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وجود خارجی نداشتند.وی با بیان اینکه بر اساس اسناد موجود، ایرانی ها یک صد سال پیش از میالد مسیح....
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 رمزارزها چه جذابیتی
 برای ایرانیان دارند؟

بــا تمام جذابیت  بــازار رمزارزها، فعالیــت ایرانیان در ایــن بازارها با 
چالش های فراوانی همراه بوده اســت و دلیل آن نبود بسترهای قانونی 
مناســب برای فعالیت در این بازارها اســت و همچنان ابهامات زیادی 
برای پلتفرم های خدمات دهنده در این زمینه وجود دارد.، دنیا قطعا با 
ایده های متفاوت مواجه است که تغییرات را به خود می بیند؛ ایده هایی 
که حاصل نیازهای جدید و متفاوت هســتند. این نیازها هســتند که 
ایده ها را تشــکیل می دهد و ایده ها ابزارها را می سازند. مفهوم قدرت 
همیشه به شکلی با ثروت و سرمایه در ارتباط است؛ به همین خاطر از 
دهه 80 میالدی ایده هایی را می بینیم که سعی در خارج کردن تمرکز 
ثروت از دســت دولت ها هستند و دلیلش تقسیم آن میان مردم است 
تا مردم خودشــان بتوانند صاحب دارایی هاشون باشند؛ بدون دخالت 
شخص ثالثی مانند دولت، ســازمان یا بانک. از طرفی هر شخصی که 
بــه کمک تکنولوژی بتواند به اطالعات و رازهای دیگران دســت پیدا 
کند هیچ گونه ابزار تکنولوژی این عمل را توجیه نمی کند و شــخصی 
مستحق این حرکت نیست.برای رسیدن به صیانتی در این زمینه، نیاز 
به سیســتمی داریم که تقریباً همگی به آن دسترســی داشته باشند 
کــه هم دارایی های خود را مدیریت کنند و هم از حقوق فردی شــان 
محافظت کنند؛ در نهایت جواب منطقی برای این سیســتم »اینترنت 
و فضــای دیجیتال« اســت و در پی آن طرح مســئله ای که چگونه 
دارایی هــای خود را می توان دیجیتالی کــرد؟! از علم رمزنگاری برای 
نخســتین بار در جنگ جهانی دوم به منظور انتقال پیام های نظامی 
استفاده شد، اما رفته  رفته این رمزنگاری در عرصه های دیگر نیز کاربرد 
پیدا کرد. دیوید چام )David Chaum( دانشمند آمریکایی برای نخستین 
بار، از واژه ارزهای دیجیتال استفاده کرد و بعد از آن متخصصان به این 
مفهوم توجه کردند. اولین اقدام در این خصوص در ســال 1983 بود؛ 
دیوید چام، متخصص رمزنگاری یا همان کریپتوگرافی، یک گونه پول 
دیجیتال مبتنی بر رمزنگاری اختراع کرد که »ای َکش« نام داشت. اما 
اساسی ترین مشــکل این اقدام ماندگاری واسطه ها بود و واسطه هایی 
همچون بانک ها حذف نشده بودند. اما این پایان جنبش نبود و ایده ها، 
مقاالت و تحقیقات آقای چام ادامه داشت. بعدها وی در 1989 با ایجاد 
DigiCash، مقاله ای چاپ کرد و اولین کریپتوکارنسی که رمزنگاری شده 

با امضاهای دیجیتالی بود را خلق کرد و اســم سیستم و کمپانی اش را 
DigiCash و اسم پول اش را Cyberbuck گذاشت که روش رمزنگاری آن 

به گونه ای بود که نه بانکی که پول در آن حفظ می شد، نه دولت و نه 
هیچ شخص ثالثی قادر به ردگیری تراکنش های مالی نبودند.

کریپتوکارنسی )Cryptocurrency( یا همان رمزارزها یکی از گونه های 
دارایی دیجیتال است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده 
شــده و معموالً به صورت نامتمرکز اداره می شــود و از همین لحاظ، 
مقابل نظام های بانکداری متمرکز قرار می گیرند. تاریخچه شکل گیری 
رمزارزها به دهه 1980 میالدی می رســد. نخســتین بار در دهه 90 
میــالدی، فناوری زنجیره بلوک یا همان بالکچین معرفی شــد و در 
ســال 2009 پس از وقوع بحران عظیم اقتصادی در جهان، نخستین 
رمزارز نامتمرکز یا همان بیت کوین، توسط فرد یا افراد ناشناخته ای که 
بیت کوین را طراحی کرده اند عرضه شد. تا ماه نوامبر سال 2019، بیش 
از 18 میلیون بیت کوین در بازار مورد معامله قرار گرفته و ارزش کلی 
بازار این رمز ارز در حدود 146 میلیارد دالر تخمین زده شــده است. 
کریپتوکارنسی ها ماهیت فیزیکی ندارند و تنها در کامپیوترها تعریف 
می شوند. هیچ بانکی برای رمزارزها وجود ندارد تا سکه یا اسکناس آن 
را تولید کند.امنیت این رمزارز توســط الگوریتم های رمزنگاری شده 
تضمین می شــود که بر اساس این الگوریتم ها، تولید مقدار مشخص و 
محدودی از بیت کوین در هر روز امکان پذیر اســت. هدف سازندگان 
ناشــناس بیت کوین از این کار، جلوگیری از تولید بی رویه پول توسط 
دولت هــا و همچنین ایجاد اعتماد بر اســاس الگوریتم های رمزنگاری 
بود که البته این خوشــبینانه ترین دلیل وجودی این رمزارز محسوب 
می شــود. این رمزارز، در بدو پیدایش ارزش چندانی نداشــت چون 
عموم مردم آن را نپذیرفتند اما با گذشــت زمان و با افزایش اعتمادی 
که به وجود آمد، قیمــت آن افزایش یافت و امروزه تبدیل به یکی از 
ارزهای قدرتمند جهان شده است!در سال 1996 نیز مؤسسه فناوری 
ماساچوست )اِم آی تی( مطالبی منتشر کرد که در آن یک نظام رمزپول 
به تفصیل شــرح داده شده بود. این سلســله مطالب در همان سال 
توسط آژانس امنیت ملی ایاالت متحده در قالب یک گزارش با عنوان 
»چگونه یک ضرابخانه بسازیم: رمزنگاری پول های الکترونیکی گمنام« 
منتشر شــد.رمزارز گونه ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد 
پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم های رمزگذاری 
شده کنترل می شود و بدون وابستگی به یک بانک مرکزی کار می کند. 
ارزهای رمزنگاری شده می توانند مانند ســایر ارزهای بدون پشتوانه 
قابلیت مبادله داشته باشند و در انجام تراکنش های مالی به کار روند. 
ارزهای دیجیتال مدت ها قبل از اینکه اولین ارز مجازی به وجود بیاید، 
به عنوان یک ســاختار تئوریک وجود داشت تا بتواند جایگزینی برای 
مدل فعلی مبادالت و پول های رایج بشود.بســیاری از سیاست گذاران 
داخلی، عامل اصلی روانه شــدن سرمایه های ایرانیان به بازار رمزارزها 
را ریزش بورس تهران می دانند؛ در حالی که فعاالن و کارشناسان این 
حوزه معتقدند جذابیت های بسیار بازار رمزارزها دلیل گرایش به سمت 
این فضا بوده اســت. از نظر کارشناسان هر سرمایه گذاری ای به دنبال 
آن اســت که در مدت معینی بتواند مقدار سود بیشتری کسب کند. 
به همین منظور عواملی همچون نبود دامنه نوســان در بازار رمزارزها 
و امکان معامله در 24 ساعت شبانه روز، شانس کسب سودهای قابل 
توجه در مدت زمان کوتاه را برای تریدرها باال برده است. این درحالی 
است که در بازارهای دیگری که پیشتر در اختیار سرمایه گذاران داخل 
کشــور بود )بورس تهران(، محدوده زمانــی برای معامله و همچنین 
وجود سقف نوسان روزانه، این امکان را از سرمایه گذاران گرفته است.

همچنین ســاختار غیرمتمرکز رمزارزها، باعث شده تا امکان دخالت 
گروه های خاص در این بازار به حداقل برســد و همین مصونیت بازار 
ارزهای دیجیتال از دستکاری های غیره بود که به دیگر جذابیت های 

این بازار افزوده بود. 
ادامه در صفحه ششم

نگــاه

سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مراسم رونمایی 
از واکســن ایرانی نورا گفت: ما مرد میدان های ســخت هســتیم و به همه 
جهان می گوییم که از میدان خارج نمی شــویم و می دانیم که سرانجام همه 
حصارهای ســخت محاصره را با اقدامات فنی و علمی می شکنیم.سرلشکر 
حســین سالمی فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی صبح دیروز در 
مراســم رونمایی از واکسن نورا طی ســخنانی اظهار داشت: پیمودن قله ها 
همواره کار ســختی است و قدم گذاشــتن بر فراز ارتفاعات رفیع و بلند کار 
مشکلی اســت اما هیچ کشــوری و هیچ ملتی بدون طی کردن مسیرهای 
سخت صعود به قله های پیشرفت و اعتبار و منزلت دست نخواهد یافت.وی 
افزود: تا ملتی آرزوهای بزرگ را در آغوش نگیرد بزرگ نمی شــود. وســعت 
هر ملت و کرانه های شــخصیت هر جامعه به وسعت آرزوها و بلندای همت 
اوست، هر ملتی که نتواند رویداد بسازد بزرگ نمی شود.سالمی ابراز کرد: ما 
در نبرد برای استقالل هستیم و در جریان یک نبرد بزرگ قرار داریم و جهان 
قدرتمند تصمیم گرفته است مانع از استقالل ملی ما بشود و ما هم تصمیم 
گرفته ایم به هر قیمتی شــده اســت این معنای مقدس را بر قامت کشور و 
ملتمان بپوشانیم.فرمانده سپاه تصریح کرد: کسانی که در جهان از دموکراسی 
و  پیشــرفت سخن می گویند عالقه دارند کودکان بیمار ما در آغوش مادران 
جانشان را از دست بدهند. نقشه ذهنی آنها برای ملت ما فقر و عقب ماندگی 
و بیماری و ازهم گسیختگی است، برای همین است که نه اجازه انتقال پول 
برای دارو و واکســن را می دهند نه اجــازه تعامل با جهان را به ما می دهند.

وی با بیان اینکه »ما به اندازه هدف هایمان بزرگ هســتیم«، گفت: ملتی که 
در اوج محاصره فنی و اقتصادی توانســته است آفرینش گر چنین افتخارات 
بزرگی باشد ملتی استثنایی است.سالمی عنوان کرد: زمانی که کرونا شروع 
شد ماسک پیدا نمی شد و قدرت های بزرگ بشر سارق ماسک ها بودند. تصور 
جهان این بود که ما فرو  می پاشیم و دیگر بلند نمی شویم اما اسالم و والیت 
درخشــید و منطق قرآن بــه صحنه آمد و همه به هم متصل شــدیم و به 
یکدیگر کمک کردیم. پرســتاران ما حماســه آفریدند و این لباس افتخار و 
عزت شــرف یک ملت است که بر تن یک پزشک یا پرستار است.فرمانده کل 
سپاه ادامه داد: پرستاران ما درد مردم را به جان خریدند و این رمز پیروزی ما 
در یک ســال و نیم گذشته بود. دست همه پزشکان و پرستاران و همه کادر 

درمان را می بوسم.وی خاطرنشان کرد: ما تصمیم گرفته ایم در جهان در هر 
پدیده ای جزو کشــورهای برتر جهان باشــیم و امروز در بسیاری از حوزه ها 
جزو کشورهای برتر هستیم. ما پرنده های پهن پیکر بدون سرنشین داریم که 
هفت هزار کیلومتر پرواز می کنند و در هر نقطه ای فرود می آیند.سالمی ادامه 
داد: امروز افتخار می کنیم که یک روز الهی است و امروز روز آرزوهای ماست. 
ما مرد میدان های ســخت هســتیم و به همه جهان می گوییم که از میدان 
خارج نمی شویم و می دانیم که سرانجام همه حصارهای سخت محاصره را با 
اقدامات فنی و علمی می شکنیم. ما این واکسن ها را در اختیار مردم فقیر سایر 
کشورها قرار می دهیم و ملت عزیز ما اطمینان داشته باشند که بیرق های امید 

را بیش از هر وقت دیگری برافراشته خواهند دید.

جزئیات تولید واکسن ایرانی کرونای »نورا«
تولید ماهانه 3 میلیون ُدز واکسن

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل)عج( گفت: امیدواریم بعد از طی کردن 
فازهای 1، 2 و 3 بالینی به ســرعت مجوز مصرف واکســن نورا را از وزارت 
بهداشــت دریافت کنیم و قول می دهیم در ابتدا یک میلیون واکســن و به 
سرعت 3 میلیون در ماه تولید کنیم. حسن ابوالقاسمی، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه اللة)عج(  دیروز در مراسم رونمایی از واکسن کرونای نورا اظهار 
داشت:تالش 16 ماهه ما به ثمر رسید و واکسن نورا تولید شد.وی ادامه داد: 
در 4 و 5 ماه اخیر مطالعات واکســن روی موش، خرگوش و میمون صورت 
گرفت و نتایج مطالعات در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( با بیان اینکه تمام تستهای آزمایشگاهی واکسن 
در ســازمان غذا و داو تست شده است، گفت: کوچکترین مالحظه کاری در 
این مسیر صورت نگرفته است.ابوالقاسمی بیان داشت: واکسنی که امروز فاز 
اول بالینی خود را آغاز می کند واکسن نوترکیب و پروتئینی است که عوارض 
کم داشته و اثر بخشی خوبی دارد.وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بعد از طی 
کردن فازهای 1، 2 و 3 بالینی به سرعت مجوز مصرف را از وزارت بهداشت 
دریافت کنیم.رئیس دانشــگاه علوم پزشکی بقیه اهلل افزود: قول می دهیم در 
ابتدا یک میلیون واکســن و به سرعت 3 میلیون در ماه تولید کنیم؛ ضمن 

اینکه برای تولید صنعتی از ظرفیت های ملی استفاده کردیم.

معاون وزارت بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه ایران یکی 
از معدود کشورهایی اســت که تمامی پلتفرم های تولید واکسن را در اختیار 
دارد، گفت: با تالش متخصصان داخلی راه 20 ساله در حوزه واکسن سازی در 
چند ماه طی شد.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، 
دکتر محمدرضا شــانه ساز در همایش معاونین غذا و دارو سراسر کشور گفت: 
موفقیــت تمامی معاونت های غــذا و دارو در بحران کرونا مرهون راهنمایی و 
ارشــادات وزیر بهداشت بوده است، آشنایی وزیر با مدیریت بنگاه های دارویی 
و تولیدی و ســابقه اداره در یکی از بزرگترین هلدینگ های دارویی و از همه 
مهمتر تخصص ایشــان در حوزه واکسن سازی که چالش اصلی جامعه بشری 
امروز است، فرصتی مغتنم محسوب می شود.رییس سازمان غذا و دارو با اشاره 
به اینکه تزریق واکســن ایرانی به مقام معظم رهبــری افتخاری برای جامعه 
داروسازی کشور است، تصریح کرد:  این اقدام ارزشمند به عنوان رکن اطمینان 
بخش و حمایتی برای همه شــرکت های دانش بنیان محســوب می شود.وی 

خاطرنشان کرد: در زمینه تولید واکســن با مدیریت و راهبری وزیر بهداشت 
قدم های بزرگ و بی نظیری برای صنعت داروســازی برداشــته شد. موضوع 
واکسن در اوج کمبودهای حیاتی ما از جمله ماسک، ونتیالتور و داروهای مورد 
نیاز بیماران کرونایی با پیگیری شــخص وزیر در راس امور، از نوروز 99 آغاز و 
ضوابط مربوط به آن توسط سازمان غذا و دارو بازنویسی، امکانات آزمایشگاهی 
ایجاد و آموزش های الزم به واکسن سازها ارائه شد.شانه ساز با اشاره به اینکه 
راه 20ســاله در حوزه تولید واکسن کرونا در عرض چندماه توسط دانشمندان 
کشور طی شــد، گفت: جلسات متعددی با تک تک واکسن سازها برگزار شد 
و با حمایت های همه جانبه اکنون ایران جزء معدود کشــورهایی اســت که 
تمام پلتفرم های تولید واکسن را در اختیار دارد، البته دلیل اینکه کشورهایی 
زودتر از ما به واکســن رسیدند به خاطر زیرساخت های قدیمی آنها در فرایند 
فعالیت های تحقیقاتی است که در زمینه واکسن های سارس و مرس داشتند 
وگرنه سرعت ما به صورت قدر مطلق بسیار باالتر از کشورهای دیگر بود.وی با 
اشــاره به آیین نامه داروخانه ها، عنوان کرد: درمورد آیین نامه داروخانه نقاط 
قوت فــراوان و البته ابهاماتی هم دارد که امیدواریــم با رایزنی ها این ابهامات 
برطرف شود، اگرچه ممکن است برخی افراد منافع فردی و شخصی را به منافع 
جامعه ترجیح دهند و قبول نکنند که منافع جمع به منافع فرد ارجحیت دارد.
معاون وزارت بهداشــت اظهار کــرد: در آیین نامه داروخانه ها بحث غلبه ارائه 
خدمت بر فروش دارو در قالب مصرف منطقی دارو و اقالم سالمت محور بسیار 

تاکید شده است.

طبق اعالم بانک مرکزی در خردادماه؛

متوسط قیمت هر متر خانه از ۲۹ میلیون گذشت
 پیش بینی افزایش روابط تجاری ایران و امارات به 30 میلیارد دالر

پاویون ایران جزء 8 کشور 
برتر در اکسپو

اولتیماتوم برای واریز سود سهام عدالت

رئیس نمایشــگاه بین المللی ایران گفت: مراودات تجاری ایــران با امارات که در حال حاضر 15 تا 16 میلیارد 
دالر اســت،زمینه سازی شده تا به مرز 30 میلیارد دالر برسد. حسن زمانی در نشست خبری نمایشگاه اکسپو 
2020 اظهار داشت: این نمایشگاه یک فرصت استثنایی برای کشور که باید حداکثر استفاده را از آن ببریم. این 
نمایشگاه زمانی شروع میشود که انتقال دولت اتفاق می افتد و بزرگترین پروژه سیاسی، اقتصادی اجتماعی و ... 
را میتوانیم با این نمایشگاه داشته باشیم.وی ادامه داد: طی این مدت اولین بار است که اکسپو در خاورمیانه و 

قاره افریقا برگزار می شود. هستیم...

 پیش بینی قیمت دالر از نگاه معامله گران

افزایش ۳۰ درصدی نرخ اجاره کارت 
ملی در بازار ارز

 در سایه عدم تشکیل سامانه حقوق و مزایا

بالتکلیفی حذف حقوق های نجومی
پس از گذشــت 5 سال از تصویب برنامه ششــم توسعه، ماده 29 این برنامه که به منظور جلوگیری 
از پرداخت حقوق های نجومی تدوین شــده بود اجرا نشــده اســت، این در حالی است که مجلس 
به دنبال طرحی جدید برای شفاف سازی حقوق مدیران است. طی روزهای اخیر موضوع شفاف سازی 
حقوق های مقامات، رؤســا و مدیران کلیه دســتگاههای اجرائی به منظور جلوگیری از پرداخت های 
نجومی به برخی افراد مجدداً مطرح شــده اســت.موضوع حقوق های نجومی برای اولین بار به سال 
1382 مطرح شــد. در آن سال وزیر صنایع و معادن وقت، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و 
معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع مطابقت داد و در آن بانک، پرداخت ها 
بر آن منوال انجام می شد.جنجال در خرداد 1395 با انتشار فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی 
ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئوالن و مدیران چند سازمان دیگر 
رخ داد و بازتاب گســترده ای در رسانه ها و افکار عمومی در پی داشت. عالوه بر استعفای چند نفر از 
مدیران صنعت بیمه، بانک ها و مؤسســات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر 
رئیس جمهور ایران هم در جریان این جنجال ها مطرح شده است.یکی از نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی نیز در این باره گفته بود: آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون 
تومان وجود دارد که قانونی نیســت، البته 300 فیش هم باالی 50 میلیون تومان داریم که پوشش 
قانونی ندارد.الزم به ذکر اســت، اخیراً ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه 
خود در فضای مجازی نوشت: کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در راستای شفافیت، سامانه ای جامع 
درخصوص دریافتی مدیران پیش بینی کند تا ریشه حقوق های نجومی خشکانده شود،این در حالی 
اســت که این موضوع در ماده 29 برنامه ششم توسعه دیده شده است و این سؤال مطرح می شود؛ 
چرا تا به امروز این قانون اجرا نشده است؟دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت 
به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، 
مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای ســه گانه جمهوری اسالمی ایران اعم از وزارتخانه ها، 
سازمان ها و مؤسســات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و 
مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی )در مواردی 
که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند(، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای 
انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی 
فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام 

است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند،

سرلشکر سالمی در مراسم رونمایی از واکسن ایرانی نورا :

  همه حصارهای سخت محاصره را با اقدامات
 فنی و علمی می شکنیم
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رییس سازمان غذا و دارو:

راه 20 ساله واکسن سازی در 
چند ماه طی شد
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دریادار خانزادی:گزیده خبر

سیاست دفاعی ایران مبتنی بر بازدارندگی است
فرمانده نداجا، سیاســت دفاعی ایران را مبتنی بر بازدارندگی 
دانست و گفت: اگر کسی بخواهد حمله ای صورت دهد، باید 
بداند باوجود این قدرت، آنچه به دســت می آورد بسیار کمتر 
از چیزی اســت که از دســت می دهد.، امیر دریادار حسین 
خانزادی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی، 
ســابقه دریانوردی و حضور ایران در دریاها را دیرینه توصیف 
کرد و گفت: پیش از اینکه بســیاری از کشورها مانند آمریکا 
که امروز دریانوردی می کنند و به نوعی به عنوان قدرت دریایی 
مطرح می شوند، تأسیس شده باشند، ایران کشوری دریانورد 
بوده اســت. زمانی که ما در اقیانوس ها دریانوردی می کردیم، 
این کشورها وجود خارجی نداشتند.وی با بیان اینکه بر اساس 
اســناد موجود، ایرانی ها یک صد ســال پیش از میالد مسیح 
دریانورد بوده اند، یادآور شــد: حفر کانال ســوئز اولین بار به 
دست ایرانی ها اتفاق افتاده است، بنابراین پیشینه دریانوردی 
ما غنی اســت، اما به دالیل مختلف ازجمله ضعف سالطین 
گذشته، مقداری از دریا فاصله گرفتیم و این فاصله به واسطه 
دسیسه های استعمارگران انگلیسی و آن ها که تمایل نداشتند 

ایران به عنوان قدرت دریایی ظاهر شود، تشدید شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: بعد از انقالب به نوعی 
در گام اول، انقالب مسیر ساخت درونی خود را دنبال و خود 
را تقویت کرد. انباشتی از ظرفیت ها، دانش و فناوری را پای کار 
آورد تا امروز این اتفاقات بیفتد. در گام دوم انقالب اســالمی 
که به فرموده مقام معظم رهبری، گام تمدن ســازی است، ما 
به فکر تمدن نوین اسالمی هستیم و تمدن دریایی، بخشی از 

هویت تمدنی یک کشور دریایی است.

فرصت ها و تهدیدات ما در دریا قرار دارد
دریادار خانزادی با بیان اینکــه بخش زیادی از تجارت ما، از 
طریق دریا انجام می شــود و با وجود ۱۵ کشــور همسایه، با 
۸۰ درصد از همســایگانمان مرز دریایــی داریم، تأکید کرد: 
فرصت ها برای ما در دریا قرار دارد و اتفاقاً تهدیدهایی هم که 
پیرامون مان قرار گرفته، عمدتاً در دریا اســت، بنابراین باید با 
توجه به منافعی که در دریا داریم، خود را مهیا می کردیم که 
تا جایی که منافع ما تعریف می شود، حضور امنیت آفرین مان 
وجود داشته باشــد.وی به رویکردهای مختلف موجود برای 
حضور در دوردســت ها و فراتر از سواحل یک کشور ساحلی 
اشاره کرد و افزود: یک نگاه، استکباری است که امروز آمریکا 
و متحدانش به واســطه آن به دنبال اعمال قدرت در مناطق 
دور از ســواحل اصلی خود هستند. آن ها می خواهند با اعمال 
قــدرت ترتیبات امنیتی منطقه را به هم بزنند.فرمانده نیروی 
دریایــی ارتش با تأکید بر اینکه حضــور ما در دریا در جهت 
منافع ملی و برقــراری امنیت مان اســت، توضیح داد: عصر 
امروز »عصر اقتصاد آبی« و اقتصاد مبتنی بر آب های عمیق و 
اقیانوسی است. تجارت ما از طریق دریا با اقصی نقاط جهان از 
طریق آب های اقیانوسی انجام می شود.دریادار خانزادی اظهار 
داشــت: پیش ازاین ناوگان مان در خلیج فارس که ۳۰۶ هزار 
کیلومترمربع وســعت دارد، حضور داشت اما امروز به برکت 
انقــالب و فرصتی که مقام معظم رهبری برای نیروی دریایی 
ایجاد کردند تا به شرق گسترش پیدا کند و وارد اقیانوس شود، 
امتداد حضورمان را تا دریای سرخ شاهدیم. کشتی های تجاری 
و نفتکش مان را تا دهانه کانال سوئز اسکورت و از همان نقطه 
آن ها را به دریاهای امن در اقیانوس هند و نزدیک ســواحل 

خودمان منتقل می کنیم.

اسکورت بالغ بر 47 کشتی و نفتکش در سال گذشته
وی با بیان اینکه نیروی دریایی در یک ســال گذشته بالغ بر 
۴۷ فروند کشــتی تجاری و نفتکش را اسکورت کرده است، 
گفــت: اگر هر نفتکش را ۳۷ هزار تنــی در نظر بگیریم، ۱۰ 
میلیون بشــکه نفت را اســکورت کردیم و اگر هر نفتکش را 
۱۰۰ هزار تنی محاسبه کنیم، ۳۰ میلیون بشکه نفت اسکورت 
شده و به ســالمت به مقصد رسیده است. این ثمره ارزشمند 

حضور قدرتمند نــاوگان نظامی نیروی دریایی ارتش در دریا 
است که به نفع انقالب بوده و به برکت ظرفیت هایی است که 
در بستر انقالب شکل گرفته اند.فرمانده نیروی دریایی ارتش 
ضمن برشــمردن پیام های حضور ناوهــای ایران در اقیانوس 
اطلس، تصریح کرد: ما را تحریم کردند و از فشــار حداکثری 
سخن گفتند، اما باوجوداین فشارها، ناوشکن ها و شناورهای 
جنگی ایرانی ســاخته شد، همان طور که در روزهای گذشته 
شاهد رونمایی »دنا« بودیم. ناوشکن »سهند« که اکنون وارد 
اقیانوس اطلس شمالی شده، سال ۹۷ به ناوگان نیروی دریایی 
ملحق شد. از آن زمان تا امروز این ناوگان ۴۰۰ روز دریانوردی 
داشــته و درواقع نیمی از این زمان را در دریاها بوده اســت.

دریادار خانزادی اضافه کرد: این دســتاوردها، توانایی ایران را 
نشان می دهد که هیچ وابستگی به خارج ندارد و تحریم ها بر 
آن بی اثر اســت. امروز ما در تولید توان دفاعی بومی استقالل 
کامل داریم. این دستاورد ارزشمندی است که ثمره اش را در 
اقیانوس اطلس می بینیم.وی برخی مواضع کشــورهای غربی 
در خصــوص حضور ناو ایران در اقیانوس اطلس را ناشــی از 
دســتپاچگی و نگرانی آن ها عنوان کرد و گفــت: درواقع در 
میان کشورهای منطقه اقیانوس اطلس و دریای کارائیب هیچ 
کشــوری وجود ندارد که توانایی دریانوردی اقیانوسی داشته 
باشد و این امر برای آمریکا به عنوان یک قدرت معنا پیدا کند.

فرمانــده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه کشــورها در این 
مناطــق تحت تمکین آمریکا هســتند، تاکید کرد: آمریکای 
جنوبی و آفریقا هم چنین شرایطی دارند. در این شرایط وقتی 
نــاوگان نیروی دریایی با پرچم ایران اســالمی وارد اقیانوس 
اطلس شــد، بعد از ۵۰۰ ســال آمریکایی ها دیدند قدرتی از 
شرق، نزدیک مرزهای آن ها پرچم جمهوری اسالمی ایران را 

برافراشته است.

دروازه های اقیانوس اطلس برای ما باز شده است
دریادار خانزادی ادامه داد: این مســئله برای آن ها احســاس 
نگرانی ایجاد می کند، چراکه آغاز حرکتی بزرگ برای حضور 
پایدار در اقیانوس اطلس است. امروز دیگر دروازه های اقیانوس 
اطلس برای ما باز شده و این مسیر برای ما شناخته شده است. 
استکبار باید توجه کند اگر کنار مرزهای ما رژه رود، این توانایی 
امروز در نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران وجود 
دارد که اقدامی متقابــل انجام دهد.وی تأکید کرد: قطعاً این 
حضور در آینده با قدرت بیشــتری تکرار می شود و ان شاءاهلل 
زیردریایی به آن منطقه می فرســتیم.فرمانده نیروی دریایی 
ارتش پیام سوم این اقدام ایران را الهام بخشی برای ملت های 
آزاده جهان دانســت و گفت: ایران انقالب کرده و بیش از ۴۰ 
سال روی پای خود ایستاده است، این مسئله برای ملت های 
آزاده جهان که زیر یوغ اســتکبار قرار دارند، الهام بخش است. 

آن ها نگاه می کنند کشوری که از زیر یوغ استکبار خارج شد، 
روی پای خود ایســتاد و امروز بااقتدار، جوانانش در اقیانوس 
اطلس دریانوردی می کنند.دریادار خانزادی اضافه کرد: آن ها 
اکنون حدود ۸۶۰۰ مایل از مرزهای ایران دور هستند، بدون 
اینکه در هیچ بندری پهلو بگیرند. در کمال خوداتکایی در دریا 
حضور دارند و می توانند از دریاهای طوفانی با امکانات کاملی 
که دارند عبور کنند. اســتکبار اصاًل چنین حضور قدرتمندی 

را انتظار نداشت و برایشان رعب و وحشت ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه استکبار در منطقه ما دو استراتژی را دنبال 
می کند، گفت: از یک ســو با ایجاد فضای امنیتی و برشمردن 
توانمندی هــای ایران، در کشــورهای کوچک منطقه نگرانی 
ایجاد می کند و از سوی دیگر با توجیه حضورشان در کنار این 
حکومت ها، به حکومتی که مشروعیت ملی ندارد، مشروعیت 
فرا منطقه ای می دهد. این اســتراتژی »مکمل قدرت« است. 
همان طــور که ترامپ خطاب به آن ها گفته بود اگر ما ازاینجا 
خارج شــویم، ظرف یک هفته شما فارسی صحبت می کنید! 
متأســفانه کشورهای کوچک منطقه در دام این دو استراتژی 
افتاده اند.فرمانــده نیروی دریایی ارتــش تأکید کرد: یکی از 
اقدامــات مهمی که ایران باید انجام دهد و البته در دســتور 
کارش قرار داده، این اســت که باوجود همه واگرایی هایی که 
به منطقه تحمیل شــده که ناشــی از ترتیبات امنیتی است 
کــه آمریکا و ایادی آن ایجــاد کرده اند، تالش کند همگرایی 
منطقه ای به وجود آورد. قطعاً این پتانســیل و ظرفیت وجود 
دارد. اگر کشورهای منطقه کنار هم قرار گیرند، ظرفیت های 
بزرگ گذرگاهی، نفت و انرژی و دریاها و تنگه های راهبردی 
که پیرامون این منطقه وجود دارد، می تواند برای منطقه تولید 
قدرت و منزلت کند.دریــادار خانزادی افزود: ما اقدامی انجام 
دادیم که آمریکا را به تکاپو انداخت تالش های گســترده ای 
انجام دادند تا با فشار به کشــورهای دریای کارائیب، ناوگان 

نیروی دریایی ایران را از سواحل آن ها دور کنند.

سیاست دفاعی ایران مبتنی بر بازدارندگی است
وی بــا بیان اینکه امروز قدرت دریایی معناداری را در منطقه 
خلیج فارس شــاهد نیســتیم، گفت: ماهیت این کشورها و 
شبه جزیره عربســتان زمینی است. در تاریخ اسالم هم حتی 
زمانی که می خواســتند به اروپا لشکرکشــی کننــد، از دریا 
وارد نشــدند، خود را به تنگه جبل الطارق نزدیک کردند که 
کوتاه ترین عرصه دریا در مقابلشــان باشد. دریانورد نیستند و 
دریا خالی اســت. در این شرایط ایران یک تنه در مقابل همه 
نوع تهدیدات ایستاده است. درحالی که ما معتقد به همکاری 
جمعی برای امنیتی دریایی هســتیم؛ همکاری که الزمه آن 
همگرایی منطقه ای است.فرمانده نیروی دریایی ارتش ضمن 
تأکید بر اینکه سیاســت دفاعی ایــران مبتنی بر بازدارندگی 

است، یادآور شد: اگر کسی بخواهد حمله ای صورت دهد، باید 
بداند باوجود این قدرت، آنچه به دســت می آورد بسیار کمتر 
از چیزی اســت که از دست می دهد. حضور قدرتمند در دریا 
مبنای این سیاست بازدارندگی است. هم زمان که یک ناوگروه 
ما در اقیانوس اطلس قرار دارد، ناوگروه دیگری در دریای سرخ 
و ناوگروه بعدی پشــت آن در حال آماده شدن است. این اوج 

آمادگی و توان دفاعی دریایی جمهوری اسالمی ایران است.

اهداف غرب از جنگ رســانه ای علیه حرکت ناوگروه 
ایران چیست؟

دریادار خانزادی با یادآوری اینکه رویکرد ما مبتنی بر مقابله 
با تهدید، امنیت آفرین و در جهت جلوگیری از شــکل گیری 
کانون های ناامنی در دریا اســت، در خصوص برخی تالش ها 
بــرای ایجاد فضای روانی علیه ایــران در آب های بین المللی، 
خاطرنشــان کرد: حرکت این ناوگروه حساب شده و با برنامه 
است و این برنامه هم نزد ما است و آن ها از این برنامه بی اطالع 
هســتند. این بی اطالعی برای آن ها فضای ابهام بزرگی ایجاد 
کــرده که به شــدت از آن نگران اند. به همیــن دلیل جنگ 
رســانه ای را آغاز کرده اند و تالش می کنند موضع جمهوری 
اسالمی را بدانند و از برنامه بعدی باخبر شوند.وی افزود: چاره 
دیگری ندارند جز اینکه عنوان کنند که حرکت ما را پایش و 
مراقبت می کنند. ما هم به شــدت پایش و مراقبت می کنیم. 
هواپیماهایی را که حتی در ارتفاعات بسیار باال و بیش از ۳۰ 
هزار پا به پرواز در می آیند، لحظه به لحظه بر روی عرشــه این 
ناوها رصــد می کنیم و از موقعیت آن ها بــا خبریم که کدام 
هواپیما از فرودگاه آمریکا پرواز می کند و بر روی عرشه کدام 
ناو فرود می آید.فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: ما بر 
روی عرشه این ناو، در هر نقطه از جهان هواپیمایی به پرواز در 
آید، رصد می کنیم. آن چنان شبکه اطالعاتی مان در ارتباط با 
این ناوگروه غنی است که جای هیچ تهدیدی وجود ندارد. با 
قدرت کار خود را انجام می دهیم، چرا که پشتوانه این ناوگروه 

قدرت ملی ایران اسالمی است.

توجه ایــران به همکاری های راهبــردی منطقه ای و 
بین المللی است

دریــادار خانزادی همکاری هــا و پیمان های اســتراتژیک با 
کشورهای منطقه یا قدرت های بین المللی در حوزه دریانوردی 
اقیانوســی را از دیگر موضوعات مورد توجه ایران برشــمرد و 
گفت: این ناوگــروه توانایی این را دارد که چند بار دور زمین 
بچرخد بدون اینکه نیاز باشــد برای سوخت گیری در جایی 
توقف کند.وی تأکید کرد: ممکن است آمریکایی ها سروصدایی 
داشته باشند، اما بر اراده فرزندان این کشور که بر روی عرشه 
ناو هســتند و فرزندان این کشور که نیروی دریایی را هدایت 
و در ارتش سیاســت گذاری می کننــد، کوچک ترین تأثیری 
نداشته اســت.فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه این 
اولین حضور دریایی تاریخ تمدنــی ایران در اقیانوس اطلس 
است، اضافه کرد: یکی از مســائلی که آمریکا را نگران کرده، 
توانمندی هــای ایران هم در حوزه فنی و هم در زمینه اراده و 
خودباوری است. این ارزشی است که به برکت انقالب به وجود 
آمد. جوانانی از نسل انقالب تربیت شدند که می توانند ناوگان 
خود را در دریاهایی که تاکنون به آن پا نگذاشــته اند، هدایت 
کنند. این دریانوردی ساده ای نیست و تهدیدات نظامی و فنی 
در آن وجود دارد. این مســئله بیش از هر چیزی آمریکایی ها 
را نگران کرده است.دریادار خانزادی در پایان با تأکید بر اینکه 
این بزرگ ترین دریانوردی تاریخ ایران اســت، گفت: معتقدم 
مرکز ثقل ســازه قــدرت دریایی جهانی بــه نفع قدرت های 
منطقه ای در حال جابجا شدن است. امروز این خیزش تمدنی 
اسالمی ایرانی است که به ســمت دریا خیز برداشته و قطعاً 
فرصت های بســیار بزرگی را برای جمهوری اســالمی ایران 
ایجاد می کند و فرصت های نامشروعی را که استکبار در حال 

بهره برداری از آن ها است، از بین می برد.

قالیباف:
فیلم های ضبط شده به آژانس داده نمی شود

رئیس مجلس گفت: پس از گذشــت فرصت سه ماهه ای که در قانون لغو تحریم 
ها آمده، هیچ چیزی تمدید نشــده و پس از آن نیز هیچ کدام از موضوعاتی که 
در داخل ضبط شــده هیچ وقت به آژانس داده نشــده است.به گزارش خبرنگار 
پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علیرضا سلیمی نماینده محالت در مجلس در نشست 
علنی امروز )یکشــنبه، ۶ تیر( قوه مقننه و  با اســتناد به مواد )۱۹۸( و )۱۹۹( 
قانون آیین نامه داخلی مجلس گفت:  در قانون اقدام راهبردی ســه ماه به آژانس 
بین المللی انرژی اتمی فرصت دادیم که این فرصت یک ماه دیگر نیز تمدید شد، 
با این حال حدود ۳ روز است که این فرصت نیز به اتمام است، حال خودمان باید 
از مصوبه مجلس دفاع کنیم.ســلیمی خطاب به رئیس مجلس افزود: آیا شورای 
عالی امنیت ملی در این باره تصمیمی گرفته که از آن اطالع نداریم؟ لطفاً تذکر 
الزم را در این زمینه بفرمایید. محمدباقر قالیباف در پاســخ به تذکر این نماینده 
گفت: درباره آژانس قباًل نیز تذکر دادم، االن هم می گویم پس از زمان ســه ماهه 
ای که گذشــت، هیچ چیزی تمدید نشــده و پس از آن هیچ کدام از موضوعاتی 
که در داخل ضبط شده، هیچ وقت به آژانس داده نمی شود و در اختیار جمهوری 

اسالمی ایران است، قانون دقیقاً در حال اجرا است.

سرلشکر موسوی:
حضور ناوگروه »نداجا« در اقیانوس اطلس 

موجب وحشت دشمنان شده است
فرمانــده کل ارتش گفت: حضــور ناوگروه تمام ایرانی نیــروی دریایی ارتش در 
اقیانوس اطلس موجب وحشت و نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.، 
نشست ماهیانه هم اندیشی سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش 
با مشاوران جوان شامل تعدادی از دانشجویان دانشگاه های افسری، دانش آموزان 
و هنرآموزان مراکز تخصصی ارتش و با حضور امیر خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده 
نیروی هوایی ارتش و امیر خلبان علیرضا رودباری فرمانده دانشگاه علوم و فنون 
هوایی شهید ســتاری در این دانشگاه برگزار شد.در این نشست، مشاوران جوان 
فرمانده کل ارتش، ضمن قدردانی از سرلشــکر موسوی به منظور ساماندهی به 
وضعیت معیشت کارکنان بویژه در حوزه مسکن و توجه ویژه به مشورت گرفتن 
از اقشــار مختلف در ارتش بویژه جوانان، پیشــنهادهایی مبنی بر؛ تعامل و هم 
افزایــی ارتش با دولت جدید، تقویت همکاری ســازمان های جهاد خودکفایی با 
مراکز دانش بنیان برای تولید و ارتقای تجهیزات نظامی، شناسایی و سازماندهی 
نخبگان نظامی و فراهم ســاختن زمینه های ایجاد هم افزایی و بهره گیری از توان 
جوانان متخصص در نیروهای چهارگانه ارتش پیرامون مأموریت های مشــترک 
از جمله ارتقای توان پهپادی را مطرح کردند.مشــاوران جوان فرمانده کل ارتش 
همچنین در بخش دیگری از پیشــنهادهای خود بــا تأکید بر ضرورت تدریس 
مباحث مربوط به ســواد رسانه ای و آشنایی با رسانه های نوظهور بویژه فرصت ها 
و تهدیدهای فضای مجازی اذعان داشتند: وجهه ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و مأموریت ها و اقدامات این ســازمان پرتالش آنگونه که باید و شاید برای ملت 
شــریف ایران بازگو و منعکس نشده است که ارائه آموزش های مرتبط در مراکز 
آموزشی بویژه در دانشگاه های افسری بعنوان مهد تربیت فرماندهان آینده ارتش 
می تواند در انعکاس فعالیت های فداکارانه ارتش با کمک متولیان امور رســانه ای 
و تبلیغی کشور مؤثر باشد.همچنین سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش با ابراز 
خرســندی از حضور در جمع مشــاوران جوان بر لزوم ارتقای آموزش در تمامی 
مراکز آموزشی و رسیدن کارکنان به نصاب عالی در شئون مختلف اعم از افسران، 
درجه داران و کارمندان تأکید کرد و گفت: هر کس در حوزه تخصصی خود باید 
به نقطه مطلوب و بلکه آرمانی از آموزش و تســلط برسد تا سازمان بزرگ ارتش 
در مســیر اعتالی خود به رشــد الزم دست یافته و موجبات تحقق رهنمودها و 
انتظارات فرماندهی معظم کل قوا فراهم شــود.وی با بیان اینکه ارتش در حوزه 
به روزرسانی و ساخت تجهیزات، به سطح مطلوبی رسیده است، خاطر نشان کرد: 
ارتش جمهوری اسالمی ایران با همکاری و پشتیبانی وزارت دفاع، امروز در همه 
عرصه هــای زمینی، پدافندی، هوایی و دریایی الگوی تحقق خودکفایی و تعامل 
اثربخش در کشــور است تا جایی که هم اکنون شاهد هستیم ناوگروه تمام ایرانی 
نیروی دریایی ارتش به عنوان نماد خودکفایی و اعتمادبه نفس، رکورد دریانوردی 
را شکسته، هزاران مایل دورتر از آب های سرزمینی مطابق قوانین بین المللی در 
حال اجرای مأموریت در اقیانوس اطلس است و آمریکا و رژیم صهیونیستی از این 

حضور معنادار به وحشت و نگرانی افتاده اند.
فرمانده کل ارتش در بخش دیگری از سخنان خود از عملیاتی شدن کانون های 
ارزیابی و رشــد در همه رده های ارتش طی ســال جاری خبر داد و تصریح کرد: 
فراهم شدن زیرســاخت این کانون ها، حاصل ۳ سال زحمت و پیگیری مستمر 
قسمت های مختلف بوده و با بهره گیری از این کانون عالوه بر شناسایی کارکنان 
نخبه، نســبت به تقویت نقاط قوت و مرتفع ســاختن نقاط ضعف اقدام خواهد 
شــد.امیر رودباری فرمانده دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نیز در این 
نشســت با ارائه گزارشی از عملکرد دانشگاه شهید ستاری گفت: قدردان حضور 
امیر فرماندهی محترم کل ارتش در ســومین نشســت هم اندیشی و هم افزایی 
با نمایندگان دانشجویان و هنرآموزان مراکز دانشگاهی و آموزشی ارتش هستیم 
و اطمینان می دهیم که در راستای اعتالی فرهنگ اسالمی بتوانیم دانشجویان 
خوبی برابر شاخص های انقالب برای خدمت در ارتش جمهوری اسالمی تربیت 
کنیم.گفتنی اســت، این مراسم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و همزمان 
بصورت وبیناری با تعدادی از مراکز آموزشی و دانشگاه های افسری ارتش برگزار 

شد.

نیکزاد در پاسخ به تذکر آصفری؛
 هیئت رئیسه مجلس خط قرمزی درباره 

تحقیق و تفحص ها ندارد
نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: هیئت رئیسه مجلس خط قرمزی 
دربــاره تحقیق و تفحص ها ندارد، فقط وقتــی معاونت نظارت موضوعی را به 
ما گزارش دهد در دســتور قرار می گیرد. محمدحسن آصفری در جلسه علنی 
دیروز )یکشنبه( مجلس شورای اسالمی در تذکری آیین نامه ای، گفت: در حالی 
که چندین ماه اســت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری، اتاق صنایع و 
معادن بازرگانی، دانشگاه آزاد و ... توسط جمع بسیاری از نمایندگان امضا شده 
اما متأسفانه هیئت رئیســه آنها را در دستور کار قرار نداده است. آیا باید برای 
قــرار گرفتن موضوعات مهم در دســتور کار مجلس چانه زنی و البی گری کرد 
یا باید طبق آیین نامه پیش رفت؟علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاســت 
جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده، تصریح کرد: هیئت رئیسه 
مجلس خط قرمزی در این رابطه ندارد، فقط وقتی معاونت نظارت موضوعی را 
به ما گزارش دهد در دستور قرار می گیرد.وی خطاب به نماینده مردم اراک در 
مجلس، گفت: از شــما نیز خواهش می کنم از معاونت نظارت، پیگیری الزم را 
داشته باشید. در واقع هر پرونده ای که معاونت نظارت به هیئت رئیسه گزارش 

کند در دستور کار قرار می گیرد.

روحانی: 
 توانستیم ضربه اساسی آمریکا به درآمد صادرات نفت

 را نسبتاً خنثی کنیم
رئیس جمهور گفت: اگرچه فشار و سختی زیادی نیز به مردم وارد شده اما در بدترین شرایط توانستیم حجم صادرات کشور را 
باالی ۴۰ میلیارد دالر حفظ کنیم و ضربه اساســی آمریکا به درآمد ارزی کشــور از صادرات نفت را به طور نسبی خنثی کنیم.
دویست و سی و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد 
و در ابتدای جلسه گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره »تحقق وعده های مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در سفرهای 
استانی« مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.در این گزارش که در سرفصل های مختلف ارائه شد، اقدامات انجام گرفته در دو بخش 
تکمیل طرح های نیمه تمام و وعده های معوق مانده از دولت های گذشــته و به بهره برداری رســیدن طرح های آغاز شده در این 
دولت، تشریح شد.رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا رویکرد جدیدی به سفرهای 
اســتانی داشت،گفت: از ویژگی  های مهم این ســفرها در این دولت، انجام کارشناسی دقیق با نگاه آمایش سرزمینی و پرهیز از 
وعده  های غیرعملی بوده است.روحانی با تأکید بر اینکه اقدامات دولت در سفرهای استانی مبتنی بر مطالعات توسعه محور، کاهش 
تعداد مصوبات و پرهیز جدی از مصوبات غیر کارشناسی  شده و آنی بوده است، افزود: حاصل این تصمیم مهم، ایجاد هماهنگی 
در طرح ها و افزایش چشــمگیر میزان تحقق وعده ها بوده اســت. حاصل این رویکرد عالوه بر جلوگیری از تضییع منابع کشور 
در طرح های نیمه تمام این بود که اعتماد مردم اســتان ها به تحقق وعده های دولت افزایش پیدا کرد.وی اظهار داشت: از دیگر 
تالش های دولت که با اهتمام و جدیت انجام گرفت به سرانجام رساندن دستورات مقام معظم رهبری در سفرهای استانی ایشان 
بوده است که یکی از بارزترین نمونه های این امر، طرح آب های مرزی و زیِر کشت بردن صدها هزار هکتار زمین در استان های 
خوزستان و ایالم بوده است.رئیس جمهور گفت: در این سال ها، نتیجه عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی مّدنظر مقام معظم 
رهبری را در سفرهای استانی شاهد بودیم که کشور توانست به تنهایی در برابر این حجم از فشارها مقاومت کند و اگر چه فشار 
و سختی زیادی نیز به مردم وارد شده است، اما در بدترین شرایط توانستیم حجم صادرات کشور را باالی ۴۰ میلیارد دالر حفظ 
کنیم و ضربه اساســی آمریکا به درآمد ارزی کشــور از صادرات نفت را به طور نسبی خنثی کنیم.روحانی با اشاره به اینکه اکثر 
مصوبات در استان ها عملیاتی و محقق شده است که این مسأله تأثیر زیادی بر ارتقای سرمایه اجتماعی داشته و دارد، خاطرنشان 
کرد: در ۳ سال گذشته با وجود همه فشارها، فعالیت های عمرانی کشور در استان ها متوقف نشد و از سویی سرمایه زیرساختی 
کشــور در حوزه های مختلف ریل، آزادراه و ســد جهش پیدا کرد و از ســوی دیگر دسترســی مردم به مسکن، گاز، اینترنت و 
بیمارستان با رشد بی سابقه ای افزایش یافت.وی با تأکید بر اینکه ارزش این دستاوردها زمانی روشن تر می شود که بخش عمده ای 
از این خدمات در زیر آتش سخت ترین تحریم ها در دوره جنگ اقتصادی انجام شده است، پژوهشگران و تالشگران رسانه ای را 

به بازگو کردن واقعیت های جنگ اقتصادی و پیروزی بر آمریکا در این جنگ دعوت کرد.

ثبت برد ۷۰۰۰ کیلومتری برای پهپادهای سپاه
 چالش جدید آمریکا در منطقه

سرلشــکر سالمی می گوید سپاه پاســداران به پهپادی با برد ۷۰۰۰ کیلومتر دست پیدا کرده که می تواند در هر 
نقطه مد نظری فرود بیاید.صبح دیروز سردار سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در جریان رونمایی از واکسن نورا از دستیابی سپاه به پهپادهایی با برد ۷۰۰۰ کیلومتر خبر داد.فرمانده کل سپاه 
که در این مراسم در حال برشماری دستاوردهای کشور در حوزه علم فناوری بود گریزی هم به حوزه هوافضا زد و 
گفت که ما امروز پهپادهای پهن پیکری داریم که ۷ هزار کیلومتر می روند و برمی گردند و در هر نقطه ای بخواهند 
فرود می آیند.این صحبت ســردار ســالمی در حالی مطرح می شود که آخرین روز اردیبهشت ماه امسال سپاه از 
جدیدترین پهپاد پهن پیکر خود با نام »غزه« یا شاهد ۱۴۹ رونمایی کرد که با تجهیز به موتور توربوپراپ و ابعادی 
بزرگتر نسبت به شاهد ۱2۹، توانایی حمل مقدار بیشتری مهمات را داشته و هرچند برد عملیاتی آن رسما اعالم 
نشد اما با توجه به نوع موتور بکارگرفته شده در این پهپاد می توان حدس زد که برد عملیاتی بیشتری نسبت به 
 ۱۷۰-RQ سایر پهپادهای سپاه داشته باشد.تا پیش از این، پهپاد شاهد ۱۷۱ که نمونه یک به یک پهپاد غنیمتی
آمریکایی بود با برد ۴۴۰۰ کیلومتر، دوربردترین پهپاد ایرانی به شــمار می آمد.اما در صحبت های سردار سالمی 
یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن اینکه این پهپاد هرجا بخواهد فرود می آید. این بدان معنی اســت که احتماال 
این پهپاد به سیســتم نشست و برخاست خودکار هم مجهز شده و می تواند بودن نیاز به بازگشت به پایگاه مبدا، 
به اجرای ماموریت بپردازد.یعنی اگر قرار بود این پهپاد پس از اجرای ماموریت به پایگاه مبدا خود بازگردد، نیمی 
از برد عملیاتی آن در مســیر برگشــت صرف می شود و به این ترتیب شعاع عملیاتی آن نصف می شد اما با تجهیز 
پهپاد به سیستم auto take off -land شعاع عملیاتی آن افزایش یافته و می تواند پس از پروزار از پایگاه مبدا خود 
در پایــگاه دیگری فرود بیاید که این موضوع هم بر قابلیت های عملیاتــی پهپاد ۷۰۰۰ کیلومتری می افزاید.طی 
ســال های اخیر نیروهای مسلح کشورمان و بخصوص نیروی هوافضای سپاه سرمایه گذاری گسترده ای را در حوزه 
پهپادی انجام داده اند و به دســتاوردهای قابل توجهی هم در این حوزه دســت پیدا کرده اند. این در حالی اســت 
که همپیمانان ایران در منطقه نیز با دســت یابی به قدرت پهپادی و به ویژه پهپادهای انتحاری به قدرت دفاعی 
چشــمگیری دســت پیدا کرده اند؛ قدرتی که به گفته مقامات آمریکایی عالوه بر آنکه توانسته است برتری هوایی 
آســمان منطقه را از آمریکایی ها بگیرد موجب شــده تا ترس از حمالت پهپادهای انتحاری به بزرگترین نگرانی 
عملیاتی مقامات کاخ ســفید در عراق بدل شود.در چند ماه اخیر حمالت پهپادهای انتحاری علیه مواضع آمریکا 
در عراق افزایش پیدا کرده و حتی رادار ســامانه پاتریوت مســتقر در پایگاه عین االسد و آشیانه هواپیمای سیا در 

اربیل نیز مورد هدف این پهپادها قرار گرفت.
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گزیده خبر طبق اعالم بانک مرکزی در خردادماه؛

متوسط قیمت هر متر خانه از ۲۹ میلیون گذشت
طبق اعالم بانک مرکزی، در خرداد امسال متوسط قیمت یک 
متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان 
بوده است که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به 
ترتیب ۳ و ۵۶.۶ درصد افزایش یافته اســت. گزارش تحوالت 
بازار مســکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر 
شده، بیانگر این اســت که در خرداد متوسط قیمت خرید و 
فروش یک مترمربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار 
تومان بوده که نســبت به ماه قبل و ماه مشــابه سال قبل به 
ترتیب ۳ درصد و ۵۶.۶ درصد افزایش دارد. عالوه براین، تعداد 
معامالت انجام شــده در این ماه معادل ۵.۱ هزار فقره بود که 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲.۷ درصد کاهش و در مقایسه 
با ماه قبل ۲۹.۶ افزایش را نشان می دهد و بررسی توزیع تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر 
بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 
۳۵.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.این در 
حالی است که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین 
قیمت هر متر خانه ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در منطقه 
یک و کمترین آن با ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان در منطقه 
۱۸ بوده اســت که هر یک از آنها با افزایش ۶۰.۹ درصدی در 
منطقه یک و ۴۱.۹ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شــده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب 
قیمت یک مترمربع بنا در خرداد امسال نیز حاکی از آن است 
که واحدهای مســکونی در دامنه قیمتــی ۱۵ تا ۲۰ میلیون 
تومان به ازای هر مترمربع بنا با ســهم ۱۸.۶ درصد بیشترین 
سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند 
و دامنــه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۵.۹ 
و ۱۱.۷ درصد ســهم در رتبه بعدی قرار دارد.  از سوی دیگر 
در خرداد امســال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی 
معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است که 
واحدهای مسکونی با ارزش ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان 
با اختصاص سهم ۲۰.۲ درصد بیشترین سهم از معامالت انجام 

شده را داشته اند.

وضعیت اجاره خانه در تهران 
همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن بر اساس مناطق 
شــهری در تهران حاکی از آن اســت که منطقه ۵ با ۱۳.۹ 
درصد از کل معامالت، بیشــترین سهم معامالت شهر تهران 
را به خود اختصاص داده اســت.عالوه بر این، بررسی شاخص 
کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در 
خرداد امسال نشان دهنده رشدی معادل ۳۳.۹ و ۳۷.۶ درصد 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

اولتیماتوم برای واریز سود سهام عدالت
واریز بخش دوم سود سهام عدالت درحالی در مرحله وعده و وعید مسئوالن 
باقی مانده اســت که دوباره صحبت از انتشار اسامی شرکت هایی که سود 
سهام عدالت را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نکرده اند به 
میان آمده و به نظر می رسد این شرکت ها تا پایان هفته جاری برای واریز 
ســود فرصت دارند. سود سهام عدالت ســالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ طی یک 
مرحله به حساب مشموالن ســهام عدالت واریز شد، اما سود سال ۱۳۹۸ 
سرنوشت دیگری داشت و قرار شــد طی دو مرحله به حساب سهامداران 
واریز شــود، یعنی مرحله نخست در ۲۸ اسفند ســال ۱۳۹۹ واریز شد و 
مشــموالن ۵۰ درصد سود سهام خود را دریافت کردند. در این راستا، قرار 
شــد مرحله دوم سود در سال جدید واریز شود و حتی وعده داده شده بود 
این اتفاق قبل از ماه مبارک رمضان یعنی در اواخر فروردین ماه رخ دهد. اما 
این اتفاق نیفتاد و پس از آن اعالم شد که شرکت ها سود سهام را به شرکت 
ســپرده گذاری واریز نکرده اند.در این راستا، حسین فهیمی - مدیرعامل 
شرکت سپرده گذاری مرکزی - این خبر را در اواسط اردیبهشت ماه اعالم 
کرد که نام پنج شــرکتی که تاکنون سود ســهام عدالت را به حساب این 
شرکت واریز نکرده اند، اعالم خواهد شد که این اتفاق نیز نیفتاد. پس از آن 
شنیده هایی از شرکت سپرده گذاری مرکزی به گوش رسید مبنی بر این 
که از آنجایی که شــرکت هایی که باید سود را پرداخت کنند یا با مشکل 
مالی رو به رو هســتند یا برنامه افزایش سرمایه در آن احتماال بخش دوم 
ســود هم به دو بخش ۳۰ درصدی و ۲۰ درصدی تبدل شده و به حساب 
مشــموالن واریز خواهد شد، اما این اتفاق رخ نداد و فرهاد دژ پسند - وزیر 
اقتصاد و امور دارایی – اواسط خردادماه اعالم کرد که بخش دوم سود سهام 
عدالت تا قبل از عید قربان یعنی ۳۰ تیرماه سال جاری به حساب مشموالن 
واریز می شــود. با این حال به نظر می رسد همچنان انتشار اسامی شرکت 
هایی که ســود را واریز نکرده اند در دســتور کار سازمان بورس قرار دارد. 
چراکه محمدعلی دهقان دهنوی  _ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار_ در 
آخرین اظهار نظر خود درمورد واریز سود سهام عدالت بر این موضوع تاکید 
کرده است که علت دیرکرد در واریز بخش دوم سود سهام عدالت به سبب 
آن است که از ۳۶ شرکت بورسی سرمایه پذیر چند شرکت سودی را فعال 
به حســاب سپرده گذاری مرکزی به منظور تجمیع مبالغ واریز نکردند، ما 
بــه آن ها تا پایان این هفته فرصت داده ایم تا همکاری الزم را انجام دهند، 
در غیر این صورت به طور قطع اســامی آن ها را منتشــر خواهیم کرد.باید 
منتظر ماند و دید آیا اولتیماتوم ســازمان بورس تاثیری در روند واریز سود 
از سوی شرکت ها دارد یا سهام داران همچنان باید در انتظار دریافت حق 

خود بمانند.

عضو اتاق بازرگانی تهران؛
جذب سرمایه گذار نیاز به مقدمات داخلی 

و خارجی دارد
عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید جذب ســرمایه گــذار نیاز به مقدمات 
داخلــی و خارجی دارد که اقتصــاد ایران در هر دو حوزه با مشــکالت و 
چالش های جدی رو به روســت. عباس آرگون اظهار کــرد: ما برای آنکه 
بتوانیم به مقصدی برای ســرمایه گذاران تبدیل شویم باید در هر دو حوزه 
داخلی و خارجی مقدماتی را فراهم کنیم که متاسفانه در اقتصاد ایران هیچ 
یک از این ها فراهم نیســت. به این ترتیب ما نه تنها نتوانسته ایم در جذب 
سرمایه گذاری خارجی موفق عمل کنیم که حتی در حفظ سرمایه داخلی 
و جلوگیــری از خروج آنها نیز عملکرد قابل دفاعی نداریم.وی با بیان اینکه 
عادی ســازی رابطه اقتصادی ایران با جریان جهانی اصلی ترین پیش نیاز 
برای جذب ســرمایه گذاری خارجی است، توضیح داد: تحریم هایی که در 
دوره هــای مختلف اقتصاد ایران با آن مواجه بوده یکی از اصلی ترین دالیل 
کاهش توان ایران برای جذب سرمایه خارجی بوده است. جدای از آن ما در 
اتحادیه های مهمی مانند اف ای تی اف یا سازمان تجارت جهانی عضویت 
نداریم و همین امر کار جذب ســرمایه خارجی را به شدت دشوار می کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: جدای از مسائل بین المللی ما در داخل 
نیز مشــکالتی جدی داریم. مگر در برجام کم هیئت تجاری به ایران آمد 
اما چند درصد از مذاکرات به ورود قطعی ســرمایه خارجی منجر شد؟ این 
صرفا به دلیل مشــکالت بین المللی نیست و ما باید در داخل نیز به ابعاد 
مختلف ماجرا توجه کنیم.آرگون با اشاره به غیرقابل پیشبینی بودن اقتصاد 
ایران، توضیح داد: همین االن ما نمی توانیم با قطعیت بگوییم که در نه در 
بلندمدت که تا هفته آینده، نرخ ارز در ایران چه قدر خواهد بود. این موضوع 
برای ســرمایه گذاران اهمیت فراوانی دارد و وقتی فرد نداند که چه بر سر 
سرمایه اش خواهد آمد قطعا ریسک ورود به ایران را نخواهد پذیرفت.وی با 
تاکید بر اینکه ایران برای جذب سرمایه خارجی باید به سمت عادی سازی 
روابط و بهبود شــرایط در داخل حرکت کند، خاطرنشان کرد: اینکه روند 
جذب سرمایه در ایران برای مدتی طوالنی یا ثابت مانده یا منفی شده یک 
زنگ خطر مهم است و نشان از آن دارد که اگر ما شرایط را تغییر ندهیم در 
آینده با مشکالت مختلف اقتصادی در حوزه تولید و رشد مواجه می شویم.

برابر تازه ترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد )آنکتاد(، ایران 
در سال ۲۰۲۰ تنها توانسته است ۱.۳ میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب 
کند که این میزان جذب ســرمایه، نســبت به سال های قبل روند کاهشی 
داشــته و در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد کاهش نشان می دهد.

تحریم های امریکا، محدودیت های بانکی و عدم عضویت ایران در اف ای تی 
اف علت بخشی از این کاهش سرمایه گذاری به شمار می رود.

۱۶ میلیارد دالر از ذخائر صندوق توسعه ملی آزاد شد
از ابتدای تاســیس صندوق توســعه ملی، حدود ۱۶ میلیارد دالر از منابع ارزی که در حساب های صندوق بلوکه و مسدود شده بود، آزاد شده است.در جریان اعطای تسهیالت از محل منابع 
صندوق توسعه ملی برای طرح های اقتصادی، در مراحل اولیه توسط صندوق اعالم وصول می شود، یعنی اسناد اعتباری طرح ارزی که مورد تائید بانک عامل قرار گرفته به صندوق ارائه و در 
صورت انطباق و قواعد و مقررات از سوی صندوق مورد پذیرش اولیه قرار گرفته و به عبارتی اعالم وصول می شود.بعد از اعالم وصول، بانک عامل می تواند قرارداد مشارکت برای اجرای طرح را 
با متقاضی منعقد و با ارسال مدارک مربوطه نسبت به دریافت مسدودی برای طرح که به مفهوم تخصیص تسهیالت ارزی از محل منابع صندوق است، اقدام کند که بعد از آن فرایند گشایش 
اعتبار و پرداخت قطعی صورت می گیرد.اما تازه ترین گزارش صندوق توسعه ملی نشان می دهد که بخشی از منابع مسدود شده صندوق یعنی حدود ۱۶ میلیارد دالر آزاد شده است. این در 
حالی است که با ابطال مسدودی طرح های غیر فعال و کاهش مسدودی طرح هایی که به دالیل مختلف امکان بهره گیری از کل منابع درخواستی را نداشته اند اکنون امکان بهره برداری این 
منابع توسط سایر متقاضیان فراهم شده است.بر این اساس، حدود ۷۷ درصد از کل منابع ارزی آزاد شده مربوط به طرح هایی است که از زمان تاسیس تا پایان سال ۱۳۹۵ برای آنها مسدودی 
صادر شده ولی به دالیل مختلف امکان استفاده از این منابع را نداشته اند. از مبلغ ۱۶ میلیارد دالر آزاد شده، بیش از ۷.۲ میلیارد دالر آن در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رفع مسدودی شده و به 
چرخه  تامین مالی طرح های متقاضی تسهیالت از صندوق توسعه ملی بازگشته است.خروج منابع مسدود شده می تواند در کنار ایجاد شفافیت در میزان تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی به 
متقاضیان، امکان تامین منابع طرح های جدید واجد شرایط را فراهم آورده و مانع از بالتکلیفی منابع ارزی شود.گفتنی است که صندوق توسعه ملی در اواخر سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و منابع 
آن بر اساس سهم تعیین شده در قوانین برنامه توسعه هر سال از محل فروش نفت و فرآورده های آن تامین و بر اساس محل مصرف تعیین شده در اساسنامه در قالب تسهیالت ارزی و ریالی 
به تامین مالی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری می پردازد، هر چند طی سال های اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و ریزش منابع دولت از این محل، سهم صندوق در برخی سالها 

به صورت کامل پرداخت نشده و  فقط ۲۰ درصد اختصاص پیدا کرده است.

مدیریت کاالهای اساسی باید 
اولویت اول دولت سیزدهم در 

حوزه اقتصاد باشد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقاط مهم 
و اولویت دار دولت ســیزدهم در حوزه اقتصاد گفت: مدیریت 
بازار کاالهای اساسی که شامل تأمین و قیمت گذاری مناسب 
آن  ها می شــود، باید اولویت نخست دولت بعد باشد. احسان 
خاندوزی، نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه مشکالت و مصائب کشور در سال های 
اخیر بیشــمار بوده اســت، در عین حال تصریح کرد: فرصت 
هایــی که روبروی اقتصاد ایران قرار دارد قابل توجه اســت و 
می توان فهرست وسیعی از این ظرفیت ها را ارائه کرد.وی با 
تصریــح بر این موضوع که هر مربی عاقلی تالش دارد قبل از 
اینکه گل بزند، از خوردن گل جلوگیری کند، اظهار کرد: اگر 
بخواهیم در اقتصاد همین منطق را رعایت کنیم، باید به دنبال 
رعایت چند نقطه  ضعف کلیدی باشیم زیرا این نقاط می تواند 
به مثابه گل های خورده عمل کند.نایب رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس نقاط مهم و اولویت دار دولت ســیزدهم در 
حوزه اقتصاد را ذکر کرد و افزود: مدیریت بازار کاالهای اساسی 
که شامل تأمین و قیمت گذاری مناسب آن ها می شود، باید 
اولویت دولت بعد باشد زیرا این کاالها در زندگی مردم تأثیرات 
بسیار جدی دارند و هرگونه سوء مدیریت در این کاالها باعث 
فشار بیشــتر بر مردم می شــود.وی مدیریت بازار ارز را گام 
مهــم دیگر دولت آینده عنوان و بیان کرد: توقعاتی که درباره 
تورم یا کاهش ارزش پول ملی وجود دارد بســیار جدی است 
و باید به آن ها توجه شــود. نرخ ارز به مثابه یک لنگر ذهنی 
عمل می کند، یعنی تمام انتظارات تورمی مصرف کنندگان 
و تولیــد کنندگان با جابه جا شــدن این لنگر تغییر پیدا می 
کند. این تغییرات حتی بر کاالهایی که ارتباطی به ارز ندارند 
هم اثرگذار است.خاندوزی افزود: برای پیشگیری از افزایش یا 
جهش قیمت کاالها باید لنگر ارز را به یک تثبیتی برسانیم و 
خیال مــردم حداقل برای کوتاه  مدت راحت خواهد که دچار 
نوسانات ارز نخواهند شد و در نتیجه ارزش پول ملی کاهش 
پیدا نمی کند.وی با بیان اینکه دولت پس از دو الی ســه ماه 
این توان را دارد که بر بازار ارز مسلط شود، اظهار کرد: دولت 
می تواند تدابیری را انتخاب کند تا منجر به این شود که ارز از 
بی ثباتی خارج شود. پس از تغییر دولت ها، یک جوی ایجاد 
می شود و ممکن است روی قیمت ارز اثرگذار باشد، اگر دولت 
محترم بتواند در ماه های نخست روی این مانع غلبه کند، می 
تواند در ماه های بعد بر مشکالت دیگر از جمله بیکاری فائق 
بیاید.نایب رئیس کمسیون اقتصادی مجلس درباره تبادالت 
اقتصادی با کشــورهای دیگر در دولت سیزدهم عنوان کرد: 
مبادالت اقتصادی بین المللی از ارکانی است که سبب تثبیت 
قیمت ارز می شود زیرا به محض آنکه درآمدهای ارزی کشور 
چشــم اندازی بهتری پیدا کند و روانتر شود، سبب افزایش 

ارزش پول ملی خواهد شد.

خبر نوبخت درباره ثبت نام از 
یارانه بگیران جدید

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از آمادگی دولت دوازدهم 
برای تحویل پر قدرت، امور اجرایی به دولت جدید خبر داد.

محمدباقر نوبخت با اشــاره به زمان و نحوه تحویل دولت به 
کابینــه جدید گفت: تمام  پیش بینــی هایی که برای یک 
انتقال مثبت و موثر قدرت و امور اجرایی شــده بود به خوبی 
در حال انجام اســت.معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور ضمن قدردانی از ایرانیان داخل و خارج 
از کشور به منظور شرکت در انتخابات، بیان کرد: امید بر این 
است که دولت دوازدهم  ظرف یک ماه و چند روز باقی مانده 
تا پایان دولت، همه امور جاری و همچنین طرح های عمرانی 
را به پایان برساند و زمینه را برای انتقال قدرت به دولت جدید 
را فراهم کنــد.وی همچنین به مصوبه تبصره چهارده قانون 
بودجــه ۱۴۰۰ و تکلیف وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اشــاره کرد و از ابالغیه دولت برای ثبت نام از یارانه بگیران 

جدید نیز خبر داد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرج_ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060331009000398 مورخ 1400/03/08 هیات اول موضوع قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک کرج _ناحیه یک تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم راضیه 
میرآخوری فرزند جعفر آقا به شماره شناسنامه 258به صورت شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 154/37 متر مربع مفروز از پالک 503فرعی از 155 اصلی واقع 
در جوادآباد خریداری از مالک رســمی آقای روح اله مدیر مسیحائی به طور قولنامه ای که 
مالکیت نامبرده در صفحه 481 و 483 دفتر 73 محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تارخ انتشار نوبت دوم:1400/4/22 

  عباسعلی شوش پاشا - رئیس ثبت اسناد و امالک )۷۷۶/ف(
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آیا خاورمیانه می تواند بدون نفت دوام بیاورد؟گزیده خبر
تولیدکنندگان نفت خلیج فارس متنوع سازی اقتصادی و کاهش اتکا به نفت به عنوان 
بزرگترین منبع درآمد صادراتی را دشــوار می یابند و دســتکم یک دهه طول خواهد 
کشید تا در این زمینه به پیشرفتی دست پیدا کنند. این پیش بینی در گزارش جدیدی 
از سوی آژانس اعتبارسنجی مودیز مطرح شده که خاطرنشان کرده است وابستگی به 
درآمد نفتی محدودیت اعتباری کلیدی برای شش عضو شورای همکاری خلیج فارس 
شــامل بحرین، کویت، قطر، عربستان ســعودی و امارات متحده عربی خواهد بود.این 
پیش بینی برای ناظران این منطقه تعجب آور نیست. اقتصادهای نفتی منطقه خلیج 
فارس در بحبوحه ریزش قیمت نفت در ســال ۲۰۱۴ تالش کردند اقتصادهایشــان را 
متنوع کنند اما فاقد منابع الزم بودند تا اقدامات صریح تری در این زمینه انجام دهند. 
دولتهای این کشــورها برای مقابله با بحران، ناچار شــدند تدابیر ریاضت اقتصادی را 
معرفی کنند و تالش کردند اصالحاتی صورت دهند که با مخالفت عمومی شــدیدی 
روبرو شد و بیم بی ثباتی در صورت ادامه این اصالحات را برانگیخت.اکنون این وضعیت 
به دلیل شدت کم ســابقه نابودی تقاضا که از تبعات شیوع همه گیری کووید ۱۹ در 
سال ۲۰۲۰ بوده، وخیمتر شده است. این نابودی تقاضا به ریزش قیمت منجر شد که 
اقتصادهای منطقه خلیج فارس را وادار کرد به استقراض سنگینی تن دهند.صندوق بین 
المللی پول اوایل امسال پیش بینی کرد درآمد تولیدکنندگان نفت منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۷۰ میلیارد دالر کاهش پیدا 
کرده باشد. یک مقام صندوق بین المللی پول در آن زمان اظهار کرده بود اقتصادهای 

تولیدکنندگان خلیج فارس به تنهایی حدودا ۷.۶ درصد در ســال ۲۰۲۰ رشد منفی 
داشــته اند.استقراض تنها راه برای این اقتصادها به منظور دستیابی به نقدینگی مورد 
نیاز در شرایط عبور از بحران همه گیری جهانی کووید ۱۹ بوده است. در شرایطی که 
تالش برای بقا وجود دارد، وقت متنوع سازی اقتصادی نیست. با این حال اکنون اوضاع 
متفاوت شده است. قیمتهای نفت بهبود چشمگیری پیدا کرده اند و حتی پیش بینی 
می شود قیمت نفت برنت به ۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود کند.برای اقتصادهایی مانند 
بحرین و کویت چنین اتفاقی راهکار خوشایندی برای مشکالت بودجه ای آنها خواهد 
بود. حتی برای اقتصادهای قویتری مانند عربستان سعودی قیمتهای باالتر خبر خوبی 
هستند. بهرحال این کشور در حال اجرای برنامه متنوع سازی اقتصادی است که صدها 
میلیارد دالر هزینه دارد. هیچ منبع دیگری برای این که صدها میلیارد دالر از آن تهیه 
شود بجز درآمد صادرات نفت وجود ندارد.البته این وضع اقتصادهای خلیج فارس را در 
دور باطلی قرار می دهد که در بحران قیمت نفت قبلی در آن دست و پا می زدند. طبق 
گزارش مودیز، این وضعیت همچنین تاثیر منفی در تالشــهای متنوع سازی اقتصادی 
خواهد داشت.در گزارش این آژانس اعتبارسنجی آمده است: اگر میانگین قیمت نفت 
۵۵ دالر در هر بشکه باشد، انتظار داریم تولید هیدروکربن همچنان بزرگترین سهم را 
در تولید ناخالص داخلی کشــورهای عضو شورای همکاری منطقه خلیج فارس داشته 
باشــد و بنابراین پیشــران کلیدی توان مالی در دستکم یک دهه آینده خواهد بود.در 
جهانی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ در حال فاصله گرفتن از نفت خام هستند، این 

یک مشکل محسوب می شود. مشــکل دیگری که مودیز به آن اشاره کرده است این 
است که تالشهای متنوع سازی باعث رقابت داخلی میان اعضای شورای همکاری خلیج 
فارس شده و در نهایت به تالشهای هر یک از این کشورها برای متنوع سازی اقتصادی 
آسیب می زند.طبق گزارش مودیز، منابع ضروری برای تامین مالی برنامه متنوع سازی 
محدود هستند که باعث تردید بیشتر در خصوص احتمال موفقیت این اقدامات شده 
اســت. دلیل این کمبود منابع هم به شیوه اداره این کشــورها برمی گردد.شهروندان 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک زندگی تقریبا بدون مالیات را داشته و 
از بسیاری از خدمات اجتماعی برخوردار از حمایت مالی دولت مانند بهداشت و آموزش 
بهره مند هستند. این به معنای زندگی راحت و رضایت از دولت است اما از سوی دیگر 
در صورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی،  درآمد مالیاتی اندکی برای استفاده وجود 
دارد. هر گونه تغییر در این قرارداد اجتماعی برای نخبگان حاکم خطرناک خواهد بود.به 
نظر می رسد اقتصادهای خلیج فارس در یک گوشه گیر افتاده اند و تنها راه خروج به 
جان خریدن ریسک پیامدهای جدی تغییرات است. اگرچه پیش بینی ها می گویند تا 
چند سال دیگر با اوج مصرف نفت فاصله نداریم اما خوشبختانه برای این دولتها دوران 
پســانفت در آینده دوری قرار دارد. بعالوه قیمتهای نفت هم بهبود پیدا کرده است.بر 
اساس گزارش اویل پرایس، با وجود صحبتهایی که پیرامون توسعه انرژی تجدیدپذیر 
و فروش خودروهای برقی می شود، واقعیت این است که قیمت نفت نه تنها به سطح 

پیش از شیوع کووید ۱۹ بهبود پیدا کرده بلکه از آن پیشی گرفته است.

در هفته مدیریت مصرف برق و آب مطرح شد :
8900 تفاهم نامه با مشترکین اصفهانی 

منعقد شد
مقدار انرژی اســتخراج یک واحد بیت کویین که بیش از 3۰۰ مگاوات ساعت  
است معادل ۱۰۰ سال  برق یک خانه معمولی است .مهندس مرسل صالحی 
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق در هفته آب و برق به  ضرورت مدیریت مصرف 
برق اشاره کرد و گفت : برق یکی از مهترین انرژی های مورد نیاز مردم است. 
استفاده روزافزون از لوازم الکترونیکی و الکتریکی به خوبی نشان از اهمیت این 
انرژی دارد. همین مسئله باعث شده است تا شرکت های توزیع برق به منظور 
تنظیــم و تعدیل میزان مصرف و تولید برق از روش های مدیریت مصرف برق 
استفاده کنند.وی درادامه گفت :در این هفته هر روز را به نامی اختصاص داده 
اند ودر شــاخص اول نقش خانواده به عنوان یک بنیادمرکزی از اهمیت ویژه 
ای برخوردار اســت که در آن راه حل های بسیاری از مشکالت اجتماعی قابل 
بررسی می باشد و در موضوع مدیریت مصرف  با آموزش 8۵ هزار دانش آموز 
به عنوان ســفیران انرژی شرایط برای اطالع رســانی خانواده و جامعه امکان 

پذیر شده است .

با تالشی جهادی و در دمایی نفسگیر: 
واحد یک بخار نیروگاه نکا پس از انجام 

تعمیرات غیرمترقبه به مدار تولید بازگشت
واحد یک بخار نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از انجام 
تعمیرات غیرمترقبه در شرایط دشوار محیط کار به شبکه سراسری برق کشور 
پیوست.مدیرامور بهره برداری نیروگاه بخار با اعالم این خبر افزود، درپی نشتی 
شــدید بخار از واشر درپوش هیتر۴ واحد یک و افزایش تلفات آب در بویلر با 
هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق کشور، واحد یک بخار جهت بررسی و رفع 
اشکال از مدار تولید خارج گردید .سیدابوالقاسم محمدی گفت: با توجه به نیاز 
شــدید شبکه برق کشــور در روزهای گرم تابستان و  پیک مصرف و ضرورت 
درمداربودن واحدها، همکاران در دمای حدود ۶۰ درجه ســانتیگراد و رطوبت 
باالی محیط کار در شرایطی بسیار سخت و دشوار فعالیت های تعمیراتی را به 
سرعت آغاز کردند و در کوتاه ترین زمان ممکن ۴ لوله در بخش رهیت ۲ و یک 

لوله در سوپرهیت ۴ تعویض و دولوله در سقف بویلر ترمیم شد.

فصل نوین همکاری های ذوب آهن اصفهان 
و بانک اقتصاد نوین

علیرضا بلگوری مدیرعامل، اعضاء هیأت مدیره و تعدادی از دیگر مســئولین 
بانک اقتصادنوین ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط تولید این 
شرکت با مدیرعامل و مسئولین این مجتمع عظیم صنعتی در خصوص افزایش 
همکاری و تعامل به ویژه پیرامون سرمایه گذاری در پروژه های توسعه از جمله 
تامین سرمایه برای ســاخت باتری شماره ۲ کک سازی، گفتگو و تبادل نظر 
کردند.مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در این بازدید گفت: ذوب آهن اصفهان به 
عنوان یک صنعت پیشران ثابت کرده که کارهای بزرگی با اتکاء به جوانان می 
توان انجام داد و این شرکت با مدیریت درست در مسیر توسعه و افزایش تولید، 
گام های خوبی برداشــته است. بگلوری اظهار داشت: با تالش و همتی که در 
ذوب آهن اصفهان مشاهده می شود، آن ها می توانند پروژه ها را طبق بر نامه 
زمان بندی شــده انجام دهند که در نهایت منجر به صادرات بیشتر و اشتغال 
زایی مناســب تر می شود.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز با اشاره به این که 
فصل جدید ارتباط این شــرکت با بانک اقتصاد نوین از سه سال گذشته آغاز 
شده است، گفت: امروز به نقطه مطلوبی در ارتباط و تعامل بین این دوسازمان 
رسیده ایم که می تواند به لحاظ سرعت عمل در ارائه خدمات و درک دست از 

نیازهای یک تولید کننده، الگویی برای سایر بانک ها باشد .

 انتقال برق ترکمنستان به ایران
 در حال انجام است

در حــال حاضر خط انتقال برق ترکمنســتان به ایــران که چندی پیش 
آسیب دیده بود، تعمیر شده و اکنون درحال انتقال برق است.چندی پیش 
سخنگوی صنعت برق کشور از تالش برای افزایش واردات برق برای تامین 
نیاز کشــور خبر داد و گفت قرار اســت که در نخســتین گام واردات ۱۴۰ 
مگاواتی برق به ایران از ترکمنســتان عملیاتی شــود که می تواند بخشی 
از نیاز منطقه خراســان را تامین کند.اما ۱۷ خرداد ماه امسال، خط انتقال 
ترکمنســتان به گنبد که با عملیات خرابکارانه )سرقت بخشی از تجهیزات 
دکل(  قطع شــد ولی با تالش شبانه روزی و در کمتر از ۵۱ ساعت در مدار 
قرار گرفت. اکنون نیز  شــرکت توانیر اعالم کرده تعمیرات این خط انتقال 
رکوردی در اجرای این گونه فعالیت ها به شمار می رود.وظیفه این خط انتقال 
برق از ترکمنستان به ایران در پیک تابستان امسال است.  یکی از دکل های 
خط انتقال برق ترکمنســتان به گنبد  اواســط مردادماه مورد سرقت قرار 
گرفته و باعث آسیب به دکل و انتقال  شده بود.پیشتر سخنگوی صنعت برق 
در همین زمینه با اشاره به خطرات ناشی از نزدیک شدن به خطوط انتقال 
برق، تصریح کرد: خطوط انتقال فشار قوی می تواند باعث کشته شدن افرادی 

شود که به آن نزدیک می شوند.

مدیرعامل آبفای تهران با تاکید بر اینکه هنوز به وضعیت قرمز نرســیده ایم اما زنگ 
هشدار برای تهران به صدا درآمده است، گفت: مصرف آب شرب تهران 3 میلیون و 
۶8۰ هزار متر مکعب مصرف باالتر رفته است.محمدرضا بختیاری، با بیان اینکه اکنون 
تهران از وضعیت سبز خارج و به وضعیت نارنجی رسیده است، اظهار داشت: امسال 
بارندگی در تهران و کل کشور نامناسب بود، بر خالف اینکه سال قبل بهترین وضعیت 
بارندگی را در ۵۰ ســال اخیر داشتیم، امسال بدترین وضعیت را طی نیم قرن اخیر 
داریم، بنابراین در دو سال متوالی تنوع آب و هوایی بسیار شدیدی را تجربه کردیم. 

35 درصد کاهش بارندگی
وی با بیان اینکه امســال بدون استثناء در کل کشــور حتی در استان های شمالی 
بارندگی کاهش یافته اســت، افزود: میزان بارندگی در تهــران تابحال حدود ۲۹۰ 
میلی متر بوده در حالی که این رقم در سال گذشته ۴۴۰ میلی متر بوده است، یعنی 

نسبت به سال قبل 3۵ درصد کاهش بارندگی داشته ایم. 

350 میلیون متر مکعب کسری مخزن داریم
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران تصریح کرد: در حال حاضر میزان 
موجودی مخازن سدها حدود ۷۹۰ میلیون متر مکعب است در حالی که سال قبل 
در همین زمان یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون متر مکعب بوده است یعنی 3۵۰ میلیون 

متر مکعب کسری مخازن داریم. 

مصرف آب شرب تهران 3،680،000 متر مکعب افزایش یافت
وی با تاکید بر اینکه هنوز به وضعیت قرمز نرسیده ایم اما زنگ هشدار برای تهران به 
صدا درآمده اســت، خاطرنشان کرد: طبیعتا مصرف باال است یکی از علل هم بحث 
کرونا و شدت گرما نســبت به سال قبل است. البته امسال میزان مصرف نسبت به 
سال قبل افزایش چشمگیری نداشــته ولی واقعیت این است که مصرف باال است، 
مصرف آب شرب تهران 3 میلیون و ۶8۰ هزار متر مکعب مصرف باالتر رفته است. 

آب پرمصرف ها قطع می شود
بختیاری گفت: فعال برنامه این است که به مشترکین پرمصرف خانگی و غیرخانگی 
هشــدار می دهیم، رفتار مصرف در یک دوره ۲ تا 3 هفته ای رصد می شود چنانچه 
بیش از دو برابر میانگین مصرف داشته باشند اخطار دریافت می کنند و اگر در میزان 

مصرف تغییری اعمال نکنند اخطار دریافت می کنند و آب مشترکین به طور موقت 
قطع می شود. 

یک ساعت هم قطعی نداشتیم
وی با بیان اینکه 8۴ درصد مصرف آب شــرب تهران در بخش خانگی است، افزود: 
تهران امســال  نسبت به بقیه مناطق کشــور وضعیت خوبی دارد، عمدتا در استان 
تهران یک ســاعت قطعی آب نداشتیم، پارسال هم زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد 
ما با ۱۲ درصد افزایش مصرف مواجه شدیم اما یک ساعت هم قطع اعمال نشد. اما 
باید در نظر داشته باشیم منابع آب تهران محدود است و الیزال نیست، فقط ۵ سد 
برای تامین آب شرب تهران داریم، از هر جایی که توانستیم آب وارد کرده ایم و منبع 

جدیدی هم نداریم، بنابراین باید با مدیریت، مصرف را کنترل کنیم. 

تهران بیمه شد
مدیر عامل آبفای تهران در ادامه گفت: البته دو اتفاق تهران را بیمه کرد یکی مدول 
دوم تصفیه خانه هفتم تهران که اواخر ســال ۹8 وارد مدار شد؛ دیگری تصفیه خانه 
ششــم بود که پارســال به کمک تهران آمد. ما هم اکنــون ۱۰۰۰ لیتر بر ثانیه از 
تصفیه خانه ششــم آب وارد می کنیم همین باعث شــد که کسری تهران را جبران 
کنیم و دنبال این هستیم که ظرفیت تصفیه خانه را به ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه برسانیم.

وی با بیان اینکه برنامه های سازه ای داریم اما امکان احداث سد و یا تامین آب جدید 
را نداریــم، تاکید کرد: باید پروژه های افزایش ظرفیت تصفیه خانه ها باضافه مدیریت 

مصرف را اعمال کنیم، در این صورت سال ها در تهران مشکلی نخواهیم داشت.

وضعیت آب های زیرزمینی چگونه است؟
بختیــاری درباره اســتفاده از منابــع آب زیرزمینی تصریح کــرد: در تهران حدود 
۱۵۰۰حلقه آب شــرب داریــم که ۶۰۰ حلقه در شــهر تهران و مابقی در ســایر 
شهرســتان های اســتان قرار دارند، به میزانی که از آب سطحی برداشت می کنیم 
برداشــت از آب زیرزمینی کاهش پیدا می کند، سال گذشته وضعیت بارندگی خوب 
بود بنابراین 8۲ درصد از منابع آب سطحی استفاده کردیم که باعث شد برداشت از 
آب های زیرزمینی به ۱8 درصد برسد و بسیاری از چاه ها خاموش و کیفیت هم باالتر 
رفت. در هر حال هر قدر از آب ســطحی استفاده کنیم به نفع سفره های زیرزمینی 

کار کرده ایم.

زنگ هشدار به صدا درآمد

 تهران به وضعیت قرمز نزدیک شد

رئیس دفتــر مطالعات انرژی وین گفت: پیش بینی 
برای نیمه دوم سال جاری میالدی و نیمه اول ۲۰۲۲ 
حکایت از آن دارد که تقاضای جهانی نفت برای بار 
دوم از مرز ۱۰۰ میلیون بشکه در روز عبور می کند.
فریدون برکشلی، رئیس دفتر مطالعات انرژی وین با 
بیان اینکه بازار جهانی نفت، ســال ۲۰۲۱ را با انواع 
غافلگیری ها شــروع کرد، گفت: پس از آنکه قیمت 
نفت خام دبلیو.تی. آی )WTI( در منطقه کوشینگ، 
اوکالهما به رقم منفی رســید و خریداران، نفت را 
به عنوان هدیه هم قبول نمی کردند، در ژانویه پس 
از عبــور از ۴۵ دالر در هر بشــکه به آرامی و افت و 
خیز به دیواره ۵۰ دالر در هر بشکه نزدیک می شد. 
ضربه ای را کــه نفت خام شــاخص آمریکا تحمل 
کرد، آن چنان ســهمگین بود کــه بورس نیویورک 
تصمیم گرفت تا شــاخص جدیــدی را برای دبلیو.
تــی. آی تعریف و معرفی کنــد.وی افزود: آنچه که 
در بــازار جهانی نفت در طول ۱8 مــاه رخ داد، در 
شــرایط عادی بازار و بر مبنای تجارب گذشــته در 
۱۰ ســال هم اتفاق نمی افتاد. رخدادهایی که برای 
بازار جهانی نفت اتفاق افتاد از شرایط اقتصاد جهانی 
پس از همه گیری کرونا به شــمار می رود. در نوامبر 
۲۰۱۹ میالدی تقاضای جهانی نفت برای اولین بار 
در تاریخ از رقم ۱۰۰ میلیون بشکه در روز گذشت.
این کارشناس بین المللی نفت با اعالم اینکه سازمان 
اوپک تقاضای جهانی نفت را ۱۰۰.۷3 میلیون بشکه 
در روز برآورد کرد، ادامه داد: این نهاد همچنین پیش 
بینی کرد که هرســال ۷۰۰ هــزار الی ۱.۱ میلیون 
بشکه در روز به آن افزوده می شود. شکوه تقاضا آن 
چنان شوق و شعفی در بازار نفت، ایجاد کرده بود که 
اوپک سخاوتمندانه می خواست که نفت خام شیل را 
هم به بــازی گیرد و در تصمیمات و تنظیمات بازار 

شریک سازد.

کاهش مصرف سوخت در پی پاندمی کرونا
به گفته برکشلی کرونا نظم و قاعده بازی را بر هم زد. 
قرنطینه مردم را خانه نشین کرد. مصرف انواع بنزین 
که موتور رشد تقاضاست و تقریباً ۵۰ درصد تقاضای 
جهانی نفت را در اختیار دارد، از کار افتاد. تخمین ها 
روایت های مختلفی از شکست تقاضای جهانی نفت، 
ارائه دادند. آمارها مرتباً باال و پایین می شد و از کاهش 
۲۵ تا بیش از 3۰ میلیون بشکه در روز، خبر می داد. 
پاالیشگاه ها که معموالً با 8۵ الی ۹۰ درصد ظرفیت 
کار می کنند، ظرفیت پاالیشی را تا زیر ۵۰ درصد در 
روز کاهــش دادند.رئیس دفتر مطالعات انرژی وین با 
اشاره به اینکه اما واکسیناسیون زودتر از آنچه پیش 
بینی می شــد به مدد بازار جهانی نفت آمد، تصریح 
کرد: اگرچه که کاهش شــدید تقاضای جهانی و افت 
قیمت ها ضربه سختی به تولید نفت میادین پر هزینه 
و به خصوص نفت شیل وارد ساخته بود که به آسانی 
قابل جبران نیســت، اما واکسیناســیون و بازگشت 
شرایط به سمت عادی، تقاضا را بهبود بخشید. به این 
ترتیب تقاضای جهانی نفت برای نیمه اول ۲۰۲۱ در 
سطح ۹۴.۵ میلیون بشکه در روز برآورد می شود.وی 
تاکیــد کرد: پیش بینی برای نیمه دوم ســال جاری 

میــالدی و نیمه اول ۲۰۲۲ حکایــت از آن دارد که 
تقاضای جهانی برای بار دوم از مرز ۱۰۰ میلیون بشکه 

در روز عبور می کند.

حبس 5.5 میلیون بشکه نفت در تحریم
برکشلی با تاکید بر اینکه در این شرایط بازار جهانی 
نفت، احساس گمراهی عمیقی پیدا کرده است. اخبار 
و گزارشات ضد و نقیض هستند، اظهار داشت: از یک 
ســو، طرفداران محیط زیســت و آژانس بین المللی 
انرژی، همسو شده اند و سرمایه گذاری در بخش نفت 
و گاز را منع می کنند. از سویی بازار به درستی متوجه 
تحوالت عرضه و تقاضا شــده و برای لغو تحریم های 
کشــورهای تحت تحریم به کاخ ســفید فشار وارد 
می کنند. درحالیکه حدود ۵.۵ میلیون بشکه در روز 
تولید نفت خام ایران و ونزوئال تحت تحریم اند، بازار 
برای نفت بیشــتر تقال می کند.رئیس دفتر مطالعات 
انرژی وین گفت: در این حــال برخی تحلیلگران به 
اوپک و غیر اوپک فشار وارد می کنند که برای قیمت 
ســقف، تعیین کند. اوپک و هیچیک از سازمان های 
بین المللی و ســندیکاهای تجارت مواد اولیه، هرگز 
برای قیمت ســقف تعیین نکرده انــد. اوپک و همه 
تولید کنندگان مواد اولیه، همیشه کف قیمت تعیین 
می کنند.وی توضیح داد: این زیاده خواهی که اوپک 
ســقف قیمت را تعیین کند، منبعث از سیاست های 
کاخ سفید و کارنامه تحریم های نفتی چندین ساله ای 
اســت که بازار جهانی نفت را در شــرایط ســخت و 
بحرانی، دچار بی ثباتی کم نظیری ساخته است. چاره 
حل بحران بازار تعیین ســقف قیمت نیست. سقف 
قیمت را بازار تعیین می کند. بازار، راستگو ترین عنصر 
تعیین قیمت جهانی نفت است. عوامل رشد کم سابقه 
قیمت را باید در سیاست های تحریمی طوالنی مدت 

آمریکا، جستجو کرد.

عبور تقاضای نفت از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز
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گزیده خبر  پیش بینی افزایش روابط تجاری ایران و امارات به ۳0 میلیارد دالر

پاویون ایران جزء ٨ کشور برتر در اکسپو
رئیس نمایشــگاه بین المللی ایران گفت: مراودات تجاری ایران 
با امارات که در حال حاضر ١٥ تا ١٦ میلیارد دالر اســت،زمینه 
ســازی شــده تا به مرز ۳۰ میلیارد دالر برسد. حسن زمانی در 
نشســت خبری نمایشــگاه اکســپو 2۰2۰ اظهار داشت: این 
نمایشــگاه یک فرصت استثنایی برای کشــور که باید حداکثر 
اســتفاده را از آن ببریم. این نمایشــگاه زمانی شروع میشود که 
انتقال دولت اتفاق می افتد و بزرگترین پروژه سیاسی، اقتصادی 
اجتماعی و ... را میتوانیم با این نمایشگاه داشته باشیم.وی ادامه 
داد: طی این مدت اولین بار است که اکسپو در خاورمیانه و قاره 
افریقا برگزار می شــود. هستیم و باید بتوانیم بهره الزم را ببریم.
شعار این دوره اکسپو »پیوند اندیشه ها است » که آینده را می 
ســازد و 2۰۰ کشور و ســازمان فعال در آن حضور دارند.رئیس 
نمایشــگاه بین المللی ایران خاطر نشان کرد:  لگوی این اکسپو 
حلقه طالیی اســت که قدمت ٤ هزار ســاله دارد و حداقل 2٥ 
میلیون بازدید کننده خواهیم داشــت و با توجه به کاهش روند 
بیماری کرونا این میزان افزایش خواهد یافت.زمانی ادامه داد: ٧٥ 
درصد بازدیدکنندگان از خارج از منطقه حضور پیدا می کنند و 
از سه ناحیه فرصت، تحرک و پایداری تشکیل شده که در بخش 
فرصت فعالیــت های صنعتی رابه نمایش میگذاریم و از فرصت 
برای گســترش روابط تجاری اســتفاده می کنیم.وی افزود: در 
ناحیه تحرک نیز پیشرفته ترین خدمات و روش ها و جدیدترین 
ابتکارات ارایه می شود. در ناحیه پایداری نیز به بخش حفاظت 
محیط زیست  و انرژی های تجدید پذیر پرداخته می شود.زمانی 
با اشــاره به اینکه توسعه گردشگری بیشترین آسیب را در کرونا 
دید گفت: برای همین این موضوع بیشتر مد نظر است. همچنین 
١2۰۰ میلیارد دالر خســارت به گردشگری خورده است. برای 
همین دبی با ســاخت 2 فرودگاه قرار اســت ٦۰ میلیون مسافر 

را جذب کند.

پاویون ایران جزء 8 کشور برتر در اکسپو
وی خاطر نشان کرد: مساحت اکسپو  ٥۰۰ هکتار  بوده و نقش 
خیلی مهمی  میتواند در این ٦ ماه برای کشــور داشــته باشد. 
هزینه هایی که کشــور ها در این نمایشگاه داشته اند، متفاوت 
بــوده از ١۰۰ میلیون دالر، ١٥۰ و حتی 2۰۰ میلیون دالر بوده 
است که کمترین هزینه را کشورهای همسایه از جمله آذربایجان 
داشته با 2٥ میلیون دالر قبل از ایران قرار دارد. رئیس نمایشگاه 

بین المللی ایران گفت:  ایران تا االن زیباترین پاویون  را ساخته 
کل هزینــه آن ٨ میلیون دالر اســت و تا االن ١۰ درصد هزینه 
را گرفتیم و کار ســاخت پاویون از ١٦ آذر ســال گذشته شروع 
شده و تا االن نزدیک ٨٥ درصد پیشرفت داشته است.امیدواریم 
تا پایان پروژه که پایان مرداد ماه اســت پاویون ایران را تحویل 
بدهیم و ایران جزء ٨ پاویون برتر ســاخته شده است که افتخار 
معماری است.وی با اشاره به اینکه بعد از ساخت پاویون به سراغ 
برنامه های محتوایی برویم، تصریح کــرد: یکی از برنامه ها که 
مورد عالقه اعضا بود فرشی است که قراراست در محل نمایشگاه 
بافته شود. هر بازدید کننده ای که وارد آن بخش شود  یک گره 

همدلی خواهد زد.

پیش بینی افزایش روابط تجــاری ایران و امارات به ۳0 
میلیارد دالر

رئیس نمایشگاه بین المللی ایران گفت: بر اساس گزارش روزانه 
ای که دریافت میکنیم، ١٥ درصد باقی مانده برای تکمیل پاویون 
ایران در حال پیگیر است و در پایان مرداد پاویون ایران تکمیل 
می شود و سیستم محتوایی را برپا می کنیم.همچنین، در مالقاتی 

که با رییس اتاق بازگانی امارات داشتیم پذیرفتند که ارتباطشان 
را با اتاق بازرگانی ایران بیشــتر و اعضای خود را افزایش دهند.
بــه گفته زمانی؛ در دیداری که با وزیر اقتصاد امارات داشــتیم، 
قول دادند که موانع برداشته شود و مراودات تجاری که در حال 
حاضر ١٥ تا ١٦ میلیارد دالر اســت،زمینه ســازی شده تا برای 
رســیدن به مرز ۳۰ میلیارد دالر سوق دهیم.وی تاکید کرد: دو 
طبقه واحد تجاری دیده شده که مزیت های کشور ارایه میشود، 
برندهای ایرانی حضور پیدا می کنند و نسبت به اکسپوهای قبل 
هم مزیت خواهد داشت. بهترین غذاهای ایرانی نیز عرضه خواهد 
شد.همچنین بین ۳ تا ٦هزار پروژه از سوی ایران عرضه میشود 
و امیدواریم سرمایه گذاران خوبی را در این ٦ماه جذب کنیم.زیرا 
مزیت ما در پتروشیمی، نفت، گاز و معادن، مس و فوالد است و 
می توانیم اســتفاده الزم را در این ٦ ماه از فعالیت اکسپو داشته 
باشــیم.وی در پایان گفت: در دهه فجر روز ملی کشور را داریم 
و از رئیس جمهور دعوت می شود و در نوروز برنامه هایی پیش 
بینی شده است. عالوه بر خود مکان پاویون ایران، توانستیم خارج 
از آن ٥۰ نقطه که مکان های مشترک است بیشترین برنامه های 
فرهنگی را آنجا اجرا می کنیم.فرشید فرزانگان در ادامه نشست 

خبری اکســپو 2۰2۰ با اشاره به اهداف فرهنگی، اجتماعی این 
نمایشگاه اظهار داشــت: قرار است دستاوردهای نوین و اشنایی 
بازدید کننــدگان با قبایل و نژاد ها و فرهنگ هر کشــوری به 
نمایش گذاشته شــود.وی در خصوص اهداف اقتصادی اکسپو 
2۰2۰ گفت: دســتاوردهای جدید،صنایع خالق و دستاوردهای 
جدید هر کشور و فعال شدن بخش تجاری و گسترش مبادالت 
تجاری از جمله اهداف اقتصادی این نمایشــگاه است.همچنین 
بهــره برداری از فعالیت های نوین و پتانســیل های اقتصادی و 
مبادالت تجاری، اعزام هیئت های تجاری، اســتفاده از پنانسیل 
گردشــگری، ارتقا تبادالت اقتصادی، بازار سازی برای کاالهای 
دارای مزیت نسبی از دیگر اهداف اقتصادی است که باید به آن 
توجه شود.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با پیشنهاد 
معرفی واکسن کو ایران برکت در این نمایشگاه ادامه داد: در این 
نمایشــگاه قرار است فرصت های تجاری شامل معرفی محصول 
در قالب فیلم، امکان عرضه و فروش محصول و معرفی برندها و 
اســتفاده فضای پاویون ایران برای برند سازی، تبلیغات با شیوه 
های علمی از جمله اقداماتی اســت هم قرار اســت در اکسپوی 
عملی شــود.فرزانگان خاطر نشــان کرد: در این راستا همایش 
های اســتانی، همایش های انالین با همه کمیسیون هایی که 
اعالم امادگی کردند، معرفی شــرکت های برتر رباتیک، جلسه 
با نخبگان تجاری کشــور را انجام داده ایم و باید بدانیم که این 
نمایشگاه ، فرصت خوبی برای افزایش صادرات است.وی با بیان 
اینکه جلســات متعددی با هلدینگ ها و برای مطالبه خواسته 
های بخش خصوص، اعزام هیت تجاری از اتاق بازرگانی ایران به 
نمایندگی ستاد اکسپو و پیشنهاد استفاده از ساختمان سازمان 
توســعه تجارت در دبی برای برگزاری نمایشگاه جنبی از دیگر 
برنامه های در نظر گرفته شده است.رئیس مشترک اتاق بازرگانی 
ایران و امــارات در پایان به افزایش روابط تجاری ایران و امارات 
با توجه به رویکرد دولت جدید برای ارتقای روابط با کشــورهای 
همســایه و همچنین صحبت های مقامات اماراتی، اشاره کرد و 
تاکید کرد: قرار اســت مبادالت تجاری و باید از این نمایشــگاه 
برای توسعه تعامل های تجاری در سایه سند چشم انداز کشور 
استفاده کنیم. در مورد نگرانی از ویروس کرونا و اثر آن بر میزان 
بازدید کنندگان نیز باید بگویم بازدید کنندگان این نمایشــگاه 
کمتر از ١2 تا ١٥ میلیون نفر نیســت زیرا دبی چند سال است 

برای این نمایشگاه همه تالش خود را شروع کرده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد:
 رشد ۱۶۰ درصدی تجارت الکترونیکی 

در سال گذشته
رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیکی رشد ١٦۰ درصدی تجارت الکترونیکی 
در سال گذشته خبر داد و گفت: ارزش معامالت الکترونیکی در سال 99 به یک 
هزار و 9٧ هزار میلیارد تومان رسید.علی رهبر در نشست خبری »گزارش ساالنه 
تجارت الکترونیکی ایران در سال 99« با تاکید بر اینکه ارزش معامالت الکترونیکی 
در سال گذشته رشد قابل توجهی داشت، افزود: در کشور رشد و جهش ها به طور 
معمول بین اعداد ١۰ تا 2۰ درصد هســتند، اما تجارت الکترونیکی رشد اسمی 
١٦۰ درصدی داشته است.وی ادامه داد: ارزش حقیقی تجارت الکترونیکی با رشد 
٨۳ درصدی روبه رو بوده است و آمار نشان می دهد در ٦ ماهه نخست سال گذشته 
معامالت ٦۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ٦ ماه دوم سال، تقریبا ١۰۰ 
هزار میلیارد تومان بیشــتر است.رهبر ارزش خرید اینترنتی در سال 99  را یک 
هزار و 9٧ هزار میلیارد تومان اعالم کرد.به گفته رهبر ارزش معامالت الکترونیکی 
در ســال 9٨ ، ٤2۳ هزار میلیارد تومان بود.وی بــا بیان اینکه عوامل متعددی 
در افزایش چشــم گیر تجارت الکترونیک در یک سال موثر بوده اند، گفت: شاید 
مهم ترین آن ها شــیوع بیماری کرونا بود که موجب کاهش خرید در پایان سال 
9٨ و انتقال تقاضا به ابتدای ســال 99 از طریق خرید اینرتنتی شد.رهبر تصریح 
کرد: این بیماری یک محرک بود و شرایط اجباری را برای سوق به سمت خرید 
اینترنتی فراهم کرد، البته تالش جمعی حاکمیت، کسب وکارها و کاربران فضای 
مجــازی نیز در رونق آن موثر بوده اســت.  وی ٥٦ درصد معامالت الکترونیکی 
را مربــوط به کاال، 2۳ درصد آن را مربوط بــه خدمات و 2١ درصد را مربوط به 
تلفیقی از هر دوی آن ها عنوان کرد.رهبر اظهار کرد: گزارش تهیه شــده در این 
بخش نشان می دهد اکنون عالوه بر جوان ها، گروه سنی میانسال و بزرگسال نیز 
به خریداران اینترنتی روی آورده اند، چراکه کاالهای مختلف با تنوع بسیار زیادی 
برای فروش به شــیوه اینترنتی وجــود دارد و حتی مردم می توانند نان را نیز به 
صورت اینترنتی بخرند.رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه از افزایش 
2 برابری نمادهای صادره توســط این مرکز در سال 99 خبر داد و گفت: تعداد 
نمادهای صادره توسط این مرکز نیز در سال 99 نسبت به سال قبل از آن 2 برابر 
شد که نشان دهنده رشد ١۰۰ درصدی در این بخش است.رهبر افزود: همچنین 

در سال 99 رشد 22۰  گواهی امضای الکترونیک را شاهد بودیم.

رییس اتاق ایران و افغانستان:
احتمال انتقال سرمایه به ایران در صورت 

تداوم ناامنی ها
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و افغانســتان اظهار داشت: احتمال اینکه 
وضعیت در افغانســتان آرام شــود وجود دارد اما اگر ناآرامی وجود داشته باشد 
صادرات به این کشــور تحت تاثیر قرار می گیرد.حســین سلیمی در مورد تاثیر 
فعالیت  طالبان در افغانســتان بر روند تجاری ایران و این کشــور اظهار کرد:  هر 
نوع ناامنی و بحران سیاســی باعث می شود که ما نتوانیم روند تجاری خود را به 
شــکل کنونی داشته باشیم چراکه امنیت مهمترین فاکتور در صادرات است.وی 
افزود: البته با مالقاتی که اخیرا آقای بایدن، رییس جمهور آمریکا با اشرف غنی، 
رییس جمهور افغانســتان و گروه او در آمریکا داشتند، قول دادند که افغانستان 
را به آرامش برگردانند. بنابراین احتمال اینکه وضعیت در افغانســتان آرام شود 
وجود دارد اما اگر ناآرامی وجود داشته باشد صادرات به این کشور تحت تاثیر قرار 
می گیرد.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان تصریح کرد:  در شرایط 
ناآرامی خریدار، حمل کننده و غیره همه نااطمینان می شوند. برای هرکاالیی که 
قرار باشــد به این کشور صادر شود نیاز به حمل و نقل وجود دارد که در شرایط 
ناامنی به ســختی صورت می گیرد. عالوه بر آن حتی اگر خریداری قصد خرید 
کاالیی مانند مواد غذایی و انبار کردن آن را داشته باشد سعی می کند تا بازگشت 
امنیت و آرامش صبر کند.رییس انجمن ســرمایه گذاری های ایرانی و خارجی با 
اشاره به احتمال انتقال سرمایه به ایران گفت: اتفاقاتی که در عراق یا سوریه افتاد 
نشان داد که در چنین وضعیتی تجارت کار سختی می شود برای مثال سیستم 
انبارداری آنها از بین رفت. اگر ناامنی در افغانســتان تا حد مشخصی برسد قطعا 
این خطرات به وجود می آید. البته ممکن اســت که  در صورت طوالنی شــدن 
ناامنی ها سرمایه گذاران افغانستانی در این شرایط بخواهند به ایران انتقال سرمایه 
دهند و در ایران تولید خود را انجام دهند.وی در پاسخ به سوالی در مورد تصمیم 
صادرکنندگان ایرانی برای روند تجاری با افغانستان خاطرنشان کرد: هنوز نگرانی 
از این بابت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به وجود نیامده است. البته 

در حال مذاکره هستند تا بتوانند برای خرید مجدد تصمیم گیری کنند.

طال به اوج برمی گردد؟
سردرگمی در خصوص سیگنالهای بانک مرکزی آمریکا درباره احتمال افزایش زودتر از موعد نرخهای بهره پس از اظهارات جروم پاول در برابر کنگره، نوسان و ابهام زیادی را ایجاد کرد که قیمت 
اونس طال را پایین ١٨۰۰ دالر نگه داشت.تحلیلگران نسبت به روند قیمت طال در هفته جاری خوش بین مانده اند اما تاکید کرده اند طال برای این که هیجان به فضای بازار برگردد، باید قیمت ١٨۰۰ 
دالر را بشکند.فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در گروه بلو الین فیوچرز به کیتکونیوز گفت: بهبود قیمت طال ادامه دارد. این فلز ارزشمند باید باالی مرز ١٧9٥ دالر و ٦۰ سنت را بشکند. دو 
هفته پیش ریزش قیمت طال بیش از حد بود و فرصت خوبی برای بسیاری از افراد ایجاد کرد.همه توجهات به انتظارات تورمی باالتر بانک مرکزی آمریکا و احتمال دو مرحله افزایش نرخهای بهره در 
سال 2۰2۳ معطوف شده است اما استرایبل مورد دومی را بسیار بعید دانست و گفت: بانک مرکزی آمریکا فقط حرف می زند و اقدامی نمی کند. آنها ناچار بودند اظهارات متهورانه ای برای محدود 
کردن رشد قیمت کاالها داشته باشند و هفته گذشته یک همکاری بین مقامات بانک مرکزی آمریکا برای تکرار این پیام وجود داشت. با این حال واقعیت این است که آنها نمی توانند به این وعده 
عمل کنند. رسیدن به هدف اشتغال کامل زمان می برد و پیش بینی نمی کنم آنها دو مرحله افزایش نرخهای بهره در سال 2۰2۳ را انجام دهند.در مجموع ابهامات زیادی در خصوص بیانیه پولی 
بانک مرکزی آمریکا و اظهارات بعدی مقامات بانکی وجود دارد.اِوِرت میلمان، کارشناس فلزات ارزشمند گینزویل کوینز به کیتکونیوز گفت: ما نوسان زیاد و عوامل زیادی مانند پس و پیش رفتن 
بانک مرکزی آمریکا را مشاهده کرده ایم. درست پس از نشست سیاست پولی، همه موضع بانک مرکزی آمریکا را موافق افزایش نرخهای بهره ارزیابی کردند. متعاقبا مقامات بانکی این انتظارات را 
تایید کردند اما جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا در اظهاراتی که در برابر کنگره داشت لحنش را تعدیل کرد و این امر باعث فراز و فرودهای بازارها و طال شد.بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی 
شرکت تی دی سکیوریتیز گفت: اگر هیچ آمار غافلگیرکننده ای که باعث سقوط بیشتر قیمت طال شود، وجود نداشته باشد، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت طال در حدود ١٧9۰ دالر حبس 

شود. دیدگاه ما این است که میانگین قیمت طال در سه ماهه سوم ١٧9۰ دالر است و پس از آن ممکن است قیمت بهتری پیدا کند. 

پشت پرده رشد ۵ برابری کشفیات 
مواد مخدر در حوزه تجارت خارجی

کشــفیات  انواع مواد مخدر ســنتی، صنعتی، روان گردان ها و 
به ویژه کشــف ١2۰ تن پیش سازهای مواد مخدر در سه ماهه 
فصل بهار، نسبت به مدت مشابه، ٥2۳درصد رشد داشته است.

کشورمان یکی از گذرگاههای مواد مخدر است که هر ساله اخبار 
متفاوتی در این حوزه نیز به گوش میرســد. با  تجهیز  مبادی 
رســمی به دســتگاههای کنترلی، ایکس ری و سگ های مواد 
یاب،  کشفیات انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قرص های روان 
گردان و یا پیش سازها رشد چند برابری داشته است. سید روح 
اله لطیفی،سخنگوی گمرک در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر  
اظهار داشــت: مبارزه با مواد مخــدر  از مهمترین اولویت های 
این سازمان بوده و از این حیث گمرک جمهوری اسالمی ایران 
همواره جزو فعال ترین گمرکات عضوســازمان جهانی گمرک 
به حســاب می آید، این امر مرهون تالش همکاران گمرک در 
سراســر کشور به ویژه در مرزهاســت که با وجود سختی های 
فراوان و امکانات محــدود، مانع از عبور مواد مخدر  و کاالهای 
قاچاق می شوند که جا دارد که این روز را  به همکاران مرتبط با 
مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کاال تبریک بگویم  و از خانواده های 
صبور شان تقدیر کنم. وی در خصوص انواع مواد کشف شده در 
مرزها در فصل بهار، توسط گمرک توضیح داد:با توجه به اینکه 
تولید ماده مخدر مت آمفتامین در افغانستان در سال های اخیر 
صدها برابر شده است،کشف ده هزار و ٧٥۰ کیلوگرم فسفر قرمز 
در گمرک دوغارون و جلوگیری از ورود آن به افغانســتان تاثیر 
بســیار زیادی در جلوگیری از تولید مواد مخدر صنعتی در این 
کشور خواهد داشــت، این محموله در البالی کیسه های شکر 
جاســازی شده بود. از مهمترین موادی که عالوه بر اینکه پیش 
ساز مواد مخدر است و در سایر جرائم خطرناک نیز کاربرد دارد 
ماده کتامین است که کارکنان گمرک فرودگاه امام )ره( موفق 
شدند ١۳هزار و ٨۰۰گرم از این ماده  را در سه ماه ابتدایی سال 
کشف کنند  که از حیث کشــف سرنخ های شبکه زیر زمینی 

قاچاق کتامین بسیار واجد اهمیت است.
یکی از گلوگاههایی که قاچاقچیان از طریق آن اقدام به قاچاق 
مواد مخدر جدید می کنند، دفاتر ارســال مرســوالت پستی و 
یا حمل بار هوایی یا تجاری اســت و کنترل گمرک جمهوری 
اســالمی ایران در این حوزه ها نیز بســیار واجد اهمیت است، 
کشف  ١١٧هزار و ۳29گرم تریاک، پنج هزار و 99٦گرم شیشه، 
١٤۰هزار و ٤٤٧گرم هروئین،هشــت هزار و ٤۰۰گرم حشیش، 
یک هزار و ٥٧٨گرم بذر شــاهدانه مادر و  یک هزار و ٤۰٧ گرم 
انواع قرص های مخدر از مواردی اســت که طی ســه ماهه اول 
سال جاری در مبادی رســمی ورودی و خروجی کشور کشف 

شده است.

تهران  بازرگانی  اتــاق  جدیدترین گزارش 
نشان می دهد که در سال ١٤۰۰ نیز تغییر 
چندانی در شــرکای اصلی اقتصاد ایران به 
وجود نیامده اســت. بر اساس آمارهایی که 
از تجارت خارجی ایران در سه ماهه نخست 
ســال جاری منتشر شــده، ایران توانسته 
١۰.٧ میلیارد دالر صادرات ثبت کند که در 
قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایش ٦9 
درصدی را نشان می دهد. در حوزه واردات 
نیز با افزایــش ۳٤ درصدی، میزان واردات 
بــه ١۰.2 میلیــارد دالر رســیده و به این 
ترتیب تراز تجاری ایران مثبت شده است.
از نظر وزنی صادرات ایران ۳۰ میلیون تن 
و وارداتش ٨.٤ میلیون تن بوده که صادرات 

نسبت به ســال قبل افزایش ۳٨ درصدی 
و واردات کاهش شــش درصدی را نشان 
می دهد. حجم ترانزیت انجام شده در ایران 
نیز ١2١ درصد نســبت به سال قبل رشد 
کرده اســت.آنچه که در این آمار بیشترین 
اهمیــت را دارد افزایش دوبــاره صادرات 
کشور نسبت به ســال گذشته و همزمان 
با شــیوع ویروس کروناســت. در دو سال 
گذشــته، اردیبهشت ١۳9٨ با حدود شش 

میلیارد دالر، باالترین صادرات ماهانه ایران 
را بــه خود اختصاص داده و پس از آن مهر 
ماه ١۳99 قرار گرفته اســت و حاال آمارها 
از خرداد ١٤۰۰ نشــان می دهــد که آمار 
صادرات ایران بار دیگــر به باالترین اعداد 

خود در سال های گذشته رسیده است.
در رابطه با شرکای تجاری کشور نیز به نظر 
می رســد تمام آنهایی که در دوره تحریم 
نیز تعامالت خود را حفظ کردند همچنان 

در ایران حضــور دارند با این تفاوت که دو 
کشــور اروپایی نیز خود را در این فهرست 
جای داده اند.در ســه ماهه ابتدایی ســال 
جاری، چین اصلی تریــن مقصد صادراتی 
ایران با بیش از سه میلیارد دالر بوده و پس 
از آن، عراق، امــارات متحده عربی، ترکیه 
و افغانســتان قرار دارند.در حوزه واردات اما 
اصلی ترین صادرکننده کاال به ایران امارات 
متحده عربی است که جایگاه چین را گرفته 
و این کشــور را به رده دوم فرستاده است. 
پس از آن ترکیه قرار دارد و در رتبه چهارم 
و پنجم دو کشور اروپایی آلمان و سوییس 
بــه ترتیــب بــا ٤١٤ و ۳٨٤ میلیون دالر 

صادرات به ایران قرار گرفته اند.

در دوره تحریم، کدام کشورها پای 
ایران ماندند؟
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گزیده خبر

 پیش بینی قیمت دالر از نگاه معامله گران

افزایش ۳۰ درصدی نرخ اجاره کارت ملی در بازار ارز
بازار ارز نگران توافق فنی ایران و آژانس است زیرا تصور می کند 
عــدم تمدید این توافق کار احیای برجام را ســخت می کند. در 
روزی که گذشت نرخ اجاره کارت ملی در بازار ارز ۳۰ درصد باال 
رفت.حال و هوای بازار ارز از معامالت پشــت خطی جمعه شب 
مشخص بود. نرخ دالر در معامال ت پشت خطی  به باالی ۲۴ هزار 
و ۱۰۰ و به ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید، طبق گفته معامله گران 
بعد از صحبت های گروســی و بلینکن درباره عدم تمدید توافق 
فنی از ســوی ایران قیمت دالر در معامالت فردایی صعودی شد.   
زیرا معامله گران تصور می کردند با این عدم تمدید هیجان خرید 
در بازار ارز بیشــتر می شود در این ذهنیت معامله گران نیز تنها 
نبودند  بازارســاز نیز همین ذهنیت را داشــت و اولین نرخ بازار 
متشــکل ارزی در کانال ۲۴ هزار تومان باز شد.از روز چهارشنبه 
معامله گران به مساله تمدید توافق توجه داشتند حتی در آن روز 
با وجود شکاف زیاد میان قیمت دالر در چهارراه استانبول و قیمت 
دالر در سلیمانیه حرکت معامالتی آنان با احتیاط بود  دلیل این 
احتیاط، انتظار معامله گران برای تمدید توافق فنی هســته ای در 
روز پنج شنبه بود. معامله گران تمدید این توافق را الزمه احیای 
برجام می دانستند، اما برخالف تصور آن ها در روز پنجشنبه توافق 
فنی هسته ای تمدید نشد و نرخ ها در معامالت فردایی روز جمعه 
افزایش یافت.قیمت یورو نیز در بازار آزاد با افزایش ۴۰۰ تومانی 
نسبت به چهارشــنبه به ۲۹ هزار تومان رســید که این قیمت 
پایین تر از نرخ برابری یورو به دالر در بازار اســت. نرخ ســکه نیز 
پشــت مرز ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در حال معامله بود که 
در صورت عبور پرقدرت از این مرز، خریداران به بازار اضافه شده و 
نرخ به سمت سطح مقاومت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد 
رفت و در مقابل اگر از این مرز عبور نکند، به سمت سطح حمایت 

۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بازخواهد گشت.

چشم انداز معامله گران در بازار چیست؟
به قول معامله گران سقف مقاومتی بعدی دالر ۲۴ هزار و ۷۰۰ 
تومان اســت چرا که طی یک ماه گذشــته یکبــار نرخ تا این 
ســقف حمایتی رفته و برگشته است. منظور از سقف مقاومت، 
نقطه ایســت که با نزدیک شدن نرخ به آن به میزان فروشنده ها 
اضافه می شــود و در صورت عبور پرقدرت قیمت از این سطح، 

از قدرت فروشنده ها کاسته شده و به خریداران اضافه می شود. 
همچنیــن معامله گران کف حمایتــی دالر را ۲۴ هزار و ۱۰۰ 
تومان می دانستند که در صورت رفتن نرخ به این مرز، به تعداد 
خریداران اضافه خواهد شد.بر اساس گزارش میدانی از بازار ارز 
فردوسی، دو دســته معامله گر در بازار وجود داشت: دسته اول 
معامله گران افزایشــی، این افراد تصور داشتند نرخ دالر پس از 
پشــت سر گذاشــتن ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان به سطح مقاومت 
۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد رســید. دســته دوم معامله گران 

کاهشی اند که تصور می کنند دالر نمی تواند به صورت پرقدرت 
مرز ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان را بشــکند و به سمت سطح حمایت 

۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان نزول خواهد کرد.
نکات بازار ارز:

۱- در روز چهارشنبه اختالف نرخ دالر سلیمانیه و تهران به ۲۵۰ 
تومان رســیده که این موجب قاچاق ارز از تهران به ســلیمانیه 
می شــود. معامله گران به این نکته اشــاره می کردند که عالوه بر 
قاچاق ارز، ریال هم درحال انتقال به سلیمانیه است. طبق گفته 
معامله گــران افرادی در تهران درحال جمــع آوری ایارن چک و 
تبدیل آن به بسته های ۵ میلیون و ۱۰ میلیون تومانی هستند تا 
آن را به ســلیمانیه بفرستند و در ازای آن کارمزد بگیرند. به قول 
آن ها این موضوع برای عدم انتقال پول از طریق سیســتم بانکی 
کشــور به منظور خرید دالر از سوی متقاضیان غیر مقیم است. 
آنان به دلیل محدودیت ها و پرهیز از ردیابی از سیســتم بانکی 
استفاده نمی کنند و به صورت نقد خرید می کنند از این رو نیاز 

به ریال دارند.
۲- نکته دوم درمورد حضور خریداران در بازار است. برخالف هفته 
گذشته، با صعود دالر، به تعداد خریداران در بازار ارز اضافه شد و 
معامله گران دلیل این اتفاق را اثر گروسی در بازار ارز می دانستند. 
به گفته آن ها با صعود دالر طی معامالت امروز انتظار کوتاه مدت 

خربدارن، افزایشیست.
۳- نــرخ کرایه کارت ملی برای دالر ســهمیه ای، با افزایش ۳۰ 
درصــدی، از ۳۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان رســید. کرایه کارت ملی 
در بازار برای خرید دالر ســهمیه ای دارنده کارت ملی اســتفاده 
می شود. هر کارت ملی می تواند  دو هزار یورو در سال یا معادل 

آن به ارزهای دیگر را با نرخ صرافی خرید کند.

 رمزارزها چه جذابیتی 
 برای ایرانیان دارند؟

ادامه از صفحه اول
طبق نظر کارشناسان و فعاالن حوزه ارزهای دیجیتال ریزش بورس تهران، 
عامل کلیدی در افزایش اقبال بی ســابقه ایرانیان به بازار ارزهای دیجیتال 
نبوده است و شاید بتوان برای آن صرفا نقش کاتالیزگری در نظر گرفت.اما از 
چالش های موجود در این زمینه، نبود بسترهای مناسب قانونی و کلی است 
که پلتفرم های خدمات دهنده داخلی را با مشکل عمده ای روبه رو کرده است. 
به همین منظور سرمایه گذاران ایرانی عمدتاً ناچار به مراجعه به پلتفرم های 
خدمات دهنده فعال خارجی هستند؛ و ازآنجا که عمده این پلتفرم ها خارجی 
هستند، هیج مسئولیتی در قبال فعالیت و ســرمایه گذاری کاربران ایرانی 
قبول نمی کنند و نتیجه آن این است که سرمایه تریدرهای ایرانی در معرض 
مسدود شدن و ریســک هایی از این دست قرار میگیرد.علی رغم آنکه هنوز 
حوزه ارزهای دیجیتال در کشــور قانون مند نشده اســت؛ اما کارشناسان، 
سرمایه گذاری از طریق صرافی های داخلی را بسیار معقول تر از پلتفرم های 
خدمات دهنده خارجی می دانند. مبادله  ارز های رمزنگاری شــده به قوانین 
کشــوری و بین کشوری وابسته است که می تواند به رسمیت شناخته شدن 
و صحت اعتبار آن را تضمین کند. آمار جهانی از پیشــرفت غیرقابل انکاری 
در پذیرش رمزارزها به عنوان وســایل مبادله مالی، طی زمانی کمتر از یک 
دهه حکایت دارد اما در ایران تا امروز مانند بسیاری از کشور های دیگر، هنوز 
تصمیم قطعی و شــفاف درباره استفاده و یا تولید قانونمند این نوع رمز ارز 
گرفته نشده است. همان طور که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار 
ورود وزرای اقتصاد، کشور و اطالعات به موضوع ساماندهی ارزهای دیجیتال 
برای جلوگیری از ایجاد فعالیت های زیرزمینی شد.محسن علیزاده در نشست 
علنی ۲ تیرماه مجلس شورای اسالمی گفت: بانک مرکزی و سازمان بورس 
تاکنون هیچ آئین نامه ای در خصوص ارز دیجیتال داشــته نداشته اند و عدم 
ســاماندهی این موضوع منجر به فعالیت های ســیاه و زیرزمینی در کشور 
شده است. وی افزود: در عین این که عدم ساماندهی این وضعیت در داخل 
کشور، منجر به فعالیت زیرزمینی و اصطالحا سیاه در بازار رمزارها می شود 
که این موضوع مضرات فراوانی  برای اقتصاد وامنیت کشور دارد، اما نمی توان 
عنان این ساماندهی را در اختیار افراد و مجموعه هایی در داخل قرار داد که 
عالوه بر تالش برای انحصار و حذف رقبا از بازار، شرکای خاموش شرکت ها 
و مجموعه های مشکوک خارجی هستند.از سوی دیگر همچنان باید انتظار 
داشت تا نهادهای قانونی مانند مجلس، شورای عالی فضای مجازی و بانک 
مرکزی چهارچوب فعالیت قانونــی خرید و فروش رمزارز در ایران را فراهم 
کنند تا کاربران در برخــورد با صرافی های رمزارزی که می خواهند به طور 

قانونی در ایران فعالیت کنند هم بدون نگرانی اقدام به معامله کنند.

هم زمان با استقبال کادر درمان بیمارستان ها صورت گرفت
تقدیر رئیس بیمارستان شهید صدوقی 

 یزد از طرح »فرشتگان سالمت«
 بانک آینده

بیمارستان شهید صدوقی یزد از اقدام بانک آینده، در خصوص ارائه تسهیالت 
با شرایط آسان و سریع به کادر درمان فعال در سراسر کشور، با عنوان طرح 
»حمایت از فرشــتگان سالمت«، قدردانی کرد.در این پیام تقدیر آمده است: 
»بدین وســیله الزم می دانم به نمایندگی از کادر درمان بیمارســتان شهید 
صدوقی یزد از عنایــت و توجه جناب عالی )دکتر فطانــت مدیرعامل بانک 
آینده( در پرداخت تســهیالت به مدافعان ســالمت کمال تشکر و قدردانی 
را داشــته باشم.« دکتر حســین سلیمانی رئیس بیمارســتان، هم چنین از 
 همکاری صمیمانه همه همکاران شــعبه یزد - خیابان صفاییه قدردانی کرد.
طرح حمایت از فرشتگان سالمت بانک آینده از اسفند ۱۳۹۹، با هدف قدردانی 
از تالش ها و زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با همه گیری بیماری کرونا و 
در قالب اعطای تسهیالت خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه برای کادر درمانی 
کشور، طراحی و عملیاتی شد.طی این طرح، تسهیالتی به مبلغ ۲۰۰ )دویست( 
میلیون ریال به ازای هر فرد، با نرخ ۱۵ )پانزده( درصد و بازپرداخت ۳6 ماهه 
 )با اقساط ماهیانه(، به صورت مستقیم به حساب متقاضیان واریز خواهد شد. 
پرداخت این تسهیالت بدون نیاز به هیچ گونه ضامن و تنها در قبال صدور معرفی نامه 
 گروهی و نامه تعهد کسر از حقوق از سوی واحد درمانی، امکان پذیر خواهد بود.
بــرای کســب اطالعات بیشــتر با مرکــز ارتباط بانــک آینده به شــماره 

۲۷66۳۲۰۰-۰۲۱، تماس بگیرید.

تقدیر استاندار قزوین از بانک مهر ایران
»اقدام ارزشــمند بانک قرض الحســنه مهر ایران در زمینه خرید اقالم و 
تجهیزات درمانی و اهدای آن ها به دانشــگاه علوم پزشکی قزوین و مراکز 
بهداشتی و پایگاه سالمت منتخب استان شایسته تکریم است.«به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، هدایت اهلل جمالی پور استاندار 
قزویــن در نامه ای خطاب به دکتر مرتضی اکبــری مدیرعامل بانک مهر 
ایران از خرید تجهیزات پزشــکی مقابله با کرونا توسط این بانک و اهدای 
آن به زیرمجموعه های وزارت بهداشــت تقدیر و تشــکر کرد.در متن این 
نامه آمده است: »رشد و تعالی جامعه در گرو تعهد و التزام در خدمت به 
همنوعان و انجام مســئولیت اجتماعی در برابر آحاد جامعه به ویژه افراد 
نیازمند و کم برخوردار از مواهب و رفاه اجتماعی است.اکنون که کشور در 
شــرایط سخت اقتصادی قرار گرفته، به ویژه شرایط سخت ناشی از شیوع 
بیماری کرونا، اقدام ارزشــمند بانک قرض الحســنه مهر ایران در زمینه 
خرید اقالم و تجهیزات درمانی و اهدای آن ها به دانشــگاه علوم پزشکی 
قزوین و مراکز بهداشــتی و پایگاه ســالمت منتخب اســتان و همچنین 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به پرسنل حوزه سالمت و کمک بالعوض 
به افراد آســیب دیده از بالی کرونا شایســته تکریم است.بدین وسیله از 
حســن مسئولیت پذیری حضرت عالی و اعضای محترم هیأت مدیره بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، تشکر و قدردانی می کنم.امید است این اقدامات 
خداپســندانه جناب عالی مأجــور درگاه حضرت باری تعالــی قرار گیرد.

توفیقات شــما را از درگاه خداوند متعال مســئلت می کنم.«گفتنی است 
بانک مهر ایران در اردیبهشت سال جاری ۱۵هزار قلم تجهیزات پزشکی 
مقابله با بیماری کووید۱۹ از جمله کپســول اکســیژن، پالس اکسی متر، 
دستگاه ضدعفونی کننده محیط با پرتو فرابنفش و تب سنج را خریداری و 
آن ها را در قالب مســئولیت اجتماعی خود، با هماهنگی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی به دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و 

مراکز بهداشت و درمان اهدا کرد.

قیمت بیتکوین نصف می شود؟
تحلیلگران جی پی مورگان از احتمال سقوط آزاد قیمت بیتکوین خبر دادند.

به گزارش بلومبرگ، بیتکوین که در هفته های اخیر در یک کانال نزولی قرار 
گرفته هنوز نتوانسته است از بار فشار عرضه خارج شود و مسیر صعودی خود 
را از ســر بگیرد. مدل سنجی صورت گرفته توسط تحلیلگران بانک جی پی 
مورگان که بزرگ ترین بانک آمریکا اســت، خبرهای بدتری برای دارندگان 
بیتکوین دارد: چشــم انداز کوتاه مدت بیتکوین بســیار چالش برانگیز است 
و داده ها استخراج شــده از شبکه بیتکوین نشان می دهد احتماال کماکان 
قیمــت های پایین تری از قیمت فعلی در انتظــار بیتکوین خواهد بود.  در 
ماه آوریل قیمت بیتکوین با رســیدن به محدوده 6۵ هزار دالری به یک قله 
تاریخی جدید رسید اما قیمت آن در روزهای اخیر به نصف آن مقدار رسید 
و اکنون نگرانی ها از ریزش بیشتر آن به ویژه در بین معامله گران محتاط تر 
شدت گرفته است. قیمت بیتکین پس از آن یک ریزش بسیار شدید را تجربه 
کرد که چین ممنوعیت و محدودیت های بسیار گسترده ای بر روی فعالیت 
فعاالن ارزهای دیجیتالی در این کشور وضع کرد.  تحلیلگران جی پی مورگان 
در بخــش دیگر گزارش خود با بیان اینکه بازار ارزهای دیجیتالی مســتعد 
ریزش بیشــتری است، از انباشت مقدار قابل توجهی بیتکوین در صرافی ها 
خبر داده اســت که در صورت ایجاد یک ترس جدید، می تواند آغازگر یک 
موج فشــار جدید و ریزش ســنگین قیمت ها در بازار شــود. به عقیده این 
گزارش، در صورتی که بازار روند احیای خود را آغاز نکند، در سناریو بدبینانه 
احتمال رســیدن بیتکوین به تراز ۲۰ هزار دالری و حتی پایین تر از آن در 
محدوده ۱۵ هزار دالری وجــود دارد.  گزارش کامال منفی جی پی مورگان 
در خصوص بیتکوین در شرایطی منتشر می شود که تحلیلگران همین بانک 
در جریان روند پرشتاب صعودی رمزارزها در بهار، از احتمال رسیدن قیمت 

بیتکوین به رکورد قیمتی ۱۵۰ هزار دالری خبر داده بودند.

روز پرنوسان برای بورس
شاخص کل بورس دیروز بسیار پرنوسان بود؛ به طوری که در ساعات ابتدایی 
معامالت تا یک میلیون و ۲۳۰ هزار واحد کاهش یافت اما در ساعات میانی 
معامالت به یک میلیون و ۲۴۰ هزار واحد رسید و در حالی به کار خود پایان 

داد که در رقم یک میلیون و ۲۳۸ هزار واحد ایستاده بود.

نحــوه عملکرد بانک ها در پیاده ســازی برخی تکالیف 
قانــون جدید چک مانند ثبت چک در ســامانه صیاد، 
صاحبان کسب و کار را با مشکالتی مواجه کرده است.، 
چک برگشــتی به عنوان یکی از موانع مهم در کسب و 
کارها شــناخته می شود. تا قبل از اصالح قانون چک در 
سال ۱۳۹۷، مشکالت ناشی از چک برگشتی ریشه در 
۳ عامل اصلی عــدم تقارن اطالعات بین صادرکننده و 
گیرنده، کم هزینه بودن صدور چک بالمحل و اتکا صرف 
به الشه کاغذی چک داشت. برای حل این مشکالت، در 
قانون جدید چک، نوآوری هایی صورت گرفت و در متن 
قانون سازوکارهایی برای برطرف کردن مشکالت کسب 
و کارها طراحی شــد، اما نحوه ی اجرای قانون توســط 
بانک مرکزی باعث ایجاد نارضایتی برای صاحبان کسب 
و کار شــده است.یاســر مرادی کارشناس ارشد حقوق 
بانکــی درباره این موضوع گفــت: »در خصوص اجرای 
قانون جدید چک، به نظر می رسد، علی رغم اینکه زمان 
کافی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ برای تهیه ی زیرساخت ها 
وجود داشــت، اما همه ی امور به چند ماه آخر موکول 
شد و عماًل فرهنگ ســازی الزم در این زمینه صورت 
نگرفت. به همین علت، شبکه ی بانکی و صاحبان کسب 
و کار در اجرای این قانون با مشــکالت و دشواری های 
زیادی روبرو شــدند ورضایت کافی بین طرفین وجود 
نــدارد. هم بانک ها رویه ی واحدی در نحوه ی برخورد با 
مشتریان خود ندارند و هم یک نوع سردرگمی عمومی 
در میان مردم و شــبکه ی بانکی وجــود دارد که باعث 
گله  مندی صاحبان کســب و کار از اجرای قانون چک 
شده است«.از مهم ترین مشکالت فعلی در اجرای قانون 
جدید چک، عدم وجود وحدت رویه بین بانک ها است که 
از صادرکنندگان در زمان ثبت چک در ســامانه صیاد، 
اطالعات اضافی دریافت می کنند. برخی بانک ها از کاربران، 

به خصوص اشخاص حقوقی، اطالعاتی را دریافت می-
کنند که ضروری نیست؛ بدین صورت که هر چند امکان 
دسترسی به اطالعات صادرکننده چک جهت ثبت در 
ســامانه صیاد از طریق شناســه یکتای درج شده روی 
هر برگه چک وجود دارد، اما برخی از بانک ها اشــخاص 
حقوقــی را ملزم به ثبت اطالعات غیر ضروری می کنند. 
از طرف دیگر، اشخاص حقوقی روزانه تعداد زیادی چک 
در معامالتشان استفاده می کنند که ثبت اطالعات آنها 
در ســامانه صیاد بعد از هر بار صدور چک جدید، کاری 
وقت گیر است. بنابراین الزم است تا بانک ها در سامانه های 
خود اصالحاتــی را انجام داده و صرفا اطالعات ضروری 
را از کاربر دریافت کنند تا مدت ثبت اطالعات چک در 
سامانه صیاد کاهش یابد.از طرف دیگر، صادرکنندگان 
چک در صورتی که برای ثبت و تائید اطالعات چک در 
سامانه صیاد، به صورت حضوری به بانک ها مراجعه کنند، 
دچار سردرگمی می  شوند؛ زیرا متصدیان برخی از بانک ها 
همچنان با فرایند ثبت و تائید چک در سامانه صیاد آشنا 
نیستند و آموزش ندیده  اند. همچنین چون وحدت رویه 
ای در بین بانک ها برای ثبت اطالعات اشاره شده در قانون 
جدید چک، اعم از مبلغ، هویت گیرنده و تاریخ سر رسید 
چک، وجود ندارد، هر بانکی برای ارائه خدمات چک به 
مشتریان خود در سامانه صیاد، برخی اطالعات کاربر را 
دریافت می کند که در قانون به الزامی بودن آن اشــاره 
نشــده و این عوامل باعث سردرگمی صاحبان کسب و 
کار و بروز نارضایتی در بین آنان شــده است. بنابراین 
بایــد بانک مرکزی و بانک ها ضمن ایجاد وحدت رویه در 
فرایند بازخوانی اطالعات از کاربران، نسبت به آموزش 
کارکنان خویش نیز اقدام کنند.یاسر مرادی کارشناس 
ارشــد حقوق بانکی در مورد مشــکالت فعلی کسب و 
کارها در ثبت چک به خبرگــزاری فارس گفت: »گله 

 مندی کســب و کارها به چند نکته برمی گردد؛ از جمله 
عدم فرهنگ ســازی الزم در مردم، عدم آموزش کافی 
کارکنان شبکه ی بانکی و ابهامات و ایرادات متعددی که 
در ایــن زمینه به صورت متکثر وجود دارد و مکانیزمی 
برای پاسخگویی سریع به این ایرادات و شبهات بانک ها 
و مردم وجود نــدارد. این موارد، روند اجرای قانون را تا 
حدودی فرسایشــی می کند. همین عوامل باعث شده 
است که بانک ها یک رویه ی احتیاطی در پیش بگیرند و 
گاهی اوقات اسناد و مدارکی را از مشتریان بخواهند که 
واقعاً الزم نیست و یا گاهی، مثاًل در تفویض اختیار برای 
ثبت یا انتقال چک، وکالت هایی را بدون اقتضائات الزم از 
افراد و صاحبان امضای مجاز بگیرند که واقعاً منطبق بر 
ماده ی ۱۹ قانون چک نیســت. بانک مرکزی تالش و 
پیگیری  های جدی را انجام می دهد. امیدوارم که با مرور 
زمان بتوانیم وحدت رویه ی خوبی را شــاهد باشیم. تا 
زمانی که این ابهامات و مشکالت فاز اول برطرف نشده، 
نباید وارد فاز جدید از جمله اجرای چک الکترونیک یا 
بحث اعتبار سنجی یا سایر موارد از جمله چک موردی 
شد و باید اجرای صحیح همین موارد ادامه پیدا کند. به 
نظر می رســد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید 
نظارت های فعال و مســتمری را به صورت حضوری در 
شبکه ی بانکی ایفا کند تا بتواند به اجرای بهتر این قانون 
کمک کند«.در مجموع، برای اجرای صحیح قانون جدید 
چک، بانک مرکزی باید بر فرایند پیاده ســازی تکالیف 
قانون توسط شبکه بانکی نظارت بیشتری داشته باشد 
و بین عملکرد بانک هــا، وحدت رویه ایجاد کند. با انجام 
این اقدام ها از ســوی بانک مرکزی، مشکالت کاربران، 
به خصوص کاربران حقوقی، برطرف و آنها نیز از مزیت-

های قانون جدید چک بهره مند شده و اعتبار چک در 
معامالت، بیش از پیش افزایش می یابد.

وحدت رویه بانک ها، حلقه گم شده در اجرای قانون جدید چک

در حالیکه بازار داخلی ارز همواره درگیر نوســانات و ریسک است 
و پیــش بینی افق بــازار را از فعاالن اقتصادی به منظور معامله و 
ســرمایه گذاری می گیرد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 
ضرورت بازار آتی ارز را شــرطی برای کاهش ریسک های نرخ ارز 
می داند و به بیان الزامات تشــکیل این بازار پرداخته اســت.، این 
روزهــا بازار ارز دوباره در انتظار توافق نهایی بر ســر برجام و رفع 
تحریم هاست تا با محقق شــدن اخبار مثبت حاصله از مذاکرات 
وین، مسیر کاهش قیمت ها را طی کند، زیرا سرنوشت برجام یکی 
از متغیرهای کلیدی است که بر بازار ارز و چشم انداز معامله گران 
از آینده این بازار تاثیر روانی زیادی دارد و هر خبر مثبت و منفی 
از آن بــر نرخ ها در بازار ارز تاثیر می گذارد. در حالیکه پیش از این 
اخبــار مثبتی مبنی بر روزهای پایانی مذاکرات و تحریم ها مطرح 
می شد اما این بار عدم تمدید توافق فنی ایران و آژانس بین المللی 
به عنوان تهدیدی برای برجام نامبرده می شود که تاثیر منفی خود 
را نیز بر قیمت ها در بازار ارز گذاشــت و این بازار روند صعودی به 
خود گرفت. به گونه ای که شــواهد نشان می دهد که نرخ دالر در 
ساعات آخر معامله در روز گذشته به ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده 
اســت و فعاالن بازار ارز دلیل این افزایش را در عدم تمدید توافق 
فنی می دانند.در شرایطی که نوسانات و ریسک های قیمت در بازار 
ارز، چشم انداز و افق روشنی از این بازار برای فعاالن اقتصادی به 
منظور معامله، ســرمایه گذاری، صادرات و ... قرار نمی دهد؛ بیش 
از پیش ضرورت وجود بازار آتی ارز در کشــور نمایان می شود که 
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی به بررسی تجربه 
بازار آتی ارز و الزامات تشکیل این بازار در کشور پرداخته است.در 
این گزارش آمده است که قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است 
که بر اســاس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه )پول خارجی( 
به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر 
معموالً  پول داخلی معاوضه و عمده معامالت مشــتقات ارزی در 
سررسید کوتاه مدت انجام می شود که سررسید کمتر از یک ماه 
برای مشــتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورس های متشکل 

مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از 
یک ماه نیز وجود دارد.

بازار آتی ارز چیست؟ 
در ادامه این گزارش ذکر شــده اســت: امروزه در کنار مشکالت 
موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات 
ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشــور هزینه های گوناگونی 
برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده 
اســت که وجود بازار مشــتقات ارزی می تواند دست کم بخشی 
از ریســک های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت 
برای فعاالن اقتصادی فراهم کند. با وجود ابالغ آیین نامه اجرایی 
معامالت آتی ارز-ریال در ۲۹ تیر ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان 
نرخ ارز برای صادرکنندگان، به دلیل مســائلی از قبیل غیررقابتی 
بودن نرخ تعیین شــده برای ارز توسط بانک، تحمیل کارمزدهای 
قابل توجه به طرفین، وجود سررســید حداقل یک ماه و حداکثر 
دوازده ماه، هزینه هــای جانبی تعهد پیمان های آتی، امکان عقد 
پیمان تنها برای بنگاه های بزرگ و عــدم وجود بازار ثانوی برای 
خرید و فروش این پیمان و وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، 

زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است. 
طبق اعالم پژوهشــکده پولی و بانکی، در ســال های اخیر بازاری 
غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به بازار معامالت 
فردایی ارز  مشــهور است و در این بازار ذینفعان بازار ارز در پایان 
روز معامالتی، در رابطه باقیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده 
و بر اساس پیش بینی هایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، 
تعهدات دوطرف را بر عهده می گیرند. با توجه به مشکالت مختلفی 
که این بازار از جهاتی همچون عدم شــفافیت، شــبهه دار بودن 
معامالت و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و 

رسمی می تواند ضمن برطرف کردن این مشکالت، منافعی را نیز 
برای ذینفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و 

... داشته باشد.

چرا باید بازار آتی ارز داشته باشیم؟ 
در گزارش پژوهشــکده پولی و بانکی برخی از مهمترین الزامات 

تشکیل این بازار به شرح ذیل اعالم شده است: 
۱( با توجه به لزوم تفکیک بازار آتی ارز در سطح خرد و کالن بهتر 
اســت در وهله اول این بازار به صورت محدود در بین کارگزاران 
عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، 

به تدریج دامنه آن گسترش یابد.
 ۲( الزم است محوریت تشکیل بازار معامالت آتی ارزی نیز بر عهده 
بانک مرکزی باشــد. گرچه انتقال شبکه معامالت آفشور خارج از 
کشور به داخل می تواند نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم 

شدن امکان مدیریت بهتر آن توسط بانک  
مرکزی داشته باشد ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را منوط 
به انتقال شبکه معامالت آفشور به داخل کرد و می توان در شرایط 

کنونی نیز این بازار را تشکیل داد.
 ۳( اگر بانک مرکزی بخواهد خود به عنوان عرضه کننده اصلی در 
این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررســید 
وجود دارد و ممکن اســت ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل 
شــود. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر 
مشــارکت کنندگان در این بازار را فراهم ســازد و خود در قامت 

بازارگردان در این بازار ایفای نقش کند.
۴( در کوتاه مدت می توان معامالت آتی ارز را بر اســاس دو قالب 
حقوقــی یعنی: تعهد بیع در آینده و عقد صلح و با در نظر گرفتن 
برخی مالحظات، طراحی کــرد. برای اجرای صحیح هر دو قالب 

حقوقی، الزم است تدابیر مشخصی در نظر  
گرفته شود تا معامالت مذکور حقیقتاً بر روی کاال )ارز( اتفاق بیفتد 

و نه بر روی تغییرات نرخ ارز. 
 ۵( با توجه به اینکه در ســطح خرد، معامالت بیشــتر به صورت 
توافقی انجام می شود، بهتر است در وهله اول معامالت آتی ارز به 
صورت پیمان آتی ارزی انجام شــود تا انعطاف پذیری بیشتری از 

جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد. 
 6( بــا توجه به لزوم به حداقل رســاندن جهــت دهی بازار آتی 
به بازار نقدی ارز، بهتر اســت نخســت این بازار با سررسید کوتاه 
مدت حداکثر پنج روزه تشکیل شود و در عین حال امکان بستن 
موقعیت معامالتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعاالن این 

بازار در صورت تأیید ناظر فراهم باشد. 
 ۷( با توجه به نزدیک بودن نرخ ســنا )میانگین موزون نرخ بازار 
ارز( به نرخ بازار، بهتر اســت تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار 
نقدی، این نرخ به عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز مالک 

قرار گیرد. 
۸( با توجه به احتمال جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز و بروز 
اختالل در نرخ های آنــی، قرارداد آتی ارز باید به گونه ای طراحی 
شــود که بنای اصلی در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد، مگر 

اینکه با تأیید ناظر امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود.
 ۹( بهتر اســت همزمان با تشــکیل بازار آتی ارز در کوتاه مدت، 
سیاســت های الزم برای مدیریت بازارهای موازی به ویژه طال نیز 

مد نظر قرار گیرد. 
 ۱۰( به منظــور افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق 
آن، می توان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، 

صکوک ارزی و ... نیز استفاده کرد. 
 ۱۱( تشکیل بازار رسمی معامالت آتی ارز در بورس کاالی ایران، 
راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محســوب می شــود و 
می توان از این بستر معامالتی جهت تشکیل بازار معامالت  مشتقه 

ارز در سطح خرد استفاده کرد.

شرطی برای پوشش ریسک های قیمت ارز
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گزیده خبر

باکو:
 ارتش ارمنستان مواضع 

 جمهوری آذربایجان 
را گلوله باران کرد

 وزارت دفاع جمهوری آذربایجــان گزارش داد که ارتش 
ارمنستان بعدازظهر دیروز و صبح دیروز )یکشنبه( مواضع 
نیروهــای این کشــور را در خطوط تمــاس، گلوله باران 
کرده اســت . به گزارشز وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، 
نیروهای ارمنســتان  از نزدیکی روستای مرزی »یوخاری 
شورجا« در شهرستان »واردنیس« این کشور مواضع ارتش 
جمهوری آذربایجان مستقر در مسیر روستای »زیلیک« و 
»امامبینسی« شهربستان آزاد  شده »کلبجر« در قره باغ را 
به طور مستمر گلوله باران کردند . بنا به این گزارش، گلوله 
باران مواضع ارتش جمهوری آذربایجان تلفاتی در برنداشته 
و شــرایط عملیاتی در کنترل واحدهای نظامی این کشور 
قــرار دارد.جمهوری آذربایجــان در جریان درگیری های 
نظامی 44 روزه ســال گذشته سرزمینهای خود از جمله 
شهرستان کلبجر در قره باغ را از اشغال نیروهای ارمنستان 
آزاد کرد .این درگیری ها 20 آبان  ماه ســال گذشــته با 
امضای بیانیه ســه جانبه روســای جمهوری آذربایجان ، 

روسیه و نخست وزیر ارمنستان پایان یافت .

 رایزنی اردوغان و الحریری
 در ترکیه

ســعد الحریری مامور تشکیل کابینه لبنان شنبه شب در 
ترکیه با رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور 
دیدار کرد.به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، این دیدار 
در کاخ »وحید الدین« در اســتانبول برگزار شــده است.
آخرین اوضاع لبنان و منطقه و روابط دو جانبه محور دیدار 
اردوغان والحریری بوده است.بیانیه ای در رابطه با این دیدار 
از سوی دو طرف صادر نشده است.هرچند هدف از این سفر 
اعالم نشده است، اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که 
سفر وی به استانبول برای رایزنی با مقامات ترکیه به منظور 
تشکیل کابینه لبنان صورت گرفته است.تحرکات الحریری 
به کشورهای مختلف اسالمی افزایش یافته است، وی ۳0 
خردادمــاه نیز برای رایزنی با مقامات امارات راهی ابوظبی 
شده بود.این سفر پس از آن صورت می گیرد که الحریری 
ســه هفته پیش، پس از اقامت طوالنی در امارات به لبنان 
برگشــته بود، در آن زمان نیز حضور طوالنی مدت وی در 
امارات این شایعه را ایجاد کرد که او در ابوظبی در بازداشت 
خانگی به سر می برد.حدود هفت ماه است که سعد حریری 
از سوی پارلمان این کشور مکلف به تشکیل کابینه لبنان 
شــده ولی وی تاکنون در این امر موفق نبوده اســت.این 
ناتوانی موجب شــده تا خسارت های این کشور دوچندان 
شــده و باعث شود میشل عون رئیس جمهوری لبنان در 
اواخر اردیبهشت ماه طی نامه ای به پارلمان این کشور اعالم 
کند که عدم تشکیل دولت جدید در چند ماه گذشته ثابت 

کرد که سعد الحریری از تحقق این مهم عاجز است.

ترامپ:
 اگر در انتخابات آمریکا تقلب نشده بود، 
ظرف یک هفته با ایران توافق کرده بودم

رئیس جمهور ســابق آمریــکا بار دیگر با فاجعه توصیف کــردن عملکرد دولت 
»جــو بایدن«، تأکید کرد که اگر در انتخابات ریاســت جمهوری 2020 آمریکا 
تقلب نشــده بود، ظرف یک هفته می توانســت با ایران به توافق برسد.»دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور سابق ایاالت متحده روز گذشته )شنبه( به وقت محلی در 
اولین راهپیمایی تبلیغاتی خود در »اوهایو« از زمان ترک دفتر ریاست جمهوری 
تاکنون، تصریح کرد که جمهوری اســالمی ایران و چین در حال تحقیر ایاالت 

متحده هستند.

بایدن در حال نابود کردن آمریکا است
بنا بر گزارش خبرگزاری روســی »تاس«، رئیس جمهور سابق ایاالت متحده بار 
دیگر با انتقاد از دولت فعلی کشورش گفت که »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
در حــال نابود کردن آمریکا اســت.وی عملکرد پنج ماهــه دولت بایدن را یک 
»فاجعه کامل« توصیف کرد و گفت: »جرایم رو به رشد است، قتل ها رو به رشد 
اســت، خارجی ها در حال عبور از مرز ما هستند. هیچ کس تاکنون چیزی شبیه 

به این را مشاهده نکرده بود«.

ایران و چین و روسیه در حال تحقیر ایاالت متحده هستند
رئیس جمهور سابق آمریکا سپس بدون آن که توضیحی درباره منظورش از واژه 
»تحقیر« بدهد، ادامه داد: »چین، روسیه و ایران در حال تحقیر کشور ما هستند. 
جو بایدن در حال تخریب کشورمان است«.ترامپ که در سال 20۱۸ به صورت 
یکجانبه برجام را ترک کرد و سیاست »فشار حداکثری« علیه جمهوری اسالمی 
ایران را در پیش گرفت، هرگونه طرح بایدن برای بازگشــت به توافق هسته ای 
ایران را عاملی برای نابودی رژیم صهیونیســتی توصیف کرد که ممکن است به 

یک جنگ بزرگ منتهی شود.

بازگشت به برجام موجب نابودی اسرائیل می شود
ترامپ در این خصوص گفت: »هم اکنون بازگشت به سوی توافق ایران در حال 
رخ دادن اســت که این قضیه اســرائیل را نابود می کند یــا این که به احتمال 
بیشتر به یک جنگ بزرگ تر منتهی می شود«.وی سپس با دفاع از سیاست های 
دولت خود در قبال جمهوری اســالمی ایران گفت: »ما از توافق هسته ای ایران 
که مطابق با آن ۱۵0 میلیارد دالر به ایران داده شــد، خارج شــدیم. فکر کنید، 
چــه توافق احمقانه ای بود و حاال دوباره می خواهیــم آن را تکرار کنیم. اگر در 
انتخابات آمریکا تقلب نشــده بود و این انتخابات به سرقت نرفته بود، ظرف یک 
هفته با ایران توافق کرده بودیم«.این اولین بار نیســت که رئیس جمهور سابق 
آمریکا از زمان کنار رفتن از سمت ریاست جمهوری ایاالت متحده، در مناسبات 
مختلف مدعی می شــود در صورت پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریــکا ظرف یک هفته با ایران توافق می کرد.در یکــی از جدیدترین موارد از 
ادعاهای خود، اواســط خردادماه امسال، ترامپ طی سخنرانی در مجمع ساالنه 
حزب جمهوری خواه در ایالت کارولینای شــمالی، ضمن ایراد ادعاهای تکراری 
علیه ایران، سیاست خارجی دولت جو بایدن را »شرم آور« خواند و ادعای تکراری 
خود درباره »توافق با ایران« ظرف مدت زمانی کوتاه را تکرار کرد و گفت: » »)اگر 
من رئیس جمهور بودم و با ایران توافق می کردم( آن توافق، یک توافق عالی بود«. 

انتخابات 2020 آمریکا، »جنایت قرن« بود
رئیس جمهور آمریکا در بخشــی دیگر از سخنان خود به انتقاد از سیاست های 
مهاجرتــی بایدن پرداخت و از هواداران خود خواســت که برای بازپس گرفتن 
اکثریت در کنگره آمریکا به حزب جمهوری خواه کمک کنند.رئیس جمهور سابق 
آمریکا بار دیگر با تکرار ادعاهای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 
آمریــکا، این انتخابات را »جنایت قرن« توصیف کرد.وی در این خصوص گفت: 
»به نظر من، آن چه در ماه نوامبر )انتخابات 2020 آمریکا( رخ داد، جنایت قرن 
بود زیرا هم اکنون ما در مــرز خود بحران داریم و به دلیل تمامی آن چیزهایی 
که در حال حاضر در کشــور ما در حال رخ دادن است«.دونالد ترامپ در ادامه 
افزود که »سوم نوامبر )2020(، شرم آور بود. انتخابات عصر سوم نوامبر به پایان 
رســید و سپس وقایع شروع به رخ دادن کرد. ما در انتخابات شکست نخوردیم، 
خیر، ما شکســت نخوردیم«.ترامپ بار دیگر مدعی شد که به واسطه تقلب های 
مرتبط به رأی گیری از راه دور، انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، یادآور 
انتخابات سال 2004 اوکراین بوده اســت.وی ادامه داد: »آن چه که در این جا 
)آمریکا( رخ داده است، شبیه به چیزی است که وزارت خارجه آمریکا زمانی در 
کشورهای کمونیست منتقد آن بوده است و آن وقوع تقلب در نتایج رأی گیری  
غیرحضوری و از راه دور اســت. آن ها به طور غیرقانونی شــمارش آراء را تغییر 
می دادند. می گفتند، این اتفاق در ســال 2004 در اوکراین رخ داده است. حاال 
همــان اتفاق همین جا )در امریکا( به وقوع پیوســته اســت و مــا این را ثابت 
می کنیم«.بنا بر گفته ترامپ، تخلفات انتخاباتی مشابهی در شهرهای دیترویت 

ایالت »میشیگان«، »فیالدلفیا« پنسیلوانیا و »آتالنتا« جورجیا رخ داده است.
رئیس جمهــور ســابق ایاالت متحــده آمریکا مدعی شــد کــه در دولت وی 

پیشرفت های زیادی در زمینه سیاست داخلی و خارجی آمریکا رخ داده است.
وی سپس ادامه داد: »ما داعش را نباود کردیم. با ژنرال های ارشد، داعش را نابود 
کردیم و ]ابوبکر[ البغدادی )ســرکرده داعش( را تالش می کرد مجدداً این گروه 
را احیا کند، کشتیم. در جاده ها، بمب های دست سازی کار گذاشته شده بود که 

بسیاری از سربازان ما را از بین برده بود«.

ویروس کرونا از آزمایشگاه »ووهان« بیرون آمده است
رئیس جمهور سابق آمریکا در بخشی از سخنان خود، پیشرفت در زمینه ساخت 
و تولید واکســن کرونا در ایاالت متحده را مرهون زحمات خود دانســت و بار 
دیگر مدعی شــد که از همان ابتدا بر این باور بوده اســت که ویروس کرونا از 
آزمایشگاهی در ووهان چین بیرون آمده است و این در حالی است که بایدن به 
تازگی تصمیم گرفته است در خصوص این فرضیه تحقیقاتی صورت دهد.ترامپ 
با مطرح کردن مجدد ادعای منشأ چینی ویروس کرونا گفت: »چین موظف به 

پرداخت تریلیون ها و تریلیون ها دالر به ما است«.

جمهوری خواهان در 2020 کنترل کنگره را به دست می آورند
دونالد ترامپ سپس در بخش دیگر سخنان خود هیچ اشاره ای به این نکته نکرد 
که آیا قصد دارد مجدداً در ســال 2024 در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
کاندید شــود یا خیر و فقط موضوع جنجال های پیش رو برای کاخ ســفید را 
مطرح کرد و مدعی شــد که جمهور خواهان مجــدداً در انتخابات میان دوره ای 
2022، کنترل مجلس نمایندگان و ســنا را به دست خواهند آورد.پیش از این 
دونالد ترامپ به صورت تلویحی از ابراز آمادگی خود برای مشارکت در انتخابات 
ریاست جمهوری 2024 آمریکا خبر داده است و در یکی از مصاحبه های خود در 
پاســخ به سؤال خبرنگار گفته بود: »اگر برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 

نامزد شوم، طرفداران و حامیان من خیلی خوشحال خواهند شد.

تکاپوی بی حاصل گروسی؛

 مدیرکل آژانس دچار سوءبرداشت شده است
مدیــرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی در حالــی این روزها 
متوسل به شورای حکام و شورای امنیت شده تا سرنوشت تفاهم 
منقضی شــده ایران و آژانس را مشخص کند که به گفته مقامات 
ایرانی هر تصمیمی در این زمینه اتخاذ شود در چارچوب تعهدات 
ایران به آژانس نیســت.، سوم اســفند ۱۳۹۹ بود که در پی سفر 
»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران 
و رایزنی های انجام شــده با »علی اکبر صالحی« رئیس سازمان 
انرژی اتمــی و »محمدجواد ظریف« وزیر امــور خارجه ایران و 
پیش از اجرایی شدن تصمیم جمهوری اسالمی ایران برای توقف 
داوطلبانه پروتکل الحاقی در راستای اجرای قانون »اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران«، سازمان انرژی 
اتمی و نهاد دیده بان هسته ای سازمان ملل در خصوص یک تفاهم 
فنی موقت ســه ماهه توافق کردند.براساس ماده ۶ طرح مصوب 
مجلس، دولت جمهوری اسالمی ایران موظف شد در صورت عدم 
اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 4+۱ 
)آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه( در قبال ایران و عادی 
نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش 
کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشــت کامل و ســریع 
ارز منابــع حاصل از فروش، دو ماه پس از الزم االجرا شــدن این 
قانون در مجلس شــورای اسالمی، نظارت های فراتر از پادمان از 
جمله اجرای داوطلبانه ســند )پروتکل( الحاقی را متوقف کندبر 
طبق تفاهم حاصله بین ایران و آژانس، ایران تا سه ماه اجازه داد 
دوربین های نصب شــده در ۸ تاسیسات یا ساختمان به منظور 
ضبــط داده ها در محــل خود حفظ و به کار خــود ادامه دهد و 
همچنین در این مدت سوابق کامل برخی فعالیت ها مانند کیک 
زرد، آب ســنگین و ماشین ها را حفظ کرد. همچنین عنوان شد 
کــه ایران به اجرای کامل و بــدون محدودیت موافقتنامه جامع 
پادمــان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه می دهد. در این تفاهم 
آمــده بود که داده ها و ســوابق مزبور در این دوره ســه ماهه در 
صورتی و زمانی به آژانس ارائه می شــود که ایران تصمیم بگیرد 
اجرای تعهدات مرتبط هســته ای خود تحت برجام را در همین 
دوره از ســربگیرد که طبیعتا بعد از رفع کامل تحریم هاست. در 
غیــر این صورت، تمامی این اطالعات در پایان ماه ســوم حذف 
و پاک خواهند شــد. حدود یک ماه بعد، مذاکرات وین به منظور 
احیای برجام در فروردین ماه کلید خورد و تاکنون ۶ دور مذاکره 
در این راســتا صورت گرفته است. این مذاکرات ادامه یافت و در 
این میان تفاهم فنی ایران و آژانس ســوم خرداد ماه پایان یافت 
و پس از آن بود که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی 

در نامه ای به گروســی اعالم کرد که ایران این بار تصمیم گرفت 
تا تفاهم فنی مشترک را تمدید نکند، اما با هدف تمهید فرصت 
بیشتر برای ایجاد پیشرفت و به نتیجه رساندن گفت وگوهای فنی 
ایران و آژانس، ثبت و نگهداری داده ها را برای یک ماه دیگر ادامه 
دهد. این روند، یعنی ثبت و نگهداری داده ها تا سوم تیرماه ادامه 
یافت.در همین راستا »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز جمعه چهارم تیر ماه در گزارشی به شورای حکام 
آژانس و شورای امنیت اعالم کرد که این یک ماه هم تمام شده و 
ایران به درخواست های آژانس پاسخی نداده که این تفاهم فنی را 
مجددا ادامه دهد و تمدید کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
بیانیه ای در این خصوص اعالم کرد که »رافائل گروسی« مدیرکل 
آژانس روز ۱۷ ژوئن نامه ای به مسئوالن ایرانی درباره تفاهم فنی 
مشــترک ایران و آژانس نوشته اما »ایران به این نامه پاسخ نداده 
و مشــخص نکرده که آیا قصد حفظ کــردن توافق فعلی را دارد 
یا خیــر.« این گزارش مدیرکل، واکنــش »کاظم غریب آبادی« 
نماینده دائم ایران در آژانس را به همراه داشــت و جمعه شــب 
در اظهاراتی ضمن انتقاد از گزاش گروســی با بیان این که ایران 
متعهد به تعهدات پادمانی است، نه کمتر و نه بیشتر، گفت: آژانس 
هیچگونه وظیفه ای برای ارائه گزارش در مورد تفاهم منقضی شده 
مشــترک و ثبت داده ها نداشــته و ندارد. وی بیان کرد: هر چند 
تفاهم فنی مشترک سه ماهه بین آژانس و ایران صورت گرفت، اما 
باید توجه داشت که مبنای این تفاهم، تسهیل مذاکرات سیاسی و 

کمک به موفقیت آن در جهت مختصات مدنظر کشورمان بود و نه 
الزام ایران نسبت به اجرای خواست آژانس.

 نقش آژانس صرفا در حد یک مجری است
غریب آبادی با بیان این که بر اساس تصمیم سیاسی ایران، نقش 
آژانس صرفا در حد یک مجری اســت، خاطرنشــان کرد: بعد از 
گذشت ســه ماه، ایران دیگر این تفاهم را با آژانس تمدید نکرد 
و صرفا در چارچوب تصمیمی سیاســی به مدت یک ماه دیگر به 
ثبت داده ها ادامه داد. ادامه یا عدم ادامه این فرآیند، هیچ ارتباطی 
با تکالیف پادمانی ایــران ندارد، چرا که ایران همچنان به اجرای 
تعهدات پادمانی خود ادامه می دهــد.وی گفت: اگرچه مدیرکل 
آژانس در گزارش خود بر اهمیت حیاتی تداوم فعالیت های راستی 
آزمایی و نظارت در ایران و ثبت داده ها تاکید کرده، ولی بایستی 
خاطرنشان کنم که ایشان باید این تصور غلط خود را اصالح کند 
که نباید ثبت داده ها را با این موضوع پیوند دهد.  بدون شــک، 
هر تصمیمی که ایران در این رابطه بگیرد، صرفا مبنای سیاسی 
خواهد داشــت و آژانس نمی تواند آن را به عنوان حقی برای خود 

تلقی کند.

 تصمیمی که باید در تهران گرفته شود
گفتنی است، »ســید عباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه و رئیس هیأت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات وین نیز 

۳0 خرداد ماه پس از نشســت کمیسیون مشترک برجام و پایان 
دور ششم مذاکرات وین درباره پایان فرصت یک ماهه تفاهم فنی 
بین ایران و آژانس و مباحث مورد گفت وگویش با رافائل گروسی 
مدیرکل آژانس اظهار داشــت: گفت وگویی که با مدیرکل آژانس 
داشــتم بســیار جامع بود، هم این موضوع را در برگرفت و هم 
موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس که باید مورد حل و فصل 
قرار بگیرد و همین طور نحوه کمک آژانس به پیشرفت مذاکرات 
را.معاون وزیر خارجه درباره تمدید تفاهم فنی بین ایران و آژانس 
نیز بیان کرد: درباره این موضوع بحث شــد و این موضوع مهمی 
است که در تهران تصمیم گیری خواهد شد و من هیچ قضاوتی 

در این خصوص ندارم.

 اگر مذاکرات در جریان نبود، نه آن تفاهم سه ماهه فنی را 
با آژانس داشتیم و نه تداوم یک ماهه آن

عالوه بر این، »کاظم غریب آبادی« در اظهاراتی دیگر بیان کرد: 
در پاســخی که به مدیرکل دادیم گفتیم که جمهوری اســالمی 
ایران ملــزم به اجرای تعهدات فراتر از  پادمان نیســت و اگر ما 
داوطلبانه اقدام به ضبط این داده ها کردیم، به منزله این نیست که 
ما تعهدی نزد آژانس داشتیم و حاال شما بخواهید از آن به عنوان 
حق آژانس از آن یاد کنید و مکررا حق تان را از جمهوری اسالمی 
ایران مطالبه کنید. غریب آبادی گفت: ظاهرا آقای مدیرکل آژانس 
این را اشتباه فرض کرده و برای خودش حقی قائل کرده است که 
مکررا این موضوع را پیگیری می کند.نماینده دائم ایران در آژانس 
خاطرنشــان کرد: همان زمانی که ما این تفاهم مشترک فنی را 
با آژانس داشــتیم با هدف کمک به مذاکرات سیاسی در جهت 
رفع تحریم ها و توفیق ایــن مذاکرات بود. اگر بحث مذاکرات در 
جریان نبود، نه آن تفاهم ســه ماهه فنی را با آژانس داشتیم و نه 
تداوم یک ماهه آن را.غریب آبادی عنوان کرد: اگر هم جمهوری 
اسالمی ایران هر تصمیمی را در این رابطه بگیرد، باز ارتباطی به 
آژانس بین المللی انرژی اتمی پیدا نمی کند. یعنی باز در چارچوب 
تعهــدات ما و ِدین به آژانس بین المللی انرژی اتمی نیســت.وی 
گفت: اگر مسئوالن و دستگاه های ذیربط تصمیمی در این رابطه 
بگیرند چــه در رابطه با تداوم آن و چــه در رابطه با عدم تداوم 
ضبــط داده ها )داده های دوربین ها( بــاز ارتباطی به آژانس پیدا 
نمی کند. تصمیم، تصمیمی خواهد بود که صرفا مبنای سیاسی 
خواهد داشت. در واقع ما آژانس را در اینجا به عنوان یک مجری 
می بینیم، نه به عنوان کســی که نهاد مسئولی در این جا باشد و 

بخواهد حقی به گردن داشته باشد. 

ایران، روســیه و ترکیه در حال ســاخت الگویــی نوین از 
پیوندهای دوجانبه هســتند. این ۳ کشور، رها از اتحادهای 
رسمی، نشان می دهند که می توان برای محدود کردن نفوذ 
غرب باهم کار کرد و هم زمان از هم پیمانی افراطی با یکدیگر 

هم برکنار ماند.
، امیل اودالیانی )Emil Avdaliani(، کارشناس مسائل اوراسیا 
 )eurasiareview(در یادداشــتی که در سایت اورآســیا ریویو
منتشر شــده به ابعاد روابط ایران، روسیه و ترکیه پرداخته 

است که از نظر خوانندگان می گذرد.
۱. ایران، روســیه و ترکیه در حال ســاخت الگویی نوین از 
پیوندهای دوجانبه هســتند. این ۳ کشور، رها از اتحادهای 
رسمی، نشان می دهند که می توان برای محدود کردن نفوذ 
غرب باهم کار کرد و هم زمان از هم پیمانی افراطی با یکدیگر 
هــم برکنار ماند. ایــن ترکیب منافِع همبســته و متناقض 
که ویژگی الگوی نوین اورآســیایی روابط دوجانبه را شکل 

می دهد، حاصل دگرش نظم جهانی است.
2. از آنجــا که غربی هــا تمایل دارند ایــده  همکاری میان 
ملت ها را در چارچوبی اصولــی و هنجاری قرار بدهند، چه 
این همکاری نوعی اتحاد باشد و چه سازوکار قانونی دیگری 
)نظیر آنچه در غرب وجود دارد(، تحلیل گران و کارشناسان 
همکاری جاری میان روسیه، ترکیه و ایران را به اشتباه نوعی 
اتحاد تعریف کرده اند. چنین تعریفی هم کوچک شــمردن 
و هــم نوعی بزرگنمایــی از تعامل بین این ۳ کشــور مهم 

اورآسیایی است.
۳. این ۳ کشــور اتحادی رسمی را تشــکیل نداده اند، بلکه 
عکس این مســاله در جریان اســت. آنها همکاری، رقابت و 
کمک یکدیگــر را دریافت می کنند و زمانی که شــرایط را 

مساعد می بینند به یکدیگر پشت می کنند.
4. این نوع از تعامل بسیار شبیه روابط بین کشورهای اروپایی 
در قرن نوزدهم است، زمانی که بی اعتمادی بسیار رایج بود، 
اما با این حال قدرت ها تمایل داشــتند که هنگام ضرورت، 
به زمینه های مشــترک دست یابند و برای پرهیز از تحمیل 
اراده  قدرتی بر قدرت های دیگر به نوعی موازنه برســند. آنها 
همچنین باور داشتند که دگرش نظم جهانی رویدادی است 

که باید از آن ترسید.
۵. تهدیدهــای مختلف باعث نزدیک شــدن ایران، ترکیه و 
روسیه به یکدیگر شد: جنگ سوریه، تروریسم و افراط گرایی 
و تا حدی جدایی طلبی کردها. به ویژه، فشــاری که از سوی 
آمریــکا با درجات مختلف بر هر یک از این ۳ قدرت تحمیل 
شــد، عامل تحکیم همکاری آنها برای مقاومت در برابر نظم 

جهانی لیبرال بود.
۶. ایران، روسیه و ترکیه در پی بازسازی نظم  جهانی  هستند، 
زیــرا دیگر از مقررات پس از دوران جنگ ســرد بهره کافی 
نمی برند. هر یک از آنها خواســتار جایگاه و فضایی در نظم 

جهانی است تا در آن موازنه ایجاد شود.

۷. با این حال، این ۳ کشور در زمینه عمق و وسعت تغییرات 
الزم، ایده هــای متفاوتــی دارند. ایران در پــی بازنگری ای 
کامل در نظم جهانی اســت، چرا که شور و اشتیاق انقالبی 
و چشم انداز ژئوپلیتیک این کشور در تقابل تمام  عیار با نظم 

جهانی تحت رهبری آمریکا قرار دارد.
۸. روسیه نیز قدرتی تجدیدنظرطلب است اما مطالبات این 
کشور برای تغییرات اساسی در نظم جهانی چندان بنیادی و 
افراط گرایانه نیست، چرا که روسیه از نظم جهانی لیبرال به 

برخی منافع دست می یابد.
۹. ترکیــه در پی ایجاد توازن بین آمریکا و روســیه اســت. 
ایــن موازنه یکی از مهم ترین جنبه های سیاســت آنکارا در 
خاورمیانه و مدیترانه اســت. ترکیه بــاور دارد که در فرایند 
دگرش نظم جهانی، این کشــور باید با توجه به منافعش در 
همکاری با هر یک از بازیگران جهانی آزاد باشد، اما هیچ یک 

از این همکاری ها نباید همیشگی تلقی شود.
۱0. مردم روســیه، ترکیه و ایران تجربه مشابهی از مبارزات 
ضدامپریالیستی دارند. آنها باور دارند که »اورآسیا« می تواند 
جایگزینی برای سلطه  فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی 

غرب فراهم کند.
۱۱. کشــورهای کوچکتر منطقه نیز برای ایــران، ترکیه و 
روســیه نوعی »مالکیت منطقه ای« قائل هســتند که باعث 
می شود در همکاری های دوجانبه در حل مسائل منطقه ای، 

بدون مشارکت طرف های سوم، اولویت پیدا کنند.
۱2. در همین راســتا، ترکیه و روســیه دیدگاهی مشترک در 
دریای سیاه داشتند و به دنبال جنگ دوم قره باغ با یکدیگر در 
قفقــاز جنوبی همکاری کردند. در لیبی و همچنین در منازعه 

اخیر بین اسراییل و حماس نیز همکاری مشابهی انجام شد.
۱۳. ایران و روســیه نیز در دریای خزر منافع مشترک دارند. 
هیچ قــدرت خارجی اجــازه ورود به این منطقــه را ندارد و 
کشورهای کوچکتری که به این دریا دسترسی دارند باید منافع 
تهران و مسکو در عرصه انرژی و امنیت را به رسمیت بشناسند.

۱4. اشــتیاق این ۳ کشور برای به حاشــیه راندن غرب در 
برخی از راه کارهای گوناگون کاماًل نمایان است. گفتگوهای 
آستانه چیزی نیست به جز تالش در راستای ارائه  دیدگاهی 
جایگزین برای مشــکل ســوریه. تالش های مشابهی نیز در 
قفقاز جنوبی انجام شد و ترکیه و ایران نوعی بسته  امنیتی و 
همکاری منطقه ای را پیشنهاد کردند که غرب در آن جایی 

نداشت.
۱۵. روســیه از دیرباز در آرزوی بهبود روابط با ترکیه و ایران 
بوده است. حتی در دوران اتحاد جماهیر شوروی نیز، مسکو 
برای پیشــبرد نوعی از همکاری ها با این دو کشور برای کنار 
زدن غرب تالش کرد. پس از فروپاشی شوروی، ایران و ترکیه 
به تدریج ســتون های بلندپروازی های روســیه برای ایجاد 
سیاست خارجی فعال تر در خاورمیانه و بازسازی نظم جهانی 

موجود شدند.

۱۶. هرچند جریان های اصلی منطقه ای و جهانی کنونی این 
۳ کشور را به هم نزدیک تر می کنند، اما این بدان معنا نیست 
که تمام طرفین برای ایجاد گروهی رسمی با تعهدات ائتالفی 
رسمی تالش خواهند کرد. این ویژگی همان چیزی است که 

ایران، ترکیه و روسیه را از غرب متمایز می کند. 
۱۷. این ۳ کشور نبود اتحادی رسمی را نوعی مزیت می دانند. 
چنیــن ویژگی ای به ایران، روســیه و ترکیه ایــن امکان را 
می دهد تا روی حوزه های نفوذ اساسی یکدیگر مانور بدهند، 

در آنها موازنه ایجاد کنند و به آنها احترام بگذارند.
۱۸. این گرایش برای یافتن زمینه های مشترک بدون تعهدات 
رسمی یکی از ویژگی های جهان پسا  -تک قطبی است. روسیه 
و چین رســماً از تشــکیل اتحاد پرهیز می کنند – در واقع 
آنها مدعی هســتند که هر گونه اتحــادی می تواند اهداف و 
نیت های خیرخواهانه آنها نسبت به یکدیگر را تضعیف کند. 
هر چند این ادعا بیشتر نوعی لفاظی برای پنهان کردن نبود 
مشــترکات فرهنگی یا ویژگی های ضروری شکل گیری هر 
گونه اتحاد ژئوپلیتیکی است، اما این رفتار، بخشی از گرایشی 
نوظهور در کشــورهای اورآسیایی است که مانورپذیری را به 

تعهدات رسمی دست و پاگیر ترجیح می دهند.
۱۹. برای روسیه، همکاری تنگاتنگ با ترکیه و ایران به این 
دلیل مفید است که این همکاری اهرمی علیه غرب است و 
این امکان را به مســکو می دهد که مسائل حیاتی در دریای 

سیاه، قفقاز، دریای خزر و سوریه را حل کند.
20. با توجه به آنچه گفته شــد، نمی توان به طور قطع ادعا 
کرد که روسیه تا چه حد خواهان قطع کامل روابط ترکیه با 
ناتو اســت. به بیان دیگر، ترکیه به عنوان عضوی از ناتو –که 
بــه طور مداوم تنش های درون ائتالفی ایجاد می کند – بیش 
از ترکیه ای که عضو ناتو نیســت و ایجاد دردســر نمی کند 
برای روســیه نفع دارد. خروج ترکیه از ناتو مشکالت داخلی 
این ائتالف را کاهش داده و حتی چه بســا اهمیت ترکیه در 

حسابگری های ژئوپلیتیکی روسیه را کاهش دهد.
2۱. از نگاه مسکو، حفظ روابط نزدیک با آنکارا و تهران وزنه  
ژئوپلیتیکی محدودکننده ای است اما کناره گرفتن از آنها نیز 
زیان آور خواهد بود. روسیه تالش می کند موازنه ای شکننده 

را با ایران و ترکیه حفظ کند.
22. بدیهی اســت که ترکیه و ایران نیز خط مشی خودشان 
را دارند. هر یک از این دو کشور از کارت روسیه برای گرفتن 
امتیازاتی از غرب استفاده می کنند و هیچ یک از این دو کشور 

خواهان قطع کامل روابط با غرب نیست.
2۳. ترکیه می داند که برغم اینکــه اتحاد بیش از حدش با 
غرب علیه شــوروی در دوران جنگ سرد برای آنکارا بسیار 
پرهزینه بود، اما اتحادش با روســیه در قالب موازنه ای علیه 
آمریکا نیز می تواند زیانبار باشد. ایران نیز تمایل ندارد که در 
این بازی فقط به کارت روسیه وابسته باشد. ایجاد موازنه ای 

بین غرب، چین و روسیه بهترین گزینه برای تهران است.

ایران، روسیه و ترکیه: 

الگویی اوراسیایی از روابط ۳ جانبه
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شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد زمانی که سرفه می کنید مزه 
فلز را در دهانتان احساس کرده باشید. این موضوع می تواند به دالیل 
متعددی بروز کند. برای مثال، احتمال دارد این موضوع ناشــی از 
ابتال به یک عفونت در بخش باالیی دستگاه تنفس باشد. در حقیقت 
سرفه  مداوم می تواند باعث باال آوردن قطرات کوچک خون به همراه 
مخاط به دهان شــده و همین موضوع باعث بروز مزه فلز در دهان 
شود. گرچه این موضوع به طور عمومی گویای ابتال به عفونت هایی 
مانند سرماخوردگی است، اما موارد دیگری نیز می توانند باعث بروز 
این موضوع شــوند که باید مورد توجه قرار گیرند. بروز مزه فلز در 
دهان یک عالمت هشدار دهنده است، اما به طور عمومی به معنای 

یک مورد اضطراری پزشکی نیست.

محققان اظهار داشــتند که خوردن گوشــت قرمــز کمتر، توصیه 
استاندارد پزشــکی برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ است، اما 
نحوه جهش سلولی در این زمینه هنوز مشخص نیست. در گوشت 
قرمز، مواد شیمیایی ای وجود دارد که می توانند باعث آلکیالسیون 
شوند. سطح باالیی از آسیب آلکیالسیون تومور فقط در بین بیمارانی 
دیده می شــود که به طور متوسط بیش از ۱۵۰ گرم گوشت در روز 
مصــرف می کنند، تقریباً معادل دو یا چند وعده غذایی. از ســوی 
دیگر گروهی از پژوهشــگران در سال ۲۰۱۹ در یک نتیجه گیری 
جنجالی اعالم کرده بودند که به کاهش مرگ و میرهای ناشــی از 
ابتال به ســرطان روده بزرگ به کمک پرهیز از مصرف گوشت قرمز 

اطمینان زیادی ندارند.

تحقیقات جدید علمی نشان داده است که بین نوع تغذیه و آلزایمر 
ارتباط مســتقیم وجود دارد؛ بنابراین، بــرای کاهش خطر ابتال به 
زوال عقــل، برخی از مواد غذایی بایــد از رژیم غذایی روزانه حذف 
شــوند. مواد غذایی مانند شیرینی و نوشــابه که بار ها فرآوری شده 
اند، ابتدا باید از رژیم غذایی روزانه حذف شــوند؛ زیرا ممکن است 
باعث التهاب در مغز و آسیب به سلول های عصبی شوند. دانشمندان 
یک دانشگاه بریتانیایی رابطه بین گرفتگی عروق و خوردن غذا های 
سرشار از قند را ثابت کرده اند. دانشمندان از دانشگاه جنوب استرالیا 
معتقدند که غذا های پرادویه و ادویه جات نیز خطرناک هســتند، 
زیرا حاوی کپسایســین هستند که بر حافظه و فعالیت ذهنی تأثیر 

منفی می گذارد. 

 مزه فلز 
در دهان نشانه چیست؟

مصرف گوشت قرمز واقعا منجر 
به سرطان می شود؟

 خطرناکترین مواد غذایی
 برای مغز

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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خشکسالی روستای منصوره در۴۰ کیلومتری شهرستان شادگان 

فروش کل سهام پاناسونیک در تسال
یکی از قدیمی ترین همکاران تسال یعنی پاناسونیک تمامی سهام خود در این شرکت را با قیمت حدود ۴۰۰ میلیارد ین )۳.۶ میلیارد دالر( 
به فروش رسانده است. این شرکت کمپانی به خاطر کاهش تکیه خود به تسال و افزایش سرمایه الزم برای سرمایه گذاری ها اقدام به چنین 
کاری کرده است. پاناسونیک یکی از تأمین کنندگان باتری تسال بوده و بخشی از کسب وکارش به این خودروساز آمریکایی وابسته است. 
البته فروش سهام پاناسونیک تأثیری روی تأمین باتری تسال نخواهد داشت. پاناسونیک در سال ۲۰۱۰ میزان ۱.۴ میلیون سهم تسال با 
قیمت کل ۳۰.۱ میلیون دالر خریداری کرده بود. البته از آن زمان تاکنون ارزش سهام تسال به طور قابل توجهی افزایش یافته و از ۲۱.۱۵ 
دالر زمان خرید توسط پاناسونیک به ۶۷۹ دالر در روزهای اخیر رسیده است. همین موضوع باعث شده ایالن ماسک یکی از ثروتمندترین 
افراد روی زمین باشد. البته نگرانی هایی درباره ادامه دار بودن یا نبودن افزایش ارزش سهام تسال وجود دارد. هیدکی یاسودا یکی از تحلیل 
گران بازار گفته است: بازار داغ رمز ارزها شاید باعث شده بود قیمت سهام تسال باالتر از ارزش واقعی اش باشد و این زمان خوبی برای فروش 
سهام این شرکت می باشد. اگرچه پاناسونیک در ابتدا پشتیبانی مالی از تسال را پیشنهاد کرده بود اما مدیران دو شرکت در طول این سال ها 

وارد معامالت دیگری هم شده اند و تسال با شرکت های دیگری همچون LG Chem و CATL نیز قرارداد تأمین باتری امضا کرده است. 

چه کسی برای تنها سهمیه المپیک دوومیدانی زنان تصمیم گرفت؟
مشخص نیست تصمیم گیری برای اختصاص سهمیه یونیورسالیتی به فرزانه فصیحی بر چه اساسی و با تصمیم چه کسی بوده است. فرزانه 
فصیحی دونده ۱۰۰ متر ایران روز گذشته از طریق سهمیه یونیورسالیتی به المپیک توکیو راه پیدا کرد تا تنها نماینده دوومیدانی زنان در 
این بازی ها و نهمین زن ایران در توکیو باشد اما این ماجرا سواالت و ابهاماتی را ایجاد کرده است چرا که فصیحی به دست خود سهمیه را 
بدست نیاورده است بلکه تک سهمیه دوومیدانی زنان به فصیحی داده شده است. یونیورسالیتی سهمیه ای است که فدراسیون های جهانی  به 
کشورهایی اختصاص می دهند که یا در بخش زنان سهمیه ندارند یا نمی توانند ورودی بگیرند که با درخواست مسئوالن کشورها برای کسب 
این سهمیه، بررسی های الزم را انجام می دهد و سهمیه ها را توزیع می کنند اما مالک انتخاب ماده ۱۰۰ متر و فصیحی برای المپیک چه بوده 
است؟ دوومیدانی زنان ایران در حال حاضر در هیچ ماده ای شرایط کسب سهمیه المپیک را ندارد، حتی فرزانه فصیحی که به عنوان نماینده 
ایران انتخاب شــده با رکورد ورودی دوی ۱۰۰ متر فاصله دارد. بهترین رکورد فصیحی ۱۱.۶۱ ثانیه و ورودی بازی های توکیو ۱۱.۱۵ ثانیه 
است ضمن اینکه او بیشتر در ۶۰ متر داخل سالن تخصص دارد و موفق بوده تا در ۱۰۰ متر. این دونده هرچند تالش زیادی کرد اما موفق به 
کسب ورودی از طریق رکورد نشد. در ماده های دیگر هم شرایط همین است و شانس المپیکی شدن از طریق رکورد و رنکینگ وجود ندارد. 

کاپو است تو بیخود و ایام رد ت
تو خفته و ره رپ ز چیپ و اتبست

همواره هن این دلو را طنابستآبی بکش از چاه زندگانی
بگذشت هم و سال وین عجب نیست

این اقفله عمریست رد شتابست ر شو، ای بخت خفته چوپان بیدا
کاین بادهی راحتگه ذئابست کای راهنورد، این ره صوابسترب گرد از آرنه هک دیو گوید زریاک سئوال تو بی جوابستز انوار حق از ارهمن هچ رپسی

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ بان
هفتمین شــماره از مجله »فرهنگ بان« ویژه ویلیام 
فاکنر، نویســنده و شــاعر امریکایی منتشر شد. این 
شماره از »فرهنگ بان« با مطالبی چون: »سال شمار 
زندگی ویلیــام فاکنر« از مهدی هوره و »مرثیه خوان 
زوال جنوب: مروری بر آثار ویلیام فاکنر« از مشــیت 
عالیی همراه اســت.  همچنین در بخش »از ویلیام 
فاکنــر«، ترجمه هایی چون »خطابه نوبل« از مهرداد 
رحیمی مقدم، »راســت قامتان )داســتان(« از صفدر 
تقی زاده، »گذشــته هرگز تمام نمی شــود« از علی 
بهروزی، »درباب نویســندگی« از علــی خزاعی فر، 
»دربــاره نقد« از محمد دهقانی، »به جوانان ژاپن« از 
احد علیقلیان، »سخنی با نویسندگان جوان« از وحید 
روزبهانی، »آلبر کامو« از مهرداد رحیمی مقــدم، »درباره پیرمرد و دریا« از مهرداد رحیمی مقدم، 
»اشــعار قدیمی و نوزاد: یک زیارت« از حنیفا پیلوار، »گفت وگو با ویلیام فاکنر« از صفدر تقی زاده 
و محمدعلی صفریان و »نامه های فاکنر« از شــکوفه میبدی و »فاکنر در دانشــگاه« را نیز به قلم 
حمیده نوروزیان می خوانیم. در بخش »آثار ویلیام فاکنر« هم مطالبی از احمد اخوت، جان النگ لی 
)با ترجمه صالح حســینی(، لزلی فیدلر )ترجمه پوریا کاظمی(، ادموند ویلسون )با ترجمه وحید 
روزبهانی(، جین استوارت )با ترجمه زهرا جالل زاده(، جیمز برنم )با ترجه نرگس حسن لی(، اولین 
اســکا )با ترجمه امیر یداله پور(، آندره مالرو )با ترجمه مازیار مهیمنی(، گراهام گرین )با ترجمه 
محمود حبیبی(، والری الربو )با ترجمه گلنار گلناریان(، کنراد ایکین )با ترجمه پیمان چهرازی(، 
روپرت پن  وارن )با ترجمه فاطمه گالبی زاده(، دونالد دیویدسون )با ترجمه مهرداد رحیمی مقدم(، 
ارل برنی )با ترجمه منیره اله بخش(، کســی سپ )با ترجمه کاظم فیروزمند(، مکسول گایزمر )با 

ترجمه پوریا کاظمی( و محمدناصر احدی آمده است.

الی اسمیت
آلی اسمیت ) زادهٔ ۱۹۶۲( نویسنده، نمایشنامه نویس 
و روزنامه نگار اســکاتلندی اســت. او برنــدهٔ جوایز 
ادبــی مهمی هم چون جایزه ی ادبی کاســتا بوک )و 
Whitbread(، جایزه ی ادبی گلداسمیت، جایزه ی 
ادبیات داســتانی زنان )برنده نهایــی Baileys و دو 
 ،Encore جایزه ی ادبی ،)Orange بار فینالیســت
جایــزه ی ادبی کتاب ســال Saltire، جایزه ی ادبی 
Scottish Arts Council )دو بــار(، جایزه ی ادبی 
Highland Book Prize ، هم چنین فینالیســت 
جایزه ی ادبی فولیو و جایزه جرج اورول بوده اســت. 
اســمیت در سال ۲۰۰۷ به عضویت انجمن سلطنتی 
ادبیــات درآمد و در ســال ۲۰۱۴ بــرای خدماتش 
به ادبیات، نشــان امپراتوری بریتانیا را دریافت کرد. الی اســمیت تنها نویســندهٔ دنیاســت که 
تاکنون توانســته چهار بار فینالیست جایزه ادبی من بوکر شود. سباستین بَری، شاعر و نویسندهٔ 
صاحب سبک و شناخته شدهٔ ایرلندی، در سال ۲۰۱۶ از الی اسمیت به عنوان نویسندهٔ اسکاتلندِی 

منتظر دریافت جایزه نوبل نام برد.

فرهنگ

با اعالم آمادگی برخی کشــورها برای تزریق رایگان واکســن کووید به گردشــگران، آژانس های 
توریســتی در ایران تبلیغ »تور تزریق واکسن« را آغاز کرده اند. ســفر به خارج از ایران بیشتر از 
یک سال است که با همه گیری ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، توقف صدور ویزا و گرانی ارز و 
بلیت پروازهای خارجی تا حد زیادی از دسترس خارج شده است. از سوی دیگر، با وجود تصمیم 
برخی کشــورها، از جمله اتحادیه اروپا برای بازگشایی تدریجی مرزها و اجازه ورود به گردشگران 
واکسینه شــده، اما محدودیت سفر به خارج از کشور برای شهروندان ایرانی همچنان پابرجا است. 
عالوه بر این که ایران هنوز در منطقه امن کرونا قرار نگرفته، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر، 
درحال حاضر تنها گردشگرانی را می پذیرند که واکسن های مورد تایید آن ها را تزریق کرده باشند؛ 
واکســن های فایزر/بیونتک، مدرنا، آسترازنکا و جانسون اندجانسون که اغلب در ایران در دسترس 
نیستند. با این وجود، آغاز واکسیناسیون عمومی و تزریق رایگان آن برای اتباع خارجی در برخی 
کشورها از جمله ارمنستان، سبب راه اندازی و تبلیغ تور واکسن در ایران شده است. پایگاه اینترنتی 
اوراسیانت خبر داده که ارمنستان از حدود یک ماه پیش مجوز واکسیناسیون عمومی حتی برای 
اتباع خارجی را به یکی از مراکز تزریق واکســن کرونا داده که تزریق آن را بدون نوبت و رایگان 

انجام می دهد.

تبلیغ »تور واکسن کرونا« شدت گرفت
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