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احسان ارکانی معتقد است، حذف مجوزهای غیر ضروری در حوزه وکالت و سایر مشاغل، به معنای حذف نظارت های ضروری نیست. بلکه این نظارت ها نه در مرحله 
قبل از راه اندازی، بلکه در مرحله بعد از راه اندازی کسب و کارها اعمال خواهد شد. نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به معضل اخذ مجوزهای ویژه کسب وکار در 
اقتصاد ایران گفت: مهم ترین چالش پیش روی صاحبان کسب وکار در ایران هفت خوان اخذ مجوزهایی است که برای شروع فعالیت های تولیدی، خدماتی، کشاورزی 
و... در نظر گرفته شده است. امروز فعاالن اقتصادی از کابوس اخذ مجوزها به عنوان دشوارترین مرحله از ایجاد کسب وکار یاد می کنند.ارکانی گفت: مبتنی بر این 

واقعیت ها، کمیسیون ویژه جهش تولید با پایش مستمر نیازهای فعاالن اقتصادی، تالش کرد.....

www.sobh-eqtesad.ir

نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس عنوان کرد؛

 سودهای کالن مخالفان حذف مجوزها
info@sobh-eqtesad.ir

  نقدینگی در مرز خطرناک 
۴ هزار هزار میلیارد تومان

یک کارشــناس پولی و بانکی گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران با 
ابرتورم باالی ۴۵ درصد دســت به گریبان است و نقدینگی آن به 
مرز خطرناک ۴ هزار هزار میلیارد تومان رســیده است.به گزارش 
تسنیم، سید بهاءالدین حسینی هاشمی معتقد است که مهمترین 
چالش پیش روی دولت جدید تحریمهای آمریکا و عدم امکان بهره 
بردن از امکانات و تســهیالت مالی بین المللی و استفاده از منابع 
ارزی و دیگر امکانات کشور در بخشهای مختلف به ویژه در بخش 
بانکی، نفتی، حمل و نقل بین المللی و بازرگانی است.وی در کارنامه 
مدیریتی خود مدیریت عاملی چندین بانک را دارد که از این جمله 
بانک صادرات اســت. او همچنین دارای تجربه بیش از ســه دهه 
کار کارشناســی و مدیریتی در حوزه پولی، بانکی و بازار ســرمایه 
اســت. حسینی هاشــمی همچنین مدرس موسسه علوم بانکی و 

دانشگاههای مختلف کشور در حوزه پول، بانک و اقتصاد است.
مشــروح نظرات او را در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم  و در ادامه 

می خوانید.
اولویتهای اقتصادی دولت جدید را چه می دانید؟

اولویتهای اقتصادی دولت جدید به مواردی مرتبط می شــود که 
ســبب بروز بحرانهای اقتصادی مانند تــورم مزمن و در عین حال 
همراه با بیکاری مســتمر و طوالنی و با نرخ باال شــده که حاصل 
کسری بودجه سالیان متمادی دولتهای گذشته است. این کسری 
بودجه از محل استقراض دولت و شرکتهای دولتی از بانک مرکزی 
و سیستم بانکی تأمین شده است. انتشار اسکناس بدون پشتوانه و 
عدم ایفای تعهدات گذشته دولت نزد بانک مرکزی و سیستم بانکی 
موجب افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نیز شده است. 
دو بخش مهم پایه پولی یعنی GA  )دارایی های دولتی یا مطالبات 
بانک مرکزی از دولت( و BA )مطالبات بانک مرکزی از بانکها( طی 
سالهای متمادی و به طور مستمر افزایش پیدا کرده است. بانکها با 
قدرت پولســازی از طریق پرداخت اعتبارات معادل هفت تا هشت 
برابر اضافه برداشــت از بانک مرکزی و مطالبات ایفا نشــده دولت 
بــه بانک مرکزی خلق پول و نقدینگی مــی کنند. در این فرآیند 
سطح نقدینگی به حد خطرناک ۴هزار هزار میلیارد تومان رسیده 
و ابرتورم باالی ۴۵درصدرا ایجاد کرده است. به علت سفته بازی و 
رواج داللی و ســوداگری اقتصادی، سرعت گردش پول نیز افزایش 
یافته و سبب تشدید تورم نیز شده است.از طرف دیگر، سیاستهای 
دســتوری تعیین نرخ ارز، نرخ ســود بانکی و سرکوب مالی سبب 
آربیتراژ در بازار پول یعنی بانکها و در بخش ارزی به وقوع پیوسته 
که سبب خروج مداوم ارز از کشور از طریق بزرگ نمای در واردات 
و کوچک نمایی در صادرات و عدم تمایل به برگرداندن ارز ناشی از 
صادرات توسط صادرکننده ها شده است، لذا علی رغم صدور نفت 
و پتروشــیمی و مشتقات نفتی و ایجاد درآمد ارزی سرشار ولی به 
عللی که گفته شد همواره میزان ارز خزانه و منابع ارزی قابل تصرف 
و یــک کالم عرضه ارز کاهش می یابد و قیمت آن در بازار افزایش 
پیدا می کرد. نهایتاً سبب افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

از طرفــی تورم و بیــکاری دارای رابطه عکس هســتند یعنی اگر 
هدفگذاری دولت بر کاهش تورم باشــد سبب افزایش بیکاری می 
شــود و کاهش همزمان این دو مولفه  و دو فاکتور به راحتی قابل 
انجام نیست. بنابراین هدفگذاری باید به گونه ای باشد که افزایش 
درآمد نیروی کار مدنظر باشــد. چون اقتصاد ما در شرایط اشتغال 
ناقص قرار دارد. یعنی همه عوامل تولید در راندمان و سطح واقعی 
خود قرار ندارند . افزایش تولیــد با اثر ضدتورمی در صورت ایجاد 
تقاضــا و تحریک تقاضا از طریق سیســتم بانکی به صورت خرید 
اعتباری امکان پذیر بوده و تحمل سطح فعلی تورم در کوتاه مدت 
تا ارتقای درآمد سرانه باالی خط فقر برای مردم آسانتر خواهد بود.

مهمترین چالشهای پیش روی دولت جدید را چه می دانید؟
مهمترین چالش پیش روی دولت جدید تحریمهای آمریکا و عدم 
امکان بهره بردن از امکانات و تسهیالت مالی بین المللی و استفاده 
از منابع ارزی و دیگر امکانات کشــور در بخشهای مختلف به ویژه 

در بخش بانکی، نفتی، حمل و نقل بین المللی و بازرگانی است.

راهکارهای پیشنهادی شما چیست؟
بی تردید و براســاس تجارب گذشــته می تــوان گفت در صورت 
برداشــته شدن تحریمهای بانکی و امکان اتصال سیستم بانکی به 
شبکه سوئیفت و برقراری رابطه کارگزاری با بانکهای تراز اول دنیا 
مانند قبل که به خودی خود موجب کسب اعتبارات بانکی و مالی 
بین المللی مانند اعتبارات فاینانس )اعتبارات بلند مدت( و اعتبارات 
ریفاینانس در بخش بازرگانی و ســایر اعتبارات اســنادی و تنزیل 
برخی از این اعتبارات، میزان تورم کشور را که ریشه پولی و عامل 
پولی دارد را به نصف کاهش دهد.بدیهی اســت حل این مشــکل 
عالوه بر تفاهم با تعامل با کشورهای مرتبط با برجام و اصالح روابط 
با کشــورهای همســایه و اصالحات داخلی مانند تصویب FATF و 
اصالح ســاختار مالی و ترازنامه ای بانکها براســاس مفاد و کمیته 
بال حائز اهمیت اســت.به نظر من در حوزه اقتصاد، نقش و وظایف 
بانک مرکزی در تدوین سیاستهای پولی و بانکی در راستای رشد و 
توسعه اقتصادی و اعمال نظارت موثر و نافذ بر بانکها بسیار مهم و 
تأثیرگذار است. بنابراین باید از متخصصان و مدیران با تجربه داخلی 

و حتی از مشاوران کارکشته خارجی در این بخش استفاده کرد.
خدمات و امــور بانکداری را باید به چشــم صنعت بانکداری دید 
و کارآمدی سیســتم بانکی در گروه ســاختار مالی قوی بانکها، به 
کارگیری افراد شایسته و توانمند در سطوح مدیریت و کارشناسی 
خدمــت و یا ادغام بانکهای ضعیف که فقــط صندوق و خزانه دار 
صاحبان ســهام خود هســتند ضروری بوده و نیاز است تا شرایط 
یکســان بین بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی دولتی و بانکهای 
خصوصی و رتبه بندی بانکها بر حسب ریسک پذیری و توانمندی 

صورت گیرد.

گفتگو

دادســتان کل کشور با اشــاره به اینکه تحول 
قضائی با توجه به گام دوم انقالب ایجاد شــده 
اســت گفت: با ریاســت جدید تحول دستگاه 
قضائی استمرار خواهد یافت.به گزارش خبرنگار 
مهر، مراسم تکریم و معارفه رئیس قوه قضائیه 
با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری، رئیس 
مجلس شــورای اســالمی و معاون اول رئیس 
جمهور برگزار شــد. در این مراســم از خدمات 
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی 
در دوران خدمتــش در قــوه قضائیه تجلیل و 
حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی 
اژه ای به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه معرفی 
شــد.در این مراســم تعداد زیادی از مسئوالن 
کشــوری از جملــه رئیس دفتــر رهبر معظم 
انقالب، رئیس مجلس شــورای اسالمی، معاون 
اول رئیس جمهور، شــهردار تهران و همچنین 

مسئوالن عالی قضائی حضور داشتند.

تشکر دادســتان کل کشور از مقام معظم 
رهبری در پی انتصاب رئیس دستگاه قضا 

از درون قوه قضائیه
در ابتدای این مراســم، دادســتان کل کشور با 
تشــکر از مقام معظم رهبری گفت: با انتصاب 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای برای 
دومین بار مدیریت عالی و ریاست قوه قضائیه از 
درون قوه قضائیه صورت گرفت که سوابق نورانی 
و طوالنی و تجارب گرانقدر دارد.حجت السالم 
محمد جعفر منتظری؛ دادستان کشور گفت: با 
چهار تقدیر و تشکر سخن را آغاز می کنم ابتدا از 
مقام معظم رهبری تشکر دارم که برای دومین 
بار مدیریت ریاســت قوه قضائیه را از درون قوه 
انتخاب و انتصاب فرمودند.وی افزود: بنده دوبار 
افتخار مأموریت از ناحیه مقام معظم رهبری در 
ســال ۸۶ و ۸۷ داشته ام و یکی از انتظاراتی که 
مجموعه قوه قضائیه داشــته است این است که 
ریاست این قوه از درون قوه قضائیه انتخاب شود 
که خوشــبختانه این انتظار به حق در سه سال 
قبل محقق شــد و مدیریت عالی قوه قضائیه از 
درون مجموعه انتخاب شدند که متأسفانه این 
دوران، دوران کوتاهی بود و ریاست قوه قضائیه 
آیت اهلل رئیســی برای تصدی پســت ریاست 
جمهوری از سوی مردم انتخاب شدند.منتظری 
اظهار کرد: اکنون برای دومین بار از ناحیه مقام 
معظم رهبری مدیریت عالی و ریاســت قوه از 
درون این قوه با انتصاب و انتخاب حجت السالم 
محســنی اژه ای که دارای سوابق بسیار طوالنی 
و تجربیــات گرانقدر از قوه قضائیه هســتند از 
امروز تصدی این پســت مهم را با انتخاب مقام 
معظم رهبری عهده دار خواهند شد.دادســتان 
کل کشور عنوان کرد: تشکر دوم من از مهمانان 
گرامی است که در این مراسم حضور پیدا کردند 
خصوصاً از ریاســت دفتر مقام معظم رهبری، 

ریاست مجلس شورای اســالمی و معاون اول 
رئیس جمهــوری برای حضور در این جلســه 
کمال تشــکر را دارم.منتظری بیان کرد: تشکر 
ســوم بنده از ریاست سابق قوه قضائیه و رئیس 
جمهور منتخب اســت که در راستای رهنمود 
رهبری در گام دوم بنای مســتحکم تحول را با 
برنامه های جامعه، کوتاه و میان مدت بنا نمودند 
و ادامه آن توسط جناب آقای محسنی اژه ای که 
مورد اعتماد مقام معظم رهبری قرار گرفتند با 
توجه به تجربیات و سابقه ارزنده دستگاه قضائی 
اســتمرار خواهد یافت.وی تصریح کرد: تقدیر و 
تشــکر دیگری را از همه همکاران گرانقدرم در 
سطوح مدیریتی عالی و میانی دستگاه قضا که 
بیشترین نقش را در این تحول داشته اند دارم با 
امید به اینکه در این دوره شاهد همکاری بیش 
از پیش برای تحقق یک دستگاه قضائی عدالت 
محور، عدالت بســتر و عدالت گستر باشیم.وی 
در آخر خاطرنشان کرد: کسی که امروز سکان 
دار مدیریت اجرایی کشــور می شود با آسیب ها 
و مشکالت دســتگاه قضائی بسیار آشناست و 
انتظــار داریم از رئیس جمهــور محترم که در 
دولت انقالبی و جهاد گونه خود در راستای رفع 
مشکالت دســتگاه قضائی بیش از پیش کمک 
کنند و ما شــاهد تعامل و مساعدت سه قوه در 
کنار یکدیگر باشیم و گام های مؤثری برای رفع 

مشکالت مردم برداشته شود.

قرائت متن حکم مقام معظم رهبری
حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی، 
رئیــس دفتر مقــام معظم رهبری در مراســم 
تکریم و معارفه رئیــس قوه قضائیه متن حکم 
انتصاب ایشــان را قرائت کرد.دهم تیر ماه رهبر 
معظم انقالب اسالمی در حکمی حجت االسالم 
والمســلمین محســنی اژه ای را به ریاست قوه 
قضائیه منصوب کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در ایــن حکم با تأکیــد بر اهتمــام جدی به 
مأموریت های دســتگاه قضا در قانون اساسی و 
همچنین ادامه رویکرد تحولی و اجرای ســند 
تحول موجود، »گسترش فناوری های نوین در 
دســتگاه قضائی«، »گماردن نیروهای کارآمد و 
جهادی در مسئولیتها«، »ارج نهادن به خدمات 
قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با 
تخلفات« و »ارتبــاط با متن مردم« را از جمله 
انتظارات خود از رئیس جدید قوه قضائیه بیان 

کردند.
متن حکم رهبر انقالب اســالمی به این شرح 

است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

جناب حجت االسالم والمسلمین آقای حاج 
شیخ غالمحسین محســنی اژه ای دامت 

تأییداته
اکنون که جناب آقای رئیسی با رأی ملت ایران 

توفیق خدمــت در جایگاه ریاســت جمهوری 
اسالمی ایران یافته اند، با تشکر فراوان از خدمات 
ارزنده ی ایشــان در مدت مســئولیت قضائی 
و کارنامــه ی افتخارآمیزی کــه در پایه گذارِی 
اقدامــات ماندگار از خود به جای گذاشــته اند، 
جناب عالی را که عالوه بر صالحیت های قانونی، 
برخوردار از تجربه ی گرانبها و شــناخت عمیق 
و سابقه ی درخشــان در امر قضا می باشید، بر 
اســاس اصل یکصد و پنجاه و هفت، به ریاست 
قوه ی قضائیه منصوب می کنم.انتظار اینجانب، 
اوالً: اهتمــام جّدی به مأموریت های اساســی 
دســتگاه قضاء در قانون اساســی است، یعنی 
گســترش عدالت، و احیا حقوق عاّمه، و تأمین 
آزادی های مشــروع، و نظارت بر حسن اجرای 
قوانین، و پیشگیری از وقوع جرم، و نیز مبارزه ی 
قاطع با فســاد؛ و ثانیاً: ادامه ی رویکرد تحّولی و 
اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه؛ و ثالثاً: 
گسترش فناوری های نوین و تضمین دستیابی 
آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی؛ و رابعاً: 
گماردن نیروهــای کارآمد و جهادی و فاضل و 
صالح در مســئولیتها، و تربیت مدیران شایسته 
برای ســطوح عالی و میانــی قضائی و اداری؛ و 
خامســاً: ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن 
و حفظ عزت و منزلت ایشان، و متقاباًل برخورد 
قاطع با معدود افراد متخلّف؛ و سادســاً: ارتباط 
با متن مردم و حضــور در میان آنان که دارای 

برکاِت بسیار است.

محمدی گلپایگانی: محسنی اژه ای کارنامه 
درخشانی دارد

حجت االســالم و المســلمین محمد محمدی 
گلپایگانی در این مراسم بیان داشت: ماه خرداد 
ماه با برکتــی بود. ۲۸ خرداد قطعــاً ازایام اهلل 
اســت. این انتخابات پرشــور انتخاباتی بود که 
ملت ایران و قاطبه مردم از زن و مرد کســانی 
که می توانســتند رأی بدهند با همه سختی ها، 
با همه گرفتاری هایی که دارند، پای صندوق ها 
آمدند و همه شــاهد بودیم و دیدیم که در روز 
۲۸ خرداد صف های طوالنی در پای صندوق های 
رأی آن هم در شرایطی که شما می دانید در اوج 
تبلیغات مسموم از ناحیه دشمنان ریز و درشت 
ما و بمباران تبلیغاتی، چگونه شکل گرفت.حجت 
االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی افزود: 
بعضی هــا در داخل حرف هایــی زدند، اما هیچ 
کدامشان در مردم کوچک ترین اثری نداشت و 
به فرموده مقام معظم رهبری که چند روز قبل 
فرمودند در همین انتخابات واقعاً همگان حیرت 
کردند. همه حتی دشمنان که این چه مردمی 
اند که چنین به رهبر و نظام خودشان پایبندند.
رئیس دفتر رهبر معظم انقالب تصریح کرد: باید 

تبریک عرض کنم....
ادامه در صفحه دوم

سیاست تعیین سقف اجاره بها شکست خورد؟

 آشفته بازار اجاره مسکن
سکوت گرانفروشان و ناظران 

درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما

 یادآوری قولهای افتتاح مسکن ملی

وعده هایی که خالی از آب درآمد

در شــرایطی که قیمت بلیت هواپیما در طول دو هفته اخیر افزایش یافته اســت، ایرالین ها حاضر 
نیســتند در این باره توضیحی ارائه دهند و به نظر می رســد متولیان و ناظران به انتظار نشسته اند 
تا قیمت ها به نرخ ســابق برگردد از اوایل تیر ماه افزایش قیمت بلیت هواپیما بدون مصوبه قانونی 
و به صورت هماهنگ از ســوی شرکت های هواپیمایی کلید خورد و قیمت پروازهای داخلی عمدتا 
میلیونی شــد. در این ایام تنها کاری که مســئوالن وزارت راه و شهرســازی و سازمان هواپیمایی 
کشــوری انجام داده اند این بود که این کار را غیر قانونی و تخلف اعالم کردند.محمد اسالمی –وزیر 
راه و شهرســازی- چنــد روز پس از این افزایش قیمت غیر قانونی، این حرکت را تخلف دانســت، 

خواستار اصالح سریع قیمت بلیت....

 جزئیات توزیع مرحله دوم 
سود سهام عدالت

جزئیات افزایش کاالی اساسی دپو شده 
به ۶.۳ میلیون تن

آخرین وضعیت موجودی و کاالهای رســیده به گمرک و بنادر نشــان از افزایش حجم آن بیش از 
۶.۳ میلیون تن دارد.به گزارش ایســنا، جریان دپو و ترخیص کاالهای اساسی از گمرک و بنادر باز 
هم  در ســال جاری با صدور مصوباتی جهت تســهیل ترخیص این کاال همراه بود، اما با این وجود 
همچنان حجم باالیی از این کاالها دپو مانده و کاالهای ورودی نیز بر حجم آن افزوده می شود.این 
در حالی اســت که از ابتدای سال جاری و  با بررسی هایی صورت گرفته ، با موافقت رئیس جمهور 
چند مصوبه جهت ترخیص کاالهای اساسی صادر و در دستور کار قرار گرفت، که از اهم آن ترخیص 
۹۰ درصدی کاالهای اساســی بود و گرچه  مسئوالن گمرک ایران از سرعت گرفتن تخلیه کاالها 
سخن می گویند ولی از سوی نسبت به رسوب حجم زیادی از کاالهای اساسی و احتمال فاسد شدن 
آن نیز هشدار داده اند.اما تازه ترین گزارشی که از سوی ارونقی -معاون فنی گمرک ایران در رابطه 
با آخرین وضعیت کاالهای اساسی در گمرک و بنادر به ایسنا ارائه شده نشان می دهد که مجموع 
کاالهای اساســی شــامل موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به حدود شش میلیون و ۳۹۵ 
هزار تن رسیده است که از این میزان ۴.۶ میلیون تن در گمرک و بنادر دپو شده و مابقی که حدود 
۱.۸ میلیون تن اســت در شــناورهای پای اسکله و یا منتظر در لنگرگاه قرار دارد، این در شرایطی 
اســت که مجموع موجودی و کاالهای موجود در شناورها در یکی دو ماه اخیر حدود ۵.۸ میلیون 
تن بوده است که نشان می دهد با وجود چرخه ورود و خروج ، بر حجم کاالهای مانده افزوده شده 
اســت.جزییات گزارش معاون فنی گمرک ایران در رابطه با وضعیت ۴.۶ میلیون تن کاالی اساسی 
موجود در بنادر حاکی از آن اســت که به روال معمول باالترین حجم در بندر امام خمینی )ره( با 
بیش از ۳.۴ میلیون تن قرار دارد.همچنین بیش از ۲۸۹.۴ هزار تن در بندر شهید رجایی، ۱۷۳.۱ 
هزار تن چابهار، ۴.۷ هزار تن آستارا، ۹۷.۳ هزار تن فریدون کنار، ۷۰ تن بندر لنگه، سه تن شهید 
باهنر و ۸۲ تن در بندر خرمشــهر قرار دارد.این که از کاالهای اساســی موجود از هر کدام چقدر در 
حال حاضر در گمرک و بنادر دپو شــده معاون فنی گمرک می گوید در حال حاضر ذرت با بیش 
از ۱.۹ میلیون تن باالترین حجم کاالی اساســی دپو شــده در گمرک و بنادر را به خود اختصاص 
داده اســت.همچنین ۸۷۸.۱ هزار تن جو، ۷۴۵.۲ هزار تن سویا، ۴۷۳.۷ هزار تن دانه های روغنی، 
۳۷۵ هزار تن روغن خام، ۶۹.۳ هزار تن گندم، ۳۸.۶ هزار تن برنج، ۱۰۵.۱ هزار تن شکر موجودی 
کاالهای اساسی است.اما در کنار آن مجموعه ای از کاالهای اساسی توسط ۵۳ شناور به بنادر رسیده 
که ۲۱ شناور در کنار اسکله قرار دارند و حاوی ۳۹۶.۷ هزار تن کاالهای اساسی شامل روغن، جو، 
گندم، ذرت، سویا و شکر است. در ۳۲ شناور که در لنگرگاه منتظر تخلیه هستند نیز ۱.۳ میلیون 
تن کاالی اساسی شامل ذرت، روغن، جو، سویا، گندم، شکر و دانه های روغنی است.در حالی از اهم 
مشــکالت مربوط به ترخیص کاالهای اساسی، تامین ارز عنوان می شود که براساس مصوبات اخیر 
ترخیص ۹۰ درصدی کاالهای اساســی در ســال جاری نیز تمدید و در دستور کار قرار گرفت و از 
ســویی بانک مرکزی به تازگی اعالم کرده که از ابتدای سال جاری تاکنون ۵.۵ میلیارد دالر جهت 
واردات کاالهای اساســی تامین ارز کرده است، اما ظاهرا این جریان پاسخگوی حجم باالی کاالی 

اساسی دپو شده در گمرک و بنادر نیست.

در جلسه تودیع و معارفه روسای سابق و جدید قوه قضائیه مطرح شد؛

استمرار تحول قضائی با سکان داری ریاست جدید قوه قضائیه
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۱۵۷ جانباخته کرونا در ۲۴ ساعت گذشته 
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، ۱۵۷ بیمار کووید ۱۹ طی شبانه روز گذشته در کشور جان 
خود را از دست دادند. همچنین در این بازه زمانی ۱۶هزار و ۲۵ بیمار جدید نیز شناسایی شدند.بنابر 
اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۴ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۱۵۴ نفر 
ُدز اول واکســن کرونا و یک میلیون و یک هزار و ۱۶۶ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکســن های تزریق شده در کشــور به ۶ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۳۲۰ ُدز رسید.تا دیروز ۱۴ تیرماه 
۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۶ هزار و ۲۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناســایی شــد که هزار و ۷۸۰ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه 
میلیون و ۲۷۰ هزار و ۸۴۳ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵۷ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۴ هزار و ۹۴۹ نفر رسید.خوشبختانه 
تا کنون دو میلیون و ۹۴۰ هزار و ۸۷۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده 
اند.۳ هزار و ۲۵۵ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت 
مراقبت قرار دارند.تا کنون ۲۴ میلیون و ۴۳ هزار و ۱۲۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شده است.در حال حاضر ۹۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۸۳ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۷۳ شهر 

در وضعیت زرد قرار دارند.
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در جلسه تودیع و معارفه روسای سابق و جدید قوه قضائیه مطرح شد؛گزیده خبر

استمرار تحول قضائی با سکان داری ریاست جدید قوه قضائیه
ادامه از صفحه اول

به همه مردم و مقام معظم رهبری و به دست اندرکاران برگزاری این انتخابات که در ۲۸ 
خرداد که بعضی ها انتظار داشــتند حوادثی در این کشــور به وجود بیاید آب از آب تکان 
نخورد و با آرامش کامل مردم پای صندوق های رأی رفتند و به آنچه که دلخواهشان بود 
رأی دادند.حجت االســام و المسلمین محمدی گلپایگانی افزود: شخصیت جناب آقای 
رئیسی برای همه ما روشن است، جناب آقای رئیسی برای شما همین افتخار بس که در 
حکم مقام معظم رهبری برای جناب آقای اژه ای کلمه »افتخار آمیز« برای شما به کار برده 
شد.رئیس دفتر رهبر معظم انقاب یادآور شد: جناب آقای منتظری به این مطلب اشاره 
کرد که جناب آقای رئیسی با تحولی که در دستگاه قضا به وجود آورد مردم امیدوار شدند. 
چه تعداد کارخانه هایی که تعطیل شده و کارگران و کارمندانشان پراکنده شده بودند، همه 
ابزارها معطل شده بود و همه این ها احیا شد. در سفرهای پی در پی که ایشان داشت در 
استان های مختلف برای مردم امید ایجاد کرد و مردم امیدوار شدند. ایشان کارنامه بسیار 
درخشانی دارد. ایشان از اول کار در قوه قضائیه حضور داشت و مرحله به مرحله مراتب را 

طی کرد تا رئیس قوه قضائیه شد.

رئیسی: امیدوارم سند قضائی هر سال ارتقا یابد
حجت السام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب در این مراسم گفت: 
ابتدا الزم اســت که شکرگزار خداوند جهت توفیق خدمت در دستگاه قضائی باشم؛ امروز 
محبت و بزرگواری مقام معظم رهبری و همچنین مردم عزیزمان سرمایه بزرگی برای حقیر 
و دستگاه قضائی است این اعتماد و محبت سرمایه ای است که خداوند را باید نسبت به آن 
شاکر باشیم.رئیس جمهور منتخب افزود: تقدیر و تشکر می کنم به دلیل انتصابی که بسیار 
شایسته در دستگاه قضائی انجام شده است، من ۳۶ سال است که با جناب آقای محسنی 
اژه ای همکارم و در این ۳۶ ســال صاحیت های عملی، تسلط بر مبانی، حقوق و حقیقتاً 
یک قاضی توانمند و دارای روحیه انقابی ایشان را از نزدیک مشاهده کردم.وی عنوان کرد: 
تحوالت زمانی حجت السام محسنی اژه ای را دچار چرخش نکرده است و در این مدت 
مسئولیت دوســال خدمت من به این خانواده بزرگ ایشان در مأموریت معاونت اول هم 
نسبت به مدیریت در انتصابات و همچنین نسبت به قضات و در مدیریت پرونده های عالی 
و مهم مدیریت ایشان نسبت به حل این پرونده ها که بسیار حائز اهمیت بود موفق عمل 
کرده اند.رئیسی اظهار کرد: باید از همه همکاران در سراسر کشور در خصوص زحماتی که 
در این مدت داشته اند که گاهی خواسته های ما متناسب با امکانات مراکز حقوقی نبود اما 
آنچه را که خواستیم با همه وجود تاش کردند و کارنامه ای را ارائه دادند که موجب اظهار 
نظر رهبری در روز هفتم تیرماه شد تشکر کنم.وی با اشاره به اینکه موفقیت دستگاه قضائی 
یک سند افتخار برای همکاران و عزیزان در قوه قضائیه و بنده است و من اطمینان دارم که 

با ریاست جدید گام های خوبی در خصوص تحول که یک ضرورت برای قوه قضائیه است 
انجام دهند.وی تصریح کرد: دستگاه قضائی در بستر گام دوم نیاز به یک تحول داشت که 
در ســندی که تهیه شده است و امید داریم که هر سال ارتقا یابد و باز هم در تاش های 
بعدی گام های بلندی برداشته خواهد شد این مهم انجام شد.وی گفت: تاش بنده در این 
مدت این بوده که مواد هشــت گانه را که رهبری فرمودند را دنبال کنیم و این اهداف و 
حرکت برنامه محور به حرکت پایدار تبدیل شود؛ بحث توجه به نکات کرامت مردم و ارباب 
رجوع و همکاران، توجه مبارزه با فساد به عنوان محور اصلی و توجه به تولید از این موارد 
مهم بوده است.رئیس جمهور منتخب خاطر نشان کرد: باید از همه نهادها و دستگاه های 
قوه قضائیه، مجلس شورای اسامی، نیروی انتظامی، عزیزان در دولت و نهادهای مختلف 
تشــکر کنیم.وی در آخر تاکید کرد: در پایان باید چند نکته را گفت ابتدا مسئله عدالت 
اداری که بســیار مهم اســت و ادارات با محور قرار دادن عدالت باید کار کنند که اولین 
شاخصه آن شایسته ساالری است و نکته دوم قانون مداری است که در عدالت اداری باید 
به قانون عمل کرد اما آنچه که از جناحی به جناح دیگر از یک مقطع به مقطع دیگر و از 
تفکری به تفکر دیگر که می تواند در یک صراط آن را حفظ کند قانون مداری اســت که 
همواره همه بخش ها و دولت ها باید از قانون و قانون مداری پیروی کنند.رئیســی گفت: 
نظارت به عنوان یک موهبت باید تلقی شود و باید به آن احترام گذاشت این هم نکته ای 
است که مربوط به دستگاه قضائی است؛ همچنین مسئله پیشگیری از وقوع جرم که امید 
داریم همکاری بین سه قوه و با حضور همه نهادها همکاری مثال زدنی را شکل دهیم و 
باید برای همکاری برای پیشبرد کشور داشته باشیم.وی در آخر تصریح کرد: نکته پایانی 
این است که قضات پاک دامن و شجاع همچنان که گفتیم باید مورد حمایت قرار گیرد و 
مدیریان شجاع و خطر پذیری باید مورد حمایت قرار گیرند ما در شرایطی هستیم که هر 
ســال و در بیشتر سال ها پیشنهاد قطعنامه علیه جمهوری اسامی را می دهند جمهوری 
اسامی ایران که در همین وضعیت کرونایی قرار داشت توجه ویژه ای به زندانیان و خانواده 
زندانیان داشــت این نگاه ها مبتنی بر قانون اساسی و آموزه های دین است آنچه که امروز 
پیش روی ماســت این اســت که ما به نام دفاع از حقوق مردم و اجرای عدالت باید همه 
گام هایمان استوار باشد و آنچه آینده را نشان می دهد آینده بسیار درخشان است همچنین 

برای برادر عزیزم حجت السام اژه ای توفیق و موفقیت خواستارم.

محسنی اژه ای: همکاری همکاران و سایر قوا پشتیبان ما خواهد بود
حجت االسام والمسلمین غامحسین محســنی اژه ای در مراسم معارفه خود به عنوان 
رئیس جدید قوه قضائیه اظهار کرد: از رهبر معظم انقاب که بار دیگر با اعتماد به نفرات 
داخل دستگاه قضائی رئیس قوه قضائیه را انتخاب کردند، تشکر می کنم.وی افزود: اکنون 
به فضل پروردگار، سایر قوا و همکارانم در قوه قضائیه با قدرت و قوت این مسئولیت خطیر 

را دنبال خواهم کرد و از همه کسانی که در چند روز اخیر با اظهار محبت هایشان بنده 
را دلگرم کردند تشکر می کنم.رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: از خداوند می خواهم 
درک صحیح شرایط، ادراک در عمل و توان تحمل این مسئولیت سنگین را به بنده 
عطا کنند و ان شاءاهلل همکاری همکاران و سایر قوا پشتیبان ما خواهد بود.وی با بیان 
اینکه محور کار ما سند تحول است و این دوره، دوره تحول و تعالی خواهد بود، ادامه 
داد: باید با وحدت و یکپارچگی تمــام با مجلس، دولت، نیروهای نظامی و انتظامی 
بتوانیم قدم های بلندی برداریم.حجت االســام محسنی اژه ای با اشاره به برنامه های 
خود گفت: عدل و عدالت در همه ســاحت ها باید گســترش پیدا کند. مبارزه جدی 
تر، قاطع تر و بدون تبعیض با فســاد در همه عرصه ها، توســعه فناوری برای خدمت 
بهتر و ارزان تر، استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی برای اقدامات پیش رو باید 
مورد توجه قرار گیرد و ساز و کار گسترش آزادی های مشروع ایجاد شود.وی با اشاره 
به ضرورت ایجاد ســاز و کار گســترش آزادی های مشروع گفت: این موضوع نیاز به 
ســازوکاری دارد تا بتوانیم از این آزادی ها بیــش از پیش دفاع کنیم. اگر آزادی های 
مشروع تبلیغ و گسترش پیدا کند خیلی از کارهای خاف انجام نمی شود.رئیس قوه 
قضائیه یادآور شد: هنوز جا دارد مردم، خانواده بزرگ قوه قضائیه را آنگونه که هست 
بشناسند. باید از قوه قضائیه صیانت کامل صورت گیرد چرا که اگر کوچک ترین لکه ای 
در این قوه وجود داشته باشد بافاصله دیده می شود. در مورد تظلم خواهان و افرادی 
که با قوه قضائیه سر و کار دارند باید تکریم صورت گیرد. باید بستری فراهم شود که 
بشود به این افراد سرویس مناسب داد و قوه قضائیه ملجا و پناه هر تظلم خواه و همه 
مردم باشد، تاکید می کنم همه مردم.محسنی اژه ای گفت: باید به کسانی که نه زبان 
گفتن دارند و نه پای آمدن، نگاه و کمک ویژه داشته باشیم. االن افرادی هستند که 
نمی توانند وکیل بگیرند و از طرفی به قانون هم آشنا نیستند، این افراد توان پرداخت 
پول به وکیل و کارشــناس هم ندارند بنابراین ما باید نگاه ویژه ای نسبت به این قشر 
داشــته باشیم و در این مرحله دولت و مجلس حتماً باید کمک کنند.حجت االسام 
اژه ای اظهار کرد: من امید دارم که با حضور آیت اهلل رئیسی در دولت آینده که به همه 
گرفتاری ها، کسری ها در قوه قضائیه وقوف کامل دارند کمک می کنند و من اطمینان 
کامل دارم با حضور مدیر توانمند و کارکشته بزرگ شده در میدان های سخت دکتر 
قالیباف و نمایندگان انقابی که حتماً آنها هم کمک می کنند مشکات مردم را بتوانیم 
کمتر کنیم.وی در خصوص پیشــگیری از وقوع جرم بیان کرد: در زمینه پیشگیری 
از وقوع جرم بســیار امید دارم که با کمک همکاران عزیزم بتوانیم زمینه های فساد و 
رانت را برطرف کنیم؛ اما اگر بستر فساد و رانت وجود داشته باشد مبارزه مؤثر نیست 
و هر مقدار که تاش کنیم اگر بســترها وجود داشته باشد این مبارزه کامل نخواهد 
بود حتی اگر مجازات های بسیار سنگین داشته باشیم بازهم مبارزه کامل نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت  ملی مجلس؛
اطالعات دوربین  ها در تاسیسات هسته  ای 

باید پاک شود
محمود عباس زاده گفت: اطاعات دوربین های آژانس که در تاسیسات هسته ای 
نصب هستند باید پاک شود و طبق قانون مجلس تعهدی برای این که اطاعات 
دوربین ها را به طرف مقابل بدهیم نداریم.به گزارش تسنیم، محمود عباس زاده 
مشکینی سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره 
بــه مذاکرات ایران و 1+4 درباره برجام گفت: اخیراً آقای عراقچی مذاکره کننده 
ارشد ایران با طرف های غربی در جلسه کمیسیون حضور پیدا کرد و گزارشی از 
روند مذاکرات را به نمایندگان ارائه کرد.وی با بیان اینکه طرف های غربی علیرغم 
فرصت های که به آنها برای اجرای تعهداتشان داده شد اقدام موثری در این زمینه 
انجام ندادند، افزود: طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها طرف های غربی 
ســه ماه فرصت داشــتند به تعهدات خود عمل کنند که حتی این فرصت یک 
ماه دیگر تمدید شــد اما اتفاق خاصی رخ نداد.نماینده مشکین شهر در مجلس 
با بیان اینکه پس از اتمام فرصت های داده شــده به غربی ها  بر اســاس قانون 
مصوب مجلس عمل خواهیم کرد، اضافه کرد: به طور نمونه اطاعات دوربین های 
آژانس که در تاسیسات هســته ای  نصب هستند باید پاک شود و  طبق قانون 
مجلس تعهدی برای این که اطاعات دوربین ها را به طرف مقابل بدهیم نداریم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه جمهوری 
اسامی در اجرای قانون خطوط قرمزی دارد که بر اساس آنها گام برمی دارد و در  
رســیدن به منافع ملی خودش جدی است، اظهار داشت: غربی ها این فرصت را 
داشتند تا در فرصتی که به آنها داده شده بود به تعهدات خود عمل کنند تا ایران 
نیز به تعهدات خود عمل کند که متاسفانه بازهم شاهد بدعهدی از سوی غربی ها 
در این زمینه بودیم.عباس زاده مشکینی با تاکید براینکه مجلس در اجرای قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اصرار دارد، گفت: این نمی شود که یک طرف 
برجــام  به تعهدات خود عمل کند و طرف  مقابل پس از فرصت های که به آنها 

داده شده همچنان به تعهدات خود عمل نکند.

شریعتی:
 آرای باطله نشانه اعتراض به 

وضع موجود است
دبیرکل جمعیت رهپویان انقاب اسامی گفت: دولت سیزدهم اگر بنا دارد در 
پایان دولت خودش شــاخص مشارکت را باال ببرد، باید رضایتمندی را در مردم 
ایجاد کند.مالک شریعتی دبیرکل جمعیت رهپویان انقاب اسامی در گفتگو با 
خبرنگار مهر، درباره آمار آرای باطله انتخابات 14۰۰، گفت: روشــن است کسی 
که پای صندوق می آید، شــماره ملی اعام می کند و برگه رای را تحویل می 
گیرد، به این ســازو کار و ساختار انتخابات اعتقاد دارد، اما اینکه به هیچکدام از 
نامزدهــا رای نمی دهد از چند جهت قابل تحلیل اســت.وی افزود: اولین نکته 
کــه باید از آرای باطله مورد توجه قرار بگیــرد، اعام نارضایتی از وضع موجود 
اســت، یعنی فرد اعام می کند که از نظام، آرمان های نظام، اصل شــرکت در 
ســازوکار انتخابات و اصل مشارکت در تعیین سرنوشت کشور جدا نشده و قهر 
نکرده اســت اما می خواهد به نوعی از وضع موجــود به خصوص حوزه اقتصاد و 
معیشــت اعام نارضایتی کند.دبیرکل جمعیت رهپویان انقاب اسامی اظهار 
کرد: دومین وجهی که یک رای باطله با خود به همراه دارد این است که فرد بر 
اساس شاخص هایی که مد نظر داشته میان نامزدهای انتخابایت فردی را اصلح 
و شایسته پیدا نکرده است.شریعتی تصریح کرد: شورای نگهبان افرادی را تعیین 
می کند که حداقل شــرایط را داشته باشند، اما کسی که می خواهد رای بدهد 
به دنبال گزینه اصلح می گردد. بنابراین فردی که از میان گزینه ها انتخابی نمی 
کند می خواهد اعام کند که گزینه ای در عرصه انتخابات نداشــته اســت.وی 
خاطرنشان کرد: البته فردی که پای صندوق می آید و رای باطله به صندوق می 
اندازد با کسی که امکان حضور پای صندوق آرا را داشته و عامدانه شرکت نکرده 
است خیلی متفاوت است. باید این نکته را در نظر داشته باشیم که عدم شرکت 
در انتخابات عاوه بر اینکه ممکن است به علت تصمیم فردی باشد می تواند به 
دلیل مشکات برگزار کنندگان انتخابات باشد.دبیرکل جمعیت رهپویان انقاب 
اســامی تاکید کرد: برای مثال صندوق رای برخی از بیمارســتان ها و بیماران 
برای اینکه رای بدهند نرفته است، این گروه از عدم مشارکت ها مدنظر ما نیست.
شریعتی نتیجه مشارکت در انتخابات را از دستاوردهای دولت مستقر دانست و 
گفت: میزان مشارکت در انتخابات بعد از پایان حاکمیت یک جریان سیاسی، نه 
وســط جریان که دوره دوم رئیس جمهور باشد، بلکه وقتی دولت واگذار خواهد 
شد، یکی از دستاوردها و شاخص های عملکرد جریان حاکم به حساب می آید.

وی تصریح کرد: همانطور که نرخ تورم یا بیکاری را به عنوان یک شــاخص در 
نظر می گیریم و آمار آن را در آغاز دولت با پایان مقایســه می کنیم، مشارکت 
در انتخابات هم جزئی از شــاخص های عملکرد دولت و جریان حاکم است که 
تغییرات آن باید سنجیده شود.دبیرکل جمعیت رهپویان انقاب اسامی ادامه 
داد: مثال این موضوع تقریباً شبیه اتفاقی است که در شورای شهر تهران افتاد و 
شورای شهر اول بسیار بد عمل کرد، دچار درگیری و دعوا و انحال شد و در پی 
این اتفاقات مردم در انتخابات شورای شهر دوم شرکت نکردند.شریعتی تصریح 
کرد: عدم حضور مردم در انتخابات شــورای شهر دوم نمره دادن به شورای دوم 
نیست، چون آنها که هنوز روی کار نیامده بودند بلکه نمره دادن به نهاد و افرادی 
است که صندلی هایی را اشغال کرده و عملکرد ضعیف داشته اند، بنابراین مردم 
هم کل مجموعه را مورد اعتراض قرار می دهند.وی با بیان اینکه یکی از دالیل 
مشــارکت پایین در انتخابات 14۰۰ اعام نارضایتی نســبت به عملکرد دولت 
مســتقر است، عنوان کرد: دولت ســیزدهم اگر بنا دارد در پایان دولت خودش 

شاخص مشارکت را باال ببرد، باید رضایتمندی را در مردم ایجاد کند..

حاجی بابایی:
 چالش های جدی بودجه ۱۴۰۰ 

برای دولت مردمی
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی گفت: بودجه 14۰۰ 
مشکات عدیده دارد که ممکن است دولت را در ۶ ماهه دوم با چالش های 
جدی رو به رو کند.حمیدرضا حاج بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اولویت های دولت سیزدهم گفت: 
دولت آینده کارهای مهمی پیش رو دارد، باید به سرعت الیحه برنامه هفتم 
توســعه را به مجلس ارائه دهد زیرا این برنامه خط مشی دولت را مشخص 
می کند.وی افزود: پس از آن ارائه الیحه بودجه 14۰1 و الیحه اصاح ساختار 
بودجه از اولویت های مهم دولت اســت.نماینده مردم همدان در مجلس با 
بیان اینکه بودجه ریزی رایج پاسخگو نیست، گفت: بودجه 14۰۰ خاءهای 
فراوان و مشــکات عدیده دارد که ممکن اســت دولت را در ۶ ماهه دوم با 
چالش هــای جدی رو به رو کند، درآمدهــا و هزینه های بودجه 14۰۰ تراز 
نیست، کسری و رشد بی رویه بودجه از چالش های مهم بودجه 14۰۰ است.

حاجی بابایی با بیان اینکه دولت باید گزارشی از وضعیت خزانه ارائه کند.

عمویی:
 ایرانی ها روزانه تا ۲ هزار میلیاردتومان در بازار رمزارز مبادله می کنند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: با عنایت به اینکه ممکن است اقدامات مجرمانه ای ذیل تبادالت رمزارزها صورت بگیرد و این عدم نظارت ابزار سوء استفاده 
باشد، لذا مجلس انتطار دارد دولت در این حوزه فعال تر شود.به گزارش تسنیم، ابوالفضل عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی سخنانی 
در برنامه صبح بخیر ایران شبکه اول سیما، با اشاره به اینکه موضوع رمزارزها یک رخداد نوظهور در همه جهان از جمله ایران است و ابعاد مختلف آن اعم از استخراج 
و مبادله باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: به همین دالیل، مجلس به ساماندهی این بحث ورود کرده و عاوه بر اینکه کمیسیون اقتصادی در این خصوص گزارشی 
تهیه کرده، کمیسیون امنیت ملی هم پیرامون موضوع امنیت تبادل رمزارز جلسات مختلفی را برگزار کرده است.وی با اشاره به اینکه بحث های کارشناسی در مجلس 
همچنان ادامه دارد، افزود: انتظار داریم این موضوع نهایتا منجر به ساماندهی موضوع تبادالت با همکاری دولت و مجلس شود. البته در وضعیت فعلی نیز به صورت 
کلی برخی قواعد عمومی در حال رعایت و نظارت است و برخی صرافی ها با همکاری بانک مرکزی در این حوزه فعالیت می کنند اما بازاری که چند میلیون ایرانی در 
آن فعالیت می کنند، هنوز ضوابط  و مقررات مدون کافی ندارد.نماینده مردم تهران در مجلس با اعام اینکه طبق بررسی ها، حدود 5 درصد کاربران رمزارز در دنیا، 
به ایران تعلق دارد و در کنار آن، ایران جزو کشورهای مهم تولید و استخراج رمزارزها نیز هست، اظهار داشت: یکی از دالیل عدم ساماندهی مجموعه های داخلی، 
عدم ارســال پیشــنهاد قانونی یا الیحه ای از سمت دولت است در حالی که ترجیح مجلس هم این بود که الیحه ای از سمت دولت ارسال شود اما به خاطر اهمیت 
موضوع، تعدادی از نمایندگان با جمع آوری نظرات کارشناسی و پیشنهادات خود، در حال پیگیری حل مشکل هستند.به اعتقاد این عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس، موضوع رمزارز هم برای کشورمان جنبه فرصت دارد و هم تهدید و در شرایط تحریم ظالمانه علیه کشورمان، موضوع مفیدی است اما هنوز 
آنچنان در اقتصاد ما موثر نبوده و نمی توانند تجارت کشور بزرگی مثل ایران را پوشش دهند.عمویی اضافه کرد: با عنایت به اینکه ممکن است اقدامات مجرمانه ای 
ذیل تبادالت رمزارزها صورت بگیرد و این عدم نظارت  ابزار سوء استفاده باشد، لذا مجلس انتطار دارد دولت در این حوزه فعال تر شود و رویکرد نظارتی بانک مرکزی 
پویاتر باشد چراکه مردمی که سرمایه های خرد دارند و عاقمند هستند در بازاری آنرا وارد کنند، به علت اینکه عده ای شهروندان در بازار بورس آسیب دیده اند، 
اکنون وارد بازار رمزارزها شده اند و ممکن است آسیب زیادتری ببینند.نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه با توجه به چالش کمبود برق، استخراج غیرقانونی رمزارز 
کاهش یافته اما در کنار آن، موضوع ساماندهی تبادالت بسیار مهم است، گفت: طبق آمارها روزانه بین هزار تا ۲ هزار میلیارد تومان در این بازار تبادل می شود که 
از ابعاد مختلف قابل توجه است بخصوص اینکه بخشی از کاربران ایرانی اطاعات کافی از مخاطرات و ریسک های این بازار ندارند چراکه با یک موج خبری یا توییت 
در دنیا، قیمت ها به شدت باال و پایین می شود.وی در عین حال متذکر شد: البته اگر وضعیت تولید برق به یک نقطه مطلوب برسد، امکان کسب درآمد برای کشور 
در حوزه استخراج رمزارز وجود دارد.حمزه پاریاب کارشناس و پژوهشگر حوزه امنیتی نیز در این برنامه با اشاره به مخاطرات فعالیت میلیون ها ایرانی در بازار خرید 
و فروش ارزهای دیجیتال گفت: عاوه بر مباحث اقتصادی و نوسانات جدی که با فراز و نشیب قیمت رمزارزها همچون بیت کوین مواجه هستیم، مخاطرات امنیتی 
جدی هم در این عرصه وجود دارد و نهادهای مسئول بخصوص در دولت، به دلیل عدم ساماندهی و ارزشیابی پلتفرم ها و مجموعه های توانمند داخلی، بخشی از 
کاربران ایرانی را به سمت صرافی های خارجی سوق داده اند.وی با انتقاد از نقش برخی سلبریتی ها، انجمن ها و کارشناسان ایرانی در تشویق مردم به سمت مجموعه 
های خارجی، خواســتار  بررســی و رصد دقیق این موضوع توسط نهادهای قضایی و امنیتی شد و افزود: با انتقال ارزها و پولهای شهروندان به صرافی های خارجی، 
نه شهروندان ایرانی می توانند به راحتی اموال خود را مدیریت کنند و هم در کنار آن، بیگ دیتا و اطاعات انبوهی از کاربران ایرانی، رایگان و آزادانه در اختیار این 

شرکتها و پلتفرم های خارجی قرار می گیرد.

رئیسی در گفتگوی تلفنی »عمران خان«:
 توجه به ظرفیت های همسایگان در دیپلماسی اقتصادی

 دولت جدید ایران
رئیس جمهور منتخب کشورمان در گفتگوی تلفنی نخست وزیر پاکستان گفت: در دیپلماسی اقتصادی دولت جدید به 
همه ظرفیت های اقتصادی همسایگان به عنوان فرصت های ارزشمند همکاری توجه می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، 
عمران احمدخان نیازی، نخست وزیر پاکستان، در گفتگوی تلفنی با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب، ضمن 
تبریــک انتخاب وی از جانب ملــت ایران، ابراز امیدواری کرد بزودی امکان ماقات حضوری با رئیس جمهور منتخب 
ایران فراهم شود.عمران احمدخان نیازی، نخست وزیر پاکستان در گفتگوی تلفنی با سیدابراهیم رئیسی ضمن تبریک 
انتخاب وی افزود: شــرح حال زندگی شما را مطالعه کردم و متوجه شدم شما یک عالم برجسته هستید.عمران خان 
با اشاره موضوعات مشترک فی ما بین گفت: ما نگران وضعیت افغانستان و درگیر شدن این کشور در جنگ طوالنی 
مدت هســتیم.وی بهترین راه حل برای افغانستان را راه حل سیاسی دانست و البته دستیابی به آنرا در شرایط کنونی 
دشوار قلمداد کرد.نخست وزیر پاکستان ابراز امیدورای کرد در آینده نزدیک با رئیس جمهور منتخب ایران ماقات کرده 
و درباره موضوعات مختلف از جمله فرصت ها و نگرانی های مشــترک گفتگو کند.در این گفتگوی تلفنی، سیدابراهیم 
رئیســی نیز ضمن ابراز تشــکر از تماس تلفنی و پیام تبریک ملت و دولت پاکستان، پیوندهای درهم تنیده دو ملت و 
ظرفیت های گســترده و متنوع دو کشور را بســتر مناسبی برای ارتقای همکاری ها در عرصه های مختلف عنوان کرد.

رئیسی، توفیقات دولت دوست و ملت برادر پاکستان را توفیقات دولت و ملت ایران دانسته و افزود: »اعتماد متقابل« 
و »اتکای هم افزا« میان کشــورهای منطقه، دو رکن اصلی ثبات و پایداری »مناسبات همسایگی« است.رئیس جمهور 
منتخب گفت: در دیپلماســی اقتصادی دولت جدید به همه ظرفیت های اقتصادی همســایگان به عنوان فرصت های 
ارزشمند همکاری نگریسته می شود و به همین جهت هیچ ظرفیت اقتصادی مورد غفلت قرار نمی گیرد.رئیسی نیل به 
»امنیت پایدار« را صرفاً از طریق مشارکت کشورهای منطقه عملی دانسته و بیان کرد: تجربه نشان داده که بیگانگان به 
بهانه ایجاد امنیت بذر ناامنی را کاشته و عدم ثبات را نهادینه می کنند.رئیس جمهور منتخب، فلسطین را رمز همگرایی 
جهان اسام عنوان کرده و دفاع مؤثر و مستمر از ملت مظلوم فلسطین را ضامن »پایداری امنیت منطقه ای« دانست.

رئیسی همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان گفت: امنیت افغانستان برای ما مهم است و این امنیت باید توسط 
افغانستانی ها برقرار شود.

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:
مشکلی درتامین کاالی اساسی نداریم

وزیر کشــور گفت: اگر قرار اســت خاموشی داشته باشیم، بهتر است برنامه ریزی شده، توزیع شده و با آگاهی قبلی مردم باشد.به گزارش 
خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از ظهر دیروز )دوشنبه( در حاشیه جلسه ستاد اطاع رسانی اقتصادی در جمع 
خبرنگاران در رابطه با جزئیات این جلسه، گفت: امروز جلسه هماهنگی اطاع رسانی اقتصادی را داشتیم و همانطور که مستحضر هستید 
این جلسه با مصوبه جلسه سران قوا در ستاد هماهنگی اقتصادی تشکیل شده است.وی افزود: وظیفه ما این بوده است که حلقه وصل و رابط 
میان حوزه های اقتصادی، افکار عمومی و مردم و همچنین فعاالن عرصه اقتصادی از نظر رسانه ای باشیم.وزیر کشور تاکید کرد: الحمدهلل 
تا کنون جلســات خوبی برگزار شــده و تاش کردیم با ترکیبی که در جلسه هست اعم از بخش خصوصی، تعاونی و اکثریت نمایندگان 
رســانه های مهم و موثر و هم دســتگاه های اجرایی که در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی هستند، همه حرف ها گفته و شنیده شود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در جلسه امروز آنچه در افکار عمومی به عنوان موضوع و مسأله و برخی هم به عنوان نارضایتی بود مطرح شد، 
بیان کرد: دستگاه ها توضیحات مختلفی در این زمینه دادند و در رابطه با روند افزایش قیمت ها گزارشی ارائه دادند و تمهیدات و اقداماتی 
که مقرر اســت تا انجام شود نیز مطرح شد تا بتوانیم با اجرای تمهیدات نسبت به مدیریت قیمت ها برنامه ریزی مطلوب و مناسب داشته 
باشیم.وی در رابطه با ترخیص کاالها در بنادر، افزود: بانک مرکزی توضیحاتی در خصوص تامین ارز دادند و با تاییدی که از طریق وزارت 
صنعت نسبت به این موضوع وجود داشت مقرر شد برای آزادسازی و ترخیص کاالهایی که حتماً در بازار موثر خواهد بود تسریع صورت 
گیرد.وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه برق و خاموشی ها به عنوان مسأله ای که افکار عمومی سخت درگیر آن هستند، توضیحاتی در 
جلسه داده شد و عواملی که موجب خشکسالی، خارج شدن نیروگاه های برق آبی و برخی از نیروگاه هایی که در شرایط کنونی به »اورهال« 
نیاز داشتند، مطرح و بیان شد که اگر قرار است خاموشی هم داشته باشیم بهتر است خاموشی، برنامه ریزی شده، توزیع شده و همراه با 
آگاهی قبلی مردم باشد. همچنین اهمیت تامین برق در مناطق جنوبی که باالترین حد گرما را دارند به عنوان اولویت مطرح شد.رحمانی 
فضلی در رابطه با کاالهای اساسی، گفت: آمار و ارقامی که الزم بود در مورد کاالهای اساسی با توجه به مرحله گذر از یک دولت به دولت 
دیگر اطمینان داشته باشیم مطرح شد. ما حتماً باید اطمینان داشته باشیم که دولت بعدی در بستر و شرایط مناسب تامین کاالها باشد.

وی گفت: با توجه به گزارشی که دوستان ما در بخش های مختلف دادند، ما هیچ مشکلی در تامین کاالهای اساسی نداریم و بانک مرکزی 
هم در اینجا برنامه های تامین منابع خود را مطرح کرد از این رو با این روند پیش رود ما نسبت به تامین کاال هیچ مشکلی نخواهیم داشت 
و ان شاءاهلل دولت بعدی هم که مستقر شد ادامه کار را خواهند داشت.وزیر کشور تصریح کرد: تقاضا و توقع ما از مردم و به ویژه رسانه ها 

این است که فضای کنونی جامعه را در آرامش نسبی قرار دهیم.
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گزیده خبر سیاست تعیین سقف اجاره بها شکست خورد؟

 آشفته بازار اجاره مسکن
در حالی که دو ســال پیاپی از تعیین سقف برای اجاره بها از 
ســوی ســتاد ملی مقابله با کرونا می گذرد، اما هم اظهارات 
کارشناســان اقتصاد مســکن و هم نتایج مرکز آمار ایران از 
شکست این سیاست حکایت دارد.به گزارش خبرنگار مهر، ۶ 
ماه بعد از زمان آغاز شــیوع کرونا در کشور، در تیر ماه ۱۳۹۹ 
ســتاد ملی مقابله با کرونا برای بهبود وضعیت مســتأجران 
مصوباتی داشت که یکی از مهمترین آنها، تعیین سقف اجاره 
بها برای قراردادهای تمدیدی بود.بر اساس این مصوبه، سقف 
مجاز افزایش اجاره بها برای تهران ۲۵، کالنشهرها ۲۰ و سایر 
شــهرها ۱۵ درصد بود که میانگین این سقف مجاز برای کل 

کشور، ۲۰ درصد بود.

ستاد کرونا: 25 درصد اجاره افزایش یابد / مرکز آمار:   
45 درصد اجاره بها رشد کرد!

این در حالی اســت که بر اساس آمار منتشــره از مرکز آمار 
ایران، اجاره بها در کل کشــور در سه ماهه سوم سال گذشته 
)پاییز ۱۳۹۹( نســبت به فصل قبل از آن )تابســتان ۱۳۹۹( 
رشــد ۷.۵ درصدی و نســبت به فصل مشابه سال قبل از آن 
)پاییز ۱۳۹۸( افزایش ۴۴.۸ درصدی داشــته است.با توجه به 
اینکه رقم مذکور، میانگین کل کشور است، به نظر می رسد در 
شــهرهای بزرگ، رشدهای تا ۸۰ یا ۹۰ درصدی هم در اجاره 
بها اتفاق افتاده که چنین رقمی به عنوان »متوسط« از سوی 

مرکز آمار به ثبت رسیده است.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی در برابر این انتقادها می گوید، مصوبه تعیین سقف 
اجاره بها از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، برای قراردادهای 
تمدیدی بوده و شامل قراردادهای جدید بخش اجاره مسکن 

نمی شده است.

وزیر راه: مصوبه تعیین سقف اجاره بها 85 درصد مؤثر 
بود

محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی نیز روز شنبه ۱۲ تیر 
ماه در حاشیه مراسم بهره برداری از ۱۶۹ واگن ملی در جمع 
خبرنگاران درباره میزان اثرگذاری تعیین ســقف اجاره بها از 
سوی ستاد کرونا اظهار کرد: در شهرهای بزرگ و تهران شاهد 
رعایت ۶۵ و در دیگر شــهرها تــا ۸۵ درصدی این مصوبه از 
ســوی مردم بوده ایم.ستاد ملی مقابله با کرونا بار دیگر برای 
بازار اجاره بهای مســکن در ســال جاری نیز سقف تعیین و 
عیناً همان ارقام را تکرار کرد که بر این اساس، حداکثر سقف 
مجاز برای افزایش اجاره بها در قراردادهای تمدیدی مســکن 
در تهران ۲۵، کالنشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد است.

وزیر راه و شهرسازی ۱۲ تیرماه در حاشیه همان مراسم ریلی، 
اعالم کرد: هیچ شورای حل اختالفی حق صدور حکم تخلیه 
برای مستأجران را ندارد.بررسی های میدانی بازار اجاره مسکن 
اما چیز دیگری می گوید؛ بســیاری از موجران از مستأجران 
خــود مطالبه افزایش ودیعه یا اجاره ماهانه را دارند که عمدتاً 
به دلیل بازدهی پایین بسیاری از بازارها، خواستار اجاره ماهانه 
با ارقام باال هســتند؛ در غیر این صورت، باید به فوریت واحد 

مسکونی را تخلیه کنند!

کمیسیون عمران مجلس نگران بازار اجاره مسکن
کمیســیون عمران مجلس نیز در آخریــن روز کاری هفته 
گذشته )چهارشــنبه ۹ تیر ماه( میزبان محمود محمودزاده 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای یافتن 
راه حلی در خصوص وضعیت بازار اجاره مســکن بود.به گفته 
سخنگوی این کمیسیون مجلس، معاون وزیر راه و شهرسازی 
برخی راه حل ها از جمله اجــاره داری حرفه ای را ارائه کرده 

است.

برنامه وزارت راه برای اجــاره داری حرفه ای، به کجا 
رسید؟

موضــوع اجاره داری حرفه ای، اگرچه بارها از ســوی معاونت 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مســکن این وزارت خانه مطرح شده، اما تا کنون نه 
آئین نامه ای برای آن تدوین شــده و نه به نظر می رسد علی 
رغم مثبت اجرای آن در برخی کشورها، امکان اجرایی شدن 

آن در کشوری با مشخصات اقتصادی ایران وجود داشته باشد.

اگر از خانه های خالی مالیات گرفته می شد...
همچنین در حالی که اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی 
که مهمترین ابزار تنظیمی بازار اجاره مسکن است، از ابتدای 
سال جاری آغاز شده و زیر راه و شهرسازی نیز بارها بار معرفی 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه به سازمان امور 
مالیاتی تأکید کرده اســت، اما سازمان امور مالیاتی می گوید 
وزارت راه و شهرســازی تا کنون یک واحد خالی را هم به ما 
معرفی نکرده است.به نظر نمی رسد این قانون بتواند به فرآیند 

واقعی و عملی »اجرا« تا پایان سال جاری وارد شود.

مشاوران امالک: اجاره بها 100 تا 150 درصد رشد داشته 
است

به گفته برخی مشــاوران امالک، افزایش اجاره بها در ســال 
جاری از ســوی موجران، با توجه به سررســید بســیاری از 
قراردادها در تابستان امسال، گاه تا ۱۵۰ درصد می رسد که از 

توان مستأجران خارج است.

تا سیاست های کلی بخش  اقتصاد مسکن:  کارشناس 
مسکن اصالح نشود، بازار اجاره هم سامان نمی یابد

ابوالفضل نوروزی کارشــناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با 
خبرنگار مهر درباره اتخاذ سیاست های پلیسی و دستوری در 
بازار اجاره مسکن و میزان اثرگذاری چنین سیاست هایی گفت: 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا دو بخش دارد؛ یکی ممانعت 
از تخلیه واحد مســکونی است و دیگری، تعیین سقف اجاره 
بهاست که برای تهران ۲۵ درصد است. در نظام برنامه ریزی 
مســکن بارها دیده ایم که سیاست گذاری های قهری جوابگو 
نیست.وی افزود: باید سیاســت گذاری مبتنی بر بازار باشد؛ 
البته سیاستی مانند »محدودیت جابه جایی مستأجران« اگر 
با پشتوانه مکانیزمی همچون همکاری شوراهای حل اختالف 
قوه قضائیه با وزارت راه و شهرســازی، همراه باشد، سیاست 
خوب و درستی است؛ در کشورهای مختلف هم سعی می شود 
قراردادهای اجاره مســکن بلند مدت باشد.کارشناس اقتصاد 
مسکن تصریح کرد: البته باید این موضوع را هم در نظر داشت 
که عدم صدور حکم تخلیه از ســوی دادگاه ها، در عین حالی 
که به ســود مستأجران اســت، یک تیغ دو لبه هم محسوب 
می شود؛ امکان دارد این سیاست، به ضرر موجر باشد؛ برخی 
مستأجرانی که حقوق مالک را رعایت نمی کنند، با این مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا در مضیقه قرار می گیرند؛ اگرچه در 
مصوبه ســتاد کرونا، برخی استثنائات برای عدم صدور حکم 

تخلیــه از قبیل عدم پرداخت به موقــع اجاره بهای ماهانه از 
ســوی مستأجر، ذکر شــده، اما اثبات آن در دادگاه ها سخت 
بــوده و برخی موجران ماه ها به دنبال اثبات بی تعهدی و بی 
مسئولیتی مستأجر در محاکم قضائی بوده اند تا بتوانند حکم 
تخلیه برای مســتأجر خود دریافت کنند. البته به طور کلی 

مصوبه منع جابه جایی مستأجران، مکانیزم خوبی است.

سیاست تعیین سقف اجاره بها شکست خورده است
وی ادامه داد: اما اجرای سیاست سقف گذاری برای اجاره بها 
امکان پذیر نیســت و یک مصوبه نمایشی است؛ سال گذشته 
هم این ســقف های تعیین شده اجرا نشــد و بر اساس آمار 
مرکز آمار ایران، اجاره بها بیش از ۴۰ درصد رشــد داشــت؛ 
وقتی ســخن از میانگین باشــد، به این معناست که تا ۶۰ یا 
۷۰ درصد هم افزایش اجاره بها رخ داده اســت و امســال هم 
شــواهد میدانی هم نشــان می دهد تا دو برابر افزایش اجاره 
بها داشــته ایم.نوروزی یادآور شــد: از آن سو هم باید مسائل 
اقتصــاد کالن را در نظر گرفت؛ وقتی تــورم ۵۰ درصدی در 
کشــور داریم، این تورم بر روی همه اقشار از جمله موجران 
هم اثرگذار اســت نمی توانیم انتظار داشته باشیم وقتی دولت 
می گوید تا ۲۵ درصــد افزایش بدهید، آنها هم همین رقم را 
اجرا کنند؛ بســیاری زا موجران از محل اجاره بهای مســکن 
دوم خود گذران زندگی می کنند و این اجاره ها، منبع درآمد 
آنهاســت؛ دولت اگر می خواهد مشکل بازار اجاره را حل کند، 
باید به فکر حل ریشــه ای مشکالت بخش مسکن باشد.وی با 
اشاره به اینکه ســامانه امالک و اسکان در صورت راه اندازی 
می توانست به حل بخش مهمی از مشکالت مستأجران کمک 
کند، گفت: اگر این ســامانه به صورت دقیق طراحی و پیاده 
سازی می شد، می شد با اســتفاده از ابزار هوشمند، سیاست 
گذاری ها را اجرا کند مثاًل در همین ســامانه امالک و اسکان 
بخشی به عنوان سامانه صدور حکم تخلیه ایجاد می شد و قوه 
قضائیه با اســتفاده از آن، می توانســت مانع از جابه جا شدن 
مســتأجر با اعمال فشار موجر به دلیل تقاضای افزایش اجاره 
بها بیش از ســقف تعیین شده، شــود.نوروزی بیان کرد: من 
معتقدم نرخ گذاری کار اشتباهی است اما اگر دولت در اجرای 
این سیاست جدی بود، می توانست با استفاده از سامانه امالک 
و اســکان این سیاست را اجرایی می کرد.وی در پاسخ به این 
پرسش که آیا امکان این وجود داشت که با استفاده از سامانه 
عوارض نوسازی شــهرداری ها یا سامانه امو مالیاتی که برای 
دریافت مالیات بر خرید و فروش مسکن، ارزش گذاری امالک 
بر اســاس ارزش منطقه ای آنها انجام می شود و سالهاست در 
جریان است، برای هر منطقه یا محله یک سقف اجاره بها به 

صورت جداگانه تعیین می شد؟ تأکید کرد: در عوارض نوسازی 
یا مالیات بر خرید و فروش، شهرداری ها یا ادارات امور مالیاتی 
از امالک عــوارض می گیرند و کاری به این ندارند که آیا این 
ملک دارای مستأجر است یا خالی است ولی در سامانه امالک 
و اسکان، هم اسکان در نظر گرفته می شود و هم تعداد امالک 
مالکان در نظر گرفته می شود؛ ضمن اینکه نحوه سکونت هر 
کد ملی که با یک کد پســتی الصاق شده هم لحاظ می شود 
لذا به درستی می توان برای صدور یا عدم صدور حکم تخلیه 

مستأجران تصمیم گیری کرد.

بازدهی اجاره داری حرفــه ای 7 درصد؛ نرخ بازدهی 
خرید ملک 56 درصد

کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیشنهاد مطرح شده از سوی 
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص 
اجاره داری حرفه ای خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه نرخ 
بازگشت ســرمایه در بازار اجاره نسبت به ارزش ملک که در 
اقتصاد به آن نســبت P به E گفته می شود، بسیار پایین است 
و همچنین از ســوی دیگر بازارهای موازی دیگری داریم که 
نسبت به ســرمایه گذاری در اجاره داری حرفه ای، سوددهی 
بسیار باالتری دارند، عماًل اجاره داری حرفه ای از سوی بخش 

خصوصی پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: مــا هم تورم ۵۰ درصدی داریم و هم بازارهای 
موازی مانند طال، ســکه، ارز مانند آنها با سوددهی باال داریم؛ 
در حالی که نرخ بازدهی اجاره در تهران، بین ۷ تا ۱۴ درصد 
است؛ در حالی که سرمایه گذاری در ملک بر اساس آمارهای 
بانک مرکزی نشان می دهد که از خرداد سال گذشته تا کنون، 
۵۶ درصد بوده است. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم سرمایه 
گذاران در بازار اجاره داری حرفه ای وارد شوند.به گفته نوروزی 
در صورتی اجاره داری حرفه ای به صرفه است که زمین دولتی 
در اختیار ســرمایه گذار قرار داده شود که این هم نوعی رانت 
است؛ چرا باید زمین دولتی را با نرخ صفر در اختیار یک فرد 
خاص قــرار داد؟ چرا نباید این اراضی دولتی در اختیار مردم 
عادی و افراد بدون مسکن و خانه اولی ها برای ساخت مسکن 

قرار نگیرد؟

اخذ مالیات از خانه های خالــی؛ تنظیم گر بازار اجاره 
مسکن

به گفته این کارشــناس اقتصاد مســکن یکــی از مهم ترین 
ابزارهایی که می توانســت در تابســتان امسال به مستأجران 
کمک کند، اجرای مالیات هــای تنظیمی خصوصاً مالیات بر 
خانه های خالی بود؛ ســازمان امــور مالیاتی حتماً باید هرچه 
سریع تر از مالکان خانه های خالی مالیات بگیرد؛ متأسفانه در 
حال حاضر حتی از یک ملک خالی که مدت هاســت اثبات 
شده که خالی است، مالیات گرفته نشده است.نوروزی اظهار 
کــرد: به نظر من در حال حاضــر اثرگذارترین نهاد در بهبود 
بازار اجاره مسکن در تابستان امســال، سازمان امور مالیاتی 
کشــور است. عرضه بخشی از دو و نیم میلیون واحد خالی به 
تعادل بخشی بین عرضه و تقاضای بازاره اجاره به شدت کمک 
خواهد کرد و نقش مهمی در تثبیت قیمتی بازار اجاره خواهد 
داشت؛ اگر سازمان مالیاتی حتی از یک واحد مسکونی خالی 
مالیات ســتانی را شروع کند عرضه واحدهای خالی از سکنه 
به بازار مســکن و به خصوص بازار اجاره مسکن شروع خواهد 
شد؛ لذا سکاندار بهبود بازار اجاره تابستان امسال سازمان امور 

مالیاتی است.
وی خاطرنشان کرد: ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله 
مالیات بر خانه های خالی، مالیاتی تنظیمی اســت و با توجه 
بــه حجم باالی خانه خالی در ایران، اجرای این مالیات نقش 
به ســزایی در بهبود و تنظیم بازار مسکن خواهد داشت؛ این 
ابزارهای مالیاتی به دنبال درآمدزایی نیست؛ بلکه این مالیات ها 
وضع می شوند تا به تنظیم بازار کمک کنند و قانون گذاران به 
دنبال کسب درآمد برای دولت ها نبوده اند.کارشناس اقتصاد 
مســکن تصریح کرد: متأسفانه علی رغم اینکه اخذ مالیات از 
خانه های خالی از ســال ۹۴ ذیل قانون مالیات های مستقیم 
وجود داشته و در ســال ۹۹ و ۱۴۰۰ در بودجه سنواتی قید 
شده و در سال گذشته قانون جدید هم وضع شده، ولی همواره 

سازمان مالیاتی از اجرای این قوانین شانه خالی کرده است.

سکوت گرانفروشان و ناظران درباره 
افزایش قیمت بلیت هواپیما

در شــرایطی که قیمت بلیت هواپیما در طــول دو هفته اخیر افزایش 
یافته است، ایرالین ها حاضر نیســتند در این باره توضیحی ارائه دهند 
و به نظر می رســد متولیان و ناظران به انتظار نشسته اند تا قیمت ها به 
نرخ سابق برگردد.به گزارش ایسنا، از اوایل تیر ماه افزایش قیمت بلیت 
هواپیما بدون مصوبه قانونی و به صورت هماهنگ از ســوی شرکت های 
هواپیمایــی کلید خورد و قیمت پروازهای داخلی عمدتا میلیونی شــد. 
در این ایام تنها کاری که مســئوالن وزارت راه و شهرســازی و سازمان 
هواپیمایی کشــوری انجام داده اند این بود کــه این کار را غیر قانونی و 
تخلف اعالم کردند.محمد اســالمی –وزیر راه و شهرســازی- چند روز 
پس از ایــن افزایش قیمت غیر قانونی، این حرکت را تخلف دانســت، 
خواســتار اصالح سریع قیمت بلیت هواپیما شــد و گفت: قیمت بلیت 
هواپیما نه تنها باید به نرخ ســابق خود )نرخنامه آبان  ماه سال گذشته( 
بازگردد بلکه باید مابه التفاوت این افزایش قیمت غیر قانونی به حســاب 
مردم بازگردانده شود.پس از این اظهارات مسئوالن سازمان هواپیمایی 
کشــوری هم این اظهارات را عینا تکرار کردند اما خبری از بازگشــت 
قیمت هــا و پیگیری این تخلفــات نبود. تورج دهقــان زنگنه -رییس 
سازمان هواپیمایی کشــوری- پس از حدود ۱۰ روز از این گرانفروشی 
به ایســنا گفت:  بــا توجه به اینکه برخی از شــرکت های هواپیمایی با 
وجود هشــدارهای داده شــده همچنان قیمت بلیت هواپیما را به نرخ 
مصوب برنگردانده اند، باید منتظر برخورد از طریق دستگاه های نظارتی 
و قضایی باشــند و هفته آینده در جلســه ای که با مدیران عامل آن ها 
خواهیم داشــت و برخی از مسیرهای خارجی آن ها را لغو خواهیم کرد.

او پس از این اظهارات با وجود اینکه گرانفروشــی بلیت هواپیما بر مدار 
غیرقانونی خودش می گشــت، در گفت وگویی دیگر به ایسنا اعالم کرد 
که افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی غیر قانونی بوده و این کار تنها 
از ســوی چند شرکت هواپیمایی انجام شــده است و پس از پیگیری و 
هشدارهای داده شــده، ایرالین ها اعالم کردند قیمت ها را به نرخ سابق 
باز می گردانند.اما مشخص نیســت چرا با ایرالین ها برخورد نمی شود و 
حتی اگر پروازهای آن ها به دلیل اجحاف در حق مردم لغو نمی شــود، 
برای گرانفروشان )شرکت های هواپیمایی( جریمه های سنگینی در نظر 
گرفته نمی شــود تا به قولی حساب کار دستشان بیاید  و بدانند که هر 
گاه دلشــان خواست نمی توانند مطابق میل شان نرخ ها را افزایش دهند.

البته در این میان اقبال شاکری –عضو کمیسیون عمران مجلس شواری 
اســالمی- نیز روز گذشته در این باره به ایســنا گفت: متاسفانه شاهد 
تکرار ســیکل معیوبی هستیم که ایرالین ها به طور سرخود قیمت بلیت 
را افزایش می دهند و بعد مجلس و سازمان هواپیمایی ورود می کنند و با 
فشار قیمت را کمی کاهش می دهند اما در این میان سود زیادی نصیب 
ایرالین ها می شــود.نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی با 
اشاره به اینکه با افزایش قیمت بلیت مخالف نیستیم بلکه باید بر اساس 
دســتورالعمل و مصوبات باشد، افزود: مقرر شد تا سازمان هواپیمایی با 
ایرالین هایی کــه قیمت خود را به نرخ قبلی کاهش ندادند و همچنان 
قیمت را باال نگه داشته اند، محکم برخورد کند. مجلس نیز این موضوع 
را دنبال خواهد کرد.این اظهارات هم در حالی مطرح شــده که تاکنون 
مبالغ هنگفتی به جیب ایرالین ها به صورت غیرقانونی رفته اســت و با 
وجود پیگیری های متعدد خبرنگار ایســنا کسی از مسئوالن ایرالین ها 

پاسخگوی این گرانفروشی نیست.

جزئیات توزیع مرحله دوم سود سهام 
عدالت

بخش دوم واریز سود سهام عدالت سال ۱۳۹۷ از سال گذشته آغاز شده 
اســت و براین اساس مشموالن با توجه به ارزش اولیه سهامی که دارند 
ســود دریافت می کنند.به گزارش ایسنا، مرحله دوم سود سهام عدالت 
بابت عملکرد ســال مالی منتهی به ۲۹ اســفندماه ۱۳۹۸ شرکت های 
ســرمایه پذیر شــامل ۴۰ درصد و جمعا به مبلغ بیش از ۳۴۰۰ میلیارد 
تومان به حســاب ۴۳ میلیون و ۸۳۷ هزار و ۴۱۳ سهامداری که شماره 
حســاب بانکی معتبر در قالب شــماره شــبا بانکی که قبال به سازمان 
خصوصی ســازی و یا شرکت ســپرده گذاری مرکزی اعالم کرده بودند 
واریز شــد.البته از مجموع ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی از دو شرکت 
معدنــی و صنعتی گلگهر و پتروشــیمی جم به دلیل افزایش ســرمایه 
آنها سود سهام مشــموالن دریافت نشد تا مشــموالن سهام عدالت از 
مزایای حق تقدم و سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه بهره مند شوند.

همچنین شرکت های مخابرات ایران و گروه مپنا علی رغم پیگیری های 
متعدد تمام و یا بخشــی از ســود ســهام خود را پرداخت نکرده اند و با 
محاســبه  این دو گروه از باقی مانده ســود ســهام عدالت به میزان ۵۰ 

درصد، ۴۰ درصد آن به حساب مشموالن واریز شده است.

 هر مشمول چقدر سود دریافت می کند؟
براین اساس، مشــموالنی که ارزش اولیه سهام آنها یک میلیون تومان 
است، به طور کلی باید ۳۶۷ هزار تومان دریافت کنند که بر این اساس 
در مرحلــه ی اول ۱۸۵ هزار تومــان )۵۰ درصد( و در مرحله دوم ۱۴۴ 
هزار تومان )۴۰ درصد( سود دریافت کردند.  براین اساس، سهام دارانی 
که ارزش اولیه آنها ۵۳۲ هزار تومان است در مرحله  اول حدود ۹۹ هزار 
تومان و در مرحله ی دوم حدود ۷۷ هزار تومان ســود دریافت کرده اند.

این مشــموالن به طور کلی باید ۱۹۵ هزار تومان ســود دریافت کنند. 
ســهامدارانی که ارزش اولیه سهام آنها ۴۹۲ هزار تومان است باید ۱۸۰ 
هزار تومان سود دریافت کنند.لذا در مرحله  اول ۹۱ هزار و ۴۰۰ تومان 
و در مرحلــه دوم ۷۱ هزار و ۱۰۰ تومــان دریافت کرده اند و در نهایت 
افرادی که ســهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی دارند باید به طور کلی ۱۶۵ 
هزار و ۹۰۰ تومان ســود دریافت کنند که براین اســاس در مرحله  اول 

۸۴ هزار تومان و در مرحله دوم ۶۵ هزار و ۳۰۰ تومان سود گرفته اند.

افرادی که سود نگرفته اند چه کنند؟
آن دســته از مشموالن اعم از روش مستقیم و غیرمستقیم که به دلیل 
اشــکاالت موجود در حســاب بانکی آنها امکان واریز سود سهام عدالت 
برایشــان فراهم نشــده بود باید با ارائه  اطالعات صحیح نسبت به رفع 
مشکل اقدام کنند.همچنین اگر در فاصله زمانی اسفندماه سال گذشته 
تاکنون در ســامانه سجام ثبت نام کرده اند ســود سهام آنها به صورت 
تجمیع شــده بــه میزان ۹۰ درصــد پرداخت خواهد شد.ســهامداران 
می تواننــد برای اطالع از مبالغ واریزی در مراحل اول و دوم به ســایت 

www.sahamedalat.ir مراجعه کرده یا با شماره ۱۵۶۹ تماس بگیرند.

 یادآوری قولهای افتتاح مسکن ملی
وعده هایی که خالی از آب درآمد

از روزی که مسئوالن وزارت راه و شهرسازی قول دادند در نیمه اول سال ۱۴۰۰ ماهیانه ۲۰ هزار واحد را افتتاح کنند 
حدود چهار ماه می گذرد اما هنوز خبری از قیچی شــدن ربان نیســت؛ امروز هم مسئوالن وزارتخانه گفته اند که ۲۰ 
هزار واحد تا قبل تیرماه به بهره برداری می رســد.به گزارش ایسنا، روز ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۹ پروانه اصالنی ـ مدیرکل 
دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازیـ  اعالم کرد که فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۲۰ هزار واحد اقدام ملی مسکن 
افتتاح خواهد شد و تا شهریورماه ماهیانه ۲۰ هزار واحد به بهره برداری می رسد. محمد اسالمیـ  وزیر راه و شهرسازی 
ـ هم فروردین ماه این صحبت را تکرار کرد و گفت که از این پس ماهیانه ۲۰ هزار واحد را به بهره برداری می رسانیم.

فروردین و اردیبهشت و خرداد آمدند و رفتند اما خبری از قیچی شدن ربان مسکن ملی نشد. اولین و آخرین مرحله 
افتتاح تا کنون برمی گردد به ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحدی که یکم آبان ماه ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید. این در حالی است 
که ۵۳۰ هزار واحد مســکن ملی در مرحله اجرا قرار گرفته است.حاال اما معاون وزیر راه و شهرسازی مجددا از آماده 
بودن ۲۰ هزار واحد مسکن ملی برای افتتاح خبر داده و گفته که تا پایان تیرماه این تعداد به بهره برداری خواهد رسید. 
محمود محمودزاده همچنین ضمن اعالم برگزاری نشست هماهنگی طرح اقدام ملی مسکن، روز ۱۳ تیرماه با حضور 
وزیر راه و شهرسازی و کارگزاران اجرای این طرح، از تشکیل مجدد کمیته زمین در معاونت مسکن و ساختمان خبر 
داده است.قولهای مکرر برای افتتاح مسکن ملی در حالی بیان می شود که حدود دو سال از کلنگ زنی رسمی مسکن 
ملی در شــهریورماه ۱۳۹۸ و اینکه قرار بود دو ساله به پایان برسد می گذرد اما ظاهرا همه چیز برای تحویل نصفه و 
نیمه طرح اقدام ملی مسکن به دولت بعد مهیاست. در واقع همان کاری که دولتهای نهم و دهم در پروژه ۲ میلیون 
و ۲۰۰ هزار واحدی مسکن مهر انجام دادند و آن را پس از شش سال با ۳۱ درصد پیشرفت به دولت روحانی محول 
کردند، درباره مســکن ملی در حال وقوع اســت.جدا از اینکه پروژه های مسکن مهر و مسکن ملی ثابت کردند دولتها 
سازندگان خوبی نیستند، عدم همراهی متقاضیان در پرداخت به موقع آورده، هر دو پروژه را دچار چالش کرد. این در 
حالی است که قیمت نهاده های ساختمانی از سال گذشته حدودا دو برابر شده و نوسانات نرخ مصالح پروژه را درگیر 
خواهد کرد. طبق آخرین اعالم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران قیمت ساخت هر متر مسکن ملی در حال حاضر 
۳.۷ میلیون تومان است. هرچند برخی مسئوالن بر اساس شاخص سازمان برنامه و بودجه از پروژه های عمرانی، نرخ 
ساخت مســکن ملی را متری ۵ میلیون تومان اعالم کرده اند.عمده متقاضیان مسکن ملی که بنا به گفته مسئوالن، 
اقشار متوسط هستند توانایی پرداخت آورده را ندارند و نسبت تعداد واریزی ها به تعداد پروژه ۲۸ درصد است. تا روز 
۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ تعداد ۲۱۳ هزار و ۱۰۱ متقاضی برای مسکن ملی افتتاح حساب و از این تعداد ۱۵۰ هزار و 
۳۳۸ نفر وجوه اولیه را واریز کردند. رقم آورده اولیه ۴۰ میلیون تومان تعیین شده و گفته می شود هر چهار تا پنج ماه 
متقاضیان باید ۴۰ میلیون تومان بپردازند تا به ۲۰۰ میلیون تومان برسد. ۱۰۰ میلیون تومان هم تسهیالت بانکی با 
نرخ ســود ۱۸ درصد اســت که ۲۶ خردادماه ۱۴۰۰ اعالم شد این مبلغ به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته اما هنوز 

جزئیاتی در این خصوص اعالم نشده است.

خاندوزی؛
دولت دوازدهم در حال پیش خور کردن درآمدهای مالیاتی است

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت در حال پیش خور کردن درآمدهای مالیاتی ماه های آینده در 
ایام باقیمانده تا پایان دوره خود است.احســان خاندوزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تشــدید سوءمدیریت در 
ماه های پایانی عمر دولت دوازدهم گفت: دولت متأســفانه اقداماتی که می توانســت در طی هشت سال با طمأنینه 
و طــی مراحل قانونی، به درســتی پیش ببــرد را به ماه های پایانی خود حواله داده و ایــن اقدامات با تعجیلی که 
می تواند به اصل کار لطمه وارد کند، در حال انجام اســت؛ که از جمله این اقدامات می توان به واگذاری پهنه های 
معدنی اشاره کرد.به گفته وی، اخبار واصله از حوزه نفت و گاز هم حاکی از آن است که در همین ایام پایانی دولت 
دوازدهم، برای بســیاری از پروژه ها و پیمانکاری ها با سرعت در حال برگزاری مزایده و مناقصه و صدور مجوز عقد 
قرارداد هســتند که ممکن است حواشی و مســائلی را ایجاد کند.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح 
کرد: متأســفانه در حوزه مالیات ها نیز اخبار خوبی به گوش نمی رســد.به گفته وی، بر اســاس گزارش های واصله، 
از بســیاری شرکت های دولتی یا شرکت های عمومی غیردولتی خواسته شــده تا پیشاپیش یک دوازدهم مالیاتی 
که باید طی ماه های آینده واریز شــود را زودتر به حســاب خزانه واریز کنند تا در همین ماه های ابتدای سال قابل 
مصرف باشــد؛ این باعث می شود دولت بعد در ماه های پایان سال که به طور طبیعی هزینه ها افزایش پیدا می کند 
و نیازمند درآمد بیشتر است، امکان بهره مندی از درآمدهای مالیاتی را نداشته باشد چرا که توسط دولت دوازدهم 

پیش خور شده است.

موافقت صندوق توسعه با امهال بدهی ۱۸۴ طرح ارزی
صندوق توسعه ملی به منظور حمایت هرچه بیشتر از فعاالن اقتصادی در دوران تحریم با امهال بدهی ۱۸۴ طرح 
ارزی موافقت کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی،این صندوق به منظور 
حمایت هرچه بیشتر از فعاالن اقتصادی در دوران تحریم، با امهال دوران تامین مالی و اقساط سررسید شده ۱۸۴ 
طرح ارزی از مجموع ۳۱۸ طرح تامین مالی شــده، برای ۳۶۸ مرتبه موافقت کرده اســت.این امهال ها که مربوط 
به دوره های ســاخت، تنفس و بازپرداخت اســت با هدف حمایت از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی و با توجه به 
مشــکالت ارزی ناشی از تحریم ها که منتج به عدم بهره برداری برخی واحد ها و یا عدم امکان صادرات محصول به 
منظور بازپرداخت ارزی تســهیالت شده، صورت گرفته اســت.از مجموع ۳۶۸ مرتبه امهال صورت گرفته بیش از 
۸۰ درصد موافقت ها مربوط به سال های ۱۳۹۷ تاکنون بوده است.گفتنی است: درخواست امهال واحد های مذکور 
۱ بار و برخی تا ۷ مرتبه مورد موافقت صندوق توســعه ملی قرار گرفته است.شــایان ذکر اســت؛ بیشترین تعداد 
امهال نیز مربوط به حوزه های آهن و فوالد، صنایع غذایی، مصالح ســاختمانی، صنایع پایین دســتی پتروشیمی و 

نیروگاه ها بوده است.
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چرا نشست اوپک پالس به دور دوم کشید استانها

امارات چه می خواهد؟
درحالی که اوپک پــالس تالش می کند بازار نفت را متوازن 
نگه دارد و از ماه آگوســت با افزایش تقاضــا بر میزان تولید 
خود بیفزاید، امارات با جاه طلبی خواســتار دریافت سهمیه 
بیشتر تولید است و با طرح های این گروه مخالفت می کند.به 
گزارش فارس، با شروع همه گیری ویروس کرونا در جهان و 
کاهش تقاضا برای نفت، اوپک پالس به منظور تقویت قیمت 
این کاالی اساسی در سال گذشته میالدی توافق کردند تا از 
ماه می 2020 روزانه 9.7 میلیون بشکه از تولید خود را کاهش 
دهند که رقمی بی ســابقه و رکورد محسوب می شد و در فاز 
نخســت تصمیم گرفتند تا این قرارداد تا آوریل 2022 ادامه 
یابد.با بهبود تقاضا، این گروه به تدریج بر میزان تولید افزودند 
و اکنون )جوالی 2021( کاهش تولید به 5.8 میلیون بشکه 

در روز رسیده است.

 به تعویق افتادن نشست
قرار بود گروه کشورهای عضو اوپک و هم پیمانانشان که اوپک 
پالس خوانده می شوند در روز پنج شنبه نشست داشته باشند 
که با توجه به اهمیت این نشست، این جلسه یک روز به تعویق 
افتاد و روز پنج شنبه کمیته مشترک نظارتی وزرا نشست خود 
را برگزار کرد.این کمیته وضعیت بازار و عرضه و تقاضا و میزان 
پایبندی اوپک پالسی ها به توافق را بررسی می کند و سپس 
به نشست وزرا مشــاوره و راهنمایی می دهد.در نشست این 
کمیته، تقریبا تمامی اعضا به غیــر از امارات از طرح افزایش 
تدریجی روزانه 400 هراز بشکه در روز از ماه آگوست تا پایان 
سال 2021 و تمدید توافق تا پایان سال 2022 حمایت کردند.
اما در روز نشســت وزرا، همه چیــز آنطور باید پیش نرفت و 
نشست نتیجه ای در برنداشت و قرار شد تا بار دیگر اعضا در 
روز دوشــنبه گرد هم جمع شوند. پس از اینکه اوپک پالس 
پس از دو روز مذاکرات در روز جمعه بر سر میزان تولید نفت 
به علت کارشکنی امارات به توافق نرسیدند، قرار است که این 

گروه گفتگوهای خود را در روز دوشنبه ادامه دهند.

 امارات چه می خواهد؟
منابع اوپک پالس می گویند امارات شــکایت دارد که سطح 
تولید پایه آن- سطح محاسبه هرگونه کاهش - در ابتدا خیلی 
کم تعیین شده است؛ موضوعی که قبال هم مطرح شده بود اما 
امــارات می گوید در صورت پایان توافق در آوریل 2022، آن 
را تحمل کند نه اینکه )توافق کاهش تولید( بیشتر ادامه یابد.

منابع اوپک پالس اعالم کردند امارات می خواهد ســطح پایه 
تولید آن 3.84 میلیون بشــکه در روز تعیین شــود درحالی 
که اکنون روزانه 3.168 میلیون بشکه است.امارات طرح های 
تولید جاه طلبانه ای برای سرمایه گذاری میلیاردها دالر برای 
تقویت ظرفیت دارد. منابع آگاه اماراتی می گویند توافق اوپک 
پالس حدود 30 درصد ظرفیت امارات را معطل نگه داشــته 

است.
 سطح تولید پایه چیست؟

سطح تولید پایه آن ســطحی از تولید است که بر اساس آن 
سهمیه تولید هر کشور در توافق کاهش تولید مشخص شده 

و بر اساس سطح تولید در سال 2018 در نظر گرفته است.

 استدالل امارات
امارات استدالل کرد که در درخواست برای سطح تولید باالتر 
تنها نبوده زیرا کشــورهای دیگری مانند آذربایجان، کویت، 
قزاقســتان و نیجریــه نیز از زمان انعقاد این توافق در ســال 
گذشته، چنین درخواستی داشته و سطح تولید پایه جدیدی 

دریافت کرده اند.

 نیت امارات
تحلیلگران معتقدند ابوظبی دســتورالعمل آشــکاری برای 
افزایش تولید دارد و به دنبال نفوذ بیشــتر اســت. امارات در 
ســال  2020 نیز قصد داشــت اوپک را تــرک کند تا بتواند 
نفت بیشتری تولید کند و از ســرمایه گذاری میلیارد دالری 
در توسعه ظرفیت تولیدش سود ببرد. مخالفت این کشور در 
جلسات اوپک  پالس نشان دهنده این است که آنها هنوز هم 

همین نیت را دارند.
 توافق بدون امارات

در ساعات پایانی روز جمعه منابع آگاه به رویترز گفتند اوپک 
پالس دیروز توافق کردند حتی اگر امارات همچنان با تمدید 
توافق مخالفت کند، از ماه آگوست نفت بیشتری به بازار روانه 
و دوره توافق کاهش تولید را تمدید کنند.این در حالی است 
که تمامی توافق های اوپک پالس به تصویب و اجماع همگی 
اعضــا نیاز دارد. این اتفاق نادر روز جمعه بدان معناســت که 
امارات هنوز می تواند برنامه اوپک پالس را از بین ببرد. هنوز 
مشخص نیست که این طرح جدید انجام خواهد شد یا نه.این 
منابع می گویند اوپک پالس در روز جمعه به افزایش تولید تا 
حدود 2 میلیون بشکه در روز از ماه آگوست تا دسامبر 2021 
و تمدید این قرارداد تا پایان سال 2022 به جای آوریل 2022 
رای داده اند.امــارات با افزایش تولید نفت موافقت کرده اما از 
تمدید قرارداد حمایت نکرده اســت.اوپک پالس در بیانیه ای 

اعالم کرد که مذاکرات را در روز دوشنبه ادامه خواهد داد.

 اگر مذاکرات به بن بست برسد!

بن بست ایجاد شده در مذاکرات اوپک پالس می تواند برنامه 
ها و طرح های این گروه برای تولید نفت بیشتر تا پایان سال 
را به تاخیر بیندازد و قیمت نفت را کاهش دهد، قیمتی که به 
باالترین رقم در 2 سال و نیم گذشته رسیده است.درحالی که 
قیمت نفت در حال حاضر در حدود 75 دالر در هر بشکه است 
و در سال جاری بیش از 40 درصد افزایش یافته است، بدون 
توافق، گروه اوپک پالس می تواند محدودیت های بیشــتر بر 
میزان تولید را حفظ کند. مشتریان به نفت بیشتر برای کمک 
به بهبود اقتصاد جهان از رکود ناشی از کرونا نیاز دارند.افزایش 
قیمت نفت ســبب باال رفتن تورم در جهان می شود و بهبود 

اقتصادی ناشی از بحران کرونا را کند می کند.

 گزینه های پیش روی اوپــک پالس در صورت عدم 
توافق

اگر امارات همچنان کارشــکنی کنــد، احتماال همین میزان 
کاهــش تولید ادامه می یابد؛ هرچند یــک گزینه با احتمال 
کمتر یعنی از هم پاشیدن توافق و اینکه هر کدام از کشورها به 

هر میزانی بخواهند تولید کنند، نیز وجود دارد.

از سوی دیگر، این گروه می تواند بر سر افزایش تولید تا پایان 
سال 2021 توافق کند اما گفتگو در مورد تمدید توافق به پس 
از آوریل 2022 را بــه تعویق بیندازد. منابع آگاه  از ارائه این 

پیشنهاد از سوی امارات خبر می دهند.

 احتمال ســقوط قیمت نفت مشابه زمان جنگ قیمت 
میان عربستان و روسیه

همچنیــن تحلیلگران می گویند اگــر در میان اعضای اوپک 
پالس شکاف ایجاد شــود و گروه از هم بپاشد، بازار نفت می 
تواند شاهد یک سقوط قیمت مشابه زمان جنگ قیمت میان 
عربستان و روسیه باشد.لوئیس دیکسون، تحلیلگر بازار نفت 
در موسسه ریستارد انرژی گفت: »اگر در میان اعضای اوپک 
پالس شــکاف ایجاد شود و گروه از هم بپاشد... بازار نفت می 
تواند شاهد یک سقوط قیمتی شبیه سقوط قیمت در زمانی 
باشد که روسیه از ائتالف اوپک پالس در مارس 2020  خارج 

و منجر به شروع جنگ قیمتی شد.« )جزئیات بیشتر(

موضع روس ها و سعودی ها
منابع اوپک پالســی می گویند، در جلســات هفته گذشته، 
روســیه بر عرضه بیشــتر نفت به بازار اصرار داشته است زیرا 
افزایش قیمت نفت مشــوقی برای نفت شیل که رقیب اوپک 
است به حساب می رود زیرا هرچه قیمت ها باالتر باشد برای 
نفت شــیل اقتصادی تر است.عربستان نیز رویکرد محتاطانه 
تری دارد و می گوید با توجه به بی ثباتی باقی مانده در مورد 
همــه گیری کرونا به دلیل وجود انــواع مختلف این ویروس 
که شــیوع های جدیدی را رقم می زنــد، نفت کمتری باید 

عرضه شود.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:
 کیفیت پساب تصفیه خانه فاضالب جنوب، 

مطابق با استانداردهای زیست محیطی است 
مدیر عامل آبفای اصفهان، تجهیز و ارتقاء تصفیه خانه 
فاضالب جنوب اصفهان موجب ارتقاء کیفیت پســاب 
تصفیه شده مطابق با اســتانداردهای زیست محیطی 
شــده است.هاشــم امینی در بازدیــد از تصفیه خانه 
فاضالب جنوب اصفهان با اشــاره به ارتقای تجهیزات 
این تصفیه خانه گفت: با تبدیل هوادهی ســطحی به عمقی، تخلیه و بازسازی 
مخازن هضم لجن، اســتحصال گاز متان و سوزاندن آن توسط مشعل و تعمیر 
ســانتریفیوژهای لجن، فرایند تصفیه فاضالب مطابق با  استانداردهای زیست 
محیطی انجام می شود.وی ارتقاء تجهیزات تصفیه خانه فاضالب را بسیار موثر 
در افزایش کیفیت پساپ خروجی برشــمرد و اعالم کرد: در حال حاضر حجم 
خروجی تصفیه خانه فاضالب جنوب 1200 لیتر درثانیه است که از لحاظ کیفی 
مورد تایید نهادهای ذیصالح  و مطابق با اســتانداردهای زیست محیطی است. 
امینی افزود: ارتقای تجهیــزات تصفیه خانه فاضالب نه تنها در کاهش آالینده 
های زیست محیطی و کاهش بوی نامطبوع بسیار موثر بوده  بلکه تاثیر به سزایی 
در افزایش کیفیت پساب خروجی داشته است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با اشاره به محدودیت منابع آبی، استفاده مجدد از پساب خروجی 
را حائز اهمیت برشمرد و گفت: اصالح کیفیت پساب، مهمترین هدف جمع آوری 
و تصفیه فاضالب است، به نحوی که مصرف مجدد پساب فاضالب تصفیه شده 
و یا دفع آن در محیط زیست، تغییری در اکوسیستم محیط ایجاد نکند.امینی با 
بیان این که فاضالب شهری پس از جمع آوری و انتقال به تصفیه خانه، در فرایند 
های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه می شود، اظهار داشت: هم 
اکنون پساب فاضالب 7 تصفیه خانه استان اصفهان با روش لجن فعال پیشرفته، 
14 تصفیه خانه با شیوه الگون بی هوازی و 7 تصفیه خانه هم با فرایند برکه های 
تثبیت تصفیه  می شــوند .  مدیرعامل آبفای اصفهان بیشترین بهره  برداری از 
پســاب تصفیه خانه  های فاضالب اســتان اصفهان را برای آبیاری فضای سبز و 

صنعت دانست.

با جایگزینی بنزین موتور به سوخت سی ان جی محقق شد؛
شرکت پخش فرآورده های نفتی آذربایجان 

شرقی رتبه برتر کشوری کسب کرد
آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از 
کسب رتبه دوم جایگزینی بنزین موتور با گاز طبیعی 
با رشــد 7/38 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 
در بخش حمل و نقل ســبک خبــر داد.به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، علی روح اللهی با بیان اهمیت توســعه صنعت ســی 
ان جی در رشــد و توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی و زیست محیطی گفت: 
مصرف روزانه یک میلیون و 800 هزار مترمکعب سی ان جی در بخش حمل 
و نقل سبک استان رتبه دوم جایگزینی بنزین موتور با سوخت پاک را با رشد 
7/38 درصد در اردیبهشــت سال 1400 رقم زده است. وی با اشاره به رشد 
5/31 درصدی مصرف گاز طبیعی در اردیبهشت سال 1400 نسبت به مدت 
مشــابه در سال 1399 اظهار داشــت: با تالش مدیریت و مسئولین منطقه 
آذربایجان شرقی در راستای توسعه صنعت سی ان جی در استان 97 درصد 
تجهیزات 173 باب جایگاه ســی ان جی از مجموع 345 باب جایگاه عرضه 
سوخت در اســتان فعال بوده و آماده ارائه خدمات سوخترسانی به صورت 
شــبانه روزی می باشد.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی یادآور شــد: طرح رایگان تبدیل سی ان جی خودروهای 
عمومی باری و مسافری که در سال 1399 شروع است کماکان ادامه داشته 
و مالکان خودروهای مذکور که تابحال موفق به شــرکت در این طرح نشده 
اند می توانند در سایت GCR.niopdc.ir ثبت نام و از مزایای طرح رایگان 

تبدیل سی ان جی بهره مند گردند.

مدیر عامل برق منطقه ای مازندران خبر داد؛ 
رشد چهار درصدی مصرف برق در سالجاری 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
مهندس افضلی، مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلســتان در جلسه 
بررســی وضعیت تولید، توزیع و مصرف برق اســتان که با حضور استاندار 
مازندران برگزار شــد بر تداوم پی در پی گرما در استان اشاره کرد و گفت: 
این تداوم موجب رشــد فرآیند مصرف چهار درصدی برق نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته شده است.وی استفاده از مولد های اضطراری در ساعات 
اوج مصرف، خاموش کردن سیســتم های روشــنایی ،سرمایشی و مصارف 
غیرضروری در پایان وقت اداری، انجام سرویس دوره ای تجهیزات سرمایشی 
اهم انتظارات از دســتگاه های اجرایی برای عبور از پیک بار تابســتان سال 
جاری دانست.مهندس افضلی افزود: همکاری مصارف خانگی می تواند شامل 
مــواردی مانند تنظیم دمای کولرهای گازی روی 25 تا 26 درجه ،خاموش 
کردن چراغ های اضافه وعدم استفاده همزمان از لوازم برقی پر مصرف باشد.
مدیرعامــل برق منطقــه ای مازندران با قدردانی از صنایع بزرگ اســتان 
تصریح کرد: همکاری خوب بین شــرکت برق منطقه ای و صنایع سنگین 
استان ایجاد شده اســت، طبق جدول مصرف و مقدار مصرف فعالیت می 
کنند تا کمترین قطعی داشــته باشیم .استاندار مازندران نیز در این جلسه 
اظهارداشــت: مدیریت مصرف باتوجه به افزایــش میانگین دما و کاهش 
بارندگــی از اهمیت باالیی برخوردار است.حســین زادگان رشــد مصرف 
برق در بخش های صنعت و کشــاورزی، تداوم شــرایط کرونایی و حضور 
طوالنی تر مشــترکین در منازل را از دالیل اصلی افزایش بار و مصرف برق 
اعالم کرد و اظهار داشــت: با توجه به شرایط حساس پیش رو، تامین برق 
بدون مشــارکت صنایع و مردم استان محقق نخواهد شد.وی به اصل 44 
قانون اساســی در زمینه خصوصی سازی اشــاره کرد و افزود: نیروگاه هایی 
توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده و صنعت برق، برق تولید شده 
آنان را به شــکل تضمینی خریداری می کند که این روند طی ســال های 
گذشــته وجود داشــته و نرخ ها نیز برای این خرید به گونه ای اســت که 
برای بخش خصوصی جذابیت داشــته باشد.استاندارمازندران با بیان اینکه 
ماحصل تالش ها برای تامین برق در ایام پیک، جوابگوی این میزان مصرف 
و مشکالت موجود نیست، تصریح کرد: برای جلوگیری از خاموشی در سطح 
جامعه و صنایع مادر وسنگین استان، نیازمند همکاری مردم و بخش های 
مختلف کشاورزی و صنعتی در دوره پیک خواهیم بود تا با برنامه ریزی از 
خاموشــی های ناخواسته جلوگیری کنیم .حسین زادگان ادامه داد: اطالع 
رســانی رسانه ها در خصوص نحوه بهینه مصرف خانگی و اقناع سازی این 

مسئله برای جامعه کمک شایانی است.
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گزیده خبر نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس عنوان کرد؛

 سودهای کالن مخالفان حذف مجوزها
احسان ارکانی معتقد است، حذف مجوزهای غیر ضروری در حوزه 
وکالت و سایر مشاغل، به معنای حذف نظارت های ضروری نیست. 
بلکه این نظارت ها نه در مرحله قبل از راه اندازی، بلکه در مرحله 
بعد از راه اندازی کسب و کارها اعمال خواهد شد.اقتصادآنالین - 
مهدی بیک؛ نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به معضل 
اخذ مجوزهای ویژه کســب وکار در اقتصاد ایران گفت: مهم ترین 
چالش پیش روی صاحبان کســب وکار در ایران هفت خوان اخذ 
مجوزهایی اســت که برای شروع فعالیت های تولیدی، خدماتی، 
کشاورزی و... در نظر گرفته شــده است. امروز فعاالن اقتصادی 
از کابــوس اخذ مجوزهــا به عنوان دشــوارترین مرحله از ایجاد 
کســب وکار یاد می کنند.ارکانی گفت: مبتنی بر این واقعیت ها، 
کمیســیون ویژه جهش تولید با پایش مســتمر نیازهای فعاالن 
اقتصادی، تالش کرد تا بسته تقنینی مناسبی برای پایان انحصارها 
و رقابتی کردن فضای کسب وکار فراهم کند. در این راستا، مجلس 
آن دسته از مشاغلی که از رویکردهای انحصاری برخوردار بودند را 
شناسایی و تالش برای حذف مجوزهای غیر ضروری را برنامه ریزی 
و عملیاتی کرد.نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره 
به تالش های مجلس برای اصالح این روند معیوب یادآور شــد: 
بررســی و اصالح مواد ۱تا ۵ طرح تسهیل محیط های کسب وکار 
پیرامون حذف عددی برخی مشاغل نیز با چنین رویکردی روی 
میز ارزیابی های نمایندگان قرار گرفت. مجلس این فضا را ایجاد 
کرد تا متقاضیان بتوانند با کسب استانداردهای علمی، تخصصی و 
مهارتی الزم وارد فضای کسب وکار این نوع مشاغل شوند.ارکانی با 
اشاره به بررسی های میدانی از حوزه های مختلف کسب وکار گفت: 
هرجا از دســتور العمل های دست و پاگیر به سمت رویکردهای 
صالحیت محور حرکت شده، رشد مورد نظر در فضای کسب وکار 
محقق شــده است. به عنوان نمونه در سازمان نظام مهندسی به 
صورت ساالنه ارتقای متقاضیان به دوره های پایه ۳ نظام مهندسی 
از طریق آزمون )اخذ نمــره ۵۰ از ۱۰۰( و بدون محدودیت های 
عددی عمل می شود.او افزود: مطابق این مدل، مهم نیست در یک 
ســال هزار نفر می توانند، نمره الزم را کسب کنند یا یک نفر. هر 

فردی که بتواند استانداردهای الزم را کسب کند، صاحب پروانه 
نظام مهندسی می شود. در حوزه وکالت، کارشناسان دادگستری 
و سردفتران نیز چنین الگویی با باالترین سطح استاندارد باید در 
نظر گرفته شود. پس از آن هر فردی که بتواند این سطح تخصصی 

را پاس کند، صاحب مجوزهای الزم خواهد شد.

محدودیت های موجود در مدل های سهمیه ای
ارکانی با تاکید بر اینکه وجود محدودیت های عددی از نظر حرفه ای 
نیز قابل قبول نیست، گفت: با محدودیت های عددی، ممکن است 
در یک سال تعداد افراد توانمند بیش از سهمیه ها باشد و به دلیل 

محدودیت ها این افراد توانمند حذف شــوند. از ســوی دیگر هم 
ممکن است در یک سال، افراد واجد صالحیت، کمتر از ظرفیت 
سهمیه ها باشد، اما به دلیل ضرورت سهمیه های ساالنه، این افراد 
ناتــوان به ناچار وارد چرخه فعالیت ها شــوند.این نماینده افزود: 
ضمن اینکه این ساختار محدود، شاخص های اصولی رقابت را در 
فضای کسب وکار از بین می برد و نوع خاصی از انحصار خسارت بار 
را ایجاد می کند. مبتنی بر این ضرورت های کارشناسی، کمیسیون 
ویژه جهش تولید رای به حذف محدودیت های عددی داد تا روح 
تازه ای در کالبد فضای کســب وکار کشور دمیده شود.ارکانی در 
پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنالین که آیا می توان گفت با این 

اصالحات معضل مجوزها در تمام بخش های اقتصادی حل شده؟ 
گفت: در خصوص سایر مجوزها نیز مجموعه کارشناسان، فعاالن 
اقتصادی و اساسا مجموعه ذینفعان معتقدند که این هفت خوان 
بی ربطی که در خصوص کسب مجوزها وجود دارد، نه تنها کمکی 
به بهبود فضای کسب وکار کشــورمان نکرده بلکه در بسیاری از 
موارد باعث خروج صاحبان سرمایه از فضای تولیدی کشور شده 
است.او افزود: بنابراین وظیفه و ماموریت کمیسیون ویژه جهش 
تولید تسهیل ورود به فضای کســب وکار کشور برای متقاضیان 
صاحب صالحیت تخصصی و علمی در تمام حوزه های کسب وکار 
اســت. نخســتین و مهم ترین اقدام نیز حــذف مجوزهای غیر 
ضروری، مزاحم و موازی است که اصالح موارد ۱تا ۵قانون تسهیل 
کسب وکار در راستای این ایده کلی است.نایب رییس کمیسیون 
ویژه جهش تولید اظهارکــرد: بحث حذف مجوزها اختصاص به 
فعالیت های وکال، کارشناسان دادگستری، سردفتران و...ندارد و به 
سایر حوزه های اقتصادی در بخش های صنعتی، معدنی، خدماتی، 
گردشگری، کشاورزی نیز سرایت خواهد کرد. درحال حاضر برای 
راه اندازی هر کســب وکاری، الزم است فرد یک کفش آهنین به 
پا کند و راهی ادارات گوناگون شــود تا بتواند مجوزهای متنوع 
موجود را اخذ کند.این نماینده یادآور شد: این مجوزها و امضاهای 
طالیی باعث ایجاد دامنه وسیعی از روابط رانتی و انحصاری شده 
است. سودجویانی هم هستند که از این رانت ها، سودهای کالنی 
به جیب می زنند. طبیعی است این افراد در برابر اصالح وضعیت 
موجود، مقاومت کنند و از طریق ظرفیت های رسانه ای و ارتباطی 
خود به دنبال ســنگ اندازی در مســیر این اصالحات ضروری 
باشند.ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: البته حذف مجوزهای غیر 
ضروری به معنای حذف نظارت های ضروری نیســت. منتها این 
نظارت ها باید در مرحله بعد از راه اندازی کسب وکار اعمال شود نه 
قبل از راه اندازی کسب وکارها. این تفاوت به ظاهر ساده نظارتی، 
نقش مهمی در بهبود فضای کسب وکار کشور خواهد داشت. در 
واقع نظارت بعد از راه اندازی، باعث قوام کسب وکارها و در مرحله 

قبل از راه اندازی، خسارت بار است.

با حضور مقامات عالی کشور انجام می شود:
حل بزرگترین معضل زیست محیطی 

بندرعباس با راهبری ایمیدرو؛ به زودی
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، محمد ســپهر تصریح کرد: هدف از اجرای این 
پروژه عالوه بر ســاماندهی فاضالب شــهر بندر عباس و انتقال پساب شهری به 
صنایع مولد غرب هرمزگان، حل بزرگ ترین چالش زیست محیطی بندرعباس 
اســت.وی اظهار داشت: سالم سازی اکوسیستم، تامین پایدار بخشی از آب مورد 
نیاز صنایع مستقر در آن منطقه ویژه، حفاظت از ذخایر دریایی، توسعه صیادی و 
گردشگری جزو اهداف کالن طرح به شمار می آیند.مدیر روابط عمومی ایمیدرو 
ارزش کل سرمایه گذاری پروژه ساماندهی پساب بندرعباس را هزار میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفت: ایمیدرو، فــوالد هرمزگان جنوب، ، پاالیش نفت بندرعباس، 
گروه گســترش ســرمایه گذاری بین المللی ارزش )مادکوش(، صنایع معدنی و 
فوالدی ســتاره سیمین هرمز، صنایع ملی مس ایران، صبا فوالد خلیج فارس در 
قالب »شــرکت تامین زیرساخت خلیج فارس«، سرمایه گذاران این طرح عظیم 
هستند.وی در عین حال یادآور شد: ارزش فاز نخست این طرح 8۰۰ میلیارد ریال 
است که به زودی با حضور مقامات عالی کشور عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
ســپهر ادامه داد: اجزای فاز نخست شــامل تکمیل مخزن ذخیره با ظرفیت ده 
هزار متر مکعب، احداث ایســتگاه پمپاژ با ظرفیت ۱۰۰ هزار متر مکعب در روز 
و تکمیل خط انتقال پســاب به قطر 8۰۰ میلی متر به طول 8 کلیومتر همراه با 

نصب شیرآالت، است.

مهاجرت فعاالن صنعت فرش به ترکیه
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران با 
بیان اینکه در دستکاری بودجه در ابتدای امسال از سوی مجلس، بیمه قالیبافان 
حذف شد، گفت که هزینه باالی ورود فرش مستعمل باعث شده تولیدکنندگان 
برای تعمیر و خدمات پس از فروش با مشکل مواجه و نیروی کار مرمت کار مجبور 
به مهاجرت به ترکیه شود.مرتضی حاجی آقامیری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
صادرات ۷۲ میلیون دالری فرش در سال ۱۳۹8 گفت: آمار کامل صادرات فرش 
در سال گذشته منتشر نشده، اما آمارهای چند ماهه نشان می دهد صادرات فرش 
در سال گذشته نیز بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دالر و تقریبا مشابه سال ۱۳۹8 بوده 
است. این آمار پایین ترین میزان صادرات ۴۰ سال گذشته است. وی با بیان اینکه 
عالوه بر تحریم ها برخی موانع قانونی داخلی در کشور برای صادرات فرش دستباف 
وجود دارد، اظهار کرد: برای مثال در زمینه فرش های مرجوعی بر اســاس ماده 
۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، برگشت هر کاالی مستعمل به کشور 
مستلزم پرداخت حقوق گمرکی بوده که پرهزینه است. این باعث شده فرش های 
ایرانی که در بازارهای مختلف انباشــته شده، حاال می تواند به کشور برگردد و با 
ارزش افزوده بیشــتری صادر شود، امکان ورود پیدا نکنند و تولیدکنندگان برای 

تعمیر و خدمات پس از فروش نیز با مشکل مواجه باشند. 

مهاجرت نیروی کار ایرانی به ترکیه
به گفته وی در چنین شــرایطی نیروی کار مرمــت کار مجبور به مهاجرت به 

ترکیه شده است. 

بودجه بیمه قالیبافان حذف شد
میری همچنین گفت که در دســتکاری بودجه در ابتدای امسال از سوی جلس 
شــورای اسالمی، بیمه قالیبافان حذف شده است. این در حالی است که شورای 
نگهبان آن را تایید کرده بود و در صحن علنی مجلس نیز تصویب شــده بود، اما 
کمیســیون و هیئت رئیسه مجلس بودجه بیمه قالیبافان را قطع کردند که این 
موضوع ضربه بزرگی به صنعت فرش دســتباف میزند. وی همچنین با اشاره به 
تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: هنوز تعداد زیادی از کارت های بازرگانی تعلیق 
است . از طرف دیگر پیشنهاداتی که در مورد اصالح سامانه ها ارائه شده بود با وجود 

پذیرش مسئوالن، هنوز انجام نشده است. 

مشکالتی در تمدید کارت بازرگانی
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف با بیان 
اینکه بسیاری از تجار فرش ایران در بازار تهران در حجره هایی که سرقفلی دارند 
فعالیــت می کنند و ملکیت ندارند، تصریح کرد: این افراد ســند مالکیت ندارد و 
نمی توانند کد رهگیری اجاره هم بگیرند که این موضوع باعث شده کارت بازرگانی 
آنها تمدید نشود. بنابراین خیلی از این افراد با این مقررات از دایره خارج می شوند.

وی همچنین در پاســخ به ســوالی درباره وضعیت بازار داخل اظهار کرد: قدرت 
خرید مردم پایین اســت و تولید کننــدگان در بازار داخل هم نمی توانند توفیق 
داشته باشند. چرا که تورم باعث افزایش قیمت فرش و کاهش قدرت خرید مردم 
شده است. فرش هم جزو ضروریات خانواده نیست. به گزارش ایسنا، بر اساس آمار 
منتشــر شده از سوی مرکز ملی فرش ایران، صادرات فرش دستباف در دو ماهه 
اول امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته به لحاظ ارزشی 8۴.۶ درصد و 
وزنی ۲۷۵ درصد رشد داشته است. اما این آمار طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ به لحاظ 
وزنی ۱۶.۴ درصد رشــد، به لحاظ ارزشی ۴.۹ درصد افت داشته است.اوایل سال 
جــاری معاون فنی گمرک ایران طی مکاتبه ای با وزیر صمت از کاهش صادرات 
فرش دســتباف از حدود ۵۰ میلیون دالر در سال ۱۳۹۹ خبر داده و راهکارایی 
از جمله معافیت صادرات فرش دســتباف ایرانی از برگشت ارز حاصل از صادرات 

جهت تسهیل شرایط موجود مطرح کرده است. 

انتقاد رئیس اتاق اصناف از 
تعطیلی  مکرر

رئیس اتــاق اصناف تهــران در نامه ای به اســتاندار 
تهــران اعالم کرد کــه با وجود شــرایط بد اقتصادی 
امــکان تعطیلی واحدهــای صنفی وجود نــدارد، اما 
برای اثربخشی بیشتر کنترل بیماری کرونا در صورت 
لزوم باید بانک ها و ســازمان های مالیاتی نیز همراه با 
اصناف تعطیل شــوند.به گزارش فارس، از زمان شیوع 
بیماری کرونا در کشــور ســتاد ملی کرونا چندین بار 
ممنوعیت هایی را برای فعالیت اصناف اعالم کرده است 
که بر اساس این محدودیت ها برخی گروه های شغلی 
بــرای مدتی مجبور به تعطیل کردن واحدهای صنفی 
خود شده اند.این درحالی اســت که علیرغم تعطیلی 
واحدهای صنفی، ســازمان ها و ارگان هایی که با حوزه 
اصنــاف در ارتباط اند از جمله بانک ها، ســازمان امور 
مالیاتی و... مجاز به فعالیت هســتند و بر این اســاس 
اصناف حتی در شــرایط تعطیل مکلــف به پرداخت 
تعهدات مالی خود هســتند.بنابراین تعطیالت مکرر و 
کاهش ســطح درآمد اصناف با وجود برقراری تعهدات 
مالی مشکالت اصناف را دوچندان کرده است که پیرو 
این مســأله رئیس اتاق اصناف طی نامه ای به استاندار 
تهران خواستار تعطیلی ارگان ها و سازمان های مرتبط 
با اصناف شده  است تا ضمن اثربخشی بیشتر در کنترل 
بیماری کرونا، مشکالت و آسیب های ناشی از ویروس 
کرونا فقط بر دوش اصناف قرار نگیرد.در نامه قاســم 
نوده فراهانــی رئیس اتاق اصناف به محســن بندپی 
استاندار استان تهران در مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۰ آمده است:

جناب آقای دکتر محسنی بندپی
استاندار محترم استان تهران

سالم علیکم؛
احتراماً، همان گونه که مستحضرید شرایط اقتصادی 
صاحبــان صنوف و خانواده های آنهــا، به مرحله ای از 
بحران و آســیب های مختلف رســیده است که دیگر 
امکان تعطیلی واحدهای صنفی برای فعاالن اقتصادی 
ممکن نیست و از سوی دیگر فشارهای روحی و روانی 
آستانه تحملی برای صنوف باقی نگذاشته است. لذا با 
توجه به وضعیت بســیار بد فعاالن اقتصادی به دلیل 
تعطیلی پی در پی آنها از ســوی ســتاد ملی کرونا و 
افزایــش هزینه های صنوف از جمله حامل های انرژی، 
مالیات، هزینه پرســنلی، اجاره واحد صنفی، عوارض 
پســماند شــهرداری و ده ها معضل و مشــکل دیگر، 
وضعیت را به سمتی هدایت کرده است، در این شرایط 
مدیریت و کنترل صنوف را غیرقابل پیش بینی کرده 
است.طبق گزارشات واصله نارضایتی از ادامه تعطیلی 
صنوف بســیار باالســت و صاحبان صنوف و بازاریان 
تاکید دارند »همراه اصناف، ســازمان ها و ارگان هایی 
که با حوزه اصناف از جمله بانک ها، ســازمان های امور 
مالیاتی و... نیز همگام با اصناف باید تعطیل گردند« و 
نباید بار همه مشــکالت و آسیب های ویروس کرونا به 
دوش اصناف قرار گیرد. آنها تاکید دارند اگر قرار باشد 
تعطیلی طبق روال گذشــته صرفا برای حوزه اصناف 
اعمال شود، امکان نافرمانی صنوف از رعایت و پذیرش 
دســتورهای صادرشده بســیار باالست و ممکن است 
همراه چالش هــای خیابانی و اعتراضات صنفی همراه 
شود. لذا از محضر جنابعالی درخواست در این خصوص 

ارائه طریق گردد.

مهر نوشت: رئیس سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای از طراحی سامانه ای برای رصد 
قیر رایگان از زمان دریافت از تولیدکننده تا 
تخصیــص به پروژه راهســازی خبــر داد.

داریوش امانی در نشســت خبری تشــریح 
فعالیت های سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای درباره نوسازی ناوگان جاده ای گفت: 
از ســال گذشــته به دنبال نوسازی ناوگان 
بودیم. ســال قبل با دو شرکت تولید داخل 
قرارداد ساخت شش هزار دستگاه کامیون به 
امضا رساندیم. در بخش سواری کرایه نیز با 
یکی از خودروسازان داخلی قرارداد امضا شد 
که سال گذشته ۱۴۰ دستگاه تحویل شد و 
امســال نیز قرارداد ساخت دو هزار دستگاه 
سواری کرایه به امضا رسیده است.وی افزود: 
در خصوص نوســازی اتوبوس و مینی بوس 
نیز به دلیل تحریم ها در ســالهای گذشته 
با مشکل مواجه شــدیم اما در سال جاری 
یک شــرکت خودروساز برای تولید اتوبوس 
فعال شــده و قرار است با سازمان راهداری 
قرارداد امضا کند. دو شرکت خودروساز دیگر 
هم ســاخت ۵۰۰ دستگاه مینی بوس را در 
دستور کار دارد. از محل واردات کامیون های 
زیر ســه سال ســاخت اروپایی نیز تاکنون 
۳۳۰ دستگاه وارد کشــور و شماره گذاری 
شده است.رئیس ســازمان راهوری و حمل 
و نقل جاده ای در مورد مشــکل الســتیک 
خودروهای ســنگین اظهار داشــت: اوایل 
ســال ۹۹ اعالم شد الســتیک از سبد ارز 
۴۲۰۰ تومانی خارج شده است. با تمهیداتی 
که اندیشــیده شــد در کمیته پایش حمل 
و نقــل که هر دو هفته یک بار به ریاســت 
وزیر راه برگزار می شــود، قرار شد تعدادی 
الســتیک وارد شــده با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
که باقی مانده بود، ســهمیه بندی شده و تا 

پایان ســال در اختیار رانندگان قرار گیرد.
معــاون وزیر راه تصریح کرد: در حال حاضر 
رانندگان خودروهای سنگین باید الستیک 
را از سامانه کاال وابسته به وزارت صمت تهیه 
کنند و هر ماه یک بار ســهمیه دارند که در 
صورت عدم مراجعه، سهمیه آنها به صورت 
آزاد به فروش می رسد.امانی در مورد حادثه 
اتوبوس ســرباز معلمان، گفــت: این حادثه 
یک سانحه دلخراش بود و در همان ساعات 
اولیه، شــرکت متخلــف را تعطیل کردیم، 
کارت هوشمند رانندگان متخلف این حادثه 
باطل شد. به کانون شرکت های حمل و نقل 
استان مربوطه تذکر دادیم چون تخلف مدیر 
فنی شرکت محرز بود و ماشین با الستیک 
غیرقابــل اطمینان حرکت کــرده بود. در 
حال تهیه ســامانه ای برای نظارت بیشتر بر 
شــرکت های حمل و نقل مسافری هستیم.

وی در خصوص تســهیالت خرید کامیون 
جدید افزود: برای نوســازی ناوگان از محل 
تولید داخل، 8۰ درصد هزینه کامیون را وام 
کم بهره ۶ درصد بــه رانندگان می دهیم و 
این بزرگترین کاری بود که توانستیم انجام 
دهیم تا نگذاریم نوســازی فراموش شــود.
رئیس ســازمان راهداری گفــت: رانندگان 
متقاضی نوسازی باید چه در بخش نوسازی 
از محل واردات کامیون های زیر ســه سال 
ســاخت چه از محل تولیــد داخل، حداقل 
یک دســتگاه کامیون فرســوده را اسقاط 
کنند. البته انتظاری که در زمینه نوســازی 
ناوگان از محل تولید داخل داشتیم، برآورده 
نشد چون اقســاط وام خرید کامیون نوساز 
باالســت و برای رانندگان جذاب نیســت. 

در حــال مذاکره با شــورای پــول و اعتبار 
هستیم تا مدت بازپرداخت اقساط وام خرید 
کامیون، طوالنی تر شــود.معاون وزیر راه در 
پاســخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت 
تخصیص قیر رایگان به ســازمان راهداری 
برای پروژه های راهســازی گفت: در قانون 
بودجــه ۱۴۰۰ به هیچ عنوان تخصیص قیر 
رایگان وجود ندارد. از ابتدای ســال تاکنون 
به ما قیری ندادند و از محل منابع ســازمان 
راهداری برای پروژه های راهسازی خصوصاً 
راه روســتایی، قیر خریداری می کنیم.وی 
ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ صرفاً قرار شده تا 
سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان به دستگاه های 
اجرایی اختصاص داده شــود که ۴8 درصد 
این رقم سهم وزارت راه است. هفته گذشته 
استفساریه ای در مجلس بررسی و تصویب 
شــد تا ابهامــات این قانون برطرف شــود. 
مهمترین ابهام آن اختصــاص این رقم در 
نیمه دوم سال بود و از آنجایی که در ماه های 
سرد سال امکان کار عمرانی و پروژه اجرایی 
وجود ندارد، در استفساریه مجلس قرار شد 
تا این پول به وزارت نفت داده شده و وزارت 
نفت به دســتگاه ها قیر بدهد.وی گفت: این 
در حالی اســت که در قانون بودجه آمده تا 
رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان به دستگاه های 
مربوطه داده شــده تا خودشــان قیر تهیه 
کنند. در حال پیگیری مراحل قانونی تأثیر 
این استفساریه هستیم تا هرچه سریع تر به 
دولت ابالغ شد.امانی در مورد شائبه مفسده 
زا بودن قیر رایگان اظهار داشــت: ساز و کار 
و سامانه ای برای توزیع قیر رایگان طراحی 
کردیم تا قابل رصد باشــد. در این سامانه از 

زمان تحویل قیر تــا توزیع آن و تخصیص 
قیر به پروژه کاماًل قابل رصد اســت.رئیس 
ســازمان راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
در مورد آمار تصادفات جاده ای خاطرنشان 
کرد: از سال ۹۱ تا ۹۹ کاهش ۲.8 درصدی 
متوسط تلفات جاده ای داشته ایم در حالی 
که عمر ناوگان اتوبوسی ما به طور متوسط 
ســاالنه ۱۱.۳ درصد کاهش داشــته است.

معاون وزیر راه در پاســخ به پرسشی درباره 
یکپارچه ســازی مدیریت پایانه های مرزی 
و واگذاری آن به ســازمان راهداری تصریح 
کرد: یکی از اشکاالت موجود در پایانه های 
مرزی ایــن بود که ۱۳ تا ۲۵ دســتگاه در 
مرزهــا حضور دارند کــه تداخالت کاری و 
موازی کاری ایجاد می کرد. در نتیجه رئیس 
جمهور دستور داد مدیریت پایانه های مرزی 
به صورت یکپارچه به ســازمان راهداری و 
حمــل و نقل جاده ای واگذار شــود. اجرای 
این دستور رئیس جمهور نیاز به زیرساخت 
و دستورالعمل داشت که آئین نامه مربوطه 
تهیه و به دولت برای تصویب ارســال شده 
است.رئیس ســازمان راهداری تأکید کرد: 
در صــورت تصویب این آئین نامه در هیئت 
دولت شرح وظایف هر دستگاه به طور کامل 
تعیین شده و ساماندهی مرزها آغاز خواهد 
شــد. با این حــال ما بازنگری در ســاختار 
پایانه هــای مرزی را در دســتور کار داریم. 
برخی فرآیندها اصالح شده و با شعار »مرز 
محل عبور اســت« اقدام بــه خلوت کردن 
مرزها و متمرکز کردن دستگاه ها کرده ایم، 
مرز بازرگان اولین مرزی است که ساماندهی 
خواهد شد و به زودی مدیران دستگاه های 
مربوطه با حضور وزیر راه در این پایانه مرزی 
حاضر شــده و شــروع آزمایشی ساماندهی 

مرزها را کلید خواهند زد.

جزئیات سهمیه الستیک های دولتی
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 نرخ منطقی دالر در ایران چقدر است؟گزیده خبر
استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است: بازار ارز تحت تاثیر 
عوامل داخلی و خارجی متعدد دســتخوش نوسان می شود و 
بی تردید مسیر حرکت مذاکرات و احیا یا عدم احیای برجام 
می تواند وضعیت بازار ارز را روشن کند.محمد میزرائی- ببازار 
ارز این روزها دستخوش نوسانی افزایشی است و عبور دالر از 
مرز 25 هزار تومان در صرافی های بانکی مســاله مهمی برای 
بســیاری از تحلیلگران و ناظران تلقی می شود. این اتفاق در 
حالی رخ می دهد که برخی انتظــار کاهش نرخ ارز و به ثمر 
رســیدن مذاکرات در مدت زمانی کوتاه تر را داشــتند.آلبرت 
بغزیــان، تحلیلگر اقتصادی معتقد اســت: مهمترین چالش 
دولت سیزدهم که باید درباره آن تصمیم گیری شود، نرخ ارز 
است. آلبرت بغزیان در گفت وگو با خبرآنالین درباره مهمترین 
چالش های اقتصادی دولت ســیزدهم اظهار کرد: نرخ ارز باید 
مشخص شده و در محدوده ای حفظ شود تا بتوان بقیه کارها 
را با تثبیت نرخ ارز ادامه داد.به گفته وی اصالح سیاســتهای 
ارزی یکی از مهمترین اولویت های اقتصادی ایران است.استاد 
اقتصاد دانشــگاه تهران تاکید کرد: در غیر این صورت بحث 
ســوداگری در ســایر بازارها باقی خواهند ماند و نمی توان به 
ســمت تولید و بهبود این بخش حرکت کرد.این اقتصاددان 
گفت: دولت ســیزدهم باید تکلیف برجام را نیز مشخص کند 
یعنی مذاکرات را نهایی کنند نباید اجازه داد امیدواری ها و یا 
بدگمانی ها باعث شــود تا نوسانات در بازار مشاهده شود زیرا 
اکنون شــاهد باال و پایین شدن قیمت ها در بازار تحت تاثیر 
انتشار اخبار از مذاکرات برجام هستیم.این کارشناس اقتصادی 
بیان کرد: در گام بعدی با مســاله مهم کاالهای اساسی باید 
توجه کرد زیرا با تثبیت نرخ ارز، قیمت گذاری کاالهای اساسی 
باید انجام شــود و این روند بر اســاس ارزی که برای تامین 
این کاالها اختصاص می یابد، از حالت ثبات برخوردار شــود. 

برای نمونه تاکنون نتواسته ایم بازارهای تخم مرغ، گوشت، مرغ 
و ... را ســاماندهی کنیم.وی درباره نرخ منطقی ارز در دولت 
سیزدهم اظهار کرد: نرخ منطقی یک بحث است و ثبات نرخ 
ارز بحث دیگری اســت یعنی در بحث تثبیــت ، نرخ ارز باید 
رو بــه کاهش باشــد و نه رو به افزایش و باید توجه داشــت 
این مساله به سرانجام تصویب برجام و امکان ورود درآمدهای 
ارزی کشور بستگی دارد. به عبارت دیگر با به سرانجام رسیدن 
برجام مشخص می شود چه میزان درآمد ارزی و ذخیره ارزی 
داریم.بغزیان گفت: تحت تاثیر این شرایط باید نرخ ارز به کمتر 
از ۱5 هزار تومان برســد و به اعتقاد بنده نرخ ارز کمتر از ۱5 
هزار تومان می تواند ســبب امیدواری به کاهش قیمت ها در 
بازارهای مختلف شــود در غیر این صورت چسبندگی فعلی 

قیمت ها ادامه خواهد یافت.وی بیان کرد: همان طور که ذکر 
شد در غیر این صورت شاهد ادامه چسبندگی قیمت هایی که 
اکنون در بازار وجود دارد، نرخ کمتر از ۱5 هزار تومان می تواند 
موجب ثبات قیمت، اشتغال و رشد اقتصادی را تضمین کند و 
صرفا این گونه نیست که ما برمبنای صادرات و واردات در مورد 
نرخ ارز تصمیم گیری کنیم.این اقتصاددان گفت: نرخ ارز نباید 
تا این حد باال می رفت کــه پایین آوردن آن موجب مقاومت 
می شد زیرا کاهش نرخ ارز در پایین آمدن قیمت سایر کاالها 
بسیار موثر است اما عده ای از باال بودن نرخ ارز سود می برند.

وی بیــان کرد: به نظر بنده بــرای اینکه امیدی برای کاهش 
قیمت ها در بازارهای مختلف وجود داشته باشد و دستیبابی به 
برخی کاالهای از حالت رویا بودن خارج شود، باید نرخ ارز را 

به زیر ۱5 هزار تومان کاهش داد.

نرخ منطقی دالر در ایران چقدر است؟
وی دربــاره اظهار نظر برخی از کارشناســان اقتصادی مبنی 
بــر حجم باالی نقدینگی در جامعه و اینکه دولت ســیزدهم 
میراث دار حجــم عظیمی از نقدینگی خواهــد بود و راهکار 
این دولت در برابر این مســاله توضیح داد: اعتقاد ندارن حجم 
نقدینگی در کشور باالســت بلکه به نظر بنده به دلیل اینکه 
قیمت ها باالست؛ نقدینگی افزایش یافته است. به عبارت دیگر 
قبال برای خرید گوشــت ۴۰ هزار تومان هزینه می کردیم اما 
اکنون باید 2۰۰ هزار تومان پرداخت کنیم بنابراین باید پرسید 
۱۶۰ هــزار تومان مابه التفاوت ایــن قیمت از کجا باید تامین 
شود؟ بنابراین نقدینگی به خاطر تورم است و بخشی از تورم به 
دلیل نقدینگی است و مواردی مانند کمبود ارز و گران شدن 
آن و ... موجب افزایش نرخ تورم در جامعه شده است.وی ادامه 
داد: نقدینگی که از ســوی دولت ایجاد شده به افزایش تورم 
کمک کرده است ولی افزایش قیمت ها نمی تواند با نقدینگی 
پایین همراه شود و به حتم موجب باالرفتن نقدینگی می شود. 
بغزیان تاکید کرد: اینکه چه کنیم تا نقدینگی را کنترل کنیم 
راه حلی جز هدایت نقدینگی به سمت تولید نداریم و تا زمانی 
که بازارهای موازی و سوداگری وجود دارد، نقدینگی به سمت 
تولید حرکــت نمی کند.وی بیان کرد: عمــده نقدینگی نزد 
بانک هاست بنابراین در نخستین گام باید بانک ها مجاب کنیم 
تا از آن ساختمان های مازاد و امالک خود خالص شوند و آنها 
را تبدیــل به پول کرده و پول را به تولیدکننده وام دهند. وی 
تاکید کرد: مشــکل اصلی ما تولید است و نقدینگی به سمت 
تولید نمی رود و راهکار این است که بانک از هیأت مدیره هایی 

تشکیل شوند که برای تولید دل بسوزانند. 

برات کریمی:
سرمایه اجتماعی و جایگاه برند بانک دی در 

نظام بانکی و در سطح جامعه ارتقاء یافته است
مدیرعامل بانک دی ضمن تأکید بر لزوم حرکت بر مدار استراتژی های کالن بانک 
در سال جاری، بر لزوم پاسداری از سرمایه اجتماعی بانک دی نزد نظام بانکی و 
در ســطح جامعه تأکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ برات کریمی در 
جمع مدیران ارشد این بانک با ابراز خرسندی از دستاوردهای بانک در یک سال 
گذشــته گفت: با همت جمعی تمامی همکاران و حمایت های بنیادشهید و امور 
ایثارگران، در شرایطی شــاهد کاهش زیان انباشته بانک در کنار جذب منابع و 
وصول مطالبات معوق در سال گذشته بودیم که این روند برخالف روند فعالیتی 
برخی بانک های دیگر بوده است.وی افزود: امروز مجموعه اقدامات و دستاوردهای 
بانک نزد نظام بانکی، نهادهای ناظر و در ســطح عمومی جامعه، باعث ایجاد یک 
تصویر ذهنی مثبت و روشــن از برند بانک شده است که یک سرمایه اجتماعی 
گرانبها برای بانک دی محسوب می شود.کریمی با اشاره به موفقیت بانک دی در 
افزایش ســرمایه افزود: در زمینه افزایش سرمایه، بانک دی از معدود بانک های 
شبکه بانکی کشــور بود که موفق به اخذ تأییدیه های بانک مرکزی شد که این 

مسأله نشان دهنده اعتماد بانک مرکزی به طرح توجیهی بانک دی است.

مدیرعامل بانک مهر ایران: 
مدل ارائه خدمت به مشتریان تغییر یابد

دکتر مرتضی اکبری، مدیر عامل بانک مهر ایران در نشست صمیمی با کارکنان 
صف و ســتاد اســتان زنجان، تغییر مدل ارائه خدمات به مشتریان و نوع کار و 
فعالیت در سیســتم بانک مهر ایران را اجتناب ناپذیر دانســت.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل این بانک، 
سفری یک روزه به استان زنجان داشت که در این سفر یوسف نجدی مدیر امور 
اســتان و مجید وکیل مشاور مدیرعامل و رییس اداره کل حوزه مدیریت نیز وی 
را همراهی می کردند.اکبری طی برگزاری نشســت تخصصی با کارکنان ستاد و 
شعب استان زنجان، ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت شعب استان زنجان در سال 
۱۳۹۹، با اشــاره به هدف گذاری تعیین شده در حوزه ارائه خدمات به مشتریان، 
تغییر مدل ارائه خدمت به مشــتریان بانک را امری ضروری دانست و اظهار کرد: 
توسعه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی از وظایف مدیریت کالن بانک بوده 
و در این راستا، همکاران شعب باید با راهنمایی صحیح مشتریان، آنان را به سمت 

استفاده از خدمات و مزایای متنوع بانکداری الکترونیکی سوق دهند.
اکبری، با یادآوری لزوم توســعه ی بانکداری الکترونیکی، سرمایه گذاری در این 
حوزه حســاس را برگ برنده بانک در فضای رقابتی چند سال آینده در سیستم 
بانکی کشور دانست.مدیرعامل بانک مهر ایران در این خصوص افزود: با نیازسنجی 
از مشتریان می توان فهمید که بســیاری از مراجعات حضوری به شعب بانک ها 
به دلیل عدم آشــنایی آن ها با امکانات الکترونیکی بانک بوده اســت. حال آنکه، 
با خدماتی همچون افتتاح حســاب آنالین، تســهیالت آنالین، استعالم آنالین 
معدل حســاب و... می توان به بخش عمده ای از خدمات مورد نیاز مشــتریان به 
شکلی غیرحضوری پاسخ داد.مدیرعامل بانک مهر ایران تالش برای پاسخ دادن 
به نیازهای بانکی و تســهیالتی اقشار کمتر برخوردار و محروم جامعه را به عنوان 
مخاطبان و مشــتریان واقعی بانک یادآور شد و عمل به تعهدات اخالقی و ایجاد 

اعتماد در بین مشتریان و حفظ آن را بسیار با اهمیت دانست.

رونمایی از تسهیالت مرابحه با اقساط نامساوی
مراســم رونمایی از محصول جدید بانک کارآفرین با حضور مدیرعامل محترم و 
اعضای هیات مدیره برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، صبح روز 
یکشنبه سیزدهم تیرماه، جلسه رونمایی از محصول »تسهیالت مرابحه با اقساط 
نامساوی« با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و جمعی از معاونان و مدیران 
برگزار شــد. در ابتدای این مراسم، دکتر محمدرضا فرزین، مدیرعامل محترم با 
تاکیــد بر اینکه محصوالت جدید بانک کارآفریــن با هدف ارائه خدمات بهتر به 
مشــتریان تهیه شده است، گفت: »با توجه به اینکه تمام برنامه ریزی ها به طور 
دقیق انجام شــده است، باید محصوالت جدید در زمان مقرر و بدون اتالف وقت 
به مشــتریان محترم عرضه شود.« دکتر فرزین بر لزوم پیگیری مداوم برنامه ها 
تاکید کرد و افزود: »برای پیشبرد هرچه بهتر محصوالت رونمایی شده نیاز است 
تا همکاران به طور پیوسته تحوالت و تاثیرات آنها را مورد بررسی و پیگیری قرار 
دهند تا هم نقاط قوت آشــکارتر شود و هم نواقص احتمالی مشخص و برطرف 
گردد.« مدیرعامل بانک کارآفرین در پایان ســخنانش بر لزوم رونمایی منظم از 

محصوالت جدید در هر ماه تاکید کرد.

تفاهم نامه همکاری بانک پارسیان و دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تفاهم نامه همکاری های مشترک فی مابین بانک پارسیان و دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به امضا رسید.صبح روز سه شنبه 
هشتم تیرماه ۱۴۰۰، در جلسه ای به میزبانی کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصــی و با حضور اعضای کانون، تفاهم نامه همکاری های مشــترک بانک 
پارســیان و دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 
بــه امضا ی کورش پرویزیان و حمیدرضا مومنی رســید.موضوع این تفاهم نامه 
؛ برقراری و توســعه تعامالت بانک و دبیرخانه در زمینه ارائه خدمات مرتبط به 
ســازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در چارچوب قوانین، مقررات، ضوابط 
و بخشنامه های جاری بانک پارســیان و همچنین ضوابط ابالغی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران و قوانین مناطــق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه 
اقتصادی و هدف از امضای این تفاهم نامه، ارتقای ســطح همکاری های متقابل، 
مراودات بانکی و ارایه خدمات ویژه بانکی به دبیرخانه شورایعالی و سازمان های 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان شده است.بر اساس این تفاهم نامه دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بستر مناسب ، شرایط و ایجاد راهکارهای 
عملیاتی الزم برای تســهیل همکاری های با بانک را فراهم و بانک پارسیان نیز 
زیرســاخت های ارتباطی و اطالعاتی، شرایط بانکداری و مالی الزم برای تسهیل 
حوزه های تولید و صادرات را فراهم خواهد کرد.دکتر کورش پرویزیان مدیرعامل 
بانک پارسیان، در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به شرایط موجود کشور، بر 
بهره مندی از ظرفیت های مناطق آزاد و بانک ها برای تکمیل فعالیت ها و پیشبرد 
برنامه ها تاکید کرد.مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به توانمندی های این بانک 
اظهار داشت: بانک پارسیان برند معتبری است و ازجایگاه مطلوبی در نظام بانکی 
برخوردار می باشد و در سال های اخیر در راستای توسعه اقتصادی کشور، ایجاد 
اشتغال و کمک به اشتغال پایدار، در پروژه های بزرگ ملی کشور مشارکت فعال و 
اثرگذاری داشته است و در سال جاری نیز که مزین شده به نام« تولید، پشتیبانی 
ها و مانع زدایی ها »، این بانک برای عملیاتی شدن منویات رهبر معظم انقالب و 
تحقق این شعار راهبردی، از سازمان ها و مجموعه هایی که درپروژه های ملی و 

برنامه های توسعه محورکشور فعالیت می کنند.

دیون چه معنایی دارد؟
دیون بیانگر تعهد یک شخص حقیقی یا حقوقی بدهکار به شخص حقیقی 
یا حقوقی دیگر )بســتانکار( است.به گزارش ایِبنا، بدهی های دولت را دیون 
می گویند که بر دو دسته قرار دارد. دسته اول بدهی های ایجاد شده در سال 
اجرایی بودجه است. به این معنا؛ وقتی خزانه بنا به عللی نقدینگی نداشته 
یا در اختیار دســتگاه اجرایی قرار نداده و یا سال مالی به اتمام رسیده، ولی 
مراحل انجام هزینه تمام نشده یا به اتمام نرسیده باشد، به این دیون با محل 
گفته می شــود.  دسته دیگر دیون بالمحل نام دارد که عبارت از بدهی های 
قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آن ها منظور 
نشــده یا زاید بر اعتبار مصوب باشــد. در هر دو صورت به یکی از طرق زیر 

بدون اختیار دستگاه ایجاد شده است.
الــف- وجوه محکــوم به دولت در مــورد احکام قطعی دادگاه هــا و اوراق 
الزم االجرای ثبتی و دفاتر اســناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع 
قانونی موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف 

اموال دولتی 
ب- انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسســات دولتی و شــرکت های دولتی 
بابت خدمات انجام شــده مانند حق اشــتراک و بهای آب و برق مصرفی و 
هزینه های مخابرات، پســت و هزینه های مشابه که خارج از اختیار دستگاه 

اجرایی، زاید بر اعتبار مصوب ایجاد شده باشد.
ج- دیون مربوط به هزینه های پرسنلی از قبیل ترفیع و ارتقای گروه، هزینه 
ســفر و نقل و انتقال ناشــی از انتصابات ضروری، حق عائله مندی، کمک 
های غیرنقدی و سایر هزینه های پرسنلی که بر اثر تصویب و اجرای قوانین 
و مقررات قانونی خارج از اختیار دســتگاه اجرایی زاید بر اعتبارات مصوب 
مربوط ایجاد شــده و یا اعتباری برای آنها منظور نگردیده مشروط بر آنکه 

پرداخت آن موکول به وجود اعتبار نشده باشد.  
د- دیــون مربوط به فــوق العاده روزانــه ماموریت و هزینه ســفر افراد و 
یــا واحدهای نظامی و انتظامی و قضایی و امنیتی کــه در ارتباط حوادث 
اضطراری و ناگهانی نظیر جنگ، شــورش و یا مســایل مهم و حائز فوریت 

قضایی و امنیتی به ماموریت اعزام و یا ماموریت آنها تمدید می شود.
ه- دیون مربوط به هزینه های درمانی و بهداشــتی دســتگاه های مسئول 
بهداشت و درمان ناشی از افزایش غیرعادی و غیرقابل پیش بینی بیماران به 
علت حوادث مهم و ناگهانی از قبیل شیوع بیماری های همه گیر، وقوع سیل 

و زلزله جنگ و آتش سوزی.
خ-دیون مربوط به پاداش پایان ســال کارکنان دولت که به موجب تصویب 
نامه هیات وزیران به اســتناد قوانین استخدامی به طور عمومی برقرار شده 

مشروط بر آنکه پرداخت آن منوط به وجود اعتبار نشده باشد.

نرخ سود بین بانکی بازهم کاهش یافت
گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی ، نشــان میدهد که به مانند 
ماه های قبل نرخ سود بین بانکی روند کاهشی را طی می کند و برهمین اساس نیز 
به ۱۸.۱2 درصد کاهش یافته اســت.به گزارش تســنیم،  جدول تغییرات نرخ سود 
بین بانکی نشــان میدهد که نرخ ســود در این بازار از ۱۹.7۶ درصد در اردیبهشت 
ماه امســال به ۱۸.۱2 درصد در دهمین روز از تیرماه کاهش یافته است.هفته قبل 
نرخ ســود بین بانکی در دامنه ۱۸.۴۶ درصدی در نوســان بود ولی گزارش جدید 
بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی ، نشان میدهد که به مانند ماه های قبل نرخ 
سود بین بانکی روند کاهشی را طی می کند و برهمین اساس نیز به ۱۸.۱2 درصد 
کاهش یافته اســت.البته نرخ سود بین بانکی از خردادماه به زیر ۱۹ درصد رسیده و 
در کانال ۱۸ درصدی در نوسان بوده است؛ این نرخ در 27 خردادماه ۱۸.5۴ درصد 
بوده است و حتی در 2۰ ام خرداد نیز به ۱۸.۴2 درصد کاهش یافته بود.گفتنی است، 
نرخ ســود بین بانکی براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نیست این نرخ نوسان دارد 
بــه گونه ای که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی و از ســوی دیگر عدم 
عرضه متناسب با آن، نرخ سود باالتر می رود و برعکس.برخی از کارشناسان اقتصادی 
معتقدند: کاهش نرخ ســود بانکی می تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک 
به بازار ســرمایه داشته باشد و ســبب رونق بازار سرمایه گردد.پیش از این هم البته 
رئیــس کل وقت بانک مرکزی یکی از اهــداف این بانک را برای کنترل تورم و مهار 
رشد نقدینگی، کاهش نرخ ســود بین بانکی اعالم کرده بود. این در حالی است که 
گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بین بانکی نباید کاهش 
یابــد زیرا، اثرات تورمی شــدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین بانکی خیلی کاهش پیدا 
کند، موجب کاهش سود سپرده های بانکی می شود.به گزارش تسنیم، بازار بین بانکی 
یکی از ارکان بازار پول محسوب می شود که در آن بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت 
تأمیــن مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر معامله 
می کنند.وجود چنین بازاری موجب می شود که بانک ها برای تأمین نقدینگی به بانک 
مرکزی مراجعه نکنند؛ ضمن اینکه تغییرات نرخ سود بین بانکی می تواند در افزایش 

و کاهش نرخ سود بانکی مؤثر باشد.

سبزپوشی بورس پس از دو روز
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۰ هزار و ۸۹۳ واحدی معادل ۰.۸۸ درصد 
به یک میلیون و 25۴ هزار و ۶۱2 واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با 
رشد ۹۴ واحدی به ۱۸ هزار و 2۱۰ واحد رسید.به گزارش خبرنگار ایِبنا، دیروز تاالر 
شیشــه ای، در معامالت سومین روز هفته )دوشنبه چهاردهم تیرماه ۱۴۰۰(، شاهد 
روند صعودی شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، 
با افزایش 27۹۹  واحدی معادل ۰.۸۸ درصد به رقم ۳22 هزار و ۴2۰ واحد رسید.

بانک مرکزی اعالم کرد:
تامین بیش از ۵.۵ میلیارد دالر برای کاالهای 

اساسی و دارو
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 5.5 میلیارد دالر ارز به نرخ ترجیحی برای 
واردات کاالهای اساســی و دارو توسط بانک مرکزی به صورت نقدی و اعتباری 
تامین شده است.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد: بر اساس مصوبه ستاد 
اقتصادی دولت، بانک مرکزی می بایســت در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به 
تامین ارز کاالهای اساســی و دارو به میــزان ۶ میلیارد دالر به نرخ ترجیحی از 
محل  ســهمیه ارزی مصوب و اعالم شده از سوی دولت اقدام کند.الزم به ذکر 
است که سهمیه اعالمی مزبور، شامل ۴.5 میلیارد دالر برای اقالم وارداتی تحت 
نظر وزارت های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشــاورزی، و ۱.5 میلیارد دالر 
برای دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی است.بر این اساس میزان ارز تامین شده به نرخ ترجیحی از ابتدای سال 

تاکنون به شرح زیر است:   وزارت صمت - جهاد: ۴.۶۱۶ میلیون دالر 
شامل:  جو:5۸۰ میلیون دالر  دانه های روغنی: ۸۸۳ میلیون دالر

ذرت: ۱.2۱۸ میلیون دالر  روغن خام یا نباتی: ۱.۰۹7 میلیون دالر
کنجاله سویا: ۴۸۳ میلیون دالر   گندم: 225 میلیون دالر

سایر: ۱۳۰ میلیون دالر  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ۹2۶ میلیون 
دالر   جمع کل: 5.5۴2 میلیون دالر

در اردیبهشت ۱۴۰۰ صورت گرفت؛
افزایش ۱۰۰ درصدی فروش سفته و برات 

در تهران
بالغ بر ۹2 میلیارد ریال ســفته و برات در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در شهر تهران 
فروخته شــد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۰.۹ 
درصد و ۴۱.2 درصد افزایش یافت.به گزارش خبرنگار ایِبنا، براســاس آمار بانک 
مرکزی بالغ بر ۹2 میلیارد ریال ســفته و برات در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در شهر 
تهران فروخته شــد که در مقایســه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
۱۰۰.۹ درصــد و ۴۱.2 درصد افزایش یافت. در دو ماه اول ســال ۱۴۰۰ حدود 
۱۳7 میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شـد که 
در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶۹.۳ درصد افزایش نشان می دهد.طبق آمار 
شعبه واخواست دادگسـتری اســـتان تهران در اردیبهشـت مـاه ۱۴۰۰ معادل 
۳۰۰ برگ ســفته و برات به مبلغی معادل ۱5۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در 
شهر تهران واخواســـت شد. در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات 
واخواست شـــده بـه ترتیـب به اعداد ۴۳.5 و ۸۳.2 رسید که در مقایسه با ماه 
قبل از لحاظ تعداد ۱۶.۳ درصد کـــاهش و از لحاظ مبلـغ ۳2.7 درصد افزایش 
داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبـــل هر دو شاخص مذکور به ترتیب 57.۸ 
درصد و 2۶.۱ درصد کاهش نشان می دهد.شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته 
و برات واخواست شده در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به عدد ۱۹۱ رسید. عدد شاخص 
مذکور در اردیبهشــتماه ۱۳۹۹ معادل ۱۰۹.2 بوده اســت. در دو ماه اول سال 
۱۴۰۰ معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معـــادل 2۶۹ میلیـارد و ۱۰۰ 
میلیون ریال در شــهر تهران واخواست شــد. در این دوره متوسط شاخص های 
تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۴7.۸ و 7۳ رسید 
که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 2۶.۶ درصد کاهش و از لحاظ 
مبلغ ۱2.۸ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته 
و برات واخواست شده در دو مـــاه اول سـال ۱۴۰۰ به عدد ۱55.۸ رسید. عدد 

شاخص مذکور در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۸5.7 بوده است.

عضویت مدیر عامل بیمه تعاون در شورای 
سیاست گذاری همایش بیمه و توسعه

مدیرعامل بیمه تعاون به عضویت شورای سیاستگذاری همایش بیمه و توسعه 
درآمد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، غالمرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه 
مرکزی و رئیس شورای سیاست گذاری همایش بیمه و توسعه، یونس مظلومی، 
مدیرعامل بیمه تعاون را به عضویت شــورای سیاستگذاری بیست و هشتمین 
همایش ملــی بیمه منصوب کرد.این همایش با موضوع »نقش صنعت بیمه در 
رونق اقتصادی با محوریت تحول دیجیتال« برگزار خواهد شــد و موضوعاتی از 
جمله اینشورتک، زیست بوم نوآوری، بازاریابی دیجیتال و فناوری های نوین در 

صنعت بیمه در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یک کارشــناس بازار سرمایه با اشاره به 
اینکه می توان نقدینگی سرگردان را به 
بازار ســرمایه هدایت کرد، گفت: فرایند 
عرضه اولیــه می تواند به عمــق بازار و 
هدایت درست نقدینگی به تامین مالی 

صنایع و شرکت ها کمک کند.
بازار  کارشــناس  حمیدرضــا جیهانی، 
ســرمایه در گفت وگو با خبرنــگار ایِبنا 
دربــاره دالیل عدم توان بازار ســرمایه 
در تامیــن مالــی شــرکت های ُخرد و 
تولیدکنندگان و تقسیم سهم متناسب 
با نظام بانکــی در تامین مالی بنگاه ها، 
گفت: وظیفه بورس در تمام دنیا تامین 
مالی شرکت ها و صنایع است که این کار 
از طریق بازار عرضه اولیه انجام می شود. 
وی در ادامه اضافه کرد: بازار عرضه اولیه 
به بازاری گفته می شــود که شرکت ها 
ســهام خود را در آن عرضه می کنند و 
سهامداران ُخرد بازارهای مالی از طریق 
خرید سهام، سهامدار محسوب می شوند 
و بــا ورود پول این گــروه تامین مالی 
شــرکت ها برای ادامه حیات، ســرمایه 
در گــردش یا تغییر و توســعه صورت 

می گیرد.  این کارشــناس بازار سرمایه 
در رابطه با بازار ایران اظهار داشت: بازار 
 IPO سرمایه ایران بازار اولیه تحت عنوان
یا عرضه اولیه سهام است، مرحله بعدی 
از طریق بازار ثانویه انجام می شود که در 
افزایش سرمایه های آتی با در نظر گرفتن 
حــق تقدم ها و آورده هــای نقدی تاثیر 
دارد.جیهانی در ادامه تاکید کرد: افزایش 
سرمایه شــرکت ها و تامین مالی صنایع 
مختلــف از طریق بازار ســرمایه انجام 
می شود که این مســئله روند قانونمند 
کار باعث رونق در بازار اولیه در راستای 
تامین مالی شــرکت ها و در بازار ثانویه 
هم فعالیت های خریــد و فروش روزانه 
سهام توسط فعاالن بازار را در طول روز 
شکل می دهد.وی در خصوص دلیل عدم 

پیشرفت در داخل کشور در این خصوص 
بیان کرد: بازار سرمایه طی سه سال اخیر 
در کشــور رونق خوبی در منظر و مرآی 
مردم  به دست آورده است. به این شکل 
کــه توجه به بازار خوب شــده و عرضه 
اولیه ها هم رونق خیلی زیادی پیدا کرده، 
مشــکل در این بخش کم بودن سرعت 
سازمان بورس شــاید در درج نمادها و 
معرفی شــرکت ها به بازار اولیه است که 
قاعدتا تزریق پول از این سو به صنایع هم 
قابل توجه نخواهد بود. با این حال باید 
بر این نکته تاکید ورزید که فرایند عرضه 
اولیه و IPOهــا می تواند به عمق بازار و 
هدایت درست نقدینگی به تامین مالی 
صنایع و شرکت ها کمک کند.جیهانی در 
رابطه با اقدامات میســر دولت سیزدهم 

جهت بهبود تامین مالی توســط بورس 
چنیــن توضیح داد: دولــت تنها کاری 
که باید انجام دهد تا فرایند تامین مالی 
شرکت ها از طریق بورس صورت گیرد، 
برگرداندن اعتماد ســهامداران و پویایی 
بازار ســرمایه از طریق موضوعاتی مانند 
هدف تغییر دائمی ضوابط، جلوگیری از 
رانت خواهی و قیمت گذاری دستوری در 

برخی صنایع مولفه های دیگر است.
این کارشــناس بازار ســرمایه در ادامه 
تاکید کرد: مردم عالقمند هســتند در 
بورس بــه جای بانک و دریافت ســود 
ســپرده ۱۸ درصد، در صنایع کشــور 
ســرمایه گذاری انجــام دهنــد و حجم 
نقدینگی ســرگردانی هم که در اقتصاد 
طی چندســاله اخیر تولید شــده و هر 
کدام به یک ســمت و ســویی می رود، 
قاعدتا با قانون گذاری های جدید مانند 
مالکیــت خانه های خالــی می تواند به 
ســمت بازار سرمایه سرازیر شود که هم 
رونق بازار ایجاد خواهد شــد و هم روند 
رشــد و توسعه اقتصاد کالن کشور را به 

ارمغان آورد.

کارشناس بازار سرمایه:

نقدینگی سرگردان باید به 
بورس برود
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گزیده خبر

 هشدار فائوچی نسبت
 به موج جدید کرونا

 نشــریه نیوزویک در گزارشی با اشاره به سررسیدن موعد دولت 
جو بایدن مبنی بر واکسیناســیون ۷۰ درصد جامعه تا ۴ ژوئیه، 
نســبت به موج جدیــد کرونا در ایالت های بــا میزان کم تزریق 
واکسن هشــدار داد.به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای این نشریه 
، »دکتر آنتونی فائوچی« رئیس »موسســه ملی آلرژی و بیماری 
های عفونی« دیروز یکشــنبه نسبت به موج جدید کووید-۱۹ در 
مناطقی که میزان واکسیناســیون پایینی دارند، هشدار داد. وی 
ضمن هشدار نسبت به افزایش شــمار مبتالیان به ویژه با سویه 
غالب دلتا در میانه جشن روز چهارم ژوئیه )۱۳ تیر و روز استقالل 
آمریکا(، یادآوری کرد ایاالت متحده از هدف »جو بایدن« رئیس 
جمهوری آمریکا برای واکسیناسیون ۷۰ درصد بزرگساالن فاصله 
دارد.نیوزویک در ادامه نوشــت: دو ماه پیــش، بایدن معیاری را 
برای واکسیناسیون کامل ۱۶۰ میلیون نفر بزرگسال تعیین کرد 
و اطمینان داد تا آن تاریخ دستکم ۷۰ درصد بزرگساالن دوز اول 
واکســن را دریافت خواهند کرد. اما این کشور اکنون در موعد از 
پیش تعیین شــده همچنان هفته ها با هــدف فاصله دارد. طبق 
اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها )CDC(، حدود ۱۴۹ 
میلیون بزرگسال اکنون کامال واکســینه شده اند و ۶۶.۷ درصد 
بزرگســاالن دوز اول را دریافت کرده اند.فائوچی که در گفت و گو 
با شــبکه خبری »ان.بی.سی« این سخنان را بر زبان می آورد، از 
محافظه کاران و گروه های ضد واکسن خواست تا »همه اختالفات 
را کنار بگذارند« و واکسن بزنند.این عضو کارگروه مقابله با کرونای 
کاخ ســفید افزود: »ما در یک وضعیت تاریخی بســر می بریم و 
ابزارهایی برای مقابله با آن داریم. به خاطر خدا همه این اختالفات 
را کنار بگذارید و متوجه شــوید که دشمن مشترک همه ما این 

ویروس است و ما برای مقابله با آن ابزاری موثر داریم«

روابط امارات و عربستان شکرآب شده 
است

فاینشنال تایمز انگلیس از شکل گیری بحران در روابط عربستان و امارات در 
زمینه های مختلف خبر داد.به گزارش ایسنا، روزنامه فاینشنال تایمز انگلیس 
فاش کرد که روابط میان عربســتان و امارات در بیش از یک سطح بحرانی 
شــده و این مســاله با تصمیم اخیر امارات برای توسعه انرژی تولیدی خود 

برای حمایت از برنامه های متنوع سازی اقتصاد این کشور در ارتباط است.
این رســانه نوشت: امارات در حالی که تالش های ریاض برای پایان دادن به 
ممنوعیت تجارت و سفر به قطر را پذیرفته است، اما درعین حال نگران این 
سرعت آشتی با دوحه اســت. همچنین آغوش باز امارات برای اسرائیل در 
پی عادی سازی روابط میان آنها در سال گذشته میالدی عربستان را شوکه 
کرده است.طبق این گزارش، منابع مطلع اعالم کردند که بحث در ابوظبی  
و در شــرکت ملی نفت این کشــور درباره اینکه آیا اوپک را ترک می کند و 
خروج از اوپک به امارات برای تأمین مالی برنامه های متنوع ســازی اقتصاد 
خود کمک می کند، باال گرفته است.پس از عدم موفقیت در مذاکرات میان 
کشورهای صادرکننده نفت، اختالفاتی میان عربستان و امارات بر سر تمدید 
توافق کاهش تولید به وجود آمد و وزیران انرژی دو کشــور از مواضع کشور 
خود دفاع کردند.در همین حال، عبد العزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان 
در سخنانی گفت: پیشنهاد عربســتان و روسیه برای تمدید توافق کاهش 
تولید به جز امارات مورد قبول همه بود.وی افزود: توافق میان اعضای اوپک 
پالس به جز یک کشور وجود دارد و اگر طرفی نکاتی داشته است چرا پیش 
از این درباره آن سکوت کرده است؟عبد العزیز بن سلمان ادامه داد: من ۳۴ 
ســال است که در نشســت های اوپک پالس حضور دارم و طی این سال ها 
شاهد درخواستی مانند درخواست امارات نبوده ام.در مقابل سهیل المزروعی 
وزیر انرژی امارات تاکید کرد که درخواست کشورش عدالت و انصاف است.

وی افزود: امارات خواســتار مقابله به مثل مانند دیگر کشورهاست و بیش 
از آنکه صبر کردیم و قربانی شــدیم؛ نخواهیم پذیرفت که ظلم تداوم یابد.

المزروعی ادامه داد: امارات تا آوریل آینده متعهد به توافق کاهش تولید است 
، اما اینکه ما را مجبور به انعقاد توافق جدید و پیوند دادن آن با افزایش تولید 
می کنند، حتی اگر همه کشورها موافق باشند، آنرا یک درخواست منطقی 

نمی دانیم، چراکه موقعیت ما با این کشورها متفاوت است.

 همزمان با خروج ادعایی آمریکا؛
اسکات میلر: نگران تحرکات طالبان 

هستیم!
فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو بدون اشــاره به تعمد واشنگتن برای ناامن 
کردن افغانستان، از تحرکات طالبان همزمان با خروج ادعایی نیروهای بیگانه 
از این کشــور ابراز نگرانی کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال »اســکات 
میلر« فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان در مصاحبه ای تلویزیونی 
با شبکه »ای بی سی نیوز« مدعی شد که آمریکا باید نگران تحرکات اخیر 
طالبان باشــد.میلر در ادامه ادعایش افزود: »ما باید نگران باشــیم! از دست 
رفتن مناطق و ســرعت از دست رفتنشــان باید نگران کننده باشد، به این 
خاطر کــه جنگ جنبه ای فیزیکی دارد، اما همزمــان جنبه های روانی و 
اخالقــی را نیز در بر می گیرد و امید و روحیه داشــتن اهمیت دارند و در 
عین حال که شما شاهد تحرکات طالبان از یک طرف به طرف دیگر کشور 
)افغانستان( هستید، نمی خواهید شاهد این اتفاق باشید که مردم امیدشان 
را ازدســت بدهند و باور کنند که اکنون نتیجه از پیش تعیین شده ای به 
آنها ارائه شــده اســت«.به گزارش خبرگزاری مهر، اسکات میلر پیشتر نیز 
مدعی شده بود که با پایان یافتن فرآیند خروج نیروهای نظامی بین المللی از 
خاک افغانستان، این کشور در صورت عدم موفقیت در ایجاد اتحاد احتماالً 
»با روزهای بســیار دشواری« روبرو خواهد شد.ژنرال میلر در یک کنفرانس 
خبری مدعی شده بود که »هم اکنون وضعیت امنیتی در افغانستان مساعد 
نیست«. وی در ادامه افزوده بود: »اگر سیر امور همینطور ادامه یابد، ]وقوع[ 
جنگ داخلی مطمئناً ]تنها[ مسیری اســت که می توان متصور شد«.آغاز 
فرآیند خروج ادعایی نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از خاک افغانستان مصادف 
با افزایش میزان درگیریهای پراکنده در گوشــه و کنار این کشور بوده است 
و بهانه ای برای آمریکایی ها جهت توجیه ادامه حضورشان تلقی می شود. 
این در حالی اســت که طبق ادعای واشنگتن، باقی مانده نیروهای نظامی 
آمریکا تا یازدهم سپتامبر ۲۰۲۱- پس از بیست سال جنگ فرسایشی و بی 
حاصل- خاک افغانســتان را به طور کامل ترک خواهند کرد.ادعای میلر در 
حالی مطرح می شود که کارشناسان بر این باورند که آمریکا عمداً شرایط را 
به گونه ای طراحی کرده که افغانستان به سمت »بی دولتی« و وقوع »جنگ 
داخلی« حرکت کند تا بهانه ای برای بازگشت و بازتوزیع نیروها در این کشور 
داشــته باشد که در حوزه منافع مشترک ایران، روسیه و چین قرار گرفته و 
تســلط بر آن می تواند به معنای مهار این ســه کشور باشد که در تقابل با 

سیاست های واشنگتن عمل می کنند.

در تقابل جویی با چین؛
رزمایش آمریکا و سه کشور دیگر در 

اقیانوس آرام آغاز شد
آمریکا به همراه کشــورهای ژاپن، کره جنوبی و اســترالیا رزمایش دریایی 
مشــترکی را در آب های اقیانوس آرام آغــاز کرد که هدف از آن به چالش 
کشیدن چین در این منطقه راهبردی است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از یونهاپ، نیروی دریایی کشــورهای آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا از 
 Pacific( »امروز دوشنبه، رزمایش دریایی مشترکی با نام »طالیه پاسیفیک
Vanguard( را در ساحل شرقی استرالیا آغاز کردند.ظاهراً هدف این رزمایش 
تمرین و آمادگی برای دفاع بهتر علیه آنچه به ادعای غرب تهدید چین عنوان 
می شود، است. در این رزمایش تمرین هایی شامل عملیات ضد زیردریایی 
و جنگ های فرضی با حضور ناوشکن های کشورهای شرکت کننده انجام 
خواهد شــد.گفته می شود که این رزمایش قرار اســت تا روز شنبه ادامه 
داشــته باشد.همچنین مقامات مطلع از برگزاری رزمایش دریایی دیگری با 
نام »طلسم شمشیر« )Talisman Sabre( در مقیاسی گسترده با حضور نیروی 
دریایی آمریکا، انگلیس، اســترالیا، ژاپن، کانــادا، نیوزیلند و کره جنوبی در 
اواخر ماه جاری خبر می دهند.به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتر نیز روزنامه 
فایننشــال تایمز در گزارشی به نقل از مقامات ارتش آمریکا اعالم کرده بود 
که ایاالت متحده و ژاپن در حال انجام رزمایش های نظامی مشــترک برای 
ســناریوی تعارض احتمالی با چین بر سر تایوان هستند.آمریکا با استناد به 
رویکرد چرخش به ایندوپاســیفیک و با هدف ممانعت از قدرت یابی چین، 
دســت به اقداماتی از قبیل برگــزاری رزمایش های این چنینی می زند که 
عــالوه بر افزایش جدال دیپلماتیک، بیم رویارویی نظامی دو کشــور را نیز 

در پی دارد.

فرانسه در لبنان به دنبال چیست؟
»امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانســه از زمان وقوع انفجاِر 
بندر بیروت در یکســال پیش برای فعال سازی نقش پاریس در 
پرونده لبنان وارد عمل شــده است که برخی این اقدام را تالش 
برای قیمومیت دوباره بر لبنان ارزیابی می کنند.به گزارش ایرنا، 
ماجرا از عصر سه شــنبه ۱۴ مرداد ماه ۹۹ با وقوع آتش سوزی و 
انفجاری مهیب در یکــی از انبارهای مواد آتش زا در بندر بیروت 
بیروت آغاز شد که باعث انهدام کامل این بندر و کشته شدن بیش 
از ۲۲۰ نفر و زخمی شــدن بیش از شــش هزار نفر دیگر شــد.
گســتردگی انفجار به حدی بود که همگان در داخل و خارج از 
لبنان را شوکه کرد و شورای عالی دفاع لبنان به ریاست »میشل 
عون« رئیس جمهوری این کشور پس از این حادثه تشکیل و سه 
روز عزای عمومی و تعطیلی ادارات در این کشــور را اعالم کرد و 
همزمان اقدامات قضایی برای شناسایی و محاکمه عامالن آن آغاز 
شد.دولت لبنان به ریاست »حسان دیاب« نیز در پی این انفجار 
استعفا داد و پیشبرد امور لبنان را تا معرفی دولت جدید برعهده 
گرفت.امــا این انفجار فرصتی برای دولت فرانســه بود تا با بهره 
برداری از آن برای فعال ســازی نقش خود در پرونده لبنان وارد 
عمل شــود. اوج این سیاست پاریس را می توان در سفر امانوئل 
مکرون رئیس جمهوری فرانسه در شانزدهم مردادماه ۹۹ و سپس 
یازدهم شهریورماه همین سال به فاصله کمتر از یک ماه مشاهده 
کرد.مکرون در این دو ســفرش تالش کرد که دولت فرانسه را در 
کنار ملت لبنان و در برابر به گفته خود طبقه فاسد سیاسی این 
کشور معرفی کند و سپس از طرح خود برای لبنان رونمایی کند.
رئیس جمهور فرانسه در اولین سفر خود به لبنان در سخنانی غیر 
دیپلماتیک و مداخله جویانه با تعیین ضرب األجل برای اصالحات 
سیاســی به مقامات لبنانی اعالم کرد که اگر تا ماه ســپتامبر ) 
شهریور ( اصالحات انجام نشود، خود مسئولیت این اصالحات را 
برعهده خواهد گرفت.مکرون آن زمان در بیروت گفت: ۱ سپتامبر 
)۱۱ شهریور( باز می گردم و اگر تا آن موقع آنها از پس از این کار 
بر نیامدند من مسئولیت اصالحات سیاسی را خود بر عهده خواهم 
گرفت.رئیس جمهور فرانسه ضمن بازدید از مناطق آسیب دیده 
در بندر بیروت، با مردم لبنان اعالم همبســتگی کرد و گفت که 
کمک ها در اختیار مردم خواهد بود و در اختیار مفسدین قرار نمی 
گیرد و لبنــان آزاد بار دیگر برخواهد خاســت.وی افزود: لبنان 
نیازمند تغییر و ساختار سیاسی جدید است و پاریس مستلزمات 
غذایی و بازســازی منازل و کمک های درمانی و پزشــکی را در 
اختیار لبنان قرار خواهد داد.رئیس جمهوری فرانسه تصریح کرد: 
امروز ابتکار عمل سیاســی جدیدی آغاز خواهد شــد و سلطنت 
مفســدان به پایان رسیده و این انفجار شــروع یک دوره جدید 
براساس اصالحات و تغییر نظام و پایان دادن به گسست ها است.

وی اضافه کرد که کمک های بین المللی تحت نظارت ســازمان 
ملل متحد و بطور مســتقیم در اختیار مردم و سازمان های غیر 
دولتی قرار داده می شود.با این سخنان بود که مکرون آغاز مرحله 
جدیدی از سیاست مداخله جویانه فرانسه در قبال لبنان را کلید 
زد و بدنبال آن خبرگزاری »رویترز« ششــم شــهریورماه ۹۹ در 
گزارشی اختصاصی به نقل از یک منبع سیاسی لبنانی نوشت که 
فرانسه طرحی را برای اصالحات اقتصادی و نجات لبنان از بحران 
کنونی ارائه داده است.این خبرگزاری به نقل از منبع یاد شده شده 
افزود: این طرح دو صفحه ای تحت عنوان »نقشه مفهومی« توسط 
ســفیر فرانسه در بیروت به دولت لبنان ارائه شده است.بر اساس 
گــزارش رویترز، اقدامــات ضروری مندرج در این طرح شــامل 
ممیزی بانک مرکزی، انتصاب دولــت موقتی که توانایی اجرای 

اصالحات اقتصادی فوری در لبنان را داشــته باشــد و برگزاری 
انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور در کمتر یک سال دیگر 
بود.به نوشته رویترز، در طرح پیشنهادی فرانسه بر ضرورت توجه 
فوری به چهار بخش کمک انسان دوستانه به منظور واکنش در 
مقابل شیوع بیماری »کووید-۱۹ «، زیرساختها به دنبال انفجار 
بندر بیروت، اصالحات سیاســی و اقتصادی و برگزاری انتخابات 
پارلمانــی زودهنــگام در لبنان تاکید شــد.این طرح همچنین 
خواستار پیشرفت در مذاکرات صندوق بین المللی پول و نظارت 
ســازمان ملل بر کمک های انسان دوســتانه جهانی به لبنان و 
تحقیقات مستقل درباره علت انفجار در بیروت بود.رویترز آن زمان 
نوشت: این طرح می تواند به تعمیق نقش فرانسه در لبنان کمک 
کند و در این ســند تاکید شــده که پاریس نقــش مهمی را در 
بازسازی بندر بیروت، تقویت بخش مراقبت های بهداشتی و اعزام 
تیمــی از وزارت خزانــه داری و بانک مرکزی بــرای حمایت از 
ممیزی های مالی و کمک به ســازمان دهی انتخابات زودهنگام 
پارلمانی با کمک اتحادیــه اروپا در لبنان ایفا خواهد کرد.رییس 
جمهوری فرانسه در دومین سفر خود به لبنان در ۱۱ شهریور ۹۹ 
نیز از قول نیروهای سیاسی لبنان برای تشکیل دولت جدید لبنان 
در طول ۱۵ روز و تهیه نقشه راهی برای اصالحات خبر داد.مکرون 
در عین حال لبنانی هــا را تهدید کرد و گفت که اگر مقام های 
لبنانی به وعده های خود تا پایان اکتبر عمل نکنند، این  موضوع 
عواقبی را در پی خواهد داشت.وی بار دیگر تالش کرد که دولت 
فرانسه را حامی مردم لبنان در برابر طبقه سیاسی حاکم معرفی 
کند و گفت: ما در کنــار مردم لبنان خواهیم ماند اما مقام های 
لبنانی باید از فاجعه انفجــار بیروت درس بگیرند.رئیس جمهور 
فرانسه درباره انتخاب نخست وزیر جدید لبنان نیز گفت: پیشنهاد 
نام نخست وزیر مکلف و تشکیل کابینه جدید و انتخاب اعضای آن 
از اختیارات دولت لبنان می باشــد و »مصطفی ادیب« برگزیده 
گروه های سیاســی اســت.اما مصطفی ادیب نخست وزیر مامور 
تشکیل دولت جدید نیز در نهایت بعد از کمتر از یک ماه نتوانست 
کابینه را تشــکیل داده و از ســمت خود استعفا داد. او دلیل این 

اســتعفا را نبود توافق و هماهنگی سیاســی برای تشکیل دولت 
جدید لبنان اعالم کرد.مکرون در واکنش به این استعفا گفت که 
جریان های لبنانی تعهدات خود در برابر فرانسه و جامعه جهانی 
را محترم نشمردند.در آن زمان برخی تحلیلگران مسائل سیاسی 
لبنان کارشکنی »سعد حریری« و »فؤاد سنیوره« نخست  وزیران 
ســابق و »ســمیر جعجع« رهبر حزب »نیروهــای لبنانی« در 
خصوص تشکیل کابینه ای تکنوکرات را از عوامل شکست دیاب 
دانستند.رئیس جمهور لبنان سپس روز ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ میالدی 
) اول آبان ۹۹( درپی رایزنی با جریان  های سیاسی پارلمان، سعد 
حریری را مامور تشکیل دولت جدید لبنان کرد اما اختالف نظر 
دوطرف و پافشاری بر مواضع درخصوص نوع ترکیب کابینه از آن 
زمان تاکنون مانع از تشــکیل دولت شده است.رئیس جمهوری 
لبنان یکم خردادماه سال جاری در نامه ای به پارلمان این کشور 
از تاخیر در تشــکیل دولت جدید انتقاد کرد و گفت: اکنون ثابت 
شده که )سعد حریری( نخست وزیر مامور تشکیل دولت ناتوان از 
تشــکیل کابینه ای اســت که قادر به نجات و تماس سودمند با 
نهادهــای مالی خارجی و صندوق های بین المللی و کشــورهای 
کمک کننده به منظور تدوین برنامه کمک به لبنان جهت نجات 
این کشور از وضعیت ناگوار فعلی باشد. او همه مهلت های معقول 
برای تشــکیل دولت را نادیده گرفته است.پس از این نامه تالش 
های برخی دیگر از مسئوالن بلندپایه و شخصیت ها و جریان های 
سیاســی برای نزدیک کردن دیدگاهها به منظور تشکیل دولت 
ادامه یافت که جدی تریــن آن در حال حاضر ابتکارعمل »نبیه 
بری« رئیس پارلمان لبنان به شمار می رود.ابتکار عمل نبیه بری 
بر حل و فصل بحران سیاسی بین گروهها و جریان های سیاسی 
این کشــور بویژه بین نهاد ریاست جمهوری و »جبران باسیل« 
رئیس جریان ملی آزاد لبنان از یک ســو و سعد حریری نخست 
وزیر مامور تشکیل دولت از سوی دیگر در خصوص ترکیب کابینه 
تاکید دارد اما اختالفات هنوز پابرجا است.برخی منابع آگاه لبنانی 
یکشنبه این هفته به روزنامه البناء گفتند که اگر رایزنی ها و تالش 
های جاری حزب اهلل با باسیل برای صرف نظر کردن وی از برخی 

شروط به موفقیت نرسد، موضوع کناره گیری حریری از تشکیل 
دولت همچنان مطرح است اما وی منتظر زمان مناسب برای این 
کار است.این منابع گفتند که اگر حریری کناره گیری کند، با نبیه 
بری و نخست وزیران ســابق هماهنگی خواهد کرد و این کناره 
گیری همراه با فعال ســازی دوباره دولت پیشبرد امور لبنان به 
ریاست حسان دیاب به منظور بسترسازی برای برگزاری انتخابات 
پارلمانی آینده خواهد بود که جامعه بین المللی بر اجرای آن در 
زمان تعیین شده اصرار دارد.این درحالی است که همزمان شبکه 
»OTV« لبنــان به نقل از محافل نزدیک به حریری کناره گیری 
وی از تشــکیل دولت را خارج از احتماالت دانست.در سایه این 
تحوالت، دیروز دوشــنبه برخی رســانه های لبنان گوشه ای از 
مرحله جدید دخالت فرانسه در امور داخلی لبنان و برنامه طراحی 
شــده برای این کشور را فاش کردند که ابعاد تازه ای از سیاست 
پاریس در قبال بیــروت را برمال می کند.در این ارتباط، روزنامه 
لبنانی »االخبار« نوشت: با وجود تکذیب »جوزپ بورل« کمیسر 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا در برابر اعضای نمایندگی های 
دیپلماتیک، فرانســوی هــا در پس پــرده در دیدارهای خود با 
نمایندگی های دیپلماتیک سایر کشــورهای اتحادیه اروپا ایده 
قیمومیت بر لبنان را تبلیغ و ترویج می کنند.این روزنامه افزود: در 
سایه انتقادهای مســئوالن اروپایی از نمایندگان طبقه سیاسی 
لبنان، به نظر می رسد که فرانسوی ها این ایده را با توصیف اینکه 
لبنان »کشــوری شکست خورده است« ترویج می کنند.روزنامه 
االخبار نوشت: این امر همزمان با اطالعاتی است که برخی منابع 
دیپلماتیک آگاه فاش کرده اند. ایــن منابع از ایده هایی از زبان 
مسئوالن مصری سخن گفته اند که در اروپا درحال طرح است و 
هــدف از آن برگزاری یک کنفرانس گفت وگوی لبنانی – لبنانی 
مشابه توافقنامه طائف است. این ایده ها هنوز به مرحله در دستور 
کار قرار گرفتن رسمی نرسیده اســت. اروپایی ها نارضایتی هم 
پیمانان اماراتی و ســعودی خود درباره لبنــان را دیده اند. این 
ناراحتــی را می توان از واکنش هایــی که »مصطفی الکاظمی« 
نخست وزیر عراق از »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی دریافت 
کرد، فهمید. براین اساس، ریاض با دخالت برای حل بحران لبنان 
و هرگونه همکاری با حریری مخالفت کرده است.همزمان فرانسه 
برای بدست گرفتن پرونده بازسازی بندر بیروت و بهره برداری از 
منافع اقتصادی آن نیز تالش می کند که ورود امروز یک هیات از 
سندیکای کافرمایان فرانسوی به لبنان در همین راستا ارزیابی می 
شود.به نوشــته روزنامه االخبار، هرچند مسائل ژئوپلوتیک و ژئو 
اقتصادی بر نگاه فرانسه غالب است اما پاریس همچنان از تالش 
های بی وقفه روسیه و چین و حتی آلمان برای نظارت بر فرایند 
بازسازی بندر بیروت و سایر پروژه های آب و برق و حمل و نقل 
لبنان نگران اســت زیرا پاریس با توجــه به روابط تاریخی اش با 
لبنــان، خود را محق تر در این زمینه می داند و دل به این نقش 
آفرینی برای تقویت جایگاه خود در رقابت موجود در شرق دریای 
مدیرانه بســته است.این روزنامه افزود که فرانسوی ها با ذهنیت 
دست اندازی به طور مشــخص بر بندر بیروت و همچنین سود 
اقتصادی آشــکار حاصل از بازســازی،  رفتار می کنند.به نوشته 
االخبار، نگاه فرانسه به لبنان مبنی بر اینکه طبقه سیاسی لبنان 
مســئول فلج شدن کامل این کشور است، باعث شده تا پاریس و 
برخی طرف های اروپایی دیگر ایده نظارت برای بازسازی ساختار 
نظام )لبنان( و وارد کردن فاکتورهای جدیدی را دنبال کنند که 
محرک الزم برای فعال سازی سازوکارهای آن از طریق استفاده از 

اهرم های قیمومیتی بر نهادها و تاسیسات حیاتی خواهد بود.

ســخنگوی کاخ کرملیــن با بیــان اینکه ناتــو یک عنصر 
ثبات زدا اســت که منجــر به تقابل می شــود، گفت تکرار 
اقداماتی مانند تجاوز ناوشکن انگیسی را با واکنش کوبنده،  
پاســخ خواهند داد.به گزارش فارس، »دیمیتری پسکوف« 
سخنگوی ریاست جمهوری شامگاه یکشنبه گفت اقدامات 
تحریک آمیزی مانند تجاوز ناوشــکن انگلیسی به آب های 
سرزمینی این کشور، درخور پاسخی محکم و کوبنده است.

به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، پســکوف طی سخنرانی 
تلویزیونی با بیان اینکــه آن واقعه »یک اقدام تحریک آمیز 
ازپیش برنامه ریزی شــده« بود، گفت واکنــش »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روســیه نشــان داد که تکــرار آن با 
پاسخ مســکو مواجه خواهد شد.وی در این باره توضیح داد: 
»مشخص است که واکنش ما، کوبنده خواهد بود. واشنگتن 
و لندن این اقدام را با هم هماهنگ کرده بودند«.بر اســاس 

این گزارش،  سخنگوی کرملین همچنین افزود که سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(، یک عنصر ثبات زدا در منطقه 
است که منجر به تنش ها می شود اما روسیه همچنان برای 
گفت وگو با این سازمان آماده است.چهارشنبه هفته گذشته 
)دوم تیرماه( نیز یک ناو انگلیسی پس از نقص حریم دریایی 
روســیه در دریای سیاه با شــلیک هشدار کشتی جنگی و 

بمباران اخطار یک جنگنده روس مواجه شد.

کرملین: 
اقدامات مشابه تجاوز ناوشکن 
انگلیسی، سزاوار پاسخی 
کوبنده است
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میوه سپســتان با خاصیت درمانی خارق العاده ای که دارد، مزایای غیر 
منتظره ای برای حفظ ســامتی شما به ارمغان می آورد. میوه سپستان 
سرشار از بسیاری از مواد مغذی مفید مانند ویتامین C و آنتی اکسیدان 
هاست که به کاهش التهاب محافظت از سامت قلب و بهبود خواب به 
عنوان بخشــی از یک رژیم غذایی سالم کمک می کند. میوه سپستان 
حاوی آنتی اکسیدان های زیادی است که به مبارزه با رادیکال های گرم 
و انواع مختلف ســرطان و به جلوگیری از گسترش سلول های سرطانی 
کمک می کند. مصرف سپســتان، طــی دو روز حمات نقرس را تا ۳۵ 
٪ کاهش داده و صرف نظر از جنســیت، وزن بــدن، دارو های ادرار آور 
و اســتفاده از دارو های ضد نقرس، این اثر ثابت ماند. میوه سپستان نیز 

می تواند به ویژه در یک رژیم غذایی سالم برای قلب مفید باشد.

زردی هایی که عدد پایینی دارند خیلی مشــکل ساز نیستند و معموالً 
خود به خود و یا با استفاده از تغذیه مناسب نوزاد برطرف می شوند، اما 
بعضی زردی هایی که در روز های اول تولد ایجاد شده اند یا زردی هایی 
کــه عدد های خیلی باالیی مثل بــاالی ۱۸، ۲۰ و یــا ۲۲ دارند، باید 
جدی گرفته شــوند و برای درمان فوری شان اقدام شود. متاسفانه در 
فرهنگ کشــور ما خانواده ها هنگام مشاهده زردی در نوزاد قصد دارند 
با درمان های سنتی مثل اســتفاده از شیرخشت، خاکشیر و ترنجبین 
یا استفاده از نیشــتر زدن به نوزاد، او را درمان کنند اما ثابت شده این 
نــوع درمان ها نه تنها تأثیری بر درمان زردی ندارند، بلکه منجر به بروز 
عوارضی برای ســامتی نوزاد می شود. انواع زردی هایی که عدد باالیی 

ندارند خود به خود و با گذر زمان بهبود پیدا می کنند.

بــرای اینکه مصــرف قهوه به یک اعتیاد برای ما تبدیل نشــود 
باید به شــکل صحیح و در زمان مناســب از آن استفاده کنیم. 
مقدار مجاز و سالم برای مصرف قهوه، یک فنجان در روز بوده و 
زمان درست نوشیدن آن از صبح تا ۶ عصر است. نوشیدن قهوه 
صبح ناشتا باعث مشکات گوارشی مانند زخم معده، ریفاکس 
و التهاب دیواره معده می شــود. نوشــیدن قهوه با میزان یک یا 
حداکثــر دو فنجــان در روز به بهبود فعالیــت قلب، جلوگیری 
از نارســایی عضات قلب و کاهش بــروز دیابت و آلزایمر کمک 
می کند. قهوه ســبز یکی از مهمترین نوشــیدنی هایی است که 
باعث کاهش اشــتها و افزایش میزان چربی ســوزی می شــود 

همچنین  برای بدن ضرری ندارد.

میوه ای خاص برای درمان میگرن 
و تقویت ایمنی بدن

روش های سنتی برای پیشگیری 
درمان زردی موثر نیست

مقدار مجاز و زمان مناسب برای 
مصرف قهوه

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آثار آتش سوزی در تاالب میانکاله - مازندران

راند دوم فرمول یک اتریش، مکس با امتیازات کامل
بله، فرمول یک بعد از سالها دوباره رقابتی شده است. این حتی برای طرفداران مرسدس و همیلتون هم هیجان انگیز و ارزشمند است. 
مکس ورشــتاپن، روی دور موفقیت قرار گرفته و باز هم در ادامه پیروزی های خود، پول پوزیشــن دومین مسابقه اتریش را کسب کرد. 
شگفت انگیزتر، عملکرد نوریس بود که در رده دوم قرار گرفت. لندو در این فصل عملکردی تحسین برانگیز داشته و فراتر از انتظارها ظاهر 
شده است. فقط کافیست امتیازات و موفقیت های او را با هم تیمی بسیار باسابقه اش، دنیل ریکاردو مقایسه کنید. سومین جایگاه تعیین 
خط باز هم به راننده دیگر ردبول رســید. ســرجیو پرز توانست جلوتر از همیلتون و بوتاس قرار گیرد. در این میان عملکرد جرج راسل 
از تیم ویلیامز هم با کسب رده هشتم جالب بود. این یعنی در تعیین خط، او عملکرد بهتری از رانندگان بسیار نامدارتر فراری، آستون 
مارتین و آلپاین داشت. اولین دور با تصادف خودروی اوکون و خروج او از مسابقه همراه بود. این موضوع باعث ورود خودروی ایمنی به 
پیست شد. در استارت دوباره، نوریس در یک نبرد دوشادوش با پرز، او را از پیست خارج کرد. از این زمان به بعد، فاصله گرفتن بیش از 
پیش مکس ورشتاپن و تاش همیلتون برای عبور از نوریس تنها موارد قابل پیگیری بودند. همیلتون با وجود DRS بارها برای عبور از 

نوریس ناکام ماند. البته هم زمان با اعام جریمه ۵ ثانیه ای نوریس، همیلتون نیز توانست از او عبور کند.

هراس تیم های آسیایی از قدرت ایران
تیم های حاضر در گروه A انتخابی جام جهانی در آسیا از جمله کره جنوبی، ایران را مهم ترین سد خود برای موفقیت در این مسابقات 
می دانند و همگی به قدرت تیم ملی اذعان دارند. همواره قبل و بعد از قرعه کشی مسابقات و همینطور بازی های حساس تیم ملی ایران، 
هواداران، رسانه ها، پیشکسوتان و گاهی بازیکنان و مربیان به تحلیل عملکرد رقبا و سابقه بازی های ایران با کشورهای مختلف می پردازند 
و از این منظر به این موضوع نگاه می شود که چقدر حریف می تواند برای ایران دردسرساز شود. از روزی که قرعه کشی انتخابی جام جهانی 
در آسیا انجام شد، در ایران بحث بر سر این است که هر یک از تیم های گروه چقدر خطرناک هستند و برای تیم ملی تهدیدی جدی به 
شمار می روند؟ با این حال واقعیت است که به همان اندازه که ایران از برخی تیم ها و بازی ها هراس دارد، رقبا هم نسبت به دیدار با تیم 
ملی به خصوص در خاک ایران واهمه دارند. همزمان با تحلیل رقبای تیم ملی در ایران، چنین موجی در کشورهای رقیب هم به جریان 
افتاده و جملگی این تیم ها، ایران را مهم ترین رقیب خود برای رسیدن به جام جهانی می دانند. جالب تر اینکه سابقه بازی  آن ها با ایران در 
سال های گذشته آن ها را با هراس بیشتری مواجه کرده و آن ها مدام از ایران صحبت می کنند. نگاهی به مطبوعات کشورهای حاضر در 

گروه، گواهی بر این مطلب است که ایران به عنوان یکی از آماده ترین تیم های آسیایی، مدعی اصلی این گروه است.

ات ارب بهاری گهر فشانستآری، سمن و الهل روید از خاک گیرم هک فالن گنج از فالنسترد کیسهٔ خود نیب هک ات هچ داری
باالرت از اندیشه و امگنستز اسرار حقیقت مپرس کاین راز بحریست هک بی کنه و بی کرانستای چشمهٔ کوچک بچشم فکرت

گر زانکه زهارانش بادبانستاینجا رنسد کشتئی بساحل
نسترب رپ هک نگردد بلند رپواز مرغیکه ردین پست خاکدا

پیشنهاد

چهره روز

 فرهنگ اصطالحات استعاری 
و نمادین عرفانی

»فرهنگ اصطاحات اســتعاری و نمادین عرفانی« 
تالیف عبدالرضا قریشــی منتشر شــد. این کتاب در 
۳۰۴ صفحه و با قیمت ۱۱۰هزار تومان در نشر سخن 
راهی بازار کتاب شــده اســت. در معرفی ناشر از این 
کتاب عنوان شده است: در فرهنگ حاضر اصطاحات 
استعاری و نمادین عرفان و تصوف با پشتوانه شواهدی 
از متون نظم و نثر عرفانی فارسی، تالیف شده از قرن 
پنجم تا ســیزدهم هجری بررسی شــده و تعاریف 
و مفاهیم آن ها که از دل متون اســتخراج شــده در 
اختیار مخاطب قرار گرفته است. در نوشته پشت جلد 
می خوانیم: عارفان و صوفیان برای بیان بهتِر مقصوِد 
خود و رعایت اصل رازداری و پوشیده گویی، و نیز بهره 
بردِن بیشــتر از ظرفیت واژه ها و عبارات، نظام اصطاح سازی خود را بنیان گذاشتند. اینان عاوه 
بــر این که خود به وضع اصطاحات و تعبیرات تازه پرداختند، بســیاری از اصطاحات را از قرآن 
و منابع دینی اخذ کردند. برخی را از دانش هایی چون فلســفه و کام گرفتند. بخشــی دیگر را از 
فرهنگ عامه به وام گرفتند و سرانجام بسیاری از اصطاحات شعر و ادب فارسی، کنایه ها، نمادها 
و استعاره های ادبی را به استخدام خود درآوردند. این اصطاحات را می توان اصطاحات استعاری 
و نمادین نامید. اهل عرفان و تصوف از این اصطاحات برای بیان ویژگی ها و جمال محبوب ازلی 

که به وصف درنمی آمد، بهره فراوان برده اند.

سپیده کاشانی
سرور اعظم باکوچی معروف به سپیده کاشانی شاعر، 
ترانه ســرا و مقام دار فرهنگی اهل ایران بود. ســپیده  
کاشــانی  از سال  ۱۳۴۷ همکاری  خود را با مطبوعات  
کشــور آغاز کرد. پس  از آن ، بیشــتر مجله هایی  که  
صفحات  ادبی  پرباری  داشــتند، اشــعار او را به  چاپ  
رســاندند. او از ۱۶ ســالگی با اقامــت در تهران به 
عرصه شــعر و ادبیات ایران وارد شد و در سال ۱۳۵۲ 
نخستین مجموعه اشعارش را با نام » پروانه های شب 
« منتشــر کرد. بنا به نقل قول آشنایان؛ در پاسخ  به  
مشــتاقانی  که  تکرار چاپ  »پروانه  های  شب « را از او 
می خواستند، پاســخ  می داد: »من  شعر دیروز خود را 
قبول  ندارم . از چاپ  این  کتاب  که  یک ســال  گذشته  
است !« بسیاری از شاعران بزرگ همچون مشفق کاشانی ، یاور همدانی و... از آشنایان و همکاران 
او بودند. او در ســال ۱۳۵۸ خورشیدی ، به سازمان رادیو دعوت شد و نخستین شعرش در رادیو 
) خاک آزادگان( خوانده شد.شــعر خاک آزادگان او را در فارسی درس یازدهم پایه ی دهم نظام 
جدید آموزشی، نیز آورده اند. پیده کاشانی به دو شیوه کاسیک و نو شعر می سرود و سروده های 
او پس از وفاتش در دو کتاب » سخن آشنا « و » هزار دامن گل سرخ « به چاپ رسید. او در سن 

۵۶ سالگی دارفانی را وداع گفت و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. 

فرهنگ

در حالی که در آمریکا ۳ فیلم جدید به صورت گســترده اکران شــدند، اما »ســریع و خشن ۹« 
همچنان صدرنشــین گیشه این کشور باقی مانده است. گیشــه این هفته آمریکا رکورد شکنی 
نکرده؛ اما در مقایسه با سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. این افزایش فروش به لطف 
فیلم های جدیدی مثل انیمیشــن »بچه رئیس ۲« و فیلم دلهره آور »پاکســازی ابدی« و کمدی 
»زوال« رقم خورده است. فیلم هایی که هر کدام گروه های متفاوتی از مخاطبان را در بر می گیرند. 
همچنین عملکرد فیلم های مهم دیگری از جمله »سریع خشن F۹( »۹( و »یک مکان ساکت ۲« 
در این امر تاثیرگذار بوده اســت. از آنجا که گیشه آمریکا هنوز تاش می کند آسیب های پاندمی 
کرونا را جبران کند، فروش چهارم ژوئیه امســال نسبت به دوران قبل از پاندمی کمتر بوده است. 
بدون اکران فیلم های باک باســتری که معموالً باعث استقبال مردم در گیشه تابستانه می شد و 
با در نظر گرفتن اینکه هنوز ۲۰ درصد سینما های آمریکا تعطیل هستند، فیلم های گیشه آمریکا 
۷۱ میلیون دالر فروخته اند. طبق آماری که کام اسکور ارائه داده، گیشه آمریکا در این بازه زمانی 
همیشــه فروشی بین ۱۵۰ الی ۲۰۰ میلیون دالر داشته است. به استثنای سال ۲۰۲۰ که بخش 
عمده ای از سینما ها تعطیل شدند و فروش کلی سینماهای آمریکا در آن دوران )تابستان( به ۱.۵ 

میلیون دالر رسید.

»سریع و خشن 9« صدرنشین گیشه 
آمریکا باقی ماند
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