
ستزاشوبهای سیل و ز فریاداهی موج نندیشد ای فقیه ره آنکس هک انخدا

پیشنهاد

چهره روز

کمیک »7.13« 
»۷.۱۳« نوشــته آیــدا نوشــالی و بــا تصویرگری 
حمید برغانی، نهمین کمیک منتشرشــده توســط 
انتشــارات هورخش است که پیش تر در دوهفته نامه 
»دانستنی ها«ی همشهری منتشر می شد. بر اساس 
معرفــی ناشــر از »۷.۱۳«، این کمیــک که قصه ای 
جنایی-تخیلــی دارد درباره همکاری مأمور ســابق 
مواد مخدر »مهرداد معین« با شــرکتی خصوصی به 
نام آترون است که از طریق تکنولوژی های سایبری و 
علوم فوق پیشرفته، به صورت مخفیانه، اقدام به مبارزه 
با گروه های نابودگر می کند. مهرداد در اولین مأموریت 
خود باید یاد بگیرد که چگونه در کســری از ثانیه از 
مکانی به مکان دیگر ســفر کنــد اما این کار عواقبی 
را به دنبال دارد. کمیک »۷.۱۳« در ادامه انتشــار کمیک های انتشارات هورخش بعد از مجموعه 
چهارجلدی »جمشــید«، مجموعه دوجلدی »ارشــیا«، »ضحاک« و »تخت جاویدان« منتشــر 
می شــود. حمید برغانی، طراحی جلد، لیال لگزیان، لترینگ، کیاوش جاهدپارسا، نظارت کیفی و 
سرپرستی تولید کمیک، علی قربانی، نسترن زید و عارفه توکلی مدیریت تولید و آرمان رهگذر و 
تارا صدیقی هم مدیریت اجرایی این پروژه را بر عهده داشته اند. پیش فروش نسخه فیزیکی کمیک 
»۷.۱۳« در قطع وزیری و با ۷۲ صفحه آغاز شد. نسخه آنالین این کمیک با قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ 

تومان در دسترس عالقه مندان قرار دارد و نسخه فیزیکی به صورت اختصاصی چاپ خواهد شد.

یانیس اشوتس 
یانیــس اشــوتس، مترجــم آثــار فلســفی ایران، 
اسالم شــناس، متخصص فلســفه و عرفان اسالمی و 
پژوهشگر مکتب فلسفِی اصفهان، از دنیا رفت. دکتر 
یانیس اشــوتس )Janis Esots( متولد سال ۱۹۶۶ 
که شــامگاه جمعــه ۲۸ خردادماه چشــم از جهان 
فروبست، پژوهشگر موسسه مطالعات اسالمی در لندن 
و عضو هیئت علمی مطالعات اسماعیلی بود. او بیش از 
هشت سال با دائرة المعارف اسالمیکا )ترجمه انگلیسی 
دائرةالمعارف بزرگ اســالمی( همکاری می کرد و از 
ســال ۱۳۹۷ مدیریت تیم ویراستاری اسالمیکا را بر 
عهده داشت. اشــوتس آثاری از مالصدرا، سهروردی، 
میرداماد و صدرالدین قونوی را به روسی ترجمه کرده 
است. او همچنین سرویراستار سالنامۀ اشراق )Ишрак( )انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه، 
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران( و دانشیار دانشگاه التیوا در لتونی بود. از اشوتس مقاالت 
متعددی در حوزه های شیعه شناسی، مطالعات اسماعیلی، فلسفه، خاصه مکتب اصفهان و فلسفه 

مالصدرا و عرفان اسالمی به یادگار مانده است.

فرهنگ

در پی واژگون شــدن اتوبوس خبرنگاران در شهرســتان نقده دو خبرنگار به رحمت خدا رفتند. در پی 
واژگونــی اتوبوس خبرنگاران اعزامی جهت تهیه گــزارش از وضعیت دریاچه ارومیه دو تن از همکاران 
خبرگزاری ایســنا و ایرنا رحمت خدا رفتند. »محمدرضا شــفیعی کدکنی« شهری در پی درگذشت 
»مهشاد کریمی« و »ریحانه یاسینی« خبرنگاران جوان ایسنا و ایرنا با نام »آن لحظه ها، جوانی ما بود« 
سروده است. صفحه ای به نام »محمدرضا شفیعی کدکنی« شعری از این شاعر و استاد دانشگاه تهران 
را به همراه طرحی از »هادی حیدری« را پس از سانحه واژگونی اتوبس حامل خبرنگاران محیط زیست 

در آذربایجان غربی منتشر کرده است. 
»آن لحظه ها جوانی ما بود

آن لحظه ها که روح، در آن ها
مثِل نگاهِ آهوی کوهی

بر دشت و بر گریوه رها بود.
زان لحظه ها چه گونه توانیم
جز با درود و تلخِی بدرود

یادکرد آن لحظه ها که خوب ترین ها
از سال های ُعمِر خدا بود.

آن لحظه ها، جوانِی ما بود.«
 ۲۵ نفر از خبرنگاران رســانه های کشور صبح چهارشــنبه )۲ تیرماه ۱۴۰۰( برای بازدید از طرح های 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه عازم پیران شــهر شدند که اتوبوس آنان عصر همان روز در ۱۵ کیلومتری 
این شهرستان در منطقه بیگم قلعه پیران شهر دچار حادثه شد.در این حادثه غم انگیز متاسفانه ریحانه 
یاسینی و مهشاد کریمی خبرنگاران پرتالش و متعهد خبرگزاری های ایرنا و ایسنا جان خود را از دست 

دادند.

 جامعه رسانه ای کشور عزادار شد
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