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قم- فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تاکید بر اینکه آمریکا هیچ وقت دوست ما نبوده و نیست گفت: روابط ما با آمریکا عادی نمی شوند چنانچه این عادی 
سازی مشکالت کشور را نیز حل نخواهد کرد.، امیرعلی حاجی زاده در سومین سالگرد شهید مدافع حرم شهید ابراهیم رشید با بیان اینکه مذاکره کنندگان 
ما باید بدانند با دشمن در حال مذاکره هستند، گفت: آمریکا هیچ وقت دوست ما نبوده و نیست و به همین دلیل روابط ما با آمریکا عادی نمی شوند و حتی 
این عادی سازی مشکالت کشور را حل نمی کند.فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی با قدردانی از حضور مردم در انتخابات ۲۸ خرداد 

گفت: همه مردم امید دارند با تشکیل دولت جدید برای نخستین بار دولت اسالمی تشکیل و با استفاده از....

www.sobh-eqtesad.ir

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

عادی سازی رابطه با آمریکا مشکالت کشور را حل نخواهد کرد
info@sobh-eqtesad.ir

تغییرات اقلیمی چه بر سر اقتصاد 
جهان می  آورد؟

در صــورت عدم کنتــرل آلودگی جهانــی، کربن دی اکســید حاصل از 
فعالیت های بشری، زمین را گرم خواهد کرد. افزایش دما و تغییر الگوهای 
بارشــی به تولیدات کشاورزی، ســالمت کارگران در بیشتر مناطق دنیا و 
بهره وری اقتصادی آســیب می رســاند.اقتصاد آنالین _ سهیل بانی؛ هیات 
بین دولتی تغییر اقلیم)IPCC(  در ســال ۱۹۸۸ توسط سازمان ملل متحد 
تاســیس شــد تا دیدگاه علمی و عینی تغییر آب و هوا را به جهانیان ارائه 
دهد و تاثیرات اقتصادی آن را به اطالع عموم برســاند. پس از آن نهادهای 
جهانی و دولت ها برای کاهش آسیب های احتمالی ناشی از تغییرات اقلیمی، 
اقداماتی انجام دادند که مهم ترین آن ها توافقنامه پاریس در ســال ۲۰۱۵ 
بود. هدف بلندمدت توافق پاریس این اســت که دمای کره زمین تا پایان 
قرن به جای دو درجه، ۱.۵ درجه ســانتیگراد افزایش یابد. ســال ۲۰۱۸ ، 
IPCC  گزارشی درباره تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر اقتصاد جهان منتشر 
کرد. طبق این گزارش آسیب به اکوسیستم ها، انسان ها و اقتصاد در دمای 
دو درجه ســانتیگراد به طور قابل توجهی بیشــتر از ۱.۵ درجه سانتیگراد 
اســت. این گزارش بیان می کند که خسارت اقتصادی جهان در سناریوی 
گرمایش ۱.۵ درجه سانتیگراد، ۵۴ تریلیون دالر در سال ۲۱۰۰ و در صورت 
سناریوی دو درجه سانتیگراد ۶۹ تریلیون دالر تخمین زده می شود. میزان 
ضرر و زیان این اتفاق به قدری زیاد است که مطالعه، تحقیق و پیش گیری 
از آن به یکی از چالش های مهم جوامع امروز تبدیل شــده است.تغییرات 

اقلیمی از پنج کانال اساسی بر اقتصاد چهان اثر می گذارند:

افزایش سطح آب دریا
افزایــش دمای اقیانوس و ذوب یخچال هــای طبیعی عامل اصلی افزایش 
ســطح دریا است. افزایش ســطح دریا باعث کاهش ذخایر زمین از طریق 
فرســایش، طغیان یا نفوذ نمک در امتداد خط ساحلی می شود. همچنین 
با باال رفتن سطح دریا، زمین هایی که خانواده ها از اجاره دادن آن ها یا کار 
کردن در آن مکان کسب درآمد می کردند، تخریب می شود. بنابراین درآمد 

این خانواده ها کاهش می یابد.

گردشگری
آب و هوا یکی از عوامل اصلی گردشگری بین المللی است و درآمد گردشگری 
یک رکن اساسی در اقتصاد در بسیاری از کشورها به شمار می رود. تغییرات 
آب و هوایی باعث افزایش فصل گردشــگری در برخی مناطق و کاهش آن 
در بعضی دیگر از مناطق می شود. این امر به احتمال زیاد گردشگری را به 
سمت ارتفاعات و عرض های جغرافیایی باالتر سوق می دهد، توریست های 
کشورهای سردسیرتر را افزایش و مسافران کشورهای گرمسیرتر را کاهش 
می دهد. کشور های توریستی در مناطق گرم مثل مالزی، فیلیپین و تایلند 
بیشترین زیان را از این کانال متحمل خواهند شد. از طرف دیگر کشور های 
سردســیر مثل روسیه با افزایش توریست و در نتیجه افزایش درآمد از این 

طریق مواجه خواهند شد.

تقاضای انرژی
تغییرات در دما نیازهای انرژی را تغییر می دهد. دمای بیشتر تقاضای انرژی 
را برای خنک ســازی در تابســتان افزایش می دهد در حالی که تقاضای 
گرمایشــی زمستان را کاهش می دهد. از آنجا که برای گرم کردن فضاها از 
انرژی بیشتری در سراسر کره زمین استفاده می شود تا خنک کردن آن ها، 
افزایش دما باعث تقاضای انرژی کمتری می شــود. تقاضای نفت با افزایش 
دما به میزان کامال چشــمگیری کاهش می یابد و قیمت با در نظر گرفتن 
شرایط کنونی تقریبا ۶درصد افت می کند. کشورهای تولید کننده و صادر 
کننده نفت مثل عربســتان ســعودی و ایران از کاهش قیمت نفت آسیب 
فراوانی می بینند. با این وجود کشور های وارد کننده نفت مثل آمریکا، چین 

و ژاپن از کاهش قیمت نفت سود می برند.

سالمت و بهره وری نیروی کار
افزایش دمای کره زمین باعث افزایش مرگ و میر ناشــی از گرما و کاهش 
مرگ و میر ناشی از سرما در برخی مناطق می شود. افزایش دمای کره زمین 
می تواند فصل را طوالنی کرده و دامنه جغرافیایی حشرات ناقل بیماری مانند 
پشه ها، کنه ها و کک ها را افزایش دهد و به آنها امکان حرکت در ارتفاعات 
و مناطق جدید را بدهد. عــالوه بر این، هنگامی که تغییرات آب و هوایی 
مــردم را مجبور به مهاجرت می کند، خطر گســترش عوامل بیماری زا به 
مناطق جدید را افزایش می دهد. افزایش خطر ابتال به بیماری های واگیردار 
و ســایر بیماری های مربوط به گرما بر روی بهره وری تاثیر می گذارد. زیرا 
کارگران روزهای بیشــتری بیمار هستند و با کارآیی کمتری کار می کنند. 
بیماری هــای مکرر و طوالنی مدت همچنیــن می تواند مهارت کارگران را 
کاهش دهد. مرگ و میر ناشی از گرما باعث کاهش بهره وری نیروی کار و 
احتماال افزایش هزینه های دولتی و خصوصی در خدمات بهداشتی می شود. 
نیروی کار در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر در معرض گرمای شدید 
قرار دارد تا نیروی کار در کشورهای پیشرفته تر. در نتیجه، اثرات دما بر روی 
بهره وری نیروی کار بین کشورها بسیار متفاوت است. با توجه به سهم زیاد 
نیروی کار انســانی در صنعت هند، این کشور از کانال سالمت و بهره وری 
نیروی کار بســیار رنج خواهد برد. اگر تغییری در روند صنایع هند بوجود 
نیاید، این کانال که اکنون بیشترین اثرگذاری را بر رشد اقتصاد هند دارد، 

در آینده می تواند باعث ضربه به اقتصاد این کشور شود. 

کشاورزی
دمای باالتر، غلظت بیشــتر CO۲ در جو و تغییر در الگوی بارش مستقیما 
بر میزان محصوالت جهان تاثیر خواهد گذاشــت. با این وجود تغییرات در 
مناطق و محصوالت یکسان نخواهد بود. فصول رشد در آب و هوای سردتر 

طوالنی شده و در مناطق گرمتر کوتاه می شوند. 

راهکار های کاهش آالینده ها
اســتراتژی مجوزهای قابل معامله: بر اســاس این راهکار دولت حدی در 
مقدار دی اکسید کربن تولیدی برای کارخانه های مختلف مشخص می کند. 
بعضی از کارخانه ها به طور رایگان مجوز این میزان حد را دریافت می کنند 
و اما دیگــر کمپانی ها باید این مجــوز را در حراجی های دولت خریداری 
کند. اگــر کارخانه ای از میزان مجاز تولید دی اکســید کربن خود، میزان 
کمتری آالینده تولید کند، می تواند باقی مانده مقدار مجاز خود را به سایر 
کمپانی ها بفروشد. اگر هم بیشتر از حد مجاز تولید کند باید بابت آن مالیات 
پرداخت کند. الزم به ذکر اســت میزان مجاز اعالم شده از جانب دولت ها 
هر سال کاهش می یابد.این راهکار موافقان و منتقدانی دارد. طرفداران این 
اســتراتژی، آن را ســبب ایجاد یک انگیزه برای کمپانی ها می دانند تا در 
تکنولوژی های پاک  سرمایه گذاری کنند و در نهایت بتوانند هزینه خود را 

بابت خریدن مجوز که هر سال گران تر هم می شود کاهش دهند.

نگـــاه

روزهای پایانی مهلت پرداخت ۳ مالیات 
خریداران سکه از بانک مرکزی، صاحبان مشاغل و مشموالن مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۰ فقط سه روز 
دیگر برای پرداخت مالیات فرصت دارند. به گزارش ایسنا،فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل برای برخورداری 
از هر نوع تسهیالت و معافیت های مالیاتی، باید به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی 
که ۱۵ تیر ماه سالجاری است، اقدام کنند که بدین منظور این افراد باید اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت 
الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس  WWW.INTAMEDIA.IR  یا ســامانه عملیات الکترونیک 
مالیاتی به نشانی TAX.GOV.IR  ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.همچنین، مؤدیان مالیاتی در صورت 
عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا عدم ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در مهلت مقرر، 
عالوه بر محرومیت از تســهیالت و معافیت های قانونی، مشــمول جرایم مالیاتی خواهند شد.از سوی دیگر، 
مطابق قانون مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه 
مالیاتی خود را ارائه کنند، بنابراین روز ســه شنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره سه ماهه اول )بهار( ۱۴۰۰ است که اگر این در مهلت مقرر مالیات مربوطه پرداخت نشود، 
مشــموالن عالوه بر محرومیت از تسهیالت و معافیت مالیاتی، مشــمول جرایم قانونی خواهند شد.مالیات 
دیگری که مشــموالن آن تا پایان ۱۵ تیر ماه ســالجاری فرصت پرداخت آن را دارند، مالیات سکه است که 
خریداران ســکه از بانک مرکزی از ســال ۱۳۹۷ مشمول پرداخت مالیات هستند و خریداران سکه در سال 
گذشته تا پایان ۱۵ تیرماه سال جاری باید مالیات متعلقه بپردازند و اگر مالیات خود را در این مدت نپردازند، 
به مالیات متعلقه آنها به ازای هر ماه دیرکرد معادل ۲.۵ درصد جریمه اضافه می شود. همچنین، مؤدیانی که 
امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل تا ۱۵ تیر سال جاری ندارند، مالیات آنها حداکثر تا چهار ماه 
به صورت مساوی قسط بندی می شود.طبق دستورالعمل، کسی که بیش از پنج تا ۱۵ سکه از بانک مرکزی 
بخرد، باید به ازای هر قطعه سکه باید ۹۶۰ هزار تومان مالیات پرداخت کند و نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ سکه 
به ازای هر قطعه باید معادل یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مالیات بپردازد.عالوه براین، نسبت به مازاد ۲۵ 
تا ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه باید معادل یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود که نکته قابل 
توجه درباره مالیات سکه، افزایش قابل توجه رقم آن و کاهش سطح معافیت مالیاتی است.بنابراین، مشموالن 
هر یک از این سه مالیات ذکر شده تا سه روز دیگر برای پرداخت مالیات فرصت دارند که بدین منظور باید 
از طریق مراجعه به tax.gov.ir  یا www.intamedia.ir اظهارنامه های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، مالیات 

مشاغل و مالیات خرید سکه از بانک مرکزی را پر کنند.

سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، آخرین وضعیت این بیماری در کشور 
را تشریح کرد و نسبت سویه دلتای کرونا در همه مناطق کشور هشدار داد.

به گزارش ایســنا، دکتر علیرضا رئیسی در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا، گفت: مروری بر وضعیت کرونا در دنیا و کشور داشتیم. در دنیا وضعیت 
به شــکلی است که موج جدیدی از بیماری با عنوان ویروس دلتا یا کرونای 
هندی در حال گســترش است و ۶۸ کشور دنیا درگیر این موج شدند و در 
برزیل دیروز بیشترین آمار مرگ و میر ثبت کردند و  باالی ۱۶۰۰ مرگ ثبت 
شد و در هندوستان همچنان علی رغم اندکی کاهش اما باالی ۷۵۰ مرگ در 
روز ثبت شد و در کشور اندونزی وضعیت به همین شکل افزایشی است و در 

کشورهای دیگر هم این ویروس در حال تاخت و تاز است. 

رعایت پروتکلها؛ کمتر از 70 درصد
وی افزود: در ایران در اســتان های جنوبی، شــرقی و جنوب شــرقی تعداد 
شهرهای درگیر در استان ها افزایش می یابد و علی رغم تاکیدات زیاد، رعایت 
پروتکل هــا کمتر از ۷۰ درصد اســت که عدد پایینی اســت و اگر بخواهیم 
پروتکل اثرگذار باشد باید باالی ۸۵ درصد رعایت پروتکل داشته باشیم. وجود 
ویروس دلتا در جای جای کشور با توجه به قدرت سرایت آن قطعا می تواند 
میزان همه گیری را افزایش دهد و میران بستری و مبتال را بیشتر خواهد کرد.

خطر کرونای دلتا در تمام مناطق کشور
رییسی در ادامه گفت: وجود ویروس دلتا در جای جای کشور که پیدا شده، با 
توجه به اینکه قدرت سرایت این ویروس بسیار باالست، می تواند میزان همه 
گیری، بستری و ابتال را بیشتر کند. در حال حاضر ۹۲ شهرمان قرمز، ۱۸۳ 
شهر نارنجی و ۱۷۳ شهر هم زرد است.وی افزود: بیش از نیمی از استان های 
کشور درگیر هستند. برخی استان ها ابتدای درگیری قرار دارند که اگر خوب 
رعایت کنند، می توانند مهار کنند، اما اگر سهل انگاری کنند بیماری می تواند 
کل اســتان را درگیر کند. در استانی مانند اصفهان فعال فقط شهر اردستان 
درگیر و قرمز است. در ایالم یک شهر مهران درگیر است. خراسان شمالی و 
خراسان جنوبی هم فقط یک شهر درگیر دارند. در کرمانشاه فقط گیالن غرب 
درگیر اســت. در کهگیلویه و بویر احمد فقط گچســاران درگیر است و در 
گیالن و استان مرکزی هم فقط یک شهر درگیر است. اما بقیه استان ها تعداد 

شهرهای درگیرشان باالست.

وضعیت کرونا در تهران و سیستان و بلوچستان
وی افــزود: در تهران که ۱۰ تا از شــهرهای اســتان تهــران درگیر یعنی 
اسالمشــهر، بهارستان، پاکدشــت، پردیس، تهران، دماوند، ری، شمیرانات، 
فیروزکوه، قرچک  اســت. همچنین ۱۰ شــهر استان سیستان و بلوچستان 
درگیر اســت که تقریبا سراسر استان درگیر شــده است.رییسی ادامه داد: 
اســتان فارس شهرهای جنوبی و جنوب شرق اســتان درگیری دارند و ۱۰ 
تا از شهرســتان های استان فارس درگیر هستند. در کرمان ۱۵ شهر درگیر 
است و در هرمزگان ۱۱ شــهر درگیری دارند. به همین صورت استان های 
مختلف درگیری های مختلف دارند و حتما نیاز است که به دقت رعایت شده 

و پروتکل ها با دقت بیشتری رعایت شود.

ارسال کمک های ویژه به سیستان و بلوچستان
وی افزود: موضوع دیگری که در ســتاد مطرح شــد این بود که به طور ویژه 
اســتان های درگیر مورد نظــارت و دقت و کمک  قرار دهیــم. به ویژه در 
سیستان و بلوچستان که ارتباط مســتقیمی با استاندار محترم آنجا برقرار 
شــد و مسائل و مشکالت مطرح شــد و قرار شد به صورت ویژه کمک هایی 
ارســال شود و اگر نیاز باشد، بیشتر کمک ها انجام شود. البته زیرساخت ها 
برای شیوع بیماری و پذیرش بیمار مهم است. خوشبختانه در زمینه اکسیژن 
ساز و تخت در استان سیستان و بلوچستان مشل خاصی نیست، اما اقدامات 
بیشتری به ویژه در حوزه نظارت و رعایت پروتکل ها و اعمال قانون با پروتکل 
شــکنان نیاز است که در این منطقه انجام شود. میزان رعایت پروتکل ها در 

سیستان و بلوچســتان به طور میانگین زیر ۵۰ درصد است و نیاز است که 
مردم عزیز و صبور آن منطقه در رعایت پروتکل ها دقت بیشــتری را داشته 

باشند.

تمهیدات تعطیلی در سیستان و بلوچستان
وی ادامه داد: قرار شــد در سیستان و بلوچستان بسیاری از اماکن و ادارات 
تعطیل باشــند، از جمله بانک ها و ادارات دولتــی، مگر آن هایی که خیلی 

ضروری هستند، باز باشند.

افزایش سرعت واکسیناسیون در کشور از این هفته
رییســی در ادامه صحبتهایش درباره وضعیت واکسیناسیون کرونا در کشور 
نیز گفت: طی هفته گذشته سرعت واکسیناسیون بهتر شد و ان شاءاهلل طی 
این هفته و بویژه هفته آینده ســرعت واکسیناسیون قابل قبول خواهد بود 
و  میزان قابل توجهی واکســن در اختیاز خواهیم داشــت. در سطح کشور  
ازدحام و تجمع آنچنانی طی هفته گذشــته نداشتیم و واکسیناسیون خوب 
و روان انجام شد و در دو یا سه مرکز شلوغی هایی بود که با تمهیداتی نظیر 
افزایش مراکز تجمیعی و نوبت دهی، آنجا هم به وضعیت عادی بازگشــته و 
واکسیناسیون با سرعت و دقت بهتری ادامه پیدا خواهد کرد. مردم نگران دوز 
دوم واکســن نباشند و قطعا کســانی که ُدز اول را دریافت کردند، ُدز دوم را 

هم دریافت می کنند. 

اعالم گروه سنی جدید برای واکسیناسیون؛ هفته آینده
وی افزود: االن تقریبا وضعیت انجام واکسیناسیون گروه سنی که اعالم کردیم 
مطلوب و مناسب است و طی هفته آینده به احتمال خیلی زیاد گروه سنی 

پایین تری اعالم می کنیم که واکسیناسیون انجام دهند.

توزیع 300هزار دوز واکسن برکت
معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: خوشبختانه قریب به ۳۰۰ هزار 
دز واکسن داخلی برکت به دستمان رسیده که توزیع شده است و امید داریم 
در هفته های آینده میزان واکســن های تولید داخل و خارجی افزایش یابد و 
سرعت واکسیناسیون قابل قبول باشد. تا کنون حدود ۷ میلیون ُدز واکسن 
توزیع کردیم که حدود ۲ میلیون نفر هر دو ُدز و حدود ۴ میلیون نفر هم ُدز 
اول را دریافــت کردند که در زمان نوبت ُدز دوم را هم دریافت خواهند کرد.

ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: در هفته های آینده وضعیت 
تامین واکسن ما بسیار مطلوب تر خواهد بود. 

تامین ماهانه 10 میلیون دوز واکسن ایرانی از شهریور ماه
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ما از شهریور ماهیانه ۱۰ 
میلیون ُدز واکسن داخلی به دستمان خواهد رسید و تا پایان سال همه گروه 

هدف کشور را واکسینه می کنیم.

برای واکسیناسیون به سیستم نوبت دهی توجه کنید
وی گفت: مردم برای واکسن به سیستم نوبت دهی توجه کنند و افرادی که 
پیامک دریافت نکردند مســتقیما به مراکز مراجعه نکنند که باعث شلوغی 

نشود. 

رعایت پروتکل ها را جدی بگیرید
رئیســی ادامه داد: حدود ۸۷۰ مرکــز تجمعی داریم که ۷۵  مرکز در تهران 
است و از این جهت با توجه به موجودی واکسن روزانه توانایی واکسیناسیون 
روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار ُدز را داریم و این توانمندی به ۵۰۰ هزار ُدز واکسن 
در روز هــم خواهد رســید. از مردم می خواهم پروتکل هــا را جدی بگیرند. 
در صــورت عدم توجه به پروتکل ها خیــز و پیک بعدی اتفاق می افتد و این 
می تواند نگران کننده باشد و اگر این پروتکل ها رعایت شود با توجه به سرعت 

واکسیناسیون می توانیم با وضعیت بهتر از این دوره گذر کنیم.

مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها

ایران در میان ۷ کشور جهان با بیشترین میزان استخراج رمزارز
رئیس سازمان بورس اعالم کرد؛

قیمتگذاری برای اقتصاد ایران سم است

گران فروشی در صدر تخلفات

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، قیمتگذاری در اقتصاد ایران را یک موضوع ســمی دانســت و گفت: 
تمام معامالت ســیمان باید به مرور وارد بورس کاال شــود.، محمدعلی دهقان دهنوی در مراسم راه اندازی 
معامالت آتی واحدهای صندوق ســرمایه گذاری طال گفت: مدیران هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری و 
تأمین سرمایه ها ژنرال های نبرد توسعه بازار سرمایه هستند، نقش آنها فقط مدیریت هلدینگ یا شرکت خود 
نیست؛ بلکه انتظار ما این است تا گام هایی برای توسعه بازار سرمایه برداشته شود و تالش های زیادی صورت 
گیرد.وی با بیان اینکه قیمت گذاری دســتوری برای اقتصاد کشور سم است و برای جامعه مضر خواهد بود، 
گفت: قیمت گذاری دستوری چیزی جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور ندارد.دهقان دهنوی خاطرنشان 
کرد: برخی گمان می کنند که می توان با قیمت گذاری دســتوری زمینه ایجاد رفاه را در کشــور و برای مردم 

فراهم کرد در حالی که....

مقام ایرانی: 
 تا زمان احیای برجام فیلم دوربین ها 

را به آژانس نمی دهیم
خزانه  داری آمریکا؛

خروج ۳ایرانی از لیست تحریم  ها 
وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه ای از خارج شدن نام ۳ایرانی از لیست تحریم های این کشور خبر 
داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، ســخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا از خارج کردن نام ۴ فرد ایرانی از 
لیست تحریم های آمریکا خبر داد.این مقام آمریکایی اعالم کرد با این اقدام هیچ تغییری در رویکرد آمریکا 
علیه ایران اعمال نخواهد شد. همچنین لغو این تحریم ها ارتباطی با مذاکرات احیای برجام در وین اتریش 
ندارد.»بهزاد دانیل فردوس«، »مهرزاد مانوئل فردوس« و »محمد رضا دزفولیان« نام ســه نفریست که به 
بهانه ارتباط با گروه صنعتی ماموت و شــرکت ماموت دیزل تحریم شده بودند و اکنون وزارت خزانه داری 
آن ها را از لیست تحریم خود خارج کرده است.در لیستی که در وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا آمده، نام 
محمد رضا دزفولیان دو مرتبه ذکر شده است. این مساله باعث شده تا برخی خبرگزاری ها به اشتباه ۴ نفر 
را به عنوان افراد خارج شــده از این لیست نام ببرند.خبرگزاری اسپوتنیک نیز در گزارش خود اعالم کرد: 
نام این ۳ ایرانی در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ )شهریور ۱۳۹۹( به ظِن آنچه فعالیت هایی برای گسترش نامتعارف 
سالح هسته ای خوانده شده و با هدف منع گسترش سالح هسته ای در این لیست قرار گرفت. همچنین هر 
سه این افراد تحت تحریم های ثانویه آمریکا قرار گرفته بودند که دولت این کشور علیه دولت ها، نهادها و 

کسب و کاری که در حوزه اهداف تحریمی آمریکا کار می کنند آن ها را در نظر می گیرد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

خطر کرونای دلتا در تمام کشور
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۱۱۱ نفر دیگر بر اثر کرونا فوت کردند
۱۱۱ بیمار کووید۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در 
کشور به ۸۴ هزار و ۶۲۷ نفر رسید.به گزارش وزارت بهداشت، تا کنون دو میلیون ۹۱۴ هزار و ۸۳۰ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند و سه هزار و ۲۰۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۲۴۱ 
هزار و ۳۷ نفر رســید.تا کنون ۲۳ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۸۶۱ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
است.بر اساس این گزارش، اکنون ۹۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۸۳ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۷۳ شهر در 
وضعیت زرد قرار دارند.تا کنون ۴ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۴۳۹ نفر دوز اول واکسن کرونا و یک میلیون و ۸۷۱ هزار 

و ۲۶۸ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند.
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وزیر دفاع:گزیده خبر

نوآوری های دفاعی منشا اقتدار کشور است
به گزارش تسنیم،  امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی  
نیروهای مسلح در گردهمایی جریان تحول و پیشرفت وزارت 
دفاع که به میزبانی موسســه تحقیقات و نوآوری دفاعی برگزار 
شد طی سخنانی اظهار داشت: جریان تحول به نوعی پیشرفت 
و توسعه در همه زمینه ها محسوب می شود.وی با بیان اینکه 
پیشرفت های جمهوری اســامی ایران  با پیروزی شکوهمند 
انقاب اســامی آغاز و تا کنون اســتمرار یافتــه  و ادامه دارد 
گفت: در هردوره متناسب با نیازهای کشور مدل ها و الگوهای 
جدیدی از تحول وپیشرفت، بازطراحی و پیاده سازی شده است 
و ما نیز در روند حفظ، صیانت و ارتقاء قدرت دفاعی کشــور به 
دنبال الگوهای جدیدی از پیشــرفت در صنعت دفاعی کشور 
بوده ایم.امیر حاتمی با بیان اینکه در برنامه 4 ساله وزارت دفاع 
هر آنچه که در این بازه زمانی می بایست به انجام برسد، عملی 
و محقق شــده اســت گفت: موارد راهبردی دیگری نیز که از 
دوره های قبل در وزارت دفاع وجود داشــته و نیاز به بستری 
گسترده تر برای تحقق کامل داشته است، امروز همچنان باقی 
اســت و تدوین الگو و مدل های جدید  در واقع تضمینی برای 
استمرارآن برنامه ها و رسیدن به  دستاوردهای گرانسنگی است 
که زمینه آن از قبل فراهم شده است.وزیر دفاع الگوی طراحی 
شده پیشرفت و تحول در وزارت دفاع را بسیار ارزنده بر شمرد 
و افزود: پیشرفت از 42 ســاله پیش شروع شده است و هدف 
امروز مــا از بازطراحی و ارائه الگوی تحول این اســت که می 
خواهیم با بحث نظری، تعریف شــفاف و ضابطه مند از تحول، 
یک  باور و فهم همگانــی را در درجه اول در بین متخصصان 
صنعت دفاعی و سپس در دل سازمان های زیر مجموعه خود 
به وجود آوریم و به نقطه اشــتراکی برسیم که همگان بدانند 

به دنبال چه هســتیم،اولویت ها چیست؟ به کجا می خواهیم 
برسیم و بخش های مختلف هر سازمان چگونه باید کار کنند.
امیر حاتمی با بیان اینکه برخی مدل غربی ها را الگوی پیشرفت 
برای خود در نظر می گیرند که معموال تناسبی با شرایط بومی 
ندارد: گفت: تجربه 8سال دفاع مقدس  و در ادامه تحریم های 

سنگین دفاعی کشور، ما را به مدلی از طراحی الگوی پیشرفت 
رساند که امروزه با تکیه بر ظرفیت دانشمندان داخلی و روش 
های مبتنی بر نیاز جمهوری اسامی، تبدیل به یکی از قدرت 
های جهانی شــده ایم.وزیر دفاع  در ادامه به نقل از فرمایشات 
مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تدوین الگوی پیشرفت 

بومی در کشور گفت: الگوهای غربی با شرائط و مبانی و اصول 
خودشان، شــکل پیدا کرده؛ بعاوه اینکه در بسیاری از موارد 
ناموفق نیز بوده است؛  وی با بیان اینکه الگوی پیشرفت غربی 
الزاماً، یک الگوی موفق و مناسب نیست ادامه داد:  درست است 
که آنها  به قدرت رسیده  اند، به ثروت رسیده  اند؛ اما بشریت را 
دچار فاجعه کرده  اند و امروز همه  دنیا و همه  بشــریت از نتایج 
اقدامات آنها رنج می برند.وی با بیان اینکه ما در دنیایی زندگی 
می کنیم که به طور طبیعی دائماً در حال تغییر و تحول است 
تصریح کرد:  بزرگترین مســأله ای که امروز در صنعت دفاعی 
با آن روبرو هســتیم، مسألة تحول و دگرگونی است و در واقع 
نوآوری های دفاعی ، منشــأ اقتدار کشور و افزایش قدرت رزم 
نیروهای مســلح است.وزیر دفاع با بیان اینکه کارهای بزرگ از 
ایده  پردازی آغاز می شود افزود: این ایده  پردازی کاری نیست 
که در اتاقهای دربســته و در خأل انجــام بگیرد. باید فکرهای 
گوناگون، اندیشه  های گوناگون با آن سر و کار پیدا کنند، تماس 
پیــدا کنند تا آنچه که محصول کار هســت، یک چیز عملی و 
منطقــی از آب در بیاید. پس جان کام، این اســت که ما باید 
توسعه و پیشرفت را بازشناسی کنیم، و ببینیم برای بدنه دفاعی 
کشور پیشرفت مناسب و اولویت چیست و الزامات آن کدامند  
و این الگوی طراحی شده را دائما مورد بازنگری قرار دهیم.امیر 
حاتمی با بیان اینکه تغییر، ایجاد هر چیزی است که با گذشته 
تفاوت داشته باشــد اما نوآوری اتخاذ ایده هایی است که برای 
مجموعه وزارت دفاع جدید و مناسب است، گفت: برای رسیدن 
بــه اقتدار آتی ناچاریم اهداف »شــدن« را به اهداف »ماندن« 
در تــراز جهانی تغییر دهیم و برای این موضوع باید از ظرفیت 

نخبگی کشور به درستی استفاده کنیم.

روحانی:
آمریکابرای سقوط ایرباس عذرخواهی کند

رئیس جمهور گفت: همه عامت ها نشــان می دهد که با خرید واکسن خارجی و 
تولید واکســن داخلی، شرایط از هفته آینده به لحاظ واکسن بسیار بهتر خواهد 
شد و واکسیناسیون با ســرعت وسیع تر انجام می گیرد.به گزارش خبرنگار مهر، 
حجت االســام حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز )شنبه( در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا ضمن گرامیداشــت روز دوازدهم تیرماه )حمله ناجوانمردانه 
ناوگان آمریکایی به هواپیمای مســافربری در ســال ۶۷ در خلیج فارس(، گفت: 
در این حادثه 2۹۰ نفر از سرنشینان هواپیما به شهادت رسیدند. متاسفانه دولت 
آمریکا از آن زمان تاکنون نه عذرخواهی رســمی نسبت به این جنایت کرد و نه 
اینکــه اقدام قابل توجهی انجام داد و از طــرف دیگر فرمانده این ناو را هم مورد 
تشــویق قرار داد.وی افزود: ما به ارواح همه آن شهیدان درود می فرستیم و برای 
آنهــا علو درجات می خواهیم و امیدواریم دولت آمریکا بداند که جنایت بســیار 
بزرگی را در ســال ۶۷ در خلیج فارس مرتکب شد و همواره همه آزادی خواهان 
جهان خواستار این هستند که آمریکا اقدامات الزم را هم برای عذرخواهی و هم 
بــرای جبران و هم برای توضیح اینکه چرا قاتل و جنایتکار این جنایت بزرگ را 
مورد تشــویق قرار داد، به اطاع مردم برساند.رئیس جمهور در ادامه با اشاره به 
شیوع بیماری کرونا، گفت: ما امروز در یک شرایط خاص کرونایی قرار گرفته ایم 
و در مقایســه با هفته پیش، متاسفانه در مسیر افزایش این بیماری هستیم. در 
هفته های گذشته اعام شــده بود که ویروس جدید »دلتا« از مناطق جنوبی و 
جنوب شــرق وارد کشور شده است و باید مراقبت شود که این ویروس به درون 
کشور ســرایت نکند، اما متاسفانه این ایام مسائلی داشتیم که به شیوع ویروس 
کمک کرد.روحانی خاطرنشان کرد: مسئله انتخابات را داشتیم، مخصوصا انتخابات 
شوراها؛ گزارشاتی که به ما رسید مبنی بر این بود که میهمانی هایی که می دادند 
و ســفره هایی که در برخی نقاط می انداختند با پروتکل های بهداشتی متناسب 
نبود.وی گفت: امروز مســئله تابستان و سفرهای تابستانی را هم داریم، قبًا هم 
ماه رمضان و عید فطر را داشتیم و همه این عوامل دست به دست هم می دهد تا 

این ویروس توسعه پیدا کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: همه آن مقرراتی که برای مناطق قرمز، نارنجی و زرد 
پیش بینی کردیم باید اجرا شــود. اگر آن دستورالعمل مورد تردید قرار بگیرد یا 
عمل نشود، ما دچار مشکل می شویم، این مسئله شوخی ندارد چرا که یک بیماری 
است و معلوم نیســت تا چه زمانی در جامعه ما میهمان ناخوانده می ماند و اگر 

مراقبت نکنیم با مشکات زیادی مواجه می شویم.
روحانی ادامه داد: ما با یک ویروســی مواجه شدیم که هرچه از آن می گذرد یک 
بُعد دیگری از آن نمایان می شــود. مخصوصاً جهش ژنی این ویروس که بســیار 
خطرناک اســت. موتاسیون هایی که رخ می دهد و تغییرات ژنتیکی که به تدریج 
ایجــاد می کند، هر روز یک نوع از این ویروس را با ویژگی خاصی که معموالً هم 
سرایت و خطر آن بیشتر است، وارد کشور کرده و مردم را مبتا می کند.وی گفت: 
این ویروس اینطور نیســت که بگوئیم مخصوص یک کشور و منطقه است، بلکه 
یک پاندمی است و سراسر جهان را فراگرفته است. یک کشور محدودیت هایش 
را رفع می کند اما چند هفته بعد مجبور می شــود دوباره محدودیت ایجاد کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه این ویروس هنوز ناشناخته است، گفت: به عنوان مثال 
در اروپا یک کشوری اعام می کند به خاطر واکسن هایی که زدیم شرایط مناسب 
شــده است و همه رستوران ها و تاالرها و مراکز ورزشی و فرهنگی را باز می کند 
اما سه یا چهار هفته بعد دو مرتبه هجوم این بیماری با نوع و نام دیگر شیوع پیدا 
می کند و آن کشور مجبور می شود مجددا محدودیت ایجاد کند، بنابراین معلوم 
اســت که هنوز ابعاد این ویروس مورد شناسایی قرار نگرفته است و هر روز یک 
بخشــی از قدرت خود را نمایان می کند.روحانی ادامه داد: این ویروس، ویروسی 
غیر قابل درمان است. البته وقتی این ویروس می آید یکسری عوارض جانبی هم 
ایجاد می کند که می توان آن را درمان کرد اما هنوز داروی مشخصی برای درمان 
ویروس وجود ندارد که بگوییم در چند نوبت مصرف کنیم تا درمان شود. در واقع 
این ویروس غیر قابل درمان است.وی گفت: در عین حال این ویروس واکسن پذیر 
ســت یعنی واکســن می تواند در این ویروس تاثیرگذار باشد. البته گاهی اوقات 
شرایطی پیش می آید که واکسن پذیری آن هم مورد تردید قرار می گیرد، یعنی 
یک واکسنی می آید و مردم یک مصونیتی پیدا می کنند اما سپس یک نوع جهش 
یافته جدیدی می آید و شرایط و مقاومتی که در بدن ایجاد شده است را می شکند. 
البته ممکن اســت مرگ و میر، کمی پایین تر باشد اما بیماری متاسفانه باز هم 
وجود دارد و برخی از بیماران هم مجبورند بســتری شــوند.رئیس جمهور اظهار 
داشــت: این ویروس از یک طرف واکســن پذیر است و گاهی نیز واکسن پذیری 
آن از نظر ابتا مورد تردید قرار دارد. اما به هرحال در همه دنیا نشــان داده شده 
که کشورهایی که واکسن بیشتری استفاده کردند، توانستند تا حدی جلوی این 
بیماری را بگیرند.روحانی با بیان اینکه در مسئله واکسن، شرایط  ما روز به روز بهتر 
می شود، گفت: البته باید واکسن بیشتری در اختیار می داشتیم. اگر کشورهایی 
که با آنها قرارداد بستیم و بعضا پول آن را هم پرداخت کردیم، واکسن را به موقع 
به ما می دادند شرایط بهتری داشتیم. ما پول کواکس را پرداخت کردیم اما از آن 
قولی که به ما داده شد عقب است. ما از ۱۶ میلیون و 8۰۰ هزار دوزی که سفارش 

دادیم، مقدار کمی را تحویل گرفتیم.

تخت روانچی:
ایران در هیچ حمله ای علیه آمریکا در 

عراق دخالت نداشته است
ایران در هیچ حمله ای علیه آمریکا در عراق دخالت نداشته است

ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل نوشت: ایران در هیچ 
حمله مســلحانه ای از ســوی هیچ نهاد یا فــردی علیه کارکنان یا 
تأسیسات آمریکا در عراق، دخالت مستقیم یا غیرمستقیم نداشته 
اســت.به گزارش خبرگــزاری مهر، مجید تخت روانچی، ســفیر و 
نماینده دائم جمهوری اســامی ایران در سازمان ملل، در پاسخ به 
نامه اخیر نماینده دائم آمریکا، اتهامات وارده به جمهوری اســامی 
ایران را رد و با نقض منشــور قلمداد کــردن حمله اخیر آمریکا به 
سوریه و عراق، این حمات را شدیداً محکوم کرد.در این نامه آمده 
است: چندین بار در گذشــته، از جمله در نامه های خود به رئیس 
شــورای امنیت، به صراحت گفته ام که جمهوری اسامی ایران در 
هیچ حمله مسلحانه ای از سوی هیچ نهاد یا فردی علیه کارکنان یا 
تأسیسات آمریکا در عراق، دخالت مستقیم یا غیرمستقیم نداشته 
اســت.تخت روانچی نوشــت: بنابراین، هر گونه تاش برای نسبت 
دادن تصریحی یا تلویحی چنین اتهامی به ایران، نادرســت و فاقد 
حتــی بدیهی ترین اطاعات قابل اطمینان برای اثبات بوده و کامًا 
بی اســاس اســت و به همین خاطر ما با قاطعیت چنین ادعاهایی 
را رد کــرده و از نظــر حقوقی آنها را باطل و فاقــد هر گونه اثری 
می دانیم.ســفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی ایران در سازمان 
ملل تأکید کرد: جمهوری اســامی ایران تفســیر دلخواه آمریکا از 
ماده ۵۱ منشــور سازمان ملل برای توجیه حمله نظامی غیرقانونی 
خود در ششــم تیر ۱4۰۰ به ســوریه و عــراق را قاطعانه رد کرده 
و ایــن اقدامات غیرقانونی را که نقض حاکمیت دو کشــور منطقه 
است، شدیداً محکوم می کند.تخت روانچی در این نامه آورده است: 
این استدالل آمریکا که چنین حماتی برای »بازداشتن« جمهوری 
اســامی ایران و به اصطاح »گروه های شبه نظامی مورد حمایت 
ایران« از انجام حمات بیشــتر به کارکنان یا تأسیسات آمریکا در 
عراق انجام شده است، مبنای واقعی یا قانونی ندارد چرا که صرفاً بر 
یک تفسیر دلبخواه از ماده ۵۱ منشور سازمان ملل بنا شده است و 
به همین خاطر، این حمات آمریکا نقض آشکار حقوق بین الملل، 
به ویژه ماده 2 منشور سازمان ملل است.وی تاکید کرد: تاش اخیر 
آمریکا برای متهم کردن دیگران در منطقه برای سرپوش گذاشتن 
بر فعالیت های غیرمسئوالنه و بی ثبات کننده یا منحرف کردن اذهان 
از اقدامــات نظامی غیرقانونی و ماجراجویانه اش در منطقه، محکوم 

به شکست است

مذاکرات نباید طوالنی شود
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس شورای اسامی گفت: لغو 
تحریم های ایران باید در یک چارچوب و زمان مشــخص انجام 
شــود و مجلس مخالف فرسایشی شدن مذاکرات و زمانبر شدن 
گفتگوهای برجامی است.شــهریار حیدری در گفتگو با خبرنگار 
مهــر، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه 
علت عدم رفع تحریم ها بروکراسی پارلمانی است، گفت: مجلس 
شورای اســامی نه تنها مانع رفع تحریم ها نشده است، بلکه با 
تصویب قانــون اقدام راهبردی برای لغــو تحریم ها و صیانت از 
حقوق ملت ایران نشــان داد که به دنبــال رفع کامل تحریم ها 
اســت.وی بیان کرد: البته نمایندگان مجلس شورای اسامی و 
به ویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
معتقدند که روند برجام و مذاکرات باید در یک زمان مشــخص 
انجام شود نه اینکه مذاکرات چندین سال استمرار داشته باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: 
ما معتقدیم که لغو تحریم های جمهوری اســامی ایران باید در 
یک چارچوب مشخص و از ســوی دیگر در یک زمان مشخص 
انجام شــود و ما مخالف فرسایشی شدن مذاکرات و زمانبر شدن 
گفتگوهای برجامی هستیم.حیدری ادامه داد: چندین سال است 
کــه مذاکرات برجام در حال انجام اســت اما هنوز هم به نتیجه 

مشخصی نرسیده است.

قــم- فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با 
تاکید بر اینکه آمریکا هیچ وقت دوست 
ما نبوده و نیست گفت: روابط ما با آمریکا 
عادی نمی شوند چنانچه این عادی سازی 

مشکات کشور را نیز حل نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی حاجی 
زاده جمعه شب در سومین سالگرد شهید 
مدافع حرم شــهید ابراهیم رشید با بیان 
اینکــه مذاکره کنندگان ما باید بدانند با 
دشــمن در حال مذاکره هستند، گفت: 
آمریکا هیچ وقت دوســت مــا نبوده و 
نیست و به همین دلیل روابط ما با آمریکا 
عادی نمی شوند و حتی این عادی سازی 
مشکات کشور را حل نمی کند.فرمانده 
نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقاب 
اســامی با قدردانــی از حضور مردم در 

انتخابــات 28 خرداد گفــت: همه مردم 
امید دارند با تشــکیل دولت جدید برای 
نخســتین بار دولت اسامی تشکیل و با 
استفاده از نیروهایی والیی و خدمتگذار، 
گره از مشکات مردم باز شود.وی افزود: 

کشــور آماده تحولی عظیــم در تمامی 
عرصه ها است و بســترها برای ایجاد آن 
فراهم شــده و امیدواریــم دولت جدید 
مشکات اقتصادی و معیشت مردم بویژه 
تورم، بیکاری و موانــع ازدواج جوانان را 

حل کند.حاجی زاده ویــروس داعش را 
برآمده از اندیشکده های آمریکایی عنوان 
کرد و افزود: این رژیــم در تاش بود تا 
با نیروهای تکفیری و تروریســتی خود 

سراسر دنیای اسام را درگیر کند.
وی افــزود: داعــش با تدبیــر و تصمیم 
بــه موقع رهبــر انقــاب و ایثــار و از 
خودگذشــتگی مدافعان حــرم خصوصاً 
سردار رشید حاج قاسم سلیمانی مهار و 
نابود شد.فرمانده نیروی هوا فضای سپاه 
با اشاره به مظلومیت شهدای مدافع حرم 
گفت: هدایت و فرماندهی سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی و ایثار شهدای مدافع 
حرم، عامل اصلی امنیت امروز ماست و به 
برکت خون همین شهدا و درایت رهبری 

دشمنان تاکنون ناکام مانده اند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

عادی سازی رابطه با آمریکا مشکالت کشور را حل نخواهد کرد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

مؤسسه مطالعاتی صاحب الزمانی )عج(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مؤسسه 
که رأس ساعت 15 روز ســه شنبه مورخ 1400/4/29 در نشانی 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای 

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

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

مؤسسه در خصوص عملکرد مالی سال 1399
 2- تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی

 به 1399/12/30
3- انتخاب بازرسان قانونی مؤسسه

4- انتخاب اعضای هیات مدیره مؤسسه
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار مؤسسه

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

به شماره ثبت  8552 و شناسه ملی 10862138952

هیأت مدیره
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گزیده خبر کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

آثار منفی کسری بودجه بر اقتصاد
یک کارشــناس امور اقتصادی با اشــاره به آثار زیانبار کسری 
بودجه بر اقتصاد، گفت: کسری بودجه فسادهایی مانند انتظارات 
ناشی از آن، جابه جایی پروژه ها و فاصله حاکمیت با مردم را به 
وجود می آورد.ایرج ندیمی، کارشناس امور اقتصادی و نماینده 
ســابق مجلس شورای اســامی در گفت  و گو با خبرنگار ایِبنا 
درباره آثار منفی کســری بودجه سالیانه کشور، گفت: کسری 
بودجه به معنای نابرابری بین درآمد و هزینه اســت، بنابراین 
هر بودجه ای که بر اساس تخمین نادرست به نگارش در آید با 
مشکل روبرو خواهد شد. به معنای دیگر وقتی سقف هزینه ها 
ثابت، اما سقف درآمدها مشکوک باشد به کسری می انجامد.وی 
در این رابطه به بیان نمونــه ای پرداخت و تصریح کرد: زمانی 
که منابع درآمدی بر مالیاتی بسته می شود که محقق نخواهد 
شد یا درآمد نفت بر اساس احتماالتی مدنظر قرار می گیرد که 
عملی نشود و در کنار این موارد مباحث مربوط به حوزه تقسیم 
منابع جهت هزینه ها به گونه ای تعریف شود که اجتناب ناپذیر 

باشد، مانند تعیین ۷۵ درصد از بودجه برای هزینه های جاری 
و دســتمزد و این تراز هم در اجرا برای خزانه میســر نشود و 
خزانه مجبور به اولویت  گذاری شــود، مشکل به وجود می آید، 
بنابراین تا زمانی که تخمین واقعی وجود نداشته باشد و بیشتر 
آرمانی و خیالی یا سیاسی شود، وضعیتی به چیزی که اکنون 
شاهد هســتیم، مبدل می شود.   این کارشناس امور اقتصادی 
دلیل تاثیر سیاســت بر بودجه را چنیــن توضیح داد: نماینده 
مجلــس کاری به میزان درآمد ندارد، بیشــتر چگونگی خرج 
کردن آن را مورد توجه قرار می دهد و برای دولت هزینه سازی 
می کند. معنای مسئله فوق این است که در ابتدا باید از درآمد 
غیرعملی بکاهیم و در قدم بعدی از درست کردن هزینه برای 
دولت ها بپرهیزیم و از همه مهم تر نقش دولت را در بخش های 
متفاوت کم کنیم.نماینده سابق مجلس شورای اسامی در ادامه 
اضافه کرد: زمانی که دارای ســه وزارتخانه آموزشــی )آموزش 
و پرورش، بهداشــت و علوم( هستیم و براساس اعداد نیمی از 

بودجه فقط به دو وزارتخانه تعلق می گیرد، این ســه وزارتخانه 
بدون هیچ بازگشــتی مجبور هستند، تمام هزینه های آموزش 
را بــه خود منتقل کنند، حتی به بهانــه رایگان بودن آموزش 
در قانــون داخل اجازه داده نمی شــود که بخش خصوصی  در 
آموزش و پرورش ســرمایه گذاری داشته باشد و این در حالی 
اســت که رایگان بودن آموزش برای گروهی است که به لحاظ 
مالی نیازمند هســتند یا به دلیل عدم وجود منابع فرزندانشان 
از درس خواندن باز می مانند. ندیمی در این رابطه یادآور شــد: 
در صورتی که تمایلی برای کاهش کارفرمایی دولت، به حداقل 
رساندن بودجه های جاری، حاکم شدن انضباط، تعریف واقعی 
از درآمد بودجه وجود نداشــته باشــد، طبیعتا با کسری روبرو 
خواهد شــد که این مسئله مسببات فساد را به وجود می آورد.

این کارشناس امور اقتصادی در خصوص بحث فساد در نتیجه 
کســری بودجه ابراز کرد: اولین فساد، انتظارات ناشی از بودجه 
اســت زیرا با هر بودجه ای انتظاراتی به وجود می آید که تحقق 

آن ها ۱۰۰ درصد نیست. دومین مسئله فساد بحث جابه جایی 
است و داستان آن هم کسر از یک پروژه و اضافه کردن به پروژه  
دیگر یا کاهش از عمرانی و افزودن به جاری است. سومین فساد 
هم در رابطه با گسســت یعنی فاصله حاکمیت با مردم است.

وی در ادامه افزود: راهکار این موارد ســر کار آمدن دولت رفاه 
و بیمه و ســپردن کارها به مردم است زیرا از این طریق کسب 
درآمــد می کنند و از محل آن  مالیات می پردازند. تا زمانی که 
دولت به دروغ یا راست ۸۰ درصد از اقتصاد را تحت اختیار دارد 
بر بخش خصوصی موثر واقع می شــود، زیرا بخش عمده ای از 
خصوصی کاری توســط دولت می چرخد و این در حالی است 
که پروژه عمرانی هم باید راه اندازی شــود تا پیمانکار فعالیت 
خود را انجام دهد. نماینده ســابق مجلس شورای اسامی در 
این رابطه بیان کرد: باید این نکته را هم افزود که فساد تنها به 
دولت برنمی گردد و به تحول و تغییر در اقتصاد ملی نیز ارتباط 

پیدا می کند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری اعام کرد؛
اقتصاد رسانه ها با شیوع کرونا دچار 

آسیب های جّدی شده است
رئیــس انجمــن صنفــی دفاتــر نمایندگی 
روزنامه های سراسری استان آذربایجان شرقی، 
گفت: به اســتناد آمار منتشره بر روی سامانه 
جامع رسانه ها، ۳۳۱ عنوان روزنامه سراسری 
در سطح استانهای کشــور چاپ می شود که 

از این تعداد حدود ۹۰ روزنامه سراســری دارای احکام رسمی فعالیت و دفاتر 
سرپرستی فعال در استان هستند.اسد فاح، در نشست مشترک اعضای هیئت 
مدیره و بازرســان این انجمن تازه تأســیس با سیداسماعیل مقدس پور؛ مدیر 
درمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی با اعام این مطلب، اظهار کرد: ظرفیت 
حضور اســتان در رســانه های مکتوب کشــوری و خروجی موثر روزنامه های 
سراسری برای اســتانهای مختلف، ما را بر آن داشت تا اولین انجمن صنفی و 
تخصصی را در این حوزه رسانه ای کشور پایه گذاری و مطابق با قوانین و ضوابط 
جاری، تاســیس کنیم.وی افزود: بیشترین جمعیت رسانه ای استان در بخش 
سرپرستان جراید کثیراالنتشار متمرکز است لذا با همت جمعی از مدیران دفاتر 
نمایندگی روزنامه های سراســری در استان بعنوان فعاالن دردمند و مستقل 
عرصه رسانه، تشکیل و تاسیس ضلع جدیدی از تشکل های رسانه ای ایران در 
شاخه تخصصی و صنفی ممکن و مقدور شد.وی، تاسیس انجمن صنفی دفاتر 
نمایندگی روزنامه های سراسری استان آذربایجان شرقی را مرهون عزم و مطالبه 
صنفی جمعی از فعاالن این بخش عنوان کرد که در مدت قریب به یکسال و با 
طی تشریفات و روند قانونی و نیز فراخوان اعضا و برگزاری مجمع برای تصویب 
اساســنامه و برگزاری انتخابات جهت تعیین ارکان انجمن، در بهار سال جاری 
فعالیت رسمی خود را با همراهی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان 
شــرقی آغاز کرده است.فاح، ضمن قدردانی از حمایت های رسانه ای استاندار 
آذربایجان شرقی و هم چنین همراهی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
در خصوص مانع زدایی های تأســیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه 
های سراســری )استان آذربایجان شرقی( و تسهیل قانونی زمینه شکل گیری 
این تشــکل مطبوعاتی، تصریح کرد: فلسفه تشکیل این انجمن، بهره مندی از 
امتیازات و ویژگی های اطاع رسانی جراید سراسری در راستای ظرفیت های 
اســتان جهت پوشش گســترده تر اخبار این خطه مهم از ایران عزیز اسامی 
است که امیدواریم در کنار ایفای نقش اجتماعی بعنوان فعاالن جبهه فرهنگی 
و خبررســانی، رسالت مهم و عظیم رسانه ای خود را نیز در حوزه های مختلف 
از جمله تولید، صنعت، اقتصاد، بهداشت، ورزش و ... با شایستگی انجام دهیم.

رئیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراســری استان آذربایجان 
شرقی با بیان این که، رسانه  ها و شاغان آن نیز قشری از آحاد جامعه هستند و 
همچون دیگر بخش ها، اقتصاد رسانه نیز به لحاظ شیوع کرونا دچار آسیب های 
جّدی و بعضاً جبران ناپذیری گشته و تبعات منفی آن دامن گیر حوزه فعالیتی 

سرپرستان استانی جراید کثیراالنتشار نیز شده است.

محصوالت کمکی آشــپزی مگی، بیش از یک قرن است که با ترکیبی ناب از 
سبزیجات و انواع ادویه  از چهارگوشه جهان، عطر و طعمی بی نظیر به خوراک 
می بخشند و با ساده سازی فرآیند پخت و پز، لذت وعده های غذایی را دوچندان 
می کنند. با تأکید بر اهمیت غذای خانگی در ســامت تغذیه و رژیم غذایی 
متعادل، ســبد محصوالت مگی طیفی متنوع از انواع ســوپ، پاستا و رشته 
فرنگی )نودل( آماده و نیمه آماده، انواع چاشــنی و سس را شامل می شود که 
فرآیند تدارک خوراک سالم را برای همگان آسان کرده است.این دستیار آشپز 
خوش ذوق از محصوالت محبوب و نام آشــنای بزرگترین شرکت موادغذایی و 
آشامیدنی دنیا است که بعد از ۹ سال و به صورت تولید داخل به آشپزخانه های 
ایرانی بازمی گردد. محصوالت مگی ســال ها پیــش )۲۰۰۵ میادی( پس از 

گذراندن فاز نخســت مطالعات ذائقه سنجی در شهر کاراجابِی ترکیه تولید و 
به کشــور وارد می شد. اما راهبرد تولید ملی نستله و محبوبیت مگی در بازار 
کشــور، نســتله ایران را بر آن داشــت تا به منظور عرضه مستقیم این دسته 
محصوالت، خط تولید انواع چاشــنی ها، ســوپ  و پودر سس مگی را در سال 
۱۳۹۹ راه اندازی کند.علیرضا سرابچی، مدیر ارتباطات، سرویس های بازاریابی و 
روابط برون سازمانی نستله ایران در خصوص فرآیند تولید داخل مگی می گوید: 
»ترکیبــات محصوالت مگی در کشــور با الهام از غنای غــذا و طبع ایرانی و 
متناســب با مواد مغذی مورد نیاز جامعه تنظیم شده است. بنابراین به منظور 
حفظ اصالت طعم و کیفیت غذای ایرانی، در کمال افتخار اعام می کنیم که 
مواد اولیه مورد نیاز محصوالت مگی پس از تحقیقات گســترده متخصصین 
داخلی و بین المللی نستله بر زمین های زراعی، کشت ادویه و سبزیجات کشور 
تماما طبیعی و به صورت تامین داخل تهیه می شوند.«به این ترتیب متخصصین 
نستله ایران قادر خواهند بود در سراسر زنجیره ارزش، کیفیت محصول فرآوری 
شــده را به دقت و با استفاده از شاخص های جهانی ارزیابی کنند. عاوه براین، 
محصوالت مگی به شیوه صنعتی خشک و نگهداری می شوند و فاقد هرگونه 
مواد نگهدارنده هستند. در این شیوه، حذف آب و رطوبت موجود در ترکیبات 
محصول فرآوری شــده، نه تنها مانع از فاسد شــدن آن می شود، بلکه ارزش 
غذایی محصول نیز به     گونه ای موثر حفظ خواهد شد.عاوه براین، متخصصین 
تغذیه نستله همواره شــاخص های تغذیه ای و ارزش غذایی محصوالت مگی 
را متناســب با نیازهای غذایی جامعه ارتقا داده انــد. ازاین رو مهمترین وجه 
تمایز محصوالت مگی را می توان در پایبندی به ســخت گیرانه ترین سطح از 
اســتانداردهای سامت و کیفیت دانســت. گفتنی است این محصوالت فاقد 
هرگونه چربی ترانس بوده و افزون  بر مقادیر نمک، شــکر و چربی های اشباع، 
میزان ســبزیجات، غات و حبوبات مورد اســتفاده در ترکیبــات آن ها نیز 
به صورت مســتمر مورد بازبینی قرار می گیرد. درحال حاضر سبد محصوالت 
مگی در ایران شامل ســوپ های نیمه آماده از قبیل سوپ ورمیشل، جو، جو 
و قارچ، جو و گوجه فرنگی، جو و ســبزیجات با غلظتی دل چسب و سرشار از 
فیبر و ویتامین ها، چاشنی های پلو و خورشت با تلفیقی از ادویه ها و سبزیجات 
محبوب ذائقه ایرانی و همچنین سس سفید بشامل می شود که طعمی لذیذ 

به غذا می بخشد.

آشپزی، با همان طعم به  یاد ماندنی 
محصوالت کمکی آشپزی مگی بیش از 120 سال است که 
به عنوان دستیار آشپزی خوش  ذوق  در تدارک وعده های 
غذایی و ترویج عادات غذایی سالم، در کنار خانواده هاست. 
در دنیای امروز، جوامع با تأکید بر روابط انســانی به دنبال 
خلق و سهیم شدن لحظات به یادماندنی هستند. وعده های 
غذایی که با نزدیکان خود شــریک می شــویم، یکی از 
بارزترین تجلی های این امر اســت. بر این  اســاس هدف 
خوراک فراتر از ضرورت بقا و به عنوان درگاهی برای تجربه 
رنگ و رایحه زندگی تعریف می شود. ازاین رو، امروزه ضمن 
تأکید بر ارزش غذایی، همگان به دنبال ارتقای لذت ناشی از 

وعده های غذایی خود هستند. 

برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند وضعیت عرضه و تقاضای 
شکل گرفته در بازار سهام طی هفته های اخیر، می تواند این نوید 
را بدهد که فشار و هیجان فروش تا حدودی از بازار تخلیه شده، 
اما برای ورود خریداران جدی به بازار نیازمند محرک های اساسی 
و احیای اعتماد از دســت رفته هستیم.مریم فکری: عملکرد بازار 
ســرمایه در یک سال گذشته، نموداری کاما پرنوسان از این بازار 
را نشان می دهد و این در حالی است که تا پیش از مردادماه سال 
گذشــته، سطح دو میلیون واحد را رد کرده بود، اما این روزها به 
ابتدای کانال یک میلیون واحد رسیده است.شاخص کل بورس که 
در ابتدای ســال ۹۹ در کانال ۵۱۲ هزار واحد قرار داشت، با رشد 
قیمتی بیش از حد متعارف و خارج از عرف از نگاه تحلیلگران، در 
نیمه مردادماه وارد کانال ۲ میلیون واحد شد، به نحوی که وقتی 
قیمت ها به صورت حباب گونه باال رفت، حقوقی ها و شرکت های 
دولتی، در عرضه فعال شدند و فروش های سنگینی را انجام دادند. 
اما از مردادماه، بازار سراســر منفی و ریزشی شد؛ تا جایی که در 
آخرین معامات هفته جاری، شاخص بورس با عدد یک میلیون و 
۲۵۶ هزار واحد دیده شد.به این ترتیب، بورس از زمان اوج تاکنون 

حدود ۴۰ درصد ریخته است و تمام این افت و خیزهای یک سال 
گذشته بازار سرمایه باعث شده که بخش مهمی از سرمایه گذاران 
در ایــن بازار در همین حدود ضرر و زیان کنند. به همین دلیل، 
تمام نگاه سهامداران، به نوع نگاه و رفتار دولت سیزدهم نسبت به 
بازار سهام است؛ این که آیا در دولت سیزدهم فضای بورس ترمیم 
می شود و این دولت می تواند تلخی های گذشته بورس را جبران 
کند؟در حال حاضر پیشنهاد طرح لوایح بازار پول و بازار سرمایه، 
اصاحات ساختاری اقتصادی و آزادسازی قیمتی، تعیین تکلیف 
سهام عدالت، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای خصوصی سازی 
و عرضه اولیه استارت آپ ها از جمله مهم ترین انتظاراتی است که 
بورس بازان از رییس جمهور جدید دارند. البته در این میان تاکید 
دارند که برخی از ریســک ها و نااطمینانی های پیش روی دولت 
آینده که با بازار سرمایه ارتباط تنگاتنگی دارند، باید به آن توجه 
شــود؛ برنامه حضور در کســب وکارهای بین المللی، واگرایی در 
سیاست گذاری بخش پولی و بانکی، قرار داشتن دولت در جایگاه 
سیاست گذاری بدون دخالت در بازار و افزایش نقدینگی، از جمله 
مهم ترین ریســک های مطرح شده در این زمینه است.با توجه به 
چنین شرایطی، کارشناسان و تحلیلگران در انتظار رونمایی دولت 
ســیزدهم از برنامه های خود برای بازار ســرمایه هستند. در این 
خصوص، مجید عبدالحمیدی، کارشــناس بازار سرمایه و بورس 
در گفت وگو با خبرگزاری خبرآناین درباره انتظارات بازار سرمایه 

از دولت ســیزدهم، می گوید: با توجه به اتفاقاتی که در سال قبل 
برای فعاالن بازار سرمایه رخ داد، عما اعتماد اجتماعی نسبت به 
مهم ترین نهاد اقتصادی کشور که به حق آن را دماسنج اقتصادی 
نیز می نامند، از بین رفت.وی با بیان این که دولت جدید براساس 
هر مکتب اقتصادی که بخواهد عمــل کند، در ابتدا باید اعتماد 
از دســت رفته را مجددا احیا کنــد، می افزاید: اقدامات عملیاتی 
در ایــن حوزه با نشــان دادن عزم دولــت در حمایت از فعاالن 
بازار ســرمایه در تمامی سطوح خرد و کان، تسهیل فرآیندهای 
سرمایه گذاری شــرکت های فعال در بازار سرمایه، عزم جدی در 
پیاده ســازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی )خصوصی سازی( و 
همچنین پیگیری علل ســقوط ناگهانی بورس در سال گذشته و 
اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از تجربه های تلخ گذشته با 
تکیه بر مبارزه با فساد و رانت اطاعاتی در بازار، می تواند احیاگر 
اعتمادی باشد که از دست رفته است.این کارشناس بازار سرمایه 
تصریح می کند: دولت باید عما نشان دهد برای باال بردن تولید 
ناخالص داخلی و درآمد ملی که منتج به رشــد اقتصادی کشور 
می شود، راهی به جز تولید نیست و پیشران تولید نیز تامین مالی 
از طریق بازار سرمایه است.عبدالحمیدی با اشاره به وضعیت بازار 
در ماه های آینده، می گوید: ماه های آتی در بازار ســرمایه، یادآور 
مجادله کاسیک سیاســیون و اقتصاددان ها است که کدام علم 

پیشرو و کدام یک پیرو است.

آخرین خبر از الیحه متناسب 
سازی حقوق بازنشستگان

الیحــه دائمی شــدن متناســب ســازی حقوق 
بازنشســتگان با شــاغان به تصویب رســید.به 
گــزارش خبرگزاری خبرآناین، هیــات وزیران با 
هدف استمرار متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
با شــاغان پس از پایان برنامه ششم توسعه و به 
منظــور برقراری عدالت در نظــام پرداخت و رفع 
دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستعمری 
بگیران » الیحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق 
بازنشســتگان با شــاغان » را به تصویب رساند.

همچنین هیات وزیران به منظور رفع ایراد دیوان 
عدالت اداری مبنی بر اعام مغایرت بخشنامه سال 
۱۳۸۸ معاونت توســعه مدیریت و سرمایه انسانی 
رئیس جمهوری ) وقت ( با قانون مدیریت خدمات 
کشــاورزی در خصوص ماک محاسبه قرار دادن 
امتیاز فوق العاده مدیریت در تعیین ســقف امتیاز 
حق شــاغل عاوه بر حق شغل و ایجاد بار مالی با 

اصاح بخشنامه مذکور موافقت کرد.

پیش بینی بازار سهام در 
ماه های آینده



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 13 تیر 1400  23 ذی القعده 1442  4 جوالی 2021نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4672 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزهاگزیده خبر

ایران در میان ۷ کشور جهان با بیشترین میزان استخراج رمزارز
مجری طرح تامین برق مراکز اســتخراج رمز ارزها در توانیر 
گفت: به دلیل تعرفه های تخفیفی، ایران جزو هفت کشــوری 
است که بیشترین میزان استخراج رمز ارز جهان در آن صورت 
می گیرد.به گزارش ایسنا، محمد خدادادی بهلولی اظهار کرد: 
در حال حاضر چین، روسیه، آمریکا، قزاقستان، کانادا، ایسلند 
و ایران هفت کشــوری هستند که بیشترین میزان استخراج 
رمــز ارز در آنها صورت می گیرد. به گفتــه خدادادی، عامل 
اصلی شــیوع پدیده اســتخراج غیرمجاز رمز ارزها در ایران، 
وجود تعرفه های مخفف حامل های انرژی و بســیار ناچیز در 
مقایســه با قیمت های جهانی است. مجری طرح تامین برق 
مراکز اســتخراج رمز ارزها با اشــاره به اینکه تاکنون ۳۶۴۶ 
مرکز غیرمجاز اســتخراج رمز ارز با ۱۹۶ هزار و ۲۳۳ دستگاه 
ماینر شناســایی و جمع آوری شده اســت، خاطرنشان کرد: 
توان مصرف برق این تعداد مرکــز غیرمجاز رمز ارز، بیش از 
۵۷۰ مگاوات بــود.وی اضافه کرد: برای تولید این میزان برق 
و رساندن آن به محل مصرف، باید نیروگاهی به بزرگی ۸۰۰ 
مگاوات احداث می شد. خدادادی با بیان این که ماینر، دستگاه 

تولیدکننده رمز ارز است، در خصوص دلیل مصرف زیاد برق 
توسط این دستگاه ها گفت: رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال است 
که به صورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری می شــود و برای 

اســتخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده ای توسط 
رایانه به صورت مســتمر انجام شــود که مستلزم مصرف برق 
زیادی است. طبق اعالم وزارت نیرو، وی یادآور شد: استخراج 

یک بیت کوین به بیش از ۳۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز دارد 
که این میزان بیشــتر از برق مصرفی حــدود ۳۵ هزار واحد 
مسکونی در یک شبانه روز است. خدادادی همچنین با مقایسه 
میزان مصرف یک ماینر با سایر وسایل خانگی گفت: مصرف 
بــرق یک ماینــر ۲ تا ۳ کیلوواتی به میــزان ۳۵ پنکه یا ۱۵ 
یخچال فریزر اســت. خدادادی در عین حال افزود: ماینری با 
این مشخصات همچنین به اندازه ۵ کولر آبی یا یک کولر گازی 
برق مصرف می کند.وی با اشــاره به این که شناسایی مراکز 
غیرمجاز نیازمند همکاری مردم است، خاطرنشان کرد: مردم 
می توانند اطالعات خود را در باره استفاده غیرمجاز از برق برای 
www.tavanir.  استخراج رمز ارز را در سامانه سمات به آدرس
org.ir/samaat   ثبت کنند تا رسیدگی شود.مجری طرح تامین 

برق مراکز استخراج رمز ارزها با بیان این که گزارش دهندگان، 
پاداش هایی تا سقف ۲۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد،  
تاکید کرد: اطالعات هموطنانی که گزارش مراکز اســتخراج 
غیرمجاز رمز ارز را در این سامانه ثبت می کنند، کامال محرمانه 

باقی خواهد ماند.

 احتمال افزایش خاموشی ها حتی 
در تهران

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: تا پایان امروز 
نیروگاه اتمی بوشــهر وارد مدار می شود و با وارد 
مدار شــدن این نیروگاه ۱۰۰۰ مــگاوات برق به 
شــبکه توزیع کشــور تزریق خواهد شد.مصطفی 
رجبی مشهدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
مشــکل نیروگاه بوشــهر، نقص فنی بود که باعث شد چند روزی از مدار 
خارج شــود و بعد از تعمیرات مجدد اکنون در شــرف وارد مدار شــدن 
است، اظهار کرد: با وارد شدن این نیروگاه به مدار تولید ۱۰۰۰ مگاوات به 
ظرفیت اضافه می شود.وی تاکید کرد: امروز هوا بسیار گرم خواهد شد و 
طبق اعالم سازمان هواشناسی تنش دمایی خواهیم داشت و پیش بینی 
ما این اســت که میزان مصرف این هفته رکورد بزند و به عدد حدود ۵۶ 
هزار مگاوات برسیم و توان تامین نیروگاه های ما بیش از ۵۴ هزار مگاوات 
نیســت.به گفته سخنگوی صنعت برق کشور حتما مشترکان باید صرفه 
جویی کنند به ویژه در ســاعت ۱۲ تا ۱۸، همچنین مشترکان صنعتی و 
کشاورزی نیز باید مشارکت جدی داشته باشند تا سقف تعیین شده استان 
ها پوشش داده شود، در غیر این صورت جداول احتمالی خاموشی حتی 

برای تهران اجرایی خواهد شد.

اعالم موضع رسمی ایران در نشست اوپک
زنگنه: پس از رفع تحریم در کوتاه ترین 

زمان ممکن به بازار برمی گردیم
وزیــر نفت در نشســت اوپک تأکید کــرد ایران 
پس از رفع تحریــم در کوتاه ترین زمان ممکن با 
تولیــدی حداقل به مقدار پیــش از تحریم به بازار 
برمی گردد.به گزارش تســنیم، بیژن زنگنه پس از 
پایان دیرهنگام هجدهمین نشست اوپک پالس در 
جمع خبرنگاران گفت: در این نشســت اعالم کــردم که در صورت رفع 
تحریم ها، نفت ایــران در کوتاه ترین زمان ممکن به بازار برمی گردد؛ این 
تصمیم رســمی ماســت.وی افزود: در این نشست موضع ایران را اعالم و 
تأکید کردم که هر تصمیمی در این نشســت اتخاذ شود، تأثیری بر اراده 
ما ندارد. این تصمیم رســمی ماست که هر زمان تحریم ها برداشته شود، 
در حداقــل زمان ممکن و با تولیدی حداقــل به مقدار پیش از تحریم به 
بازار برمی گردیم.زنگنه درباره طوالنی شدن این نشست عنوان کرد: میان 
اعضا بر سر سهمیه اختالف هایی وجود دارد و برخی فکر می کنند درباره 
سهمیه ها بی انصافی شــده است و روی این موضوع بحث دارند.بر اساس 
این گزارش، هجدهمین نشست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو 
و غیرعضو سازمان کشور های صادرکننده نفت )اوپک( موسوم به ائتالف 
اوپک پالس که شــامگاه جمعه )۱۱ تیرماه( آغاز شــده بود، بامداد امروز 
بدون نتیجه پایان یافت و تصمیم گیری درباره افزایش تدریجی تولید به 

روز دوشنبه )۱۴ تیرماه( موکول شد.

تعریض طوالنی ترین بلوار کرج
 ترافیک »ارم« کاهش می یابد

تعریض طوالنی ترین بلوار کالن شــهر کرج در دســتور کار مدیریت شــهری 
اســت تا ترافیک در این شریان پرتردد کاهش یابد.از بلوار ارم به عنوان یکی از 
طوالنی ترین بلوارهای ایران یاد می شــود که از آزادراه کرج - قزوین آغازشده 
و با گذر از میان مهرشهر، در فرودگاه بین المللی پیام به پایان می رسد. »کاخ 
مروارید«، »باغ سیب مهرشهر« و پارک »هامون« ازجمله جاذبه های گردشگری 
هســتند که در طول این بلوار قرار دارند.حجم باالی تردد در منطقه مهرشهر 
باعث شــده تا شهرداری کرج تعریض این بلوار را در دستور کار خود قرار دهد 
به امید اینکه معضل ترافیک در این محدوده از شــهر مرتفع شود.ازآنجایی که 
شمال این بلوار جزو منطقه چهار و جنوب آن جزو منطقه سه شهرداری کرج 
است، آخرین وضعیت این پروژه را از مدیران این مناطق پیگیر شده ایم که در 
ادامه می خوانید.علی آرایی در گفت وگــو با خبرنگار پایگاه خبری کرج امروز 
ضمن تشــریح آخرین وضعیت تعریض بلوار ارم، طول این پروژه را ۷ کیلومتر 
اعالم کرد و گفت: بخشی از این پروژه در منطقه سه واقع شده که در دو جبهه 
شرقی و غربی قرار دارد.تعرض بلوار ارم  بسیاری از مشکالت ترافیکی  مهرشهر 
را مرتفع می کندوی به وضعیت آزادسازی و تملک معارضین این پروژه اشاره 
کرد و گفت: منطقه سه در سال های ۷۵ تا ۹۸ توانست با ۴۳ درصد و در سال 
گذشــته با ۲۸ درصد پیشــرفت در جبهه غربی این پروژه را پیش ببرد.مدیر 
منطقه سه شهرداری کرج همچنین پیشرفت جبهه شرقی این پروژه در سال 
گذشته را ۱۷ درصد اعالم کرد و گفت: پیشرفت کلی این پروژه ۴۸ درصد بوده 

و در حال حاضر ۱۲ هزار و ۶۰۰ متر از این بلوار بازگشایی شده است.

ادامه اختالف میــان امارات و بقیه اعضای 
اوپک پــالس می تواند بازار را در هاله ای از 
ابهام قــرار دهد و روند تثبیت قیمت نفت 
باالی ۷۵ دالر را لکــه دار کند.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، نشست 
مشــترک روز جمعه )۱۱ تیرماه( وزیران 
نفت انرژی سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( و متحدانش موسوم به ائتالف 
اوپک پالس در پی مخالفت یکی از اعضای 
کلیدی این ائتالف با خــط پایه تولید در 
نظر گرفته شــده بدون نتیجه پایان یافت 
و به روز دوشــنبه )۱۴ خردادماه( موکول 
شد. این مســئله در رسیدن به توافقی که 
می تواند سبب کاهش قیمت افزایشی نفت 
شــود، تردید ایجاد کرده اســت.یک مقام 

اوپک در ایــن باره گفــت: اختالف میان 
امــارات و بقیه اعضای این ائتالف می تواند 
به معنای این باشد که تولید نباید افزایش 
نیابد. بدون توافق بــرای تعدیل تولید، به 
توافق اولیــه بازمی گردیم و تولید تا آوریل 
۲۰۲۲ بــدون تغییــر باقــی می ماند. این 
مسئله سبب کمبود بیشتر عرضه می شود 
و خطــر افزایش تورم را بیشــتر می کند.

این تغییر بازار را در هالــه ای از ابهام قرار 
می دهد و قیمــت نفت را باالتر از ۷۵ دالر 
برای هر بشــکه تثبیت و خوشنامی اوپک 
پالس را که با دقت بســیاری ترمیم شده 
است لکه دار می کند و شبح جنگ قیمتی 
پارسال عربستان و روســیه را دوباره زنده 
می کند.به نظر می رســید اوپک پالس در 

نشست روز پنجشــنبه )دهم تیرماه( برای 
افزایش تولید روزانه ۴۰۰ هزار بشــکه ای 
ماه اوت تا دســامبر به توافق رسیده باشد.

بر اســاس این توافق قــرار بود مدت زمان 
توافق اصلی کاهش تولید اوپک پالس هم 
افزایش یابد و هم به جای آوریل در دسامبر 
۲۰۲۲ پایان یابد.به گفته نمایندگان، این 
توافق اولیه به دلیل مخالفت امارات متحده 
عربی لغو شد، امارات از این ائتالف خواسته 
اســت مبنای تولید این کشور تغییر کند. 
این مخالفت و تعلیق توافق سبب افزایش 
قیمت نفت شد.این نخســتین بار نیست 
که جاه طلبی های امارات مذاکرات را به هم 
می زند. اواخر ســال گذشــته میالدی هم 
ابوظبی اعالم کرده بود در صورت مخالفت 
با افزایش تولید ابوظبی از این ائتالف خارج 
خواهد شــد، امارات برای افزایش ظرفیت 
تولید خود ســرمایه گذاری هنگفتی کرده 

است.

اردوغان: ترکیه به اکتشاف گاز در مدیترانه ادامه می دهد
رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی که ممکن اســت تنشــها با اتحادیه اروپا و یونان در بحبوحه تالش ها 
برای ترمیم روابط را تجدید کند، اعالم کرد ترکیه به اکتشاف نفت و گاز در شرق مدیترانه ادامه می دهد.

به گزارش ایســنا، ترکیه با یونان و قبرس که اعضای اتحادیه اروپا هســتند، بر سر منابع انرژی و قلمرو 
قضایی در منطقه دچار اختالف است و تنشها سال میالدی گذشته پس از اینکه ناوهای ترکیه و یونان 
کشــتیهای اکتشافی برای منابع هیدروکربن را اســکورت کردند، شدت گرفت.رجب طیب اردوغان، در 
استان ساکاریا واقع در شمال غربی ترکیه اظهار کرد: ترکیه سیگنالهای گاز طبیعی را در شرق مدیترانه 
دریافــت کــرده و وعده داد به دفاع از حقوق ترکیه در این منطقه ادامــه خواهد داد. وی بدون توضیح 
چندانی گفت حق ما هرچه که باشــد، آن را به نحوی خواهیم گرفت و به فعالیتهای اکتشافی نفت در 
شرق مدیترانه، قبرس و همه آن دریاها ادامه خواهیم داد. سران اتحادیه اروپا اقدامات تنبیهی علیه آنکارا 
بر سر فعالیت های فراساحلی را تهدید کرده بودند اما پس از اینکه ترکیه کشتی اکتشافی خود را از آبهای 
مورد منازعه خارج کرد، از تهدیدهای مذکور دســت کشــیدند.آنکارا از آن زمان سرگرم ترمیم روابط با 
اتحادیه اروپا و آتن بوده است.پس از اینکه ترکیه کشتی اکتشافی عروج رئیس را در نوامبر و در بحبوحه 
تهدیدهای تحریم های اتحادیه اروپا به بندر بازگرداند، آنکارا مذاکرات مستقیم با آتن را پس از یک وقفه 
پنج ساله از سرگرفت. دو طرف دو دور مذاکره از ژانویه برگزار کرده اند اما اعالم کردند نباید منتظر هیچ 
نتایج فوری بود. اظهارات اردوغان یک هفته پس از این مطرح شد که اتحادیه اروپا ۳.۵ میلیارد یورو به 
ترکیه برای ادامه میزبانی پناهجویان سوری تا سال ۲۰۲۴ را وعده داد. آنکارا این کمک را رد کرد و آن را 

ناکافی خواند و از این بلوک خواست اقدامات قاطعانه تری برای افزایش همکاری انجام دهد.

کاخ سفید درباره افزایش قیمت نفت هشدار داد
کاخ سفید درباره تاثیر افزایش قیمتهای نفت بر مصرف کنندگان آمریکایی ابراز نگرانی 
کرد اما اعالم کرد معتقد اســت تولیدکنندگان توانایی تولید به میزان کافی را دارند.

به گزارش ایسنا، جن ساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: در حال 
حاضر بر این باوریم که ظرفیت مازاد تولید کافی نفت در سطح جهانی وجود دارد. به 
دلیل احیای اقتصاد جهانی و ازسرگیری فعالیت عادی مصرف کنندگان، شرایط بازار 
نفت تغییراتی پیدا کرده است.وی به این سوال که آیا کسی در دولت بایدن با متحدان 
آمریکا در مذاکرات اوپک پالس در خصوص افزایش تولید صحبت کرده است، پاسخ 
نداد.گروه اوپک پالس که شامل تولیدکنندگانی نظیر عربستان سعودی، امارات متحده 
عربی و روسیه و کشورهای دیگر می شود، روز جمعه برای دومین روز به مذاکراتشان 
در خصوص سیاســت تولید نفت ادامه دادند. امارات متحده عربی به توافق نفتی روز 
پنج شنبه که تحت آن دو میلیون بشکه در روز دیگر به تولید نفت گروه اوپک پالس 
تا پایان ســال ۲۰۲۱ افزوده می شود، اعتراض کرد.منابع آگاه اواخر روز جمعه گفتند 
روســیه تاخیر مذاکرات به مدت یک تا دو روز را پیشنهاد کرد.بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا روز پنج شنبه ۲.۴ درصد جهش یافت و در باالترین قیمت 
از اکتبر سال ۲۰۱۸ بسته شد و روز جمعه با یک سنت افزایش، ۷۵ دالر و ۳۴ سنت 

در هر بشکه بود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت همکار ماشین
)سهامی عام(- در حال تصفیه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس 
ساعت 17 روز سه شــنبه مورخ 1400/4/29 در نشانی: تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان دوم، انتهای 

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

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

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

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

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه جدید
5- ســایر اموری که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه 

است

به شماره ثبت 70599 و شناسه ملی 10101155290

 مدیر تصفیه- حمیدرضا نقاشیان

عواقب اختالف میان امارات و اعضای اوپک پالس

 شبح تکرار جنگ قیمتی
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گزیده خبر بر اساس گزارش عملکرد 3ماهه تجارت خارجی؛

شرکای اصلی تجاری ایران کدام کشورها هستند؟
معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پنجاه و یکمین نشست 
کارگروه توســعه صادرات با تشریح گزارش عملکرد ســه ماهه تجارت خارجی 
کشــور، از افزایش صادرات خردادماه ۱۴۰۰ نســبت به سال های ۹۸ و ۹۹ خبر 
داد.به گزارش اقتصادآنالین، حمید زادبوم با بیان این خبر اظهار داشــت: شریک 
اول صادراتی ایران طی ســه ماهه نخست ســال جاری کشور چین بوده است و 
کشــورهای عراق و امارات، رتبه های دوم و سوم در قرار داشته اند.وی با اشاره به 
اهمیت تحول نگرش به ترانزیت در کشور به منظور بهره گیری از تمام ظرفیت های 
این حوزه مهم که فرصت های توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی متنوعی 
در ســطح منطقه ای و بین المللی دارد، افزود: دیــدگاه واحد به موضوع ترانزیت 
الزام اصلی برای ایجاد کریدور توســعه ای جمهوری اسالمی ایران و نقش آن در 
معامالت منطقه ای و بین المللی است. بنابراین، ترانزیت و توسعه آن بایستی به یک 
گفتمان ملی تبدیل شود.دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور ادامه داد: 
هدف گذاری برای توسعه ترانزیت کاال در تمامی شقوق آن از مسیر ایران بایستی 
به یک دیپلماسی در حوزه کالن حمل و نقل تبدیل شده و سند ملی و نقشه راه 
میان مدت و بلندمدت آن تهیه شــود و تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط، نقش 
و همکاری جدی در تحقق اهداف کالن این موضوع داشــته باشند.معاون وزیر و 
رییس کل ســازمان توسعه تجارت ایران گفت: پایانه های مرزی کشور با توجه به 
اهداف و سیاست های تعیین شده برای آنها و نقشی که در تسریع خدمات رسانی 
کیفی به فعاالن اقتصادی دارد، بایستی فراتر از وظائف بخشی و حاکمیتی وزارت 
راه و شهرسازی به عنوان مدل توسعه کمی و کیفی خدمات تجارت مرزی معرفی 

و مورد بهره برداری قرار گرفته و ســرویس دهی با ســرعت و کیفیت را به عنوان 
معیار توســعه متوازن تجارت در نقاط مرزی گسترش دهد.در ادامه این نشست، 
مدیر عامل شــرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی گزارشی از آخرین وضعیت 
برگزاری اکســپو ۲۰۲۰ ارائه داد و مقرر شــد با توجه به تشریح آخرین وضعیت 
هماهنگی ها جهت برگزاری نمایشگاه اکسپو امارات و با توجه به اهداف پیش بینی 
شده برای حضور جمهوری اسالمی ایران در رویداد مذکور کلیه اعضای کارگروه 
توسعه صادرات نقطه نظرات پیشنهادی را در راستای هرچه باشکوه برگزار شدن 
غرفــه ایران به دبیرخانه شــورایعالی صادرات ارســال کنند.همچنین به منظور 
یکپارچه سازی هوشمند پایانه های مرزی در راستای تحقق اهداف توسعه ترانزیت 
کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی 
و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه، حداکثر ظرف سه ماه 
پس از ابالغ این مصوبه، نسبت به تهیه و ابالغ دستورالعمل اجرایی مربوط با هدف 
رفع مشکالت و حذف ایستگاه های غیر ضروری و افزایش دسترسی و بهره مندی 
آسان فعاالن اقتصادی به امکانات لجستیکی پایانه های مرزی در مناطق همجوار 
با کشورهای همسایه اقدام کنند.خاطرنشان می سازد، در این جلسه پیشنهادات 
وزارت راه و شهرسازی پیرامون موضوع ترانزیت مبنی بر اتخاذ رویکردی منسجم 
در چارچوب یک مرجعیت واحد در حوزه ترانزیت، تشکیل شورای ترانزیت کشور 
با مســئولیت وزارت راه و شهرسازی و پیشــنهادات صندوق ضمانت صادرات در 
راستای توسعه صادرات کاال و خدمات از طریق اعطاء تسهیالت پس از حمل در 

قالب اعتبار خریدار مطرح و بررسی شد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو در جمع مدیران فوالد خوزستان مطرح کرد:
بسته پیشنهادی ایمیدرو برای تامین پایدار 

برق معدن و صنایع معدنی
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: به منظور تامین برق پایدار معدن و صنایع 
معدنــی برنامه امضای تفاهم نامه همکاری بیــن وزارتخانه های صمت و نیرو با 
راهبری ایمیدرو انجام می شــود.به گزارش روابط عمومــی ایمیدرو، وجیه اهلل 
جعفری که عصر امروز در نشســت پایش اقدامات و برنامه های شــرکت فوالد 
خوزستان سخن می گفت، افزود: در حوزه انرژی، با قیمت های باال و قطعی برق 
مواجه هستیم که به طور حتم در روند تولید شرکت های معدن و صنایع معدنی 
اثرگذار اســت.وی اعالم کرد: در این راستا مشارکت مالی در احداث نیروگاه ها با 
همکاری شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی در دستور کار ایمیدرو است. 
وی تصریح کرد: به طور حتم امضای تفاهم نامه سرمایه گذاری توسط معدنی ها 
با وزارت نیرو، میزان تولید برق به ویژه در نیروگاه های سیکل ترکیبی را افزایش 
خواهد داد و این مهم دغدغه شرکت ها در تامین برق پایدار را رفع می کند.معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این زمینه تفویض اختیار به استانداری 
ها داده شده است و برای به سرانجام رسیدن هدف فوق، کارگروهی مشترک در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل خواهد شد.رئیس هیات عامل ایمیدرو در 
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستاوردهای حوزه معدن و صنایع معدنی در 
سال ۹۹، گفت: سال گذشته با وجود محدودیت های کرونا و تحریم، رشد تولید 

در زنجیره های ارزش به ویژه فوالد محقق شد. 

در راستاي توسعه عملیاتي برنامه ها ي ایمپاسکو صورت مي گیرد: 
 سرمایه گذاري ۸ هزار میلیارد ریالي

 در سال ۱۴۰۰
شرکت “تهیه و تولید مواد معدني ایران” در راستاي سیاست  هاي سازمان ایمیدرو 
و استراتژي  هاي خود و با در نظر گرفتن وضعیت صنعت و سایر عوامل تاثیرگذار 
در اقتصاد کشور، نسبت به تدوین برنامه  هاي عملیاتي خود به  صورت ساالنه اقدام 
مي کند.شرکت تهیه و تولید مواد معدني ایران به عنوان بازوي اجرایي ایمیدرو، 
با هدف تبدیل شدن به یک شرکت مرجع و نوآور، تهیه و تولید انواع مواد معدني 
را از طریق اکتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني بر عهده دارد که یک وظیفه 
اســتراتژیک در تامین مواد اولیه معدني کشور محسوب مي  شود و در سال  هاي 
اخیر و با برنامه  ریزي مدون حداکثر استفاده از توان بخش  خصوصي در دستور کار 
قرار گرفته و فرصت  هاي سرمایه  گذاري در تمام حوزه  هاي فعالیت این شرکت 
فراهم شــده است.  بر این اساس جایگاه شرکت تهیه  و تولید مواد معدني ایران 
در زنجیره تولید صنایع معدني کشور بسیار حائز اهمیت بوده و به عنوان بازوي 
اجرایي ایمیدرو و اختیارات قانوني که در بدو تاسیس این سازمان توسعه  اي مد 
نظر قرارگرفته شــده است و رفع برخي موانع و محدودیت  هاي ایجاد شده طي 

سال  هاي اخیر، مي  تواند تاثیر ارزشمندي در این وضعیت داشته باشد.

تقدیر استاندار یزد از مدیر عامل چادرملو
به گــزارش واحدخبر روابط عمومي؛ در دیدار مدیرکل 
بنیاد شــهید یزد با مدیر عامل چادرملو، مراتب  تقدیر 
اســتاندار یزد با اهدای لوح سپاس و تقدیرنامه توسط 
حجت االسالم زارع مدیر کل بنیاد شهید انقالب اسالمی  
به مهنــدس ناصر تقی زاده اعالم گردید.  در این دیدار 

حجت االســالم زارع ضمن تقدیر از خدمات حمایتی چادرملو  از خانواده معظم 
شــهدا، جانبازان و ایثارگران شهرســتان گفت: توجه شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو به ایثارگران  و خانواده های معظم شــهدا و جانبازان بسیار ارزشمند و 
قابل تقدیر است و از جنابعالی و هیات مدیره محترم چادرملو تشکر می نماییم 
.مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت چادرملو نیز ضمن تشکر از ابراز محبت 
استاندار و مسئوالن و خانواده معظم شهدا و ایثارگران افزود: وظیفه انسانی،دینی 
و میهنی ما تکریم این عزیزان اســت؛لذا همواره قدردان مجاهدت ها ،رشادتها و 
جانفشانی های این عزیزان هســتیم؛چرا که امنیت، آرامش و حیات امروز خود 

را مدیون آنها میدانیم.

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه:
دولت با جسارت قدرت و توانایی خود را برای 

تحقق افق ۱۴۰۴ اعالم کند
رضا یزدخواســتی، معاون خرید شــرکت فوالد مبارکه درخصــوص اینکه چه 
انتظاری از دولت آینده برای بخش صنعت می رود اظهار کرد: امیدواریم ثبات به 
بازارها بازگردد و سیاســت هایی اتخاذ شود که بتوان برای ۴ سال براساس آن ها 
برنامه ریزی کرد.وی افزود: امید می رود در دولت آینده سیاست هایی اتخاذ شود 
که منجر به ثبات در صنعت و بازار گردد. از طرفی نمی توان گفت صرف یکدست 
شدن همه ارگان ها منجر به ثبات شود، بلکه در اولویت قرار گرفتن سیاست های 
مسئوالن برای تنظیم و ایجاد ثبات در بازار است که می تواند در اولویت نخست 
باشــد یا اولویت ثانویه.معاون خرید شرکت فوالد مبارکه در خصوص اینکه برای 
دســت یابی به افق ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تن فوالد چه سختی هایی سد راه 
دولت جدید خواهد بود نیز گفت: دولت باید با جســارت میزان اقدامات و رشد 
موردنیاز برای تولید بیشتر فوالد و رسیدن به عدد ۵۵ میلیون تن را اعالم کند، 
زیرا عدم دســت یابی به اعداد تعریف شده برای افق ۱۴۰۴ ممکن است منجر به 
از بین رفتن ســطح اعتماد به دولت شود.وی افزود: بزرگ ترین نیاز امروز دولت، 

اعتماد صنعت، تولیدکنندگان و بازار به تصمیماتش است.

همزمان با امضای تفاهم نامه همکاری »سایپا« و »همراه اول« مطرح شد:
استفاده از فناوری خودرو متصل برای 

اولین بار در صنعت خودرو کشور
»گروه خودروســازی ســایپا« و »همــراه اول« با امضای تفاهــم نامه برای 
هوشمندســازی صنعت حمل و نقل و تولید خودروهای متصل، زمینه ورود 
این سطح از تکنولوژی برای اولین بار به صنعت خودرو کشور را فراهم آوردند.
به گزارش ســایپانیوز، این تفاهم نامه همکاری به امضا سید جواد سلیمانی، 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل شرکت 
ارتباطات ســیار ایران )همراه اول( رسید تا براســاس آن تولید و عرضه یک 
میلیون خودرو متصل توســط سایپا در سه ســال آینده هدف گذاری شود.در 
مراســم امضای این تفاهم نامه مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به 
اقدامات سایپا در دو سال اخیر برای ایجاد تحول و توسعه در سبد محصوالت 
خود، اظهار کرد: ما در شرایطی تولید پراید را متوقف کردیم که این محصول، 
پرتیراژترین خودرو ساخت داخل بود و حذف آن از چرخه تولید می توانست از 

نظر اقتصادی و تیراژ تولید سایپا را با مشکل مواجه کند.

گران فروشی در صدر تخلفات
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران بیشترین عناوین تخلف صنفی در سه ماهه نخست امسال را گرانفروشی، 
عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور عنوان کرد.ســعید محمدی پور در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه بازرسی از اصناف و واحدهای توزیعی استان 
تهران در سه ماهه نخست سال جاری ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته، گفت: در این مدت ۲۳۳ هزار بازرسی از اصناف تهرانی 
انجام شده است.به گفته وی تعداد پرونده های متشکله در سه ماهه نخست امسال ۱۹ هزار و ۷۱۷ پرونده به ارزش بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که 
جهت تعیین تکلیف به مراجع قضایی ارسال شده است.این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه طی سه ماهه امسال واحدهای عرضه کننده کاالهای 
اساسی مثل شکر، روغن، لبنیات، مرغ، نان و میوه بیشترین هدف بازرسی بودند، بیشترین عناوین تخلف را گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور 
فاکتور عنوان کرد.معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با اشاره به مشارکت دستگاه های هم خانواده مثل اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی 
و پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی ها گفت: در سه ماهه ابتدای سال ۱۵ هزار گشت مشترک برگزار شده که به نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش 
۵۹ درصدی داشته است.  از این تعداد بالغ بر ۳۰۰۰ برگ گزارش بازرسی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.گفتنی است که طبق قانون 
نظام صنفی گران فروشی، کم فروشی،  تقلب،  احتکار،  عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع،  فروش اجباری،   عدم درج قیمت 
و عدم صدور صورتحساب ازجمله مهم ترین تخلفات صنفی است.همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب 
خزانه واریز  شود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده )۴۴( این قانون به طور 
مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار  گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق 

اصناف بارها نسبت در دریافت نکردن این بودجه گالیه کرده است.

وزیر صمت از خودکفایی صنعت لوازم خانگی در آینده 
نزدیک خبر داد

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت:  با تحقق جهش و رونق تولید در لوازم خانگی ایرانی، 
آماده برگزاری جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی هستیم.به گزارش ایلنا از وزارت صمت، علیرضا 
رزم حسینی اظهار کرد:  با عنایت به تمرکز و توجهی که طی چند سال گذشته به موضوع تولید 
داخلی شــد بسیاری از کارخانجات کشور مانند واحدهای تولید لوازم خانگی در حال فعالیت دو 
شیفته و یا حتی سه شیفته هستند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر شرایط مطلوب تولید 
لوازم خانگی در کشور تصریح کرد: با تداوم وضعیت مطلوب تولید لوازم خانگی، در آینده نزدیک 
جایی برای عرض اندام برندهای خارجی نخواهد بود.رزم حســینی با ترسیم سیاست های وزارت 
صمت در جهت تحقق شعار پشتیبانی و رفع موانع تولید گفت: سیاست وزارت صمت در جهت 
تقویت تولید داخلی و کاالی ساخت ایرانی است و وارداتی هم اگر هست در جهت تقویت همین 
هدف و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی کشــور است.  وی از برگزاری جشن خودکفایی تولید 
لوازم خانگی کشــور خبر داد و افزود: با تحقق جهش و رونق تولید در لوازم خانگی ایرانی، آماده 

برگزاری جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی هستیم.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان اعالم کرد؛
سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیاردی در 

خرید پساب شهرهای اطراف
معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر این مجموعه در خرید پســاب شهرهای اطراف ۵۰۰ 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری کرده اســت، گفت: طی دو 
ســال آینده نیاز ذوب آهن به آب زاینده رود را تا ۴۰ درصد 
دیگر کاهش خواهیم داد.مهرداد توالئیان در خصوص ورود 
مجموعه های صنعتی برای خرید پســاب شهرهای اطراف، 
اظهار کــرد: مجموعه ذوب آهن اصفهان از ســال ها قبل، 
بخشــی از پساب زرین شــهر را خریداری و اکنون آن را به 
داخــل کارخانه منتقل کرده اســت، همچنین با خریداری 
پســاب فوالدشــهر، در حال لوله گذاری برای انتقال آن به 
داخل مجموعه اســت.توالئیان با بیان اینکه در حال حاضر 
ذوب آهن اصفهان امکان تصفیه پســاب را ندارد و به همین 
منظور فعال از آب زاینده رود اســتفاده می کند، تاکید کرد: 
اگر آب حاصل از پســاب های خریداری شــده تامین شود، 
تقریبا نیمی از نیاز شــرایط اضطراری آب ذوب آهن تامین 

خواهد شد.

پیام تبریک مدیر عامل منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس به 

مناسبت روز ملی صنعت و معدن
بی شــک با عنایت به نقش و سهم ویژه ی صنایع معدنی در 
رونق و جهش تولید ملی، اشــتغال زایــی، صادرات و ایجاد 
ارزش افزوده برای کشــور، یکی از راه های اساســی نیل به 
اقتصاد چندبعدی و تحقــق منویات مقام معظم رهبری در 
تجلی سیاســت های اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به معدن 
و صنایع معدنی اســت. پرهیز از از خام فروشی، ایجاد بیش 
از هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی جدید در سال گذشته، اجرای 
ده ها طرح توسعه ای و ارتقا ظرفیت های تولید در بخش های 
مختلف به ویژه صنایع فــوالدی و آلومینیومی منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیخ فارس نشــان از عزم 
راســخ و اراده ای جهادی برای دســت یابی به چشم انداز 
برنامه های ششم توسعه، مبانی گام دوم انقالب و تحقق شعار 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی برای ایجاد جهش تولید است و 
امیدواریم با افزایش ظرفیت ها و کشف پتانسیل های جدید 
بتوانیم در این راه ثابت قدم تر از گذشــته گام برداریم.بنده 
به عنوان ســربازی کوچک در جبهه ی اقتصادی کشور فرا 
رسیدن روز ملی صنعت و معدن را به تمامی جانفشانان این 
عرصه به ویــژه کارکنان منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
تبریک عرض می کنم و امیدوارم ضمن بهره گیری از ظرفیت 
های دولتی، شاهد بکارگیری هر چه بیشتر مشارکت بخش 
خصوصی در این حوزه باشــیم تا نتیجه ی چنین رویکردی 

توسعه ی همه جانبه ی میهن عزیز اسالمی مان باشد.
و من اهلل التوفیق حسن خلج طهرانی، مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس

قوه قضاییه در ســال اخیر به بحث کژکارکرد ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی و واگذاری های 
بی ضابطه ورود کرده و احکامی را صادر کرده اســت.اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر خصوصی سازی 
نیاز مبرم اقتصاد کشور است و هدف از آن افزایش کارایی در اقتصاد با تقلیل نقش دولت و افزایش 

حضور بخش خصوصی در اقتصاد است.

بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری ها
اما در اجرای همین اصل گره گشــای ۴۴ اشکاالتی وجود دارد که دود آن به چشم تولید و اشتغال 
کشور می رود. بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری ها یکی از اشکاالت رایج اجرای اصل ۴۴ است. 
به گونه ای که گاهی در فرآیند واگذاری ها، افراد فاقد صالحیت، صاحب بنگاه های دولتی می شــوند 
و به ســبب نداشــتن کفایت یا پیشبرد مفاسد اقتصادی خود تحت پوشــش بنگاه تولیدی مزبور، 
آسیب هایی را متوجه تولید و اشتغال کشور می کنند.معدن سرب و روی مهدی آباد که در سال ۹۵ 
به یک کنسرسیوم تخصصی واگذار شده بود ، توسط عده ای از اعضا ؛ تغییر ماهیت داده و به شکل 
یک شرکت خصوصی فعالیت خود را میدهد و همین مساله باعث بروز حاشیه هایی شده است که 
برخی از نمایندگان محترم مجلس و استانداری محترم یزد اعالم کرده اند موضوع را از نظر حقوقی 

، رسیدگی می کنند.
به گزارش خبرنگار ما، بهره برداری از معدن دولتی ســرب و روی مهدی آباد که از سال ۹۵ با 
نظارت ایمیدرو و از طریق یک کنسرســیوم تخصصی آغاز شد در حال حاضر شرایط متفاوتی 
را طی می کند، به طوری که دیگر نه کنسرسیوم است و نه برنامه هایی که در زمان واگذاری 
برای آن تدوین کرده بودند انجام می شود و این مساله مصداق انحراف از اهداف واگذاری است 
و مقامات دولتی )کارفرما( از جمله »آقاجانلو« معاونت معدنی ســازمان ایمیدرو که مسئولیت 
نظارت بر پروژه را بر عهده دارند نیز حاضر به پاسخگویی خبرنگار نیستند و همچنان سازمان 
نوســازی معادن و صنایع معدنی تاکنون در قبال این انحرافات واگذاری ســکوت اختیار کرده 
و خانواده  نجمی نیا )۲ تن از اعضای هیات مدیره  و ســهامداران عمده شــرکت تازه تاسیس 
پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد که حواشی ایجاد شده بیشتر در خصوص ایشان است 
( ،  با وجود پیگیری های متعدد خبرنگاران پاسخگو نیستند.در شرایط کنونی، یکی از مشکالت 
اصلی شرکت پروژه حاضر این است که با وجود مدل ارایه شده در فراخوان در خصوص استفاده 
مشترک از توان و قابلیت همه اعضای کنسرسیوم به منظور بهره برداری مطلوب و تخصصی در 
این ابرپروژه ؛ با گذر زمان اندک ، انجام این مهم در اختیار تصمیمات یک خانواده محدود و غیر 

مرتبط با این صنعت قرار گرفته است .
  در این رابطه »استاندار محترم یزد »با بیان اینکه افرادی که در کنسرسیوم معدن سرب و روی 
مهدی آباد حضور داشــته اند و در حال حاضر نســبت به تغییر وضعیت شرکت اعتراض دارند باید 
درخواست خود را به صورت کتبی برای رسیدگی به موضوع برای استانداری استان یزد ارسال کنند 
، گفت : »در حال حاضر نماینده ایمیدرو مســتقر در معدن مهدی آباد است و تاکنون این سازمان 
نسبت به انحرافی که در معدن مهدی آباد رخ داده است مساله ای مطرح نکرده است.«محمد علی 
طالبی افزود : »به طور قطع مشکل معدن مهدی آباد را با سازمان توسعه و نوسازی معادن مطرح و 

بررسی های الزم را انجام خواهیم داد.«

مجلس شورای اسالمی به تخلفات معدن مهدی آباد ورود خواهد کرد
 همچنین »نماینده محترم مردم یزد« در مجلس شورای اسالمی ا اشاره به اینکه فراکسیون معدن 
مجلس شورای اسالمی به تخلفات معدن مهدی آباد ورود خواهد کرد ، گفت : »در حال حاضر معدن 
مهدی آباد قرار اســت عالوه بر بهره برداری از معدن سرب و روی ، موضوع فرآوری و تولید شمش 
را هم پیگیری نماید تا ارزش افزوده بیشتری برای کشور به همراه بیاورد و از این طریق مواد اولیه 
مورد نیاز صنایع پایین دستی را تامین کند و شمش را به بازارهای خارجی صادر کند.«»محمد صالح 
جوکار« با بیان اینکه موضوع تبدیل کنسرسیوم به یک شرکت نمی تواند قانونی باشد ، اظهار کرد : 
» وقتی که معدن مهدی آباد در مزایده به یک کنسرسیوم واگذار شده است در ادامه هم فعالیت آن 
باید در قالب یک کنسرسیوم دنبال شود و این مساله نیازمند بررسی حقوقی است و اگر تغییرات به 
وجود آمده در معدن مهدی آباد مشکل ساز باشد مجلس به صورت جدی ورود خواهد کرد.«معدن 
مهدی آباد باید به کنسرسیوم اولیه برگردد/ اینها از اول به دنبال این بودند که کارهای دیگری انجام 

بدهند و ما از اول مخالفت کردیم»
 رئیس اتحادیه سرب و روی کشور« درباره حاشیه های تبدیل کنسرسیوم مهدی آباد به شرکت 
، گفت : »گروهی از معدنکاران و صنعتگران جمع شــدیم و یک گروه تشــکیل دادیم تا از طریق 
کنسرســیوم و مشارکت تواناییهای فنی کارها را بین خودمان تقسیم کنیم ، اما متاسفانه برخی از 
آقایان که هم اکنون اکثریت سهام را دارند طرحی را بدون صالحدید بقیه اعضای کنسرسیوم ارائه و 
باطله برداری را با هزینه سنگینی شروع کردند و چون سهامداران این کار را قبول نداشتند یا سهام 
خود را به آنها دادند یا میزان آن را کمتر کردند . به همین دلیل مدیریت راهبردی معدن از حالت 
کنسرسیوم بیرون آمد و در اختیار چند نفر قرار گرفت.»حسن حسینقلی »با بیان اینکه در جلسات 
فنی بارها تاکید شــد که این راه درست نیســت ، افزود: »الیه اولیه این معدن ، باطله ، الیه بعدی 
بخش اکسیده و الیه آخری ماده معدنی سولفوره است! در این حالت باید ماده اکسیده را بعد از اینکه 
درون کوره ولز ریخت ، به شرکت های تولید کننده که محتاج ماده معدنی اکسیده هستند بدهند، 
ولی آنها سراغ طرح فلوتاسیون و برداشت خاک سولفوره رفتند و سر سایر شرکا ، بی کاله ماند.«او 
افزود : »معدن مهدی آباد معدن بزرگی است و صرفه اقتصادی باالیی دارد ولی اگر به پیشنهاد اعضا 
گوش می دادند و کوره ولز می گذاشتند االن میلیاردها تومان در سال سود هم به ایمیدرو و هم به 
ســهامداران رسیده بود و االن معدن در حال تولید کامل بود.«رئیس اتحادیه سرب و روی کشور با 
بیان اینکه کنسرسیوم از نگاه قانون تجارت به تنهایی ماهیت حقوقی ندارد و باید تبدیل به شرکت 
می شــد ولی آن ترکیب اولیه باید تا آخر حفظ می شــد ، تصریح کرد : »در واقع مدیران کنونی 
کاری کردند که همه از دور خارج  و خودشان همه کاره شدند ، در حال حاضر سهامدار عمده و ۷۳ 
درصدی کنونی و تصمیم گیر اصلی ،  این شــرکت پروژه را در اختیار دارد و این دیگر کنسرسیوم 
نیســت!!!« او با بیان اینکه معدن  به نام ایمیدروســت و طرف قرارداد هم ایمیدروست ولی ماهیت 
کنسرسیوم نباید عوض شود ، گفت : »ما االن کمبود اکسید روی داریم نه سولفوره ، از روز اول هم 
قرار نبود این معدن چیزی تولید کند که صادرات بشــود ، ما کمک کردیم یک مجموعه گرد هم 
بیایند که مواد اولیه کارخانجات روی تامین شود ، به ظرفیت ۴۷۵ هزار تن کارخانه روی در ایران 
احداث شــده است ، ولی ۲۰۰ هزار تن تولید می کنند، چرا ؟ چون ماده اولیه وجود ندارد!!«رئیس 
اتحادیه ســرب و روی کشــور با بیان اینکه در مدت ۳ سال می شــد معدن را سودآور کرد گفت : 
»االن این مجموعه باالی چند هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد کرده است! و در حال حاضر مدیران 
حاضر در معدن مهدی آباد یک گندی زدند و زیاد راغب نیســتند گندش به بیرون درز پیدا کند ، 
من بعنوان پایه گذار این کنسرسیوم راغب نیستم این پروژه بهم بخورد . دوست دارم کار انجام شود 
، اینجا تاکنون کلی کار انجام شده است ، هر چند که اینها با شرکایشان درست برخورد نکردند و 
سهام بقیه شرکتها را گرفتند و خوشان همه کاره شدند ، برای نمونه شرکت فنی – مهندسی عضو 
کنسرسیوم که می توانستند در پروژه خیلی موثر باشند و با هزینه های کمتر و روش های بهتر در 
زمان کمتر ، پروژه را پیش ببرند کاری کردند که آنها را کنار گذاشتند و سهامشان را پایین آوردند 
اما هنوز دیر نشده و می توانند ساختار کنسرسیوم را اصالح و به حالت قبل برگردانند .« حسینقلی 
افزود : »اینها از اول به دنبال این بودند که کارهای دیگری انجام بدهند و ما از اول مخالفت کردیم 
و به خودشــان هم حضوراً ، دوســتانه ، محرمانه تذکر دادیم که اینکاری که انجام می دهید ، غلط 
است. از این رو ایمیدرو باید ترکیب را برگرداند به حالت اولیه قرارداد ، یعنی حضور کلیه اعضایی که 

قرارداد را امضاء کردند با همان میزان درصد.«

ورود مجلس به حواشی واگذاری معدن سرب و روی مهدی آباد
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جزییات طرح جدید مجلس درباره رمزارزهاگزیده خبر
براساس طرحی که توسط برخی نمایندگان مجلس تهیه شده، بانک مرکزی مرجع 
تنظیم مقررات در حوزه مبادالت رمزارزها در داخل کشور خواهد شد و تنها رمزارز 
ملی به عنوان ابزار پرداخت داخل کشــور مجاز اســت.به گزارش ایِبنا، دغدغه این 
روزهای مردمی که پول نقد در اختیار دارند، حفظ ارزش آن است. بر همین اساس 
به ســمت بازارهای گوناگون )ســکه، طال، دالر و...( گرایش پیدا می کنند تا به این 
مهم دســت یابند، بنابراین نقدینگی سرگردان تحت اختیار گروهی از مردم هروز از 
یک بازار ســر در می آورد که به دلیل رفتارهای هیجانی در نهایت متضرر اصلی هم 
خواهند بود.  بازار بیت  کوین مسیر جدیدی است که این روزها گروه مورد اشاره برای 
سرمایه گذاری آن را برگزیده اند. بیت کوین یکی از انواع ارزهای دیجیتال بوده که به 
صورت غیرمتمرکز در بستر شبکه بالک چین فعالیت می کند. این ارز با محاسبات 
بسیار پیچیده ریاضی به صورت رمزهای دیجیتالی به دست می آید و همین امر باعث 
شــده تا ارزش پولی داشته باشد. برای استخراج آن از دستگاه های ویژه ای استفاده 
می شود که از مصرف برق بسیار باالیی برخوردار بوده و از این روی خیلی از کشورها 
تولید آن را به صرفه نمی دانند.از جمله ویژگی هایی که سبب محبوبیت بیت کوین 
) bitcoin( شــده، این است که تمام ویژگی های پول های واقعی مانند قابلیت خرید، 
ســرمایه گذاری، انتقال ارزش و … را دارد، اما با این تفاوت که به دلیل غیرمتمرکز 
بودن آن تحت نظارت هیچ دولت یا سازمان خاصی نبوده و در نتیجه تمامی واسطه ها 
در انجام معامالت با این رمز ارز از بین رفته اســت.همانطور که در باال مورد اشــاره 
قرار گرفت در ایران نیز بعد اســتخراج و مبادالت بیت  کوین، متقاضیان زیادی پیدا 
کرده اســت، اما به دلیل عدم ساماندهی، در شــرایط غیررسمی و بعضا زیرزمینی 
فعالیت انجام می شود و این در حالی است که مدیریت صحیح می تواند سبب توسعه 

ظرفیت ها، بهبود، رشــد اقتصادی وزیرساخت های مرتبط مانند صنعت تولید برق 
شود، عدم توجه به آن موجب از دست رفتن فرصتهای بی بدیل وآسیب هایی جبران 
ناپذیر خواهد شــد.بر همین اساس مجلس شورای اسالمی طرح جدیدی را در این 
رابطه مورد توجه قرار داده که براســاس ماده یک آن بانک مرکزی به عنوان مرجع 
تنظیم مقررات مبادالت رمزارزها در داخل کشــور شناخته خواهد شد و استفاده از 
رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی 
و اداره شــبکه پرداخت داخلی ممنوع می شــود. همچنین طبق ماده دو این طرح  
وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صنعت استخراج رمز ارز و مسؤول صدور مجوز 
مزارع آن بوده و مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، 
نیرو و ارتباطــات و فناوری اطالعات به گونه ای برنامه ریزی کند که قدرت پردازش 
مزارع استخراج رمز ارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص ساالنه پانصد میلیون ) 
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ( دالر در سال ۱۴۰۱ شده و بعد ازآن حداقل ۱۰ درصد رشد ساالنه 
داشته باشد.در تبصره این ماده از طرح مورد اشاره آمده است که مزارع استخراج رمز 
ارز موظفند با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان نظام صنفی 
رایانــه ای میزان درآمد رمزارزی خود را به بانک مرکزی اعالم کنند. دســتورالعمل 
نحوه این نظارت ظرف دو ماه به تصویب شــورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم 

پولشویی و تأمین مالی تروریسم می رسد.
همچنین طرح )پروژه(های احداث و توســعه رمز ارزها و صنایع وابســته مشمول 
اعطای تسهیالت صندوق توسعه ملی است. نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
نیز درماده سوم طرح مورد اشاره مکلف شده است حسب اعالم وزارت صنعت، معدن 
و تجارت یا ســازمان نظام صنفی رایانه ای، نســبت به مهر و موم)پلمب( واحدهای 

غیرمجاز استخراج رمزارز و معرفی ذی نفع این واحدها به مراجع قضائی اقدام کند.
طبق ماده چهارم طرح فوق مزارع اســتخراج رمز ارز می توانند حامل انرژی مصرفی 
خــود را از بــورس انرژی و یا عقد قراردادهای دوجانبه بــا تولیدکنندگان داخلی و 
خارجــی به تامین درآورند و مجاز به ترانزیت برق مــورد نیاز و یا مازاد مصرف هر 
دو تا ســقف نیاز اسمی مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق باشند. تبصره یک این 
ماده از طرح  حمایت از استخراج رمز ارز وزارتخانه های نفت و نیرورا مکلف ساخته 
اســت که  برق مزارع اســتخراج رمز ارز و گاز مورد نیاز برای تامین برق مصرفی را 
تامیــن کند. ایــن مزارع نیز مکلفند برق و گاز مصرفی را با رمز ارز تولید شــده به 
تهاتــردرآورد. نرخ ارز تهاتری مورد نظر هم برای رمز ارزها بر اســاس باالترین نرخ 
تعیین شده توســط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می شود. وزارت 
صنعت، معدن وتجارت با همکاری ســازمان نظام صنفی رایانه ای مکلف به نظارت 
بر اصالت رمز ارز تعهدی واحدهای تولیدی اســت.تبصره دو آن نیز تاکید دارد که  
مزارع اســتخراج رمزارز می تواند با اخذ مجــوز از وزارت نیرو و با ظرفیت مورد نیاز 
نســبت به احداث یا مشــارکت در نیروگاه برق اقدام و برق تولیدی مازاد بر مصرف 
خــود را بــه وزارت نیرو با رعایت ضوابط ابالغی و با رعایــت بند ت ماده ۴۸ قانون 
برنامه ششم توسعه و یا متقاضیان داخلی وخارجی به فروش رسانند. این نیروگاه ها 
و نیروگاه های دارای قرارداد دوجانبه، در حد تامین برق مورد نیاز این مزارع مشمول 
تعرفه ســوخت واحدهای صنعتی مقیاس کوچک هســتند. مزارع رمزارز به میزان 
مشارکت در احداث نیروگاه های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه ترانزیت 
برق و پنجاه درصد )۵۰ درصد( تعهد ارزی این ماده مســتثنی و مشمول یارانه گاز 

مصرفی بخش کشاورزی هستند.

ارز خود را به ما بسپارید؛ تسهیالت بگیرید
 اعطای تسهیالت ریالی با پس انداز ارزی

 در بانک آینده
بانک آینده امکان دریافت تســهیالت ریالی با بازپرداخت اقســاطی یا یک جا با 
شرایط آسان را برای دارندگان حساب پس انداز ارزی خود، فراهم کرده است. از 
این پس، مشتریان بانک آینده می توانند با افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه 
ارزی )دالر و یــورو( نزد این بانک، تا پنجاه درصد ارزش روز موجودی پس انداز 
ارزی خود و تا سقف ۱۰ میلیارد ریال )یک میلیارد تومان(، تسهیالت ریالی با نرخ 
۱۸ درصد، دریافت کنند. بانک آینده بازپرداخت وجه حساب های ارزی مشتریان 
را در قالب همان ارز تودیع شــده )اســکناس( تضمین می کند.برای اطالعات 
بیش تر با مرکز ارتباط با مشتریان بانک آینده 276632۰۰-۰2۱ تماس بگیرید.

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین؛
تکیه بر توان داخلی، راهگشای حل مشکالت 

کشور خواهد بود
مرکز تجمیعی واکسن کرونا طالقانی با حضور دکتر شهریاری رئیس کمیسیون 
بهداشــت مجلس شورای اســالمی، دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در 
اســتان تهران، مدیران روابط عمومی، حوزه مدیرعامل، دبیرخانه هیات مدیره 
و مهندســی امالک بانک ایران زمین، افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
ایران زمین، سید محمد حسین استاد مدیر روابط عمومی در آیین افتتاح مرکز 
تجمیعی واکســن کرونا طالقانی با اشــاره به توان متخصصان کشور در تولید 
واکسن کرونا اظهار داشت: امروز شاهد هستیم که جوانان کشور با تکیه بر دانش 
و تخصص اقدام به ســاخت واکسن کرونا در کشور کرده اند، و امیدواریم بزودی 
توزیع و تزریق آن نیز آغاز شود تا شاهد بازگشت شرایط عادی در کشور باشیم.
مدیر روابط عمومی بانک ایرن زمین با اشاره به همکاری این بانک در راه اندازی 
این مرکز برای تزریق واکسن کرونا گفت: انجام مسئولیت های اجتماعی توسط 
نهادهای مالی در امور عام المنفعه از اقداماتی اســت که بانک ایران زمین بر آن 
تاکید ویژه ای دارد.وی افزود: از زمان شیوع بیماری کرونا ما اقدامات زیادی را در 
راستای کمک به بیمارستان ها، نهادهای بهداشتی و ... انجام دادایم و سعی کرده 
ایم با برگزاری کمپین های اطالع رســانی ضمن آگاه سازی مشتریان، از شیوع 

این بیماری در شعب خود نیز جلوگیری کنیم.

پرداخت بیش از 11 هزار زوج تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج

بانک تجارت درپایان خردادماه سال جاری تعداد۱۱۵۰۱تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، 
در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و تسهیل 
شــرایط ازدواج جوانان، این بانک اعطای تســهیالت قرض الحسنه ازدواج را در 
اولویت های خود قرار داده و بر این اساس شعب بانک تجارت در خردادماه سال 
جاری به بیش از۱۱ هزار زوج تســهیالت قرض الحســنه ازدواج پرداخت کرده 
اند و۱933۱ نفر از واجدین شــرایط دریافت تسهیالت قرض الحسنه در نوبت 
دریافت این تسهیالت هستند که به زودی براساس ضوابط تعیین شده ،از سوی 
شــعب بانک تجارت پرداخت می شــود.این بانک درپایان اردیبهشت ماه سال 
۱۴۰۰نیز عملکرد شــاخصی داشته و دراین بازه زمانی به ۵۸۸9نفر از زوجهای 

جوان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد.

119 هزار میلیارد ریال تسهیالت بانک به 
بخش صنعت و معدن طی سال 99 

حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون ضمن تبریک به مناسبت روز 
صنعت و معدن اظهار داشت: این بانک طی سال گذشته ۱۱9 هزار میلیارد ریال 
تســهیالت به بخش صنعت و معدن اعطا نموده است، که این رقم در مقایسه با 
ســال پیشین 2.2 برابر شده اســت.وی افزود: تسهیالت پرداختی بانک توسعه 
تعاون به صنعتگران و بخش معدنی اقتصاد در سال 9۸ نیز ۵۵ هزار میلیارد ریال 
بوده است، که موجبات تحقق رشد ۴۰ درصدی در مقایسه با سال 97 را فراهم 
نموده است.مدیر عامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: بخش صنعت و معدن 
ســهم مهمی در سبد تسهیالتی بانک داراســت و در واقع ۵6 درصد تسهیالت 
بانک در این بخش پرداخت شده است، که با توجه به گستردگی صنایع، مکانیزه 
شدن فرآیندها و توســعه فعالیت های تکنولوژیکی در بخش تعاون، اختصاص 
این ســهم بســیار توجیه پذیر است.مهدیان به ســهم مهم صنعت و معدن در 
تســهیالت موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون ســنواتی بودجه نیز اشاره نمود و 
گفت: بانک توســعه تعاون به عنوان بانک عامل دولت در تحقق اهداف بند الف 
تبصره ۱۸ قانون سنواتی بودجه حضور داشته است، که محتوای این ماده قانونی 
طی چندین سال جایگاهی ویژه در برنامه مالی سالیانه دولت داشته و همین امر 

موجب مداومت آن در متن بودجه های سالیانه گردید.

 ارائه تسهیالت در بانک دی
 غیرحضوری می شود

بــا هدف بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیــک و کاهش مراجعه حضوری 
مشــتریان به شعب، فرایند ارائه تســهیالت در بانک دی غیرحضوری می شود.به 
گزارش روابط عمومی بانک دی، محمــود زمان زاده، معاون فناوری اطالعات بانک 
دی با اعالم این خبر گفت: با توســعه و راه اندازی نســخه جدید نت دی و جت دی 
)اینترنت بانک و همراه بانک جدید بانک دی( زمینه های الزم برای ارائه تســهیالت 
آنالین به مشــتریان فراهم شده اســت.وی افزود: هدف از پیاده سازی پروژه ارائه 
تسهیالت آنالین، تسریع در فرایند اعطای تسهیالت به مشتریان و آحاد جامعه است 
که با راه اندازی این خدمت، هم افراد معرفی شده از سوی سازمان ها و هم اشخاص 
حقیقی واجدالشــرایط می توانند بدون مراجعه حضوری به شعب، با احراز هویت 
آنالین و امضاء دیجیتال و رعایت شرایط مربوط به ضامنین از این خدمت بهره مند 
شوند.معاون فناوری اطالعات بانک دی با تشریح قابلیت ها و ویژگی های نت دی و 
جت دی تصریح کرد: راه اندازی نت دی و جت دی با قابلیت فرآیند محوری و امکان 
ارائه سبد متنوعی از خدمات بانکی به مشتری، در کنار قابلیت این دو سامانه برای 
ارائه خدمت افتتاح حساب غیرحضوری و دریافت نام کاربری و رمز عبور آنالین، این 
امکان را برای بانک دی فراهم آورده است که عالوه بر ارائه تسهیالت آنالین، دامنه 
متنوعی از خدمات درون شعبه ای خود را بر بستر این دو سامانه پیاده سازی کند.

زمان زاده با اشاره به لزوم کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعبه، از توسعه دامنه 
خدمات نت دی و جت دی در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: در آینده نزدیک 
عالوه بر فرآیند ثبت درخواست تسهیالت، فرآیند صدور کارت و فرآیند ساتنا و پایا 
در سطح شعبه، صدور گواهی نامه تمکن مالی، درخواست دسته چک و رفع سوء اثر 

چک نیز به خدمات نت دی و جت دی افزوده خواهد شد.

مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: مجموع ارزش معامالت ۴ صندوق طالی موجود 
در بورس کاال تا پایان ســال 99 به بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال رســید.به گزارش 
خبرنگار مهر، حامد سلطانی نژاد امروز در آئین راه اندازی قراردادهای آتی واحدهای 
ســرمایه گذاری صندوق طال و معامالت سیمان در بورس کاالی ایران گفت: اگرچه 
معامالت آتی سکه طال در بورس کاال در سال 97 متوقف شد؛ اما بورس کاال در مسیر 
توســعه بازار آتی قدم برداشت و با ورود کاالهای کشاورزی و نقره، امروز یک دارایی 
از جنس طال به بازار اضافه شــد.وی افزود: مجموع ارزش معامالت ۴ صندوق طالی 
موجود شامل زر، کیان، عیار و لوتوس تا پایان سال 99 به بیش از ۵۰ هزار میلیارد 
ریال رسیده که این روند نیز در مسیر رشد قرار دارد؛ این در حالی است که از جمله 
بورس هایی که قرارداد مشــتقه صندوق های کاالیی در آن ها راه اندازی شده می توان 
به بورس یورکس با ســه صندوق، بورس توکیو ژاپــن با دو صندوق و بورس اختیار 
معامله شــیکاگو با 679 صندوق سرمایه گذاری قرارداد اختیار معامله که مهم ترین 
آن هــا به صندوق طال، گاز طبیعی، نفت و نقره اختصاص دارد، اشــاره کرد.به گفته 

مدیرعامل بورس کاالی ایران، در بحث مشخصات قراردادهای آتی واحدهای صندوق 
ســرمایه گذاری پشــتوانه طال، دارایی پایه این قراردادها واحدهای ســرمایه گذاری 
صندوق ســرمایه گذاری پشتوانه طالی لوتوس )طال( بوده و اندازه قرارداد هزار واحد 
سرمایه گذاری پشــتوانه طالی لوتوس )طال( است.وی افزود: همچنین حد نوسان 
قیمت روزانه مثبت و منفی ۵ درصد قیمت تســویه روزانه روز قبل و وجه تضمین 
نیز حدود 2۵ درصد میانگین ارزش یک قرارداد اســت؛ سقف مجاز موقعیت های باز 
تعهدی نیز برای اشخاص حقیقی و حقوقی 2۰۰ موقعیت در هر نماد است.سلطانی 
نژاد گفت: تاریخ سرررســید این قرارداد 2۰ مرداد ماه ســال جاری بوده و ســاعات 
معامالتی نیز با هدف تسهیل متقاضیان از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ تعیین شده و دوره 
پیش گشایش ۱۰ تا ۱۰:3۰ صبح است.وی اظهار داشت: آمار معامالت قراردادهای 
آتی در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد در سال 97 با ثبت ارزش ۸۰۰ هزار میلیارد 
ریالی رکورد معامالت آتی در بورس کاال شکســته شــد که بیانگر عمق باالی این 
معامالت و استقبال باالی سرمایه گذاران از این ابزار معامالتی است.به گفته سلطانی 
نژاد، به شــروع مجدد معامالت ســیمان در بورس کاالی ایران اشاره کرد و گفت: از 
ماه ها قبل مذاکره و تفاهم با شرکت ها و هلدینگ های سیمانی با همکاری سازمان 
بورس و اوراق بهادار به منظور آغاز مجدد معامالت سیمان در بورس کاال انجام شد 
که مذاکرات با شــرکت های ســیمانی در حال انجام است.وی اظهار داشت: بخش 
بزرگی از ورود موفق ســیمان به بورس کاال مرهون اقدامات شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی بوده اســت که باالی 9۰ درصد معامالت فعلی از سوی زیرمجموعه 

های شستا انجام شده است.

در سفر یک روزه مدیر عامل بانک سینا به استان خراسان مطرح شد:
ضرورت استفاده از خدمات متنوع بانک سینا 

در جهت توسعه و رونق اقتصادی
مدیرعامل بانک ســینا در ســفر به استان خراســان که به همراه جمعی از 
معاونین بانک صورت گرفت، به استفاده از ظرفیت های بانک در جهت کمک 
به تقویت تولید داخلی و توســعه اشتغال در راستای تحقق شعار سال مبنی 
بر تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ســینا، دکتر ایمانی در این سفر با اشاره به وجود مضجع و مرقد مطهر 
امام رضا)ع( در مشهد مقدس و حضور خیل زائران آن امام همام بر استفاده از 
ظرفیت های اقتصادی، تجاری و گردشگری استان خراسان رضوی تاکید کرد 
و اظهار داشــت: اولویت بانک سینا در حوزه تخصیص منابع در سال جاری، 
تالش در جهت اشــتغالزایی و رفع موانع تولید اســت و باید از ظرفیت ها و 
خدمات بانک به ویژه در حوزه تسهیالت برای تحقق این مهم که منجر به ارز 
آوری و رشد اقتصادی می شود، استفاده کرد.مدیرعامل بانک سینا ظرفیت 
این بانک در بخش محصوالت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: نیروی انسانی 
کارآمــد، متخصص و باانگیزه در کنار ظرفیتها و خدمات مطلوب به ویژه در 
حوزه های اعتباری، امتیازی مهم در مسیر ارتقاء جایگاه بانک و افزایش سهم 
بازار اســت.دکتر ایمانی تاکید کرد: بانک ســینا با ارائه تسهیالت و خدمات 
نوین بانکی همواره در پله نخســت خدمت رســانی ایستاده و با تامین مالی 
طرح ها به ویژه بنگاه های مولد و تولیدی در مســیر رونق اقتصادی کشــور 

گام برداشته است.

توانمندسازی مددجویان با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه؛ 
پرداخت ۶۰۰هزار فقره تسهیالت اشتغالزایی

دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک مهر ایران در دیدار با مرتضی بختیاری 
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( با اشاره به اقدامات بانک برای اشتغالزایی 
و توانمندســازی پایدار مددخواهان بیان داشــت: بانک مهــر ایران با هدف 
توانمندســازی دائمی نیازمندان و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق محروم تا 
کنون بیش از 6۰۰ هزار فقره تســهیالت اشتغالزایی پرداخت کرده است.به 
گزارش روابط عمومی بانک مهرایران، دکتر مرتضی اکبری در این دیدار ضمن 
تشــکر از همکاری های کمیته امداد امام خمینی )ره( اظهار داشــت: این دو 
مجموعــه به عنوان 2 بال خدمت به محرومان و نیازمندان جامعه یک هدف 
را دنبال می کنند.وی افزود: کمک به نیازمندان جزء برنامه های مســئولیت 
اجتماعی بانک مهر ایران به شمار می آید و حمایت کمیته امداد از این بانک 
منجر به تقویت و گســترش خدمات و پرداخت تســهیالت به اقشــار کمتر 
برخوردار جامعه شده اســت.اکبری ادامه داد: رویکرد این بانک در سال های 
اخیر از حوزه معیشــت به سوی اشتغالزایی و ایجاد درآمد پایدار تغییر کرده 
است و در این راســتا با همکاری سازمان های مردم نهاد مانند کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، بنیاد برکت، بنیاد مسکن انقالب و سازمان بهزیستی بیش از 
6۰۰هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش 6۰هزار میلیارد ریال پرداخت 
شده است.وی افزود: تا کنون بیش از ۴۱6هزار مددخواه تحت پوشش کمیته 
امداد از تسهیالت قرض الحسنه بانک مهر ایران به ارزش 36هزار میلیارد ریال 
و با هدف کمک به کارآفرینی و اشتغالزایی بهره مند شده اند.مدیرعامل بانک 
مهر ایران ادامه داد: این تســهیالت با رویکرد توسعه کشاورزی، پرورش دام 
سبک و همچنین گســترش صنایع مربوط به انرژی تجدیدپذیر خورشیدی 
در مناطق کمتر برخوردار کشور پرداخت شده که با ایجاد درآمد پایدار برای 
مددخواهــان، عالوه بر رفع دغدغه های اقتصادی، بهبود وضعیت معیشــتی 

نیازمندان را نیز به همراه خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، قیمتگذاری 
در اقتصاد ایران را یک موضوع ســمی دانست و 
گفت: تمام معامالت ســیمان باید به مرور وارد 
بورس کاال شــود.به گزارش خبرگــزاری مهر، 
محمدعلی دهقان دهنوی در مراسم راه اندازی 
معامالت آتی واحدهای صندوق سرمایه گذاری 
طال گفــت: مدیران هلدینگ ها، شــرکت های 

ســرمایه گذاری و تأمین ســرمایه ها ژنرال های 
نبرد توسعه بازار سرمایه هستند، نقش آنها فقط 
مدیریت هلدینگ یا شــرکت خود نیست؛ بلکه 
انتظار ما این است تا گام هایی برای توسعه بازار 
سرمایه برداشته شود و تالش های زیادی صورت 
گیرد.وی با بیان اینکه قیمت گذاری دســتوری 
برای اقتصاد کشور سم است و برای جامعه مضر 
خواهد بود، گفت: قیمت گذاری دستوری چیزی 
جز توســعه رانت و تولید فساد در کشور ندارد.
دهقان دهنوی خاطرنشــان کرد: برخی گمان 
می کنند که می توان با قیمت گذاری دســتوری 

زمینه ایجاد رفاه را در کشور و برای مردم فراهم 
کرد در حالی که این موضوع اشــتباه اســت و 
تجربه نشان داده که تاکنون این اتفاق رخ نداده 
است.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید 
کرد: با توجه به مسیری که اکنون برای معامالت 
طی می شود، تالش ما این است تا کل معامالت 
ســیمان وارد بورس کاال شود اما این اقدام جزو 
هدف اصلی ما در بورس نیست.وی با بیان اینکه 
هدف ما راه اندازی کنسرسیوم صادراتی سیمان 
است، اظهار داشت: یکی از مسائلی که در بازار 
ســیمان وجود دارد رقابــت نامطلوب صنعت 

ســیمان برای صادرات در بازارهــای صادراتی 
است، اگر بتوان فعالیت صادرات صنعت سیمان 
در قالب کنسرسیوم سیمان با هماهنگی صنعت 
ســیمان راه اندازی کنیم ارزش افزوده ای که از 
محل صادرات ســیمان به دست می آید، منابع 
ارزشمندی را برای صنعت سیمان ایجاد می کند.

دهقان دهنوی اظهار داشت: تجربه های موفقی 
در این زمینــه در دنیا وجود دارد که امیدواریم 
با استفاده از آنها بتوانیم به موفقیت های خوبی 
دســت پیدا کنیم.رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: رفع قیمت گذاری دستوری یکی از 
اهداف ما اســت، با ورود سیمان به بورس کاال 
و خارج شــدن از قیمت گذاری دستوری منافع 
ســهامداران که در پیشگاه رانت و فساد قربانی 
می شد به پایان خواهد رسید.دهقان دهنوی به 
راه اندازی معامالت آتی واحدهای صندوق طال 

اشاره کرد و گفت: ابزار مشتقه قرارداد آتی روی 
صندوق های طال نیز امروز راه اندازی می شــود 
و گامی رو به جلو در بازار ســرمایه محســوب 
می شــود.او افزود: صندوق های سرمایه گذاری 
طال زمینه سرمایه گذاری امن، راحت و شفاف 
در زمینــه طال را برای مردم فراهم می کنند که 
در حوزه بازار ارز، مسکن و طال حداقل دو بازار 
الزم اســت معامالتشان به صورت نظام مند در 
بورس کاال انجام شود و در طال این اتفاق افتاده 
و مســکن نیز در راه این بورس اســت.دهقان 
دهنــوی در ادامه اظهار داشــت: از مدیرعامل 
بورس کاالی ایران می خواهم که در حوزه بازار 
مشــتقه بار دیگر در قرارداد آتی سکه طال ورود 
کند تا ابزارهای کاملی را در اختیار فعاالن حوزه 
طال قرار دهیم تا ریســک های خود را مدیریت 

کنند.

رئیس سازمان بورس اعالم کرد؛

قیمتگذاری برای اقتصاد ایران سم است

مدیرعامل بیمه تعاون:
 باید فرهنگ گسترش بیمه های زندگی 

در سطح جامعه نهادینه شود
مدیرعامل بیمه تعاون از ضرورت گســترش فرهنگ بیمه های زندگی و جبران 
عقب ماندگی صنعت بیمه در این رشــته بیمه ای ســخن گفت.به گزارش روابط 
عمومی بیمه تعاون، یونس مظلومی، مدیرعامل شــرکت با اشــاره به رشته بیمه 
های زندگی اظهار داشــت: حدود هزار نماینده بیمه تعاون در کل کشــور فعال 
هســتند، که نســبت باالتر آنها نمایندگی عمومی و فعال در زمینه فروش کلیه 
رشــته های بیمه ای هســتند و تعدادی نیز به صورت خاص در بخش بیمه های 
زندگــی فعالیت می کنند.وی افزود: البته امــروز بیمه زندگی بیمه تعاون )عمر و 
ســرمایه گذاری( هدف جدیدی است که برای رسیدن به حداقل متوسط صنعت 
روی آن ســرمایه گذاری کرده ایم اما تمرکز انحصاری روی یک محصول نداریم.
مدیرعامل بیمه تعاون در ادامه گفت: یکی از عقب ماندگی های ما در صنعت بیمه 
بحث عدم گسترش بیمه های زندگی در سطح جامعه است. البته خوشبختانه در 
۱۰ سال اخیر بیمه های زندگی رشــد قابل قبولی داشته اند.مظلومی تأکید کرد: 
بیمه های زندگی هم اکنون حیات و ممات فرد را تحت پوشــش قرار می دهد به 
شکلی که فرد با خرید این بیمه نامه و پرداخت حق بیمه اگر در پایان قرارداد در 
قید حیات باشــد مبلغ خوبی را که به عنوان سرمایه برایشان جمع آوری شده به 
صورت یکجا دریافت کرده و اگر بیمه شده در قید حیات نباشد و یا از کار افتاده 
باشد تمام ســرمایه به خانواده وی پرداخت می شود.وی اضافه کرد: عالوه بر این 
بیمه زندگی شرکت بیمه تعاون، بیماری کرونا، آتش سوزی منزل و بیماری های 
خاص را نیز تحت پوشش قرار می دهد.مدیرعامل بیمه تعاون ادامه داد: خوشبختانه 
استقبال از بیمه زندگی به عنوان یکی محصوالت بیمه تعاون خیلی خوب بوده و 
ســودی که بیمه گذاران دریافت می کنند و همچنین پوشش های این بیمه باعث 
اســتقبال خوبی از سوی بیمه گذاران شده اســت. در طی این سالها ما ساالنه به 
صورت میانگین بیش از 23 درصد سود پرداخت کردیم که باالتر از سود بانک ها 
اســت و افراد ضمن آنکه هر سال این ســود را از ما می گیرند شامل پوشش های 

بیمه ای نیز هستند.

مدیرعامل بانک مسکن
 افزایش سقف تسهیالت نوسازی 

در بافت فرسوده
ســقف تسهیالت نوســازی بافت فرســوده در مناطق بافت فرسوده به 3۰۰ 
میلیون تومان افزایش یافت.محمود شــایان در گفتگو با پایگاه خبری بانک 
مسکن-هیبنا،گفت:به دنبال انعقاد قرارداد عاملیت فی مابین شرکت بازآفرینی 
شهری ایران و بانک مسکن و با عنایت به رویکرد نوسازی و بهسازی محالت 
هدف در بافت فرسوده شهری و ایجاد مشوق ها و امتیازات ویژه در پالک های 
فرسوده شهری،سقف تسهیالت نوسازی در این مناطق به 3۰۰ میلیون تومان 
افزایش یافت.شــایان در این خصوص گفت:سازندگان حرفه ای که بخواهند 
با اســتفاده از فناوری های نوین برای ساخت واحد مسکونی در مناطق بافت 
فرســوده تهران و کالنشــهرها اقدام کنند می توانند عالوه برتسهیالت ۱2۰ 
میلیون تومان تســهیالت بافت فرســوده با نرخ 9 درصــد، در صورت وجود 
اعتبار از محل منابع بدون ســپرده بانک تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ 
ســود ۱۸ درصد و۸۰ میلیون تومان از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده 
از تســهیالت مسکن)اوراق ممتاز( با نرخ ســود ۱6 درصد استفاده کنند.وی 
افزود:سقف تســهیالت نوسازی برای سازندگان غیرحرفه ای که بخواهند در 
شــهر تهران و کالن شهرها و با استفاده از فناوری های نوین اقدام به ساخت 
واحد مسکونی کنند؛27۰ میلیون تومان تعیین شده است.۱2۰ میلیون تومان 
تسهیالت بافت فرسوده با نرخ 9 درصد،۸۰ میلیون تومان از محل تسهیالت 
بدون ســپرده بانک با نرخ ۱۸ درصد و در نهایت 7۰ میلیون تومان از محل 
اوراق ممتاز با نرخ ۱6 درصد که مجموع این ســه تسهیالت مشارکت مدنی 
رقم کل تســهیالت را به 27۰ میلیون تومان می رســاند.مدیرعامل بانک در 
پایان گفت :افزایش سقف این تسهیالت، صرفاً مشمول قراردادهای تسهیالت 
جدید می شــود و بدیهی است در صورتی که پیش نویس قرارداد تسهیالتی 
توسط شــعبه صادر ولی قرارداد رسمی مشارکت مدنی در دفترخانه منعقد 
نشده است، امکان بهره مندی از تسهیالت مذکور مشروط به وجود هزینه ی 

باقی مانده، فراهم می باشد.

مدیرعامل بورس کاال:

ارزش معامالت صندوق های طال 
به ۵000 هزار میلیارد تومان رسید
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گزیده خبر

در سفر الکاظمی به واتیکان چه 
گذشت؟

»مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر عراق در سفر به واتیکان با پاپ 
فرانســیس رهبر کاتولیک های جهان دیــدار و گفت وگو کرد.به 
گزارش ایرنا، الکاظمی در دیدار با پاپ فرانسیس در واتیکان که روز 
جمعه برگزار شــد، از »سفر تاریخی« اخیر وی به عراق و پیام های 
این سفر در حمایت از عراق و تاکید بر وحدت بشریت در برخورداری 
از صلح و همزیســتی و مقابله با هر شکلی از افراط گرایی ستایش 
کرد.بنا بر اعالم دفتر نخســت وزیری عراق، الکاظمی همچنین بر 
پایبندی دولت خود برای تالش به منظور تحکیم جایگاه مسیحیان 
عراقی و اقلیت های دیگر در خاک خودشان به عنوان بخشی اساسی 
از بافــت جامعه تاکید کرد.الکاظمــی در دیدار با پاپ همچنین بر 
تسهیل بازگشت آوارگان و مهاجران به مناطق اصلی خود در عراق 
و تالش برای تشویق مراجع کلیسای عراق برای فعال سازی نقش 
انسانی خود بویژه در زمینه آموزشی و بهداشتی و ارایه کمک های 
الزم به آنها تاکید کرد.  تداوم کار بازسازی کلیساهای باستانی ویران 
شــده به دست گروه تروریســتی داعش و تالش دولت عراق برای 
بازسازی شهر تاریخی »اور« در استان ذی قار عراق برای مهیا کردن 
شرایط دیدار مسیحیان از این شهر از دیگر مواردی بود که الکاظمی 
در دیدارش با پاپ به آن پرداخت.الکاظمی در این دیدار همچنین 
اهمیت اتخاذ تدابیر و ارایه تسهیالت الزم برای گروههای گردشگری 
و دینی به شــهر باستانی اور را خاطر نشان کرد.پاپ فرانسیس نیز 
به نوبه خود با اســتقبال از الکاظمی و هیات همراهش ، بر اهمیت 
تقویت تالش های صلح در منطقه در راســتای شکوفایی ملت ها 
و ثبــات آنها تاکید کرد.این دیدار همچنین شــاهد تقدیم هدایای 
دوجانبه الکاظمی و پاپ به یکدیگر بود.نخســت وزیر عراق در این 
دیدار نســخه ای از تابلوی چرمی »شام آخر« لئوناردو داوینچی را 
بــه پاپ هدیه کرد که یکی از قربانیان گروه تروریســتی داعش در 
زمان اســارت خود به دست این گروه ســاخته بود.در مقابل، پاپ 
فرانسیس نیز یک اثر هنری برنزی با الهام از ایده صلح به الکاظمی 
هدیه کرد که حاوی عبارت » پیام آوران صلح باشید« بود.الکاظمی 
همچنین یک نســخه از پیام »امسال برای صلح« با امضای پاپ و 
یک نسخه از سند برادری انسانی را از پاپ فرانسیس دریافت کرد.
نخســت وزیر عراق در سفر خود همچنین با نخست وزیر واتیکان 
مالقات کرد که در آن روابط دوجانبه و تقویت همکاری و هماهنگی 
مشترک برای تسهیل بخشــیدن به دیدار گروههای گردشگری و 
دینی به شــهر تاریخی اور مورد بحث قرار گرفت.الکاظمی در این 
دیدار بار دیگر از کمیته عالی دائمی گفت وگو بین عراق و واتیکان 
برای برگزاری سومین نشست خود در سال جاری در بغداد دعوت 
کرد.رهبر کاتولیک های جهان اسفندماه گذشته سفری چهارروزه 
به عراق داشــت و با الکاظمی و دیگر مقامات این کشور دیدار کرد.
پاپ فرانســیس بعد از دیدار با مقامات سیاســی در بغداد در نجف 
اشرف با آیت اهلل سیستانی مرجع عالیقدر شیعه در عراق دیدار کرد.
پاپ بعد از دیدار با آیت اهلل سیستانی راهی شهر اور شد. اور زادگاه 
حضرت ابراهیم)ع( است و به همین جهت برای مسیحیان از اهمیت 

تاریخی برخوردار است.

 اعتصاب کارکنان فرودگاه پاریس
 را مسدود کرد

کارکنان اعتصاب کننده یکی از پایانه های فرودگاه پاریس را در روز 
جمعه مسدود کردند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی کنگره، اعتصاب کارکنان فرودگاه پاریس 
در روز جمعه موجب مسدود شدن یکی از پایانه های این فرودگاه و 
تأخیر پرواز صدها مسافر شد.بر اساس این گزارش کارکنان در حالی 
در فرودگاه شارل دوگل اعتصاب کردند که اتحادیه های کارگری و 
مدیران فرودگاه در حال مذاکره بر ســر کاهش دستمزد و حقوق 
هســتند.مدیران فرودگاه شارل دوگل اعالم کرده اند که قصد دارند 
با کاهش حقوق و دســتمزد، مانع از اخــراج کارکنان این فرودگاه 
شــوند؛ آن هم در شــرایطی که درآمد این فرودگاه به علت شیوع 
ویروس کرونا با افت شدید 80درصدی روبه رو شده است.پلیس برای 
متفرق کردن کارکنان معترض از اسپری فلفل استفاده کرده است. 
فرودگاه شارل دوگل اعالم کرده است که با توجه به ادامه اعتصاب 
کارکنان تا روز دوشنبه، پروازهای بیشتری با تأخیر روبه رو خواهد 
شد.شیوع ویروس کرونا لطمه زیادی را به صنعت هواپیمایی جهان 

وارد کرده است.

وزیر خارجه عربستان: 
از گفتگو با ایران استقبال می کنیم

وزیر خارجه عربســتان در گفتگو با یک روزنامه ایتالیایی به بحث درباره ایران و 
فلسطین پرداخته و گفت که کشورش از گفتگو با تهران استقبال می کند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه الجزیره، »فیصل بن 
فرحان« وزیر خارجه عربستان سعودی در گفتگو با روزنامه ایتالیایی »الرپابلیکا« 
اعالم کرد که باب گفتگوی عربســتان با ایران باز اســت و ریاض از آن استقبال 
می کند؛ اما تهران باید تعهد خود به تضمین امنیت و ثبات در منطقه را با واقعیت 
اثبات کند.وی در ادامه این مصاحبه تاکید کرد که موضع عربستان و ایران درباره 
گفتگوهای اخیر دو طرف که از چند ماه پیش در عراق آغاز شــد، مثبت بود.بر 
اساس این گزارش وزیر خارجه عربستان ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای اخیر با 
ایران منجر به بسته شدن صفحه اختالفات قبلی شود.فیصل بن فرحان در ادامه 
اتهام زنی های معمول ســعودی ها علیه جمهوری اسالمی ایران گفت که اکنون 
اولین نگرانی کشــورش حمایت ایران از »شبه نظامیان و گروه های غیردولتی« 
در منطقه به ویژه »حوثی های یمن« و حزب اهلل عراق اســت و عربستان تمایل 
دارد تغییر محسوســی در رویکرد ایران در این زمینه ببیند.هفته گذشــته نیز 
وزرای خارجه آمریکا و عربســتان درباره تقویت هماهنگی میان دو کشور برای 
توقف آنچه دخالت ایران در منطقه ادعا شــده است، رایزنی کردند.وزرای خارجه 
سعودی و آمریکا در این دیدار در خصوص توقف حمایت ایران از انصاراهلل یمن نیز 
بحث و تبادل نظر کردند.طرفین در حالی مدعی حمایت واهی ایران از گروه  های 
تروریســتی در منطقه شدند که به اذعان دولت های قانونی عراق و سوریه، ایران 
نخستین کشــوری بود که برای کمک در مبارزه با تروریست های مورد حمایت 
محور غربی- عبری- عربی از دمشــق و بغــداد در برابر گروهک های تکفیری و 
تروریستی نظیر داعش حمایت کرد.فیصل بن فرحان در ادامه در پاسخ به سوالی 
درباره شرایطی که عربســتان می تواند طبق آن اسرائیل را به رسمیت بشناسد 

اظهار داشت که اولویت، بازگشت اسرائیل و فلسطین به میز مذاکرات است.

مقام ایرانی: 
تا زمان احیای برجام فیلم دوربین ها را به 

آژانس نمی دهیم
رســانه های آمریکایی گــزارش دادند، تهران تصمیم گرفته اســت تا زمانی که 
توافقی درباره احیای برجام صورت نگیرد، به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه 
دسترسی به تصاویر دوربین های نظارتی مراکز هسته ای را ندهد.به گزارش تسنیم، 
شــبکه خبری سی ان ان روز گذشــته )جمعه( به نقل از یک مقام بلندپایه ایرانی 
گزارش داد،  تهران در صدد است تا زمانی که توافقی بر سر احیای برجام حاصل 
نشــود، به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تصاویر دوربین های 
نظارتی مراکز هسته ای را ندهد.این مقام ایرانی تأکید کرده است اگر در مذاکرات 
توافقی حاصل شود،  ایران مطمئناً تصاویر دوربین های نظارتی را به آژانس انرژی 
هســته ای تحویل می دهد.بنا به نوشته این رسانه آمریکایی، ایران با این تصمیم 
تیم هــای مذاکره کننده در وین برای احیای برجام را تحت فشــار قرار می دهد.

ششمین دور مذاکرات هسته ای برای رایزنی در خصوص وضعیت »برجام« اواخر 
خرداد ماه به پایان رســید و تمامی طرف  هــا منتظرند زمان برگزاری دور جدید 
مذاکرات اعالم شود.یکی از مسائلی که قاعدتاً ارتباطی با مذاکرات وین نداشته اما 
در روزهای گذشته با برخی موضع گیری ها و اقدامات »رافائل گروسی«، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی سایه آن بر گفت وگوها احساس شده است مسئله 
تمدید یا عدم تمدید تفاهم فنی میان ایران و آژانس بوده اســت.مدیرکل آژانس 
گزارشی را درباره پایان موعد توافق با ایران و تمدید نشدن آن به اعضای شورای 
حــکام آژانس ارائه کرد. آژانس بعد از آن گزارش هم بیانیه ای صادر کرد و گفت 
که تهران به نامه مورخ 17 ژوئن گروســی در خصوص تمدید تفاهم فنی پاسخ 
نداده و مشخص نکرده است که آیا قصد حفظ توافق را دارد یا خیر.گزارش رافائل 
گروســی در حالی ارائه شده است که از لحاظ فنی، مدیرکل آژانس مأموریت یا 
وظیفه ای برای طرح چنین درخواستی از ایران یا ارائه گزارش درباره آن به شورای 
حکام آژانس اتمی ندارد.»کاظم غریب آبادی«، ســفیر و نماینده دائم جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان های بین المللی مستقر در وین از جمله آژانس اتمی در 
مصاحبه ای روز یکشــنبه تصریح کرد که توافق فنی ایران، بر اساس حسن نیت 
انجام شده است و تهران تعهدی برای تمدید آن نداشته است. او گفت که تمدید 

یک ماهه این تفاهم نامه نیز تنها بر حسب حسن نیت انجام شده است

سازمان جهانی بهداشت: 

»دلتا« مرحله خطرناکی از شیوع کرونا 
 کارشناســان سازمان جهانی بهداشــت بر این باورند که قابلیت 
سرایت پذیری ۶0 درصد بیشتر گونه دلتا نسبت به ویروس اولیه 
کرونــا و ظرفیت این ســویه برای ایجاد جهش های بیشــتر، در 
حال حاضر وضعیت همه گیری را به مرحله خطرناکی رســانده 
اســت.به گزارش ایرنا، تدروس آدهانوم رئیس ســازمان جهانی 
بهداشــت هشــدار داد همزمان با وخامت شرایط شیوع بیماری 
بــا گونه های قابل انتقال تر همچون دلتا که به ســرعت در حال 
تبدیل شــدن به گونه غالب در بسیاری از کشورها است، اکنون 
در دوره بســیار خطرناکی از همه گیری قــرار داریم.  به گزارش 
تارنمای سازمان ملل، ســویه دلتا که برای نخستین بار در هند 
شناسایی شد، با قابلیت سرایت پذیری ۶0 برابر بیشتر نسبت به 
ویــروس اصلی کرونا، در حال حاضر در ۹8 کشــور جهان ثبت 
شده اســت. همچنین ظرفیت این گونه برای ایجاد جهش های 
جدید بســیار نگران کننده است.رئیس سازمان جهانی بهداشت 
گفت: دلتا خطرناک است و به تکامل و جهش خود ادامه می دهد، 
بنابراین ارزیابی مداوم و ارائه پاســخ بهداشتی دقیق از ملزومات 
اســت.آدهانوم با بیان اینکه »هیچ کشوری هنوز از خطر در امان 
نیســت« افزود: در کشورهایی با پوشــش واکسیناسیون اندک، 
صحنه ها از بیمارســتان های مملو از بیمار دوباره مشاهده خواهد 
شد.سومیا سوامیناتان دانشمند ارشد سازمان جهانی بهداشت نیز 
گفت، با وجود گونه های مسری تر ویروس کرونا، دریافت دوز دوم 
واکسن در زمان مشــخص شده از اهمیت باالیی برخوردار است 
زیرا این برنامه کامل واکسیناسیون است که در بیشترین مصونیت 

و ایمنی را ایجاد می کند.ماریا ون ِکرخوو متخصص اپیدمیولوژیک 
که تیم مقابله با کرونای سازمان جهانی بهداشت را هدایت می کند 
نیز با اشــاره به اینکه ویروس از زمان ظهــور، در حال تکامل و 
جهش اســت، گفت: گونه های نگران کننــده ای که هم اکنون 
ردیابــی می کنیم، چهار مورد آلفا، بتا، گاما و دلتا هســتند. این 
ســویه ها دارای جهش های بیشتر خواهند بود.  تدروس آدهانوم 

همچنین تاکید کرد که اساســا دو روش وجود دارد که کشورها 
می تواننــد با اجرای آن ها، در برابر ظهور گونه های جدید مقابله 
کنند. نخست، حفظ تدابیر اجتماعی و بهداشتی عمومی مانند 
شناسایی سریع موارد، انجام آزمایش های دقیق، نظارت شدید 
بر انتقال بیمــاری، قرنطینه، مراقبت های بالینی، اســتفاده از 
ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، تهویه مناسب مکان های 

سر پوشیده و پرهیز از حضور در مکان های شلوغ..و روش دوم، 
توزیع عادالنه تجهیــزات محافظتی، اکســیژن، آزمایش های 
تشخیصی، شیوه های درمانی، دارو و واکسن ها میان کشورها.  به 
نوشته تارنمای سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت از رهبران 
کشورهای جهان خواسته اســت که تا پایان ماه سپتامبر سال 
جاری )اوایل مهر ماه( 10 درصد جمعیت خود و در سال آینده 
میالدی، 70 درصد جمعیت خود را در برابر بیماری کووید-1۹ 
واکسینه کنند. به عقیده آدهانوم، واکسیناسیون بهترین راه برای 
جلوگیری از همه گیری، نجات جان ها، بهبودی اقتصاد جهانی و 
همچنین جلوگیری از ظهور سایر انواع خطرناک ویروس است.

رئیس ســازمان جهانی بهداشت با تاکید بر اینکه مسئله توزیع 
واکسن در عین چالش برانگیز بودن، تضمینی برای پایان دادن 
به این مرحله دشوار همه گیری است، گفت: تا کنون سه میلیارد 
دوز واکســن توزیع شده و در اختیار جمع محدودی از کشورها 
قرار گرفته که آن ها می توانند به اشتراک گذاشتن واکسن ها را 
تضمین کنند، تولیــد را افزایش دهند و منابع الزم برای خرید 
را تامیــن کنند.آدهانوم با اشــاره به اینکــه در حال حاضر نیز 
برخی واکســن ها به اشتراک گذاشته می شوند، گفت: این فقط 
یک قطره اســت و گونه های جدید بی شمارند.  با افزایش شمار 
مبتالیان به گونه دلتا از ویروس کرونا در اروپا پس از 10 هفته 
روند کاهشی، سازمان جهانی بهداشت روز پنج شنبه هشدار داد 
تا پایان ماه آگوست سال جاری میالدی )اوایل شهریور ماه(، دلتا 

به گونه غالب در قاره سبز تبدیل خواهد شد.

در ســایه تقویت گزینه اســتعفای سعد 
حریــری از ماموریت تشــکیل دولت در 
لبنان ۴ گزینه جدید برای نخســت وزیری 
آینده این کشور معرفی می شود.به گزارش 
تســنیم به نقل از پایگاه خبری النشــره، 
منابع سیاسی لبنان درباره پرونده تشکیل 
دولت در این کشور اعالم کردند که گزینه 
استعفای »سعد حریری« نخست وزیر مکلف 
همچنان روی میز اســت و او منتظر زمان 
مناســب مانده و در صورتی که تالش های 
جاری میان حزب اهلل و »جبران باســیل« 
رئیس جریان آزاد ملی جهت تسهیل روند 
تشــکیل دولت به نتیجه نرسد این اتفاق 
خواهد افتاد.منابــع در ادامه تاکید کردند 
که البته اســتعفای حریری با هماهنگی 
و موافقت »نبیه بــری« رئیس پارلمان و 
نخست وزیران ســابق باید انجام شود و در 
صورتی که این اتفاق بیفتد دولت پیشبرد 
امور شــرایط را برای برگــزاری انتخابات 
پارلمانی مهیــا می کند.این منابع گزارش 
دادند که فعالیت مجدد »حســان دیاب« 
نخســت وزیر دولت پیشبرد امور با کمک 
جامعه جهانی برای گذر لبنان از این مرحله 
دشــوار همراه خواهد بود اما با این وجود 
جنبش امل و حــزب اهلل ترجیح می دهند 
که حریری اســتعفا نکند؛ چرا که انتخاب 
شخص دیگری به جای ســعد حریری با 
موانع بیشتری مواجه خواهد شد و بنابراین 
کشور یک زمان طوالنی تر در بن بست باقی 
می ماند.از چند هفته گذشته منابع لبنانی 
گــزارش می دهند که ســعد حریری قبل 
از رفتن به جلســه شورای شرعی اسالمی 
لبنان در ماه گذشته تصمیم خود را برای 
اســتعفا از ماموریت تشکیل کابینه گرفته 
بود؛ اما اعــالم این تصمیم خود را تا زمان 

مشخص شــدن نتایج تماس های جنبش 
امــل و حزب اهلل با طرف های مربوطه برای 
تشکیل دولت از طریق ابتکار »نبیه بری« 
رئیــس پارلمان لبنان بــه تاخیر انداخت.
امــا از آنجایی که چه ابتــکار نبیه بری و 
چه ابتــکار قبلی »امانوئل ماکرون« رئیس 
جمهوری فرانسه برای تسهیل روند تشکیل 
دولت در لبنــان و انجام اصالحات در این 
کشور بدون هیچ چشم اندازی همچنان در 
بن بست باقی مانده، سوالی که در این میان 
بی پاســخ می ماند این اســت که حریری 
در آستانه اســتعفا قرار گرفته است؟منابع 
لبنانی در این زمینه معتقدند سعد حریری 
همچنان که به گزینه استعفا فکر می کند 
منتظر نتایج برخی تماس های بین المللی 
وعده داده شده با عربستان سعودی است 
تا ریاض را قانع کند که راه را برای تشکیل 
دولت در لبنان به ریاســت سعد حریری 
هموار کند؛ چرا که همه می دانند حریری 
بدون چراغ سبز سعودی ها قادر به تشکیل 
دولــت در لبنان نیســت. به ویــژه اینکه 
»فیصل بن فرحان« وزیر خارجه عربستان 
طی روزهای گذشته در گفتگو با »آنتونی 
بلینکــن« و »ژان ایو لودریــان« همتایان 
آمریکایی و فرانسوی خود پس از چند ماه 
سکوت درباره اوضاع سیاسی لبنان تلویحا 
اشاره کرد که عربســتان از سعد حریری 
حمایــت نمی کند.بنابراین اگر تماس های 
فرانسه و آمریکا نتواند به نتایجی که مورد 

 نظر سعد حریری است برسد وی در اعالم 
اســتعفای خود عجله خواهد کرد و سعی 
می کنــد تا این تصمیــم را به تالش خود 
برای خارج کردن لبنــان از بحران ارتباط 
دهد.اما بعد از جدی شدن گزینه استعفای 
حریری طی چند روز گذشــته گزینه های 
مختلفی برای جایگزینی وی مطرح شــده 
که »فیصــل کرمی« نماینده پارلمان یکی 
از این گزینه هاست که البته حامیان زیادی 
ندارد.نــام »نجیب میقاتی« نخســت وزیر 
اسبق لبنان نیز به عنوان یکی از گزینه های 
جایگزین حریری مطرح شــده؛ اما میقاتی 
همچنان در همــه موضع گیری های خود 
درباره تشکیل دولت آینده اعالم کرده که 
از سعد حریری برای تشکیل کابینه حمایت 
می کنــد. اما علــت واقعی امتنــاع نجیب 
میقاتی از پذیرش ماموریت تشکیل دولت 
جدید لبنان آن است که او به خوبی می داند 
جریــان آزاد ملی لبنان بــه دلیل برخی 
مالحظات مربوط به پرونده ها و سیاستهای 
قبلی میقاتی از انتخاب وی برای تشــکیل 
دولت لبنان اســتقبال نخواهد کرد.»فواد 
مخزومــی« نماینده پارلمــان لبنان یکی 
دیگر از گزینه هایی اســت که برای نخست 
وزیری آینده این کشــور بعد از استعفای 
حریری مطرح شــده که تحــت حمایت 
»میشل عون« رئیس جمهوری لبنان قرار 
دارد. معرفی فواد مخزومی به عنوان نامزد 
نخست وزیری آینده لبنان همچنین مطابق 

بین المللی  پایتخت های  خواســته های  با 
اســت که اعالم کرده اند تنهــا در صورت 
انجام اصالحات اقتصادی در لبنان حاضر 
به کمک به این کشــور هســتند.مطرح 
شــدن نام مخزومی همچنیــن هیچ یک 
از گروه هــای مدنی در لبنــان را تحریک 
نمی کند؛ چرا کــه او پیش از این در بازی 
قــدرت در صحنه سیاســی لبنان حضور 
نداشــت و همچنین هیچگونه ارتباطی با 
پرونده های فساد در این کشور ندارد.گزینه 
چهارمــی که برای نخســت وزیری آینده 
لبنان مطرح می شــود » مصطفی ادیب« 
ســفیر لبنان در آلمان است که پیشتر نیز 
برای انجام این ماموریت انتخاب شده و در 
انجام آن شکست خورده بود.از زمان وقوع 
انفجار بندر بیروت در ۴ آگوســت 2020 
که منجر به ویرانی این بندر و وارد شــدن 
خســارات زیاد به منازل و ساختمان های 
اداری پایتخت لبنان شــد، رئیس جمهور 
فرانســه دو نوبت به این کشــور سفر کرد 
و بــه دولتمردان و سیاســتمداران لبنانی 
فشــار آورد و آن ها را تهدید کرد تا در بازه 
زمانی یک ماه بر سر تشکیل دولت جدید 
تالش کننــد در غیر این صورت، از کمک 
مالی برای لبنان خبری نخواهد بود.تحت 
همین فشارها مصطفی ادیب، سفیر لبنان 
در آلمان که تابعیت فرانســه را نیز دارد و 
مــورد حمایت کاخ الیزه اســت، به عنوان 
مامور تشکیل کابینه انتخاب شد.اما تعلل 
ادیب در تشــکیل دولت و اصرار بر کابینه 
تکنوکرات بدون حضور احزاب سیاســی با 
انتقادات زیادی در محافل سیاســی لبنان 
مواجه و بعد از آن مشخص شد که احتماال 
او تحت فشارهای خارجی برای عدم حضور 

حزب اهلل در دولت آینده وجود دارد. 

احتمال استعفای حریری قوت گرفت

  4 گزینه برای نخست وزیری 
دولت لبنان
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متخصصان با هشدار در مورد نوشاندن آب به نوزاد تأکید کردند که این 
کار ممکن اســت باعث مسمومیت نوزاد شود. بدن بزرگساالن سالم به 
طور متوسط   حدود ۵۵ الی ۶۰ درصد آب دارد و بدن کودکان را به طور 
متوسط   حدود ۷۵ ٪ آب تشکیل می دهد که دقیقا همین اختالف دلیل 
ممنوعیت نوشــاندن آب به نوزدان قبل از حداقل شــش ماهگی است. 
عالئم اولیه مســمومیت با آب می تواند شــامل تحریک پذیری، خواب 
آلودگی و ســایر تغییرات ذهنی باشد. عالئم دیگر شامل درجه حرارت 
پایین بدن، پف یا تورم در صورت و تشنج است. کلیه نوزادان تازه متولد 
شده تقریباً به اندازه نیمی از کلیه یک بزرگسال است، بنابراین در ابتدا 
کلیه نوزادان نمی تواند آب زیادی را در خود نگه دارد. عالوه بر این، کلیه 

آن ها به اندازه کافی رشد نکرده است.

انحراف شســت پا یک برآمدگی دردناک اســت کــه در بخش کناری 
انگشتان بزرگ ایجاد می شود. این موضوع به ویژه زمانی بروز می کند که 
اســتخوان پا به صورت ناهموار قرار می گیرد. به طور عمومی با مشاهده 
۳ مورد ذیل باید نگران انحراف شســت بوده و به پزشک مراجعه کنید: 
۱- اقدامات درمانی غیرجراحی مانند یخ درمانی و استفاده از دارو موثر 
واقع نشود. ۲- تغییر ظاهر شدید پا به طوری که انگشتان دیگر بر روی 
انگشــت شست بیافتند. ۳- بروز درد شدید به ویژه درد عمیق تر، برای 
مثال در برخی موارد انحراف شست می تواند باعث درد های مفصلی شود. 
این موضوع یکی از عالئم بروز آرتروز اســت. در حقیقت غضروف میان 
مفاصل شروع به تخریب شدن می کنند. در این موارد جراحی عالوه بر 

کاهش درد، باعث از بین رفتن عالئم آرتروز نیز می شود.

موی سر انسان به طور مداوم در حال آسیب دیدن است. زمانی که افراد 
برای انجام کار های روزانه خود از منزل خارج می شــوند گرد و خاک و 
مواد آالینده به طور مداوم در تماس با موی ســر هستند. عسل طبیعی 
و روغن زیتون بی تردید از مواد غذایی پرخواصی هستند که می توانند 
عالوه بر تغذیه مناســب موی سر، باعث رشد مجدد آن ها شوند. عسل 
یک آنتی اکسیدان و ضدمیکروب طبیعی است. روغن زیتون نیز دارای 
اسید های چرب امگا ۳ است و خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی دارد. 
این روغن، مرطوب کننده پوســت بوده و بهترین آبرسان به پوست سر 
است. برای ساخت این ماسک موی سر ابتدا ۳ تا ۴ قاشق چای خوری 
عسل را در کاسه بریزید. سپس به اضافه کردن ۴ تا ۵ قاشق چای خوری 

روغن زیتون به آن اقدام کنید و این ترکیب را مخلوط کنید. 

علت ممنوعیت نوشیدن آب برای 
نوزادان زیر 6 ماه

انحراف شست پا را چگونه 
درمان کنیم؟

از ماسک عسل و روغن زیتون 
برای موی سر غافل نشوید

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پایان زندگی در تاالب هورالعظیم، آخرین بازمانده تاالب های بین النهرین 
در جنوب غربی کشور در استان خوزستان

رونمایی از پیکاپ آفرود نیسان ناوارا 4X-Pro جدید
نیسان از نسخه ی آفرود و باابهت پیکاپ ناوارای طراحی شده برای بازار استرالیا رونمایی کرد. این خودرو ناوارا ۴X-Pro واریور نام دارد. 
پیکاپ موردبحث که با کمک های مهندسی شرکت استرالیایی پریم کار توسعه  یافته از توانایی های بیشتر، ظاهر خشن تر و برند واریور 
سود می برد. مدیر شرکت مهندسی پریم کار می گوید: ما می خواستیم خشن ترین ناوارای دنیا را تولید کنیم و این دقیقاً همان چیزی 
است که در دست داریم. نتیجه به دست آمده خودرویی خشن تر، ایمن تر و هوشمندتر و البته کاربردی و تواناست. بهبودهای این خودرو 
طبیعتاً از سیستم تعلیق شروع می شود. پریم کار ارتفاع ناوارا ۴X-Pro را از سطح زمین ۴۰ میلی متر بیشتر کرده و به ۲۶۰ میلی متر 
رسانده است. این تغییرات باعث رسیدن زاویه حمله از ۳۲ به ۳۶ درجه شده اما زاویه فرار اندکی کاهش یافته و از ۱۹.۸ به ۱۹ درجه 
رســیده که این کار به خاطر اســتفاده از الستیک زاپاس فول سایز بوده اســت. به منظور سواری بهتر، میزان ریباند سیستم تعلیق در 
ســرعت های باال حدود ۵۰ درصد افزایش یافته تا راننده کنترل بیشــتری روی این پیکاپ داشته باشد. همچنین با ایجاد تغییراتی در 
کورس طی شده سیستم تعلیق، بهبودهایی در حرکات این بخش رخ داده است. اما پریم کار تنها روی آفرود تمرکز نداشته و به دنبال 

راحتی خودرو در جاده ها نیز بوده است.

ایران می تواند به دور حذفی جام جهانی هم صعود کند
یک کارشــناس فوتبال می گوید اگر در انتخابی جام جهانی اســترالیا و ژاپن هم در گروه ایران قرار می گرفتند، باز هم تیم ملی به جام 
جهانی صعود می کرد و حتی می تواند به مرحله حذفی جام جهانی هم صعود کند. محمد نصرتی درباره قرعه کشی انتخابی جام جهانی 
در آسیا و مشخص شدن رقبای تیم ملی ایران اظهار کرد: اگر قرار بر این بود که نماینده ای به این مراسم بفرستیم و او قرعه های ما را 
انتخاب کند، بهتر از این نمی شد. به نظرم قرعه مناسبی برای ایران انتخاب شد. درست است که فوتبال غیرقابل پیش بینی است و در 
یورو ۲۰۲۰ بارها نظیر این موضوع را مشاهده کردیم اما رقبای خوبی در انتظار ما است. وی با اشاره به بازی های رسمی و دوستانه تیم 
ملی ایران مقابل عراق و سوریه گفت: با این دو تیم بازی کردیم و طبیعتا آن ها در دیدار برابر ایران ترس و دلهره خواهند داشت. ما هم 
به علت شناخت قبلی، با اعتماد به نفس بهتری به میدان می رویم. امارات تقریبا یک تیم شکست خورده مقابل ایران به شمار می رود. 
آن ها به علت نیروی انسانی ضعیف تر، جلوی ایران شانس کمی برای موفقیت دارند. استرالیا، عربستان و عمان به مراتب تیم های قوی تری 
نسبت به تیم های حاضر در گروه ایران هستند. خدا به ما توجه کرد. اگر در دوره مقدماتی گروه سختی داشتیم و مجبور شدیم در زمین 

رقبا هم به میدان برویم، در این دور وضعیت بهتر است. خدا گر ز حکمت ببند دری، ز رحمت گشاید در دیگری. 

من کوه کافی بدا با عبرت اگر بنگری داهنستره غار و ش بی باکی این دست، داستانستبازیچهٔ این رپده، سحربازیست
کاین قصر ز شااهن باستانستدی جغد هب وریاهن ای بخندید تو از پی گوری دوان چو بهرام

آهگ هن هک گور از پیت دوانست شمشیر جهان کند مینماند
ات مستی و خواب تواش فسانست بس اقفلهٔ گم گشته است از آرنوز
کاین گمشده، ساالر کاروانست

پیشنهاد

چهره روز

 30 ثانیه روانشناسی 
و 5/7 درس درباره مغز

کتاب »۳۰ ثانیه روانشناســی« نوشــته کریســتین 
جارت و سایر نویســندگان با ترجمه به یان رفیعی و 
»۵/۷ درس درباره مغز« نوشــته لیزا فلدمن بارت با 
ترجمه میرجواد سیدحسینی منتشر شد. در نوشته 
پشت  جلد کتاب می خوانیم: این کتاب سریع ترین راه 
ممکن برای فهم پنجاه نظریه شاخص و تاثیرگذار در 
روانشناسی است. نویســنده مهم ترین اطالعات الزم 
درباره هــر نظریه را در نهایت اختصــار اما به زبانی 
روشن و آسان فهم در دسترس خواننده گذاشته است. 
ویژگی کتاب حاضر این اســت که برخی نظریه های 
مهم امــا کمتر شناخته شــده در ایــران را در کنار 
نظریه های مشــهورتر گذاشــته و خواننده را متوجه 
اهمیت آن ها می کند.  همچنین کتاب »۵/۷ درس درباره مغز« نوشته لیزا فلدمن بارت با ترجمه 
میرجواد سیدحســینی در ۱۹۲ صفحه توسط نشر یادشده منتشر شده است. در یادداشت پشت 
 جلد این کتاب نیز نوشــته پشت جلد کتاب قبلی تکرار و روی جلد آن نوشته شده است: بارت با 
چشــم یک دانشمند و قلب یک قصه گو می نویسد. این کتاب اثری است که هر انسانی چون مغز 

دارد باید آن را بخواند. 

شادی پریدر
شــادی پریدر نخستین شــطرنج باز ایرانی است که 
درجهٔ اســتادبزرگ زنان را )در سال ۲۰۰۴( به دست 
آورده و در حــال حاضر عنوان نایب رئیســی بانوان 
فدراسیون شطرنج را نیز برعهده دارد. او ۴ بار قهرمان 
شــطرنج زنان ایران شده است. آخرین ریتینگ او در 
اکتبر ۲۰۱۰ معادل ۲۲۵۳ بوده است که او را در ردهٔ 
سی وهشتم بین کل شــطرنج بازان فعال ایرانی و ردهٔ 
سوم بین شطرنج بازان زن کشور در آن زمان قرار داده 
بود. در سال ۷۸ نفر سوم بزرگساالن بانوان کشور، نفر 
اول انتخابــی تیم ملی بانوان و نفر پنجم دختران زیر 
۱۴ سال آسیا در هند شد. در سال ۷۹ قهرمان بانوان 
بزرگساالن کشور با امتیاز کامل )۹ از ۹( شد و درجهٔ 
استاد بین المللی بانوان را به دست آورد. در سال ۸۱ قهرمان دختران زیر ۱۶ سال آسیا شد و در 
مسابقات قهرمانی شهرهای آسیا اولین شطرنج باز زنی شد که به مقام سوم انفرادی می رسید. پریدر 
در ســال ۱۳۸۳ )۲۰۰۴( در المپیاد شطرنج موفق به شکست قهرمان شطرنج زنان جهان آنتونتا 
استفانووا شد و عنوان استاد بزرگ شطرنج زنان را کسب کرد. وی در بازی های آسیایی داخل سالن 
ماکائو ۲۰۰۷ هم به یک مدال نقره در شــطرنج سریع انفرادی و یک مدل برنز در شطرنج سریع 
تیمی و در بازی های آســیایی داخل سالن کوانگ نین ۲۰۰۹ هم به مدال برنز شطرنج برق آسای 
تیمی رســید. او در سال های ۲۰۰۳، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ نفر سوم انفرادی در قهرمانی شطرنج تیمی 

زنان آسیا و در سال ۲۰۰۹ نفر اول انفرادی و نفر سوم تیمی در این مسابقات شد. 

فرهنگ

یک خواننده موســیقی ایرانی گفت: ســاز و آواز از بین نرفته، بلکه کمرنگ شده است و رسانه به 
عنوان بستری مهم برای تبلیغات، نقش موثری داشته است. مهدی امامی - خواننده موسیقی اصیل 
ایرانی - گفت: در آلبوم هزاران از شش خواننده موسیقی اصیل ایرانی درخواست شد که آوازی با 
خصیصه نزدیک به شیوه آواز قدیمی خوانندگانی چون اقبال آذر، تاج اصفهانی، ادیب خوانساری، 
ســلمان امیرقاسمی و... بخوانند. پوریا اخوان، مجتبی عسگری، سجاد مهربانی، حسین علیشاپور، 
حمید اثنی عشــری و بنده اجرای این موســیقی را بر عهده داشتیم و هدف از این کار زنده نگه 
داشتن موسیقی اصیل ایرانی با یاد و خاطره خواننده های مطرح بود. امامی با بیان اینکه ساز و آواز 
از بین نرفته اســت بلکه کم رنگ شــده است، ادامه داد: اگر آواز از بین رفته بود، شعر غزل هم از 
بین رفته بود اما همچنان شاعران از غزل استفاده کرده و مردم از آن لذت می برند. آنچه که در کم 
رنگ شدن موسیقی سنتی نقش دارد رسانه است که شاید کار خود را در زمینه تبلیغات درست 
انجام نداده اســت. این خواننده موسیقی اصیل ایرانی گفت: به جز رسانه، موزیسین ها نیز درست 
عمل نکرده و با سلیقه مردم پیش نرفته اند. شاید بتوان گفت مردم این روزها به دنبال موسیقی های 

پیچیده نیستند و موزیسین ها باید تغییراتی را در این زمینه ایجاد کنند.

چرا نقش موسیقی ایرانی در جامعه 
کم رنگ شده است؟
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