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پویش بی آبی و بی برقی وزارت نیرو!
وزارت نیرو ۱۴ هفته اســت که پویشــی به نام هرهفته الف - 
ب-ایران به راه انداخته، پویشــی که جزو افتخارات دولت بوده 
برای آب و برق رســانی به نقاط مختلف کشــور، اما این روزها 
چیزی که مردم میبینند و احســاس می کنند با نتیجه ای که 
مد نظر این پویش بوده متفاوت اســت.به گزارش ایسنا، گرمای 
زودرس، نبــود نیروگاه های برق آبی و حضور ناخوانده رمزارزها 
بهانه ای شــدند تا صنعت برق بار خود را بر دوش آن بگذارد و 
خاموشــی را مهمان خانه های مردم کند. هرچند که نمی توان 
این دالیل را به طور کامل نادیده گرفت اما به اعتقاد کارشناسان 
قطعا اگر مدیریت درســت وجود داشــت اوضاع کشور اکنون 
اینگونه نبود.وقوع خاموشی های پی در پی و البته بدون برنامه 
و اطالع قبلی، مشکالت زیادی را برای صنوف مختلف به وجود 
آورده و بســیاری از مردم در اطراف تهران و اســتان های دیگر 
نســبت به این مساله معترض شــده اند، هرچند که ظاهرا این 
موضوع چندان برای وزارت نیرو در اولویت قرار نداشــت و قرار 
بــود صبح امروز قطار پویش به راه بیفتد امادر لحظات آخر این 
قطار متوقف و باالخره وزیر نیرو عازم جلســه اضطراری ســتاد 
مدیریت برق شد.سوالی که مطرح می شود این است که باتوجه 
به اینکه از زمستان سال گذشته هشدارها برای تابستان سخت 
در حوزه برق از سوی همین مسووالن داده می شد چرا چاره ای 
برای آن نیندیشــیدند؟! آنطور که اعالم کردند رمزارزهای مجاز 
و غیر مجاز ۲۰۰۰ مگاوات را به خود اختصاص دادند اما کشــور 
اکنــون با ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق مواجه بوده و نکته جالب 
این است که اردیبهشت ماه امسال میزان کمبود ۳۰۰۰ مگاوات 
اعالم شده بود و ی دو ماه این عدد ۷۰۰۰ مگاوات افزایش یافته 
است!ســوال دیگری که مطرح می شود این است که باتوجه به 
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و کاهش ساعت فعالیت مغازه ها 
و حتی دورکاری کارمنــدان چگونه میزان مصرف برق افزایش 
یافته اســت؟ حتی اگر فرض کنیم که گرمای زودرس موجب 
افزایش استفاده از وســایل سرمایشی و مصرف برق شده است 
بازهم تعطیلی بســیاری از مراکز باید روی این موضوع اثر می 
گذاشت.آن طور که محمد حسن متولی زاده - مدیرعامل شرکت 
توانیر در روزهای اخیر اعالم کرده مشکل این است که برق ارزان 
را در اختیار مشترکان قرار می دهیم. طبق گفته های او امسال 
گرمای بسیار شدید باعث شد تا مصرف برق افزایش یابد و این 
افزایش در ابعاد مختلفی صورت گرفته اســت،  حدود ۵۰۰۰ تا 
۶۰۰۰ مگاوات مصرف چاه های کشاورزی است. مساله ی بعدی 
دســتگاه های سرمایشی بوده که بسیار زودتر از موعد وارد مدار 

شدند و ۴۰ درصد از مصارف را به خود اختصاص دادند.
بــه گفته مدیرعامل توانیر  اگر پیک را ۶۰ هزار مگاوات در نظر 
بگیریم حجم زیادی از ســوی وســائل سرمایشی به این بخش 
اختصاص یافته اســت. همچنین مراکز استخراج رمزارز نیز که 
حجم آن بســیار گسترش یافته ۲۰۰۰ مگاوات از میزان مصرف 
را شامل می شــود. حدود یک ماه آینده شرایط اضطراری است 
و امید می رود با کمک مردم از این شــرایط عبور کنیم، مسئله 
بعدی ما برای روزهای آتی اســت که گرمای شدیدتری در تمام 
نقاط کشــور اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین، حساسیت این هفته 
و هفته آتی بیشتر اســت و باید توجه دقیق تری صورت گیرد. 
این مقام مسوول صنعت برق همچنین با اشاره به اینکه امسال 
بارها اعالم شد سال ۱۴۰۰ از چند جهت سالی استثنایی است، 
گفت: گرمای بی ســابقه در ایران و اغلب کشورهای جهان عامل 
اصلی رشد مصرف برق بود.اما موضوعی که در این شرایط بحرانی 
قابل توجه است سکوت وزیر نیرو طی روزهای اخیر بوده، ظاهرا 
آخرین صحبت های اردکانیان در مورد برق و شــرایط موجود 
مربوط به دوم تیرماه و دوازدهمین هفته پویش هر هفته-الف-

ب-ایران می شــود؛ او در آن مراســم گفت: این روزها  شرایط 
گرمای شدید هستیم، این در حالی است که هنوز در آغاز فصل 
تابســتان قرار داشــته و افزایش مصرف را شاهدیم به نحوی که 
پارســال در ۳۱ تیرماه اوج بار حدود ۵۸ هزار مگاوات را سپری 
کردیم و قله مصرف پارســال ظرفیت ۵۸ هــزار و حدود ۳۰۰ 
مگاوات را داشــت اما دیروز و امروز پیک بار به نزدیکی  ۶۲ هزار 
مگاوات رسیده و هنوز در آغاز این فصل هستیم.به گفته او چهار 
سالی که حاوی دو سال از خشک ترین سال های نیم قرن اخیر 
و دو سال از تر سال ترین سال ها بود. مدیریت چنین سال هایی، 
مدیریت ویژه ای اســت و در عرصه کار بین بخشی آب و انرژی 
کارنامه بسیار خوبی از همدلی در سطح مدیران در داخل دولت 
و خارج از آن انجام شد. ان شاهلل با تدابیری که اندیشیده شده با 
تالش شبانه روزی تالشگران صنعت برق کشور چه در سازمان 
دولتــی و چه در بخش خصوصی، همکاران دســت اندرکار در 
نیروگاه های بــرق آبی، فعالین صنعت، همــکاری و هماهنگی 
اســتانداران بــرای جابجایی های ضروری بــار و از همه مهم تر 
هوشــیاری و آگاهی و همیاری مــردم در بخش های خانگی و 
تجاری بتوانیم با حداقل مشکل این فصل گرم و خشک را سپری 
بکنیم.با تمام این اوصاف این روزها به نظر می رسد تدابیر وزیر 
نیرو جواب نداده و اکنون جز برچســب مدیریت نادرست نمی 
توان نامی دیگر برای شرایط موجود گذاشت چراکه قطعا وقوع 
خاموشی ها قابل پیش بینی بود و دولت باید کاری اساسی برای 
آن می کرد و اکنون نیز باید پاسخگوی خسارات و مشکالتی که 

در پی قطع برق برای مردم به وجود می آید باشد.

نگــاه

ســخنگوی دولت گفت: خرابکاری در یکی از مراکز ســازمان انرژی اتمی 
منجر به آســیب انسانی و تجهیزاتی نشــده و آنچه اتفاق افتاده این است 
که سقف یکی از سوله ها خسارت مختصری دیده است.به گزارش خبرنگار 
مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر دیروز )سه شنبه( در نشست خبری 
خود با اهالی رسانه که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد درباره ارزیابی 
خود از مذاکرات ایران و عربســتان اظهار داشــت: مذاکرات میان ایران و 
عربســتان سعودی با اعتقاد راســخ ما در اولویت دادن به همسایگان آغاز 
شــد. ما همچنان معتقد هستیم که گفتگو به ویژه بین جوامع درون امت 

مسلمان تنها راه شایسته برای حل و فصل اختالفات میان آنها است.
وی عنوان کرد: در گفتگوهایی که تا کنون بین دو طرف انجام شده مسائل 
میان دو کشــور از موضعی دوستانه و با حسن نیت به بحث گذاشته شده 
و پیشرفت هایی هم حاصل شــده است. ما درک می کنیم که در برخی 
موارد ممکن اســت اختالفات، پیچیدگی هایی داشته باشد که حل آنها به 
زمان نیاز دارد.سخنگوی دولت با بیان اینکه ما این گفتگوها و ادامه آن تا به 
حداقل رساندن اختالف نظرها را مثبت ارزیابی می کنیم، گفت: ما همواره 
آمادگی داریم که با تکیه بر حسن نیت متقابل و تامین منافع و رفع نگرانی 
هــای دو طرف این گفتگو را با جدیت ادامــه بدهیم.ربیعی تصریح کرد: 
سیاســت جمهوری اسالمی ایران سیاست مشخص تحت عنوان سیاست 
همسایگی و منطقه گرایی اســت و امنیت منطقه و عدم سوء استفاده از 
کشــورها به بهانه های امنیتی حضور همه کشورهای منطقه در کنار هم 
است.ســخنگوی دولت در رابطه با انتشــار تصاویری در فضای مجازی از 
خرابکاری در یک سوله مربوط به سازمان انرژی اتمی، گفت: این خرابکاری 
ها منجر به آسیب انسانی و تجهیزاتی نشده و آنچه اتفاق افتاده این است 
که ســقف یکی از سوله ها سوراخ شده اســت و زمانی که سقف در حال 
تعویض بوده، عکس گرفته شده است.ربیعی بیان کرد: تصویری که بعد از 
برداشتن سقف صورت گرفته و تفاسیر صورت گرفته درست نیست. اصل 
خبر درست است اما خرابکاری منجر به آسیب به تجهیزات مهمی نبوده و 
اصال نتوانسته است تجهیزات را مورد هدف قرار دهد. ما به این مساله آگاه 
بودیم و اولین بار هم نیست که متوقف کردن تالش های ایران از سوی تنها 

کشوری که از قطع گفتگوها منتفع می شود صورت می گیرد.

خرابکاری در یکی از ســاختمان های انرژی اتمی باعث آسیب به 
تجهیزات نشده است

وی در رابطه با اقدام خرابکارانه در یکی از ســاختمان های سازمان انرژی 
اتمی ایران واقع در اطراف کرج در روز بیست و سوم ژوئن تاکید کرد: اصل 
خرابــکاری را تایید می کنم و این خرابکاری منجر به آســیب قابل توجه 
انســانی و تجهیزاتی نشده است.سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه آسیب 
مختصری به ســقف یکی از ســوله ها وارد شــده که در حال تعویض آن 
هســتند، گفت: عکس هوایی که در برخی رسانه ها از آسیب وارده به این 
سایت منتشر شده، در واقع تصویری است که بعد از برداشتن سقف جهت 
تعمیر ،  به صورت عکس هوایی گرفته اند.ربیعی افزود: تفاسیر انجام گرفته 
در فضای رسانه ای دقیق نیست و تا کنون همه شاهد بودند هر خرابکاری 

صورت گرفته توان ایران افزایش یافته است.

روحانی به همه وزرا دستور داده با رئیس جمهور منتخب همکاری 
کنند

وی در خصوص محور دیدارهای وزیران دولت دوازدهم در روزهای گذشــته با 
رئیس جمهور منتخب خاطرنشان کرد: دولت از اولین روز پس از مشخص شدن 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، خود را مکلف دانسته که کمال همکاری را با 
رئیس جمهور منتخب به منظور آماده شدن برای تکمیل فرایند انتقال قدرت 
صورت دهد.سخنگوی دولت بیان کرد: در این راستا، رئیس جمهور دستور داد 

که همه وزرا نهایت همکاری را از جمله در انتقال تجربیات و تشریح وضعیت 
موجود به تیم رئیس جمهور منتخب به عمل آورند.ربیعی اضافه کرد: دیدارهای 
اخیر وزرا که با هماهنگی آقای رئیســی انجام گرفته در همین راســتا و برای 
انتقال داده ها و اطالعات مهم به رئیس جمهور منتخب بود.وی با بیان اینکه 
دولت کماکان به وظیفه خود و مطابق با نیازهای دولت آینده متعهد اســت، 
گفت: دولت از هیچ سطحی از همکاری با آقای رئیسی و نمایندگانی که ایشان 

در زمینه های مختلف معرفی کرده اند، دریغ نخواهد کرد.

مگر معاونت اقتصادی رئیس جمهور جای تخصیص ارز است؟
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص ادعای یکی از نمایندگان 
مجلس مبنی بر از بین بردن اسناد تجاری ارزهای ۴۲۰۰ در نهاد ریاست 
جمهوری، بیان کرد: من بنای پاسخ به ادعاهایی که بارها بی اساس بودن 
آنها به اثبات رســیده، ندارم.ربیعی ادامه داد: متاســفانه این روزها شاهد 
تعدد افرادی هســتیم که نه می دانند و نــه می خوانند ولی دچار پرگویی 
شــده اند. اما در مورد سوال خاص شــما در مورد معاونت اقتصادی و ارز 
۴۲۰۰ تومانی متاسفانه از آن روزنامه قدیمی این انتظار می رفت که سوال 
با پختگی بیشــتری صورت می گرفت.سخنگوی دولت تصریح کرد: مگر 
معاونت اقتصادی رئیس جمهور جای تخصیص ارز اســت؟ در مورد اینکه 
معاونت اقتصادی شــرکتی را  معرفی کند برای ارز ۴۲۰۰ تومانی،  معلوم 
است که طراح سوال فاقد هر گونه دانشی در مورد چگونگی تخصیص ارز و 
فرآیند های آن بوده است.ربیعی خاطرنشان کرد: نباید سوال هایی که هم 
فاقد صحت بوده و با یک بررسی ساده معلوم می شود و هم با روح و روان 
جامعه بازی می کند را مطرح ســاخت. فارغ از اینکه سوال شما فاقد هر 
گونه مبنایی است. الحمداهلل آنچه که به وفور داریم دستگاهای نظارتی و 
اطالعاتی است که به همه جزییات اشراف دارند.سخنگوی دولت ادامه داد: 
بنابراین جایی برای چنین نگرانی ها و اینگونه شایعه پراکنی های بی اساس 

نیست و موضوع مطرح شده از اساس تکذیب می کنم.

اگر تحریم نبود، واکسن بیشتری وارد می کردیم
ســخنگوی دولت در پاسخ به این ســوال که این روزها از ۸ نوع واکسن در 
کشــور رونمایی شده اســت که وارد پیک پنجم کرونا شده، چرا هیچکدام 
از این واکســن ها تزریق نمی شــود و زمان تزریق واکسن برکت چه زمانی 
اســت؟ گفت: اجازه بدهید سوال شما را اصالح کنم. تاکنون درباره آغاز به 
کار مراحل تحقیقات یا مراحل تولید ۸ واکســن، صحبت شده است و صرفا 
تاکنون فقط از دو واکســن پاستور و برکت رونمایی شده است. بقیه موارد، 
نامزد واکسن کرونا هستند لذا جزو سبد واکسن محسوب نمی شوند و فعال 
مراحــل بالینی را طی می کنند.ربیعی گفــت: برکت هم تاکنون ۲ میلیون 
دوز واکسن تولید کرده و این تعداد واکسن هم، در مرحله طی کردن تست 
پایداری و تست فنی است. بعد از این مراحل نیز، باید برچسب گذاری شده 
و بعد از آن آماده تزریق می شــوند. تعداد واکســن برکت که این مراحل را 
طی کرده باشند، تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار دوز بوده که آن هم توزیع شده 
اما ورود محموله های بیشــتر،  نیازمند طی کردن مراحلی اســت.وی ادامه 
داد: امیدواریم که در روزهای آتی این فرایندها نیز با موفقیت طی شــده و 
این میزان واکسن نیز وارد سبد واکسن های کرونا در کشور بشود.سخنگوی 
دولت تصریح کرد: ما مردم را در جریان مشکالت و موانع خرید واکسن قرار 
دادیم و عنوان کردیم که دالیل برخی تاخیرها در واردات واکســن تصمیم 
کشــورهای واردکننده بود که مشکالتی در این زمینه داشتند.ربیعی تاکید 
کرد: برخی عنوان کردند که واردات واکســن خالف حمایت از تولید است 
اما واردات ضروری بود و اگر تحریم نبود بیشــتر وارد می کردیم. وی افزود: 
ظریف نیز پیگیر این مساله است و تولید و واردات واکسن همزمان ادامه دارد.

ادامه در صفحه دوم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 

معادلنیمیازدرآمدمالیاتی،فرارمالیاتیصورتمیگیرد
فاصله زیاد میان دستمزدها و هزینه  های واقعی؛

چرا بسته  های معیشتی کمکی به 
حل مشکل اقتصادی نمی  کند؟

ورود بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بین بانکی

پولهایپارکشدهروانهبورسمیشوند؟

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: فاصله بین دســتمزدها و هزینه های واقعی زیاد است که علت 
آن تورم اســت. می توان تورم را کنترل کرد ولی راه آن افزایش تولید اســت. دولت وقتی می بیند برای 
هزینه های نفت خود نیاز به ریال دارد آن را از بانک مرکزی می گیرد، این پیش فروش نفت که پول آن 
از بانک مرکزی گرفته می شود باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود. مسعود دانشمند در مورد افزایش 
تورم و کاهش قدرت خرید اظهار کرد:  شــاخص فالکت عبارت از جمع شــاخص بیکاری و تورم است. 
سازمان کار جهانی می گوید اگر کسی یک ساعت در هفته کار مستمر داشته باشد بیکار تلقی نمی شود 

اما ما چنین تعریفی نداریم....

101 شهر قرمز شدند

سناریوییبرایقطعیآبداریم؟

منتظرخاموشیهایبیشترباشید!
باتوجه به آخرین صحبت های سخنگوی صنعت برق روال خاموشی ها تا یک هفته آینده ادامه دارد و تا 
زمانی که مصرف باال باشد و حوادث در شبکه رخ دهد نیز نمی توان زمان خاموشی ها را به طور دقیق اعالم 
کرد.، چند روزی است که خاموشی اوج گرفته که عدم اطالع رسانی مناسب و دقیق آن موجب اعتراض به 
حق مردم شده است و آنطور که مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت برق در این باره گفته در این 
شرایط تمام تاسیسات صنعت برق شامل نیروگاه ها، خطوط انتقال و شبکه های توزیع به صورت پرفشار در 
حال استفاده است که همین باعث افزایش حوادث در شبکه می شود.به گفته وی وقتی مصرف برق بیش 
از پیش بینی ها افزایش می یابد، نمی توانیم خاموشی ها را براساس جدول زمانبندی اعمال کنیم و اضافه 
بر این در این شرایط حوادث شبکه هم افزایش می یابد که خاموشی های برنامه ریزی نشده را به دنبال 
دارد.ســخنگوی صنعت برق همچنین از افزایش واردات برق به کشور تا ۶۵۰ مگاوات خبر داد و گفت: با 
تمهیداتی که بکار بسته شده است، در روزهای آینده، شرایط تا حدی بهبود خواهد یافت.به گنفته وی سه 
روز بسیار گرم را پشت سرگذاشتیم و براساس پیش بینی هواشناسی تا حدود یک هفته آینده نیز شاهد 
تداوم گرما در کشور هستیم. هر یک درجه افزایش دمای هوا باعث باالرفتن ۱۵۰۰ مگاواتی مصرف برق 
می شود، تامین این میزان برق که به نیاز مصرف افزوده می شود، در شرایط کنونی  بسیار سخت است.
وی با بیان این که در حال حاضر  نیروگاه های کشور توان تولید ۵۴ هزار مگاوات برق را دارند، خاطرنشان 
کرد: در حالی که روز گذشته نیاز مصرف رکورد بسیار سنگین و بزرگی را ثبت کرد و به ۶۶ هزار و ۲۵۰ 
مگاوات رسید  که نسبت به اوج بار سال گذشته حدود ۸۰۰۰ مگاوات و نسبت به روز مشابه سال گذشته 
۱۰ هزار مگاوات بیشتر است.سخنگوی صنعت برق اذعان کرد: باوجود کمک های صنایع، کشاورزان و همه 
مشترکان در برنامه های مدیریت بار، تولید نیروگاه ها به دلیل کاهش منابع آبی، پاسخگوی نیاز مصرف 
نیست و مجبور به اعمال خاموشی برنامه ریزی شده در بخش خانگی هستیم.رجبی مشهدی تاکید کرد: به 
طور قطع مدیریت مصرف توسط مشترکان خانگی بسیار موثر است.   به ویژه در وسایل سرمایشی که باعث 
افزایش شــدید مصرف می شود در صورتی که کولرهای گازی روی دمای ۲۵ درجه تنظیم و از دور کند 
کولرهای آبی اســتفاه شود، شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.سخنگوی صنعت برق همچنین در خصوص 
تامین برق بیمارستان نیز با تاکید براین که بیمارستان ها هیچگاه در اولویت قطعی برق نبوده و نخواهد 
بود، مگر آنکه حوادثی رخ دهد که منجر به قطع برق بیمارســتان ها شود، گفت: بیمارستان ها مجهز به 

دیزل اضطراری هستند که در شرایط قطعی برق بالفاصله وارد مدار می شود.
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تهراندلتاییشد
معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران گفت: دلتا یا همان ویروس جهش یافته 
هندی کرونا در بیماران تهرانی هم مشاهده شده و به عبارتی این بیماری وارد پایتخت شده است.دکتر نادر توکلی 
روز دوشنبه ایرنا افزود: وضعیت بالینی بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی موید این موضوع است که نوع دلتای 
ویروس کرونا به تهران نیز نفوذ کرده است. وی ادامه داد: هرچند امکان بررسی بیماران از لحاظ ابتال به این ویروس 
جهش یافته هندی، وجود ندارد اما شــواهد موجود بر این موضوع داللت دارد که رفتار فعلی ویروس در بیماران 
متناسب با دلتا یا همان ویروس جهش یافته هندی است.توکلی تاکید کرد: با وجود اینکه شدت ابتال و عفونت دلتا 
نسبت به ویروس انگلیسی بیشتر بوده و این ویروس مسری تر است، خوشبختانه مرگ و میر بر اثر این جهش بیشتر 
نشده است.معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران ادامه داد: دقت تست های پی 
سی آر برای تشخیص دلتا، خیلی زیاد نیست و باید بیشتر به عالئم بالینی برای تشخیص بیماری توجه کرد.توکلی 
اظهار داشت: عالیم اولیه ویروس جهش یافته هندی موسوم دلتا، شبیه سرماخوردگی است و آبریزش بینی، گلودرد 
و احتقان بینی مهمترین عالئم اولیه ابتال به کرونای هندی به شــمار می رود.وی ادامه داد: هرچند توصیه های 
قبلی مانند رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک برای مقابله با بیماری کرونا موثر است اما مهمترین 
راهکار مقابله با آن پوشش کامل واکسیناسیون در کشور است.معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا 
در کالن شــهر تهران تاکید کرد: در حال حاضر مهمترین راهکار مقابله ای با کرونا حتی دلتا، به واکســینه شدن 
مردم برمی گردد و این کار باید با شتاب بیشتری انجام شود.توکلی، در شرایط فعلی به مردم توصیه کرد که فاصله 
گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، عدم حضور در تجمعات و شستن مرتب دست ها را برای مقابله با کرونا رعایت 
کنند.  از شنبه هفته جاری شهر تهران و برخی از شهرهای دیگر استان تهران مانند دماوند و فیروزکوه در وضعیت 
قرمز کرونایی قرار گرفتند و اکنون شــاهد افزایش روند بیماری کرونا در این مناطق هستیم.احتمال ورود ویروس 
کرونای هندی موسوم به دلتا به ایران اولین بار در استان خوزستان مخابره شد. فرهاد ابول نژادیان رییس دانشگاه 
علوم پزشکی اهواز دوم تیر ماه با اعالم افزایش آمار ابتال به کرونا در استان های جنوبی کشور، خطر اصلی را شیوع 
نوع دلتا کرونا ویروس عنوان کرد.به گفته وی، خطر اصلی شــیوع نوع جهش یافته یا متاسیون یافته این ویروس 
موسوم به دلتا کرونا است که بسیار خطرناکتر است و اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند، شاهد یک پیک 
جدید بسیار گسترده تر و پیچیده تر از پیک قبلی کرونا در استان های جنوبی کشور از جمله خوزستان خواهیم بود.
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خرابکاری در یکی از مراکز انرژی اتمی باعث آسیب به تجهیزات نشده است
پیشنهادی به رئیس جمهور منتخب نداده ایم

ســخنگوی دولت در پاسخ به این ســوال که آیا از کابینه دولت فعلی پیشنهادی برای 
حضور در دولت منتخب دریافت شده است؟ گفت: تاکنون از مجاری رسمی دولت هیچ 
پیشنهادی دریافت و منتقل نشــده است و اگر هم احیاناً چنین پیشنهاداتی بوده بطور 
شــخصی به وزرا و شاید برخی مدیران ارائه شــده که من از آن بی اطالع هستم.ربیعی 
تاکید کرد: همانطور که قبال هم گفته ام اگر رئیس جمهور منتخب، دولت را به عنوان یک 
شخصیت حقوقی مورد مشــورت قرار دهند، دولت خود را مکلف می داند که برادرانه و 
دلسوزانه نظرات خود را در این خصوص ارائه کند اما تاکنون دولت مستقاًل وارد این فرایند 

نشده و چنین قصدی هم ندارد.

دولت سیزدهم به همه تعهدات برجام پایبند خواهد بود
ســخنگوی دولت در پاسخ به این ســواالت که  آیا مسئولیت احیای برجام در مذاکرات 
وزارت خارجه با تیم آقای رئیســی از ســوی دولت آتی پذیرفته شــده و آیا دولت کنار 
گذاشته شده است؟ گفت: تصمیم گیری درباره مذاکرات احیای برجام در سطوح عالی، زیر 
نظر و هدایت مقام معظم رهبری و در شورای عالی امنیت ملی انجام می گیرد.وی ادامه 
داد: اینکه چه کســی و در کدام دولت مذاکره نهایی انجام خواهد شد بستگی به تامین 
نظر جمهوری اسالمی ایران و اراده سیاسی طرف آمریکایی است. در حال حاضر، تغییری 
در تیــم مذاکره کننده رخ نداده و می توانم بگویم که روند مذاکرات به ویژه در خصوص 
مسائل دشوار و فنی به پایان رسیده است.ربیعی گفت: ایران برخالف دولت آمریکا، دولت 
را به عنوان یک موجودیت حقوقی یکپارچه و مستمر می بیند که در برابر همه تعهدات 
بین المللی که دولت های پیشــین سپرده اند، پایبند است.سخنگوی دولت تاکید کرد: به 
این ترتیب، اگر توافق در دولت دوازدهم انجام بگیرد، بدون تردید دولت ســیزدهم بنا به 
ایــن قاعده حقوقی به همه تعهدات پایبند خواهد بود.وی ادامه داد: تجربه نشــان داده 
جمهوری اسالمی ایران نه در گذشته توافق ها و تعهدهای بین المللی خود را نقض کرده 
و نه در آینده چنین قصدی خواهد داشت. امیدواریم سایر طرف ها نیز با همین صراحت 
و شفافیت، به گسست ناپذیری تعهدات بین المللی خود به رغم تغییر دولت ها تصریح 

کنند و به وظایف قانونی خود پایبند بمانند.

برای مهاجران افغانستانی، اردوگاه های مرزی ساخته ایم
ســخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سیستان و بلوچستان و هورالعظیم 
و همچنین وضعیت بازارها گفت: آنچه مطرح کردید، بیش از آنکه ســوال از سخنگوی 
دولت باشد، مشابه بیانیه های سیاسی است،  برای همین به نظر می رسد کار رسانه ای را 
بــه کار جناحی تقلیل داده اید که این به نظرم خوب نیســت و به دور از اصول حرفه ای 
اســت.ربیعی تاکید کرد: در رســانه ها و شــبکه های اجتماعی خیلی حرف های دیگر 
هم می زنند، امیدواریم آنها هم ببینید. اما همین سیســتان بلوچستانی که شما گفتید، 
در یک ســال و نیم اخیر، ۸۰۰ تخت بیمارستانی به اســتان اضافه شده است، ظرفیت 
دستگاه های اکسیژن ساز، دو و نیم برابر شده است؛ ظرفیت آی سی یو دو برابر شده و همه 
این زیرساخت ها صورت گرفته است. اما چرا وضعیت کرونایی استان اینطور شده است؟ 
چون اوال این نوع ویروس که کرونای دلتا نامیده شــده، براساس نظر کارشناسان قدرت 
ســرایتش ۱۰ برابر ویروس های کرونای قبلی است. از طرف دیگر، اگر تست افراد مبتال 
به انواع قبلی ویروس کرونا فقط تا یک هفته اول منفی بود، ویروس دلتا متاسفانه تا ۲۹ 
روز خود را در تســت نشان نمی دهد و همین،  زنجیره ابتال را گسترده تر کرده است.وی 
ادامه داد: دیروز با مســئوالن سالمت و استاندار صحبت می کردم. از بین ۱۰۰ نفری که 
به طور غیرقانونی از مرز وارد شده اند و به کشور آمده اند، ۵۰ نفر کرونای مثبت بوده اند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: مســاله ناامنی ها در افغانستان و مهاجرت های اجباری، ما 
را وادار به ســاخت اردوگاه های کنار مرز کرده اســت. بنابراین همه این عوامل دست به 
دســت هم داده تا شرایط در این اســتان، سخت تر باشد.ربیعی تاکید کرد: با وجود این، 
اقدامات الزم انجام شــده اســت از جمله اینکه تیم های واکنش سریع وزارت بهداشت 
آنجا مستقر شده اند. نماینده وزارت بهداشت هم برای مشاوره و مدیریت بیماری در این 
استان مستقر شده است. از ظرفیت درمانگاه ها نیز برای بستری موقت استفاده می شود 
تا ورودی بیمارســتان ها برای آن دســته از مبتالیانی که برای درمان نیاز به بستری در 
شــرایط ویژه ندارند، کاهش یابد.وی ادامه داد: تست های کرونا در یک مرحله به ۱۵۰۰ 
تســت افزایش یافت که از شنبه مجددا به ۲۵۰۰ تست روزانه افزایش یافته است. تردد 
بین شهری در شهرها محدود شده و حتی در برخی شهرها تردد درون شهری نیز ممنوع 
شده است. همچنین ورود و خروج به استان در حال کنترل است.سخنگوی دولت تاکید 
کرد: درباره هورالعظیم هم ظاهرا شما درجریان کم آبی و خشکسالی نیستید! امسال در 
اثر خشکسالی ۲۵ درصد کاهش آب داریم.ربیعی گفت: هورالعظیم ۵ تا حوزه آبی دارد. 
حوزچه های شماره یک و ۵  حدود ۵۰ درصد آب دارد. ارتفاع این دو حوزچه چون خیلی 
زیاد اســت، حتی در بهار هم به طور کامل آب گیری نمی شوند. برای جبران کمبود آب 
این دو حوزه، چند روزی اســت آب کرخه را باز کرده اند. سه حوزه دیگر هورالعظیم هم 
۸۰ درصــد آب دارند.وی ادامه داد: امــا اینکه تصاویری پخش کردند که گاومیش ها در 
هورالعظیم تلف شده اند، آن گاومیش ها مربوط به خاک عراق در هورالعظیم بود و طرف 
کشــور همسایه هم تعهداتی دارد اما در هورالعظیم ســمت ایران به خاطر خشکسالی ، 
متاســفانه مقداری ماهی از بین رفت که با روانه شدن آب کرخه، از تداوم این فاجعه نیز 
جلوگیری شد.ســخنگوی دولت ادامه داد: اما در خاتمه می خواهم به عبارت اینکه دولت 
را به رها کردن امور متهم می کنید، اشاره کنم. این نظر دوستانی است که در این هشت 
ســال، هر روز صفت و دروغی به شیوه غیراخالقی علیه دولت ساخته اند و ظاهرا در ماه 
های آخر هم قرار است »رهاکردن« مطرح باشد!ربیعی گفت: یک اشکالی حتما به دولت 
وارد است که مشکالت مان را نگفتیم، از چالش ها و تنش ها حرف نزدیم تا آرامش مردم 

مخدوش نشود.

نمایندگان رئیسی در کمیته تطبیق متن توافق وین با منافع ملی حضور دارند
وی در پاســخ به این ســوال که روند مذاکرات وین در چه مرحلــه ای قرار دارد و نتایج 
این جلســات چه بوده است؟ گفت: مذاکرات وین شاهد پیشرفت های خوبی در بسیاری 
از موضوعات بوده اســت، اما قابل انکار نیســت که اختالف نظرهایی در خصوص برخی 
موضوعــات وجــود دارد. هرچند وجود اختالف نظر در خصــوص موضوعات باقیمانده، 
لزوما به معنای بن بســت در مذاکرات نیست.سخنگوی دولت گفت: چارچوب مذاکرات 
بین المللی به گونه ای اســت که در صورت وجود اراده سیاســی از ســوی همه طرف ها، 
مذاکرات تا زمان دســتیابی به یک توافق که تامین کننده نظر همه طرف ها باشد ادامه 
خواهد یافت.ربیعی تاکید کرد: در خصوص مذاکرات وین نیز همینگونه خواهد بود. آنچه 
بدیهی است اینکه جمهوری اسالمی ایران، هیچ توافقی که تامین کننده منافع ملت ایران 
نباشــد را نخواهد پذیرفت.وی ادامه داد: اصول و مواضع کلی مدنظر جمهوری اسالمی 
ایران از ابتدای مذاکرات به صورت صریح به طرف های مقابل منتقل شده است. چارچوب 
کلی این است که آمریکا باید ابتدا تحریم های خود را لغو کرده، در ادامه، لغو تحریم های 
آمریکا راستی آزمایی شود و سپس ایران اقدامات جبرانی خود را متوقف و اجرای تعهدات 
هسته ای خود را از سر گیرد.سخنگوی دولت گفت: البته پایداری تعهدات طرف خارجی 
هم برای ایران مهم است. نحوه اجرایی شدن این چارچوب - که  البته در خصوص کلیات 
آن درک مشــترکی بین طرف ها وجود دارد- یکی از موضوعات باقیمانده در مذاکرات 

اســت.ربیعی اظهار کرد: هدف مذاکرات وین، از ابتدا موضوع بازگشت آمریکا به برجام از 
طریق لغو تحریم های این کشــور و بعد از آن اجرای کامل برجام از سوی همه طرف ها 
بوده است. پیش نویس همه متون مذاکراتی نیز در همین راستا تهیه و مورد مذاکره قرار 
گرفته است.وی ادامه داد: در مورد کمیته بررسی و تطبیق متن نهایی توافق ایران و ۴+۱ 
با منافع ملی، جلسات این کمیته طبق روال خود برگزار می شود و آقای عراقچی و صالحی 
نیز در این جلسات حضور دارند. این کمیته، یک روال مشخص و سازوکاری طبیعی در 
داخل کشور است.سخنگوی دولت گفت: کمیته مذکور یک کمیته »میان بخشی« است 
و از مجلس شورای اسالمی، دولت و شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان رئیس جمهور 
منتخب در آن حضور و وظیفه تطبیق مذاکرات با قانون مصوب مجلس را بر عهده دارند.

مراکز غیر مجاز استخراج رمزارزها برق یک پنجم تهران را مصرف می کردند
ربیعی درباره علت خاموشی های اخیر اظهار کرد: براساس آمار وزارت نیرو از ابتدای سال 

جاری، افزایش قابل مالحظه دما منجر به افزایش شدید مصرف برق شده است.
وی ادامه داد: حدود ۴۰ درصد مصرف برق کشور در تابستان نیز صرف وسایل سرمایشی 
می شود؛ لذا از این بابت فشار بسیار زیادی به شبکه برق وارد خواهد شد. در همین مدت 
مصرف صنایع و کشاورزی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل مالحظه ای 
داشــته است و همین موضوع میزان آسیب پذیری تاسیسات را افزایش داده چون فشار 
شدیدی روی تاسیسات صنعت برق وجود دارد.سخنگوی دولت گفت: پدیده نوظهور رمز 
ارزها که بیش از چند هزارمگاوات از برق شــبکه را به صورت غیر مجاز مصرف می کنند 
عامل دیگری است. البته خوشبختانه شناسایی آنها با هماهنگی واحدهای ذیربط در حال 
انجام است. تاکنون ۳۷۸۰ مرکز غیرمجاز که بالغ بر ۵۷۰ مگاوات یعنی یک پنجم برق 

تهران را مصرف می کردند، کشف شده است.

تعدادی از نیروگاه های برق آبی از مدار تولید خارج شده اند
ربیعی تاکید کرد: به دلیل خشکســالی کم ســابقه ذخیره آب ســدها به شدت کاهش 
یافته و تعدادی از نیروگاه های برق آبی نیز از مدار تولید خارج شــده اند. به علت کم آبی 
فشــار به چاه های آب باعث افزایش مصرف برق شده است.وی ادامه داد: براساس اطالع، 
اوج مصرف برق در این روزها به حدود ۶۶۰۰۰ مگاوات رســیده اســت درحالیکه تولید 
نیروگاه های حرارتی و برق آبی مجموعاً ۵۲۰۰۰۰ مگاوات است لذا نیاز به کاهش مصرف 
توســط صنایع و کشاورزی و عموم مردم بسیار اهمیت دارد.سخنگوی دولت با اشاره به 
عدم ســرمایه گذاری الزم به علت تحریم ها گفت: با وجود این، دولت یازدهم و دوازدهم 
۲۹ هزار مگاوات برق به تولید اضافه کرده اســت.ربیعی تاکید کرد: اعمال خاموشی های 
خارج از برنامه به دلیلی افزایش شدید مصرف و منفی شدن تراز تولید و مصرف که باعث 
عملکرد خودکار رله های فرکانسی به منظور جلوگیری از بروز خاموشی گسترده می شود، 
است. با عملکرد این رله ها تعدادی از مشترکان بی برق می شوند که در جداول خاموشی 
اعالم شــده نبوده اند.وی ادامه داد: حوادث ناخواسته در شبکه به دلیل مصرف زیاد برق 
رخ می دهد و تا رسیدن نیروی انسانی در محل حادثه و تعویض یا تعمیر تجهیزات آسیب 
دیده مدتی زمان می برد.ســخنگوی دولت تصریح کرد: خروج نیروگاه ها از مدار تولید به 

دلیل آسیب دیدن قطعات در حین تولید بوده که امری طبیعی است.

مذاکره با طالبان در سطوح عالی نظام تصمیم گیری می شود
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره محور مذاکرات دولت با طالبان در دو سال گذشته گفت: 
مذاکرات در این زمینه تصمیمی اســت که در ســطوح عالی گرفته می شود و در جهت 

منافع ملی است.

روحانی در مراسم افتتاح طرح های مناطق آزاد:
بابتقطعیبرقازمردمعذرخواهیمیکنم

رئیس جمهــور با بیــان اینکه اگر مردم بابت بی برقی دچار مشــکل شــدند، 
عذرخواهی می کنم، گفت: البته وزارت نیرو در این موضوع مقصر نیســت ولی 
باید بیاینــد و به مردم توضیح دهند.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االســالم 
حســن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح های اقتصادی و زیربنایی 
مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی در مناطق آزاد کیش، ارس، ماکو و انزلی پس از 
اســتماع گزارش پیرامون افتتاح پروژه ای در بندر چابهار اظهار داشت: به لحاظ 
زیرساختی، توسعه شهری، آموزشی و بهداشتی در چابهار تحوالت بسیار خوبی 
رخ داده است.روحانی عنوان کرد: بسیار خوشحال هستیم که امروز پروژه هایی 
در چابهار و مناطق دیگر افتتاح خواهد شــد. افتتاح پروژه در بندر چابهار برای 
ما جایگاه و اهمیت خاص و ویژه ای دارد زیرا این بندر جایگاه استراتژیک دارد.

رئیس جمهور تاکید کرد: بندر چابهار در آینده جزء بنادر درجه یک و بسیار مهم 
واردات و صادرات در کشور ما و مسیر ارتباطی برای آسیای مرکزی و همچنین 
مناطق دیگر جهان خواهد بود.رئیس جمهور در ادامه این مراسم گفت: در اینجا 
الزم می دانم از همه مناطق آزاد کشــور که فعــال بودند و مناطقی آزادی که 
دولت تالش کرد مجلس شــورای اسالمی آنها را تصویب کند، تشکر کنم. ۱۵ 
منطقه آزاد افزوده شده است و فکر می کنم این مناطق آزاد در اقتصاد و اشتغال 
کشور اثر بسیار خوبی داشته باشد.روحانی افزود: مناطق آزاد در ابتدای دولت با 
این نقیصه که بیشتر وارد کننده بود تا صادر کننده مواجه بود. برخی از مناطق 
مانند چابهار و قشــم زمینه برای صنایع صنعتی، معدنی سنگین مانند فوالد و 
پتروشیمی دارند و وارد عمل شدند.وی خاطرنشان کرد: قشم، چابهار، کیش و 
اروند مناطق جنوبی ما هستند که فرصت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری 
دارند. پروژه تکمیل راه آهن باید ادامه پیدا کند. ما در منطقه شلمچه اتصال راه 
آهن خرمشهر به بصره را داریم که کار سیاسی آن و توافق با کشور عراق انجام 
شده و سرمایه گذاری آن و زمین ها مهیا شده است و امکان دارد راه آهن جنوب 
را به راه آهن عراق که به سوریه متصل است، اتصال دهد؛ یعنی ما خلیج فارس 
را به خاورمیانه پیوند می دهیم.روحانی تصریح کرد: یکی از کارهای عظیم ما این 
است که بتوانیم در یک روز ۵ تا ۷ راه آهن مهم را به افتتاح برسانیم که یکی از 
آنها راه آهن خاش است و از لحاظ مالی این پروژه تامین شده است اما در اجرا 
مقداری عقب ماندگی بوده است که امیدواریم بخشی از آنها در ماه های آینده 
افتتاح و به موجب آن چابهار به دریای خزر، ترکمنســتان و در آینده به آستارا 
متصل شود.وی اضافه کرد: راه آهن رشت-کاسپین هم بسیار برای ما مهم است 
و اشکاالت طبیعی زمین مانع از افتتاح سریع تر شد و پیش بینی ما این بود که 
سال گذشته به افتتاح خواهد رسید. خوشبختانه این طرح ها اجرایی شده است. 
البته راه آهن شــلمچه به بصره تا قسمت بصره مشکلی ندارد اما پلی در بصره 
هست که مانع محسوب می شود و امیدواریم برطرف شود تا مردم در ایام اربعین 
و غیر اربعین بتوانند راحت به کربال سفر کنند.رئیس جمهور عنوان کرد: کارهای 
اســتراتژیک زیادی در این افتتاح ها صورت گرفته است و در بحث زیرساخت 
در طول این ۸ ســال، کارهای زیرســاختی ما دو برابر شده است و اگر برخی 
طرح ها اجرایی شــود کارهای زیرســاختی ما ۱۰ برابر سال ۹۲ خواهد شد که 
کار عظیمی است.روحانی تاکید کرد: از طرف دیگر اینکه مرتب گفته می شود 
تراز تجاری ما مثبت است، نشان دهنده واردات و صادرات همزمان است. اینکه 
تولید، جهش تولید و رفع موانع مطرح می شــود پایه اساسی آن جذب سرمایه 
اســت و ابتدا باید دل سرمایه گذار را به دســت آورد و سرمایه را جذب کرد و 
در کنار آن باید تکنولوژی روز و بازار روز را به دســت آورد.وی بیان کرد: شعار 
افزایش تولید خوب اســت اما باید در مقام عمل تالش شود این شعار عملیاتی 
شود. سال ۹۹ سال سختی برای ما بود و با توجه به شرایط کرونا و تحریم این 
شعار را عملیاتی کردیم و اگر این موانع نبود بهتر عملیاتی می شد. منطقه آزاد 
ما نقش خوب و ارزشــمندی در این زمینه داشته است.رئیس جمهور با اشاره 
بــه کمبود برق و بی برقی در طول این روزها تصریح کرد: این موضوع نشــان 
داد ســرمایه گذاری در این زمینه چه اندازه اهمیت دارد. ما برق را بیش از نُرم 
دولت های قبل اضافه کردیم اما می بینید وقتی هوا گرم می شود و با خشکسالی 
مواجه می شویم این موضوع با پیک همراه است و مردم رنج می کشند. شرایط 
سختی در بیمارستان ها، برای کســبه ها و مردم ایجاد می شود.روحانی با بیان 
اینکه اینها نعمت هایی است که بعد از نداشتن آدم متوجه آنها می شود، تاکید 
کرد: وقتی چند ســال برق و آب هست آدم اهمیت آنها را فراموش می کند. ما 
امسال با خشکسالی بی سابقه مواجه شدیم و در بارندگی نسبت به سال گذشته 
۵۲ درصد کاهش داشــتیم. روز گذشته با اردکانیان صحبت کردم، وی توضیح 
می داد ۷ هزار مگاوات نیروی برق آبی ما کامل قطع شــده و دو توربین ما که 
فعال است ممکن است به خاطر خشکسالی از کار بیافتد.وی ادامه داد: نیروگاه 
هزار مگاواتی بوشــهر ما با مشکل مواجه شده و از مدار خارج شد؛ البته دیشب 
به مدار بازگشت و در این شــرایط برای مردم رنج فراوان ایجاد می شود. ما در 
تابســتان مشکل آب و برق داریم و در زمستان مشکل گاز. البته امسال مشکل 
گاز نداشتیم و در این زمینه توسعه داشتیم.رئیس جمهور گفت: در زمینه برق 
مصرف باال رفته که دلیل آن گرمای زیاد اســت و خشکسالی فقط منحصر به 
ما نیســت و خیلی از کشــورها درگیر خشکسالی هستند. تولیدات صنعتی ما 
نسبت به سال گذشــته ۵۰ درصد افزایش داشته و این موضوع باعث افزایش 
مصرف می شــود و رمز ارزها و موارد دیگر هم اثرگذار هســتند.روحانی با بیان 
اینکه دستور برگزاری جلسه ویژه ای در زمینه مشکالت برق، برای عصر امروز 
داده شده است، گفت: مردم باید ساعت خاموشی را بدانند تا قبل از آن بتوانند 
برنامه ریزی و پیش بینی کنند. ما ناچار به خاموشــی شدیم تا برق کشور دچار 
افت ناگهانی و در پی آن کل برق کشــور با مشکل مواجه نشود.وی با اشاره به 
اینکه با دســتور خاموشی در این روزها، مشکالتی برای مردم ایجاد شده است، 
تصریح کرد: بخاطر این مشکالت، از مردم عذرخواهی می کنم و از آنها خواهش 
می کنم با ما همراهی کنند. وزارت نیرو مقصر نیست اما باید در رادیو و تلویزیون 
مشکل را برای مردم توضیح دهد. ما باید راه حل این مشکل را پیدا و عملیاتی 
کنیم. خواهش ما این اســت که مردم همراهی کنند و ساعات قطعی برق باید 

برای مردم از پیش مشخص باشد.

امیر کاویانی:
پاسخمابهتهدیداتمهلکخواهدبود

جانشــین فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: پیام ما به دوستان صلح و امنیت 
است اما اگر کشور و گروهی نگاه تهدید آمیز به جمهوری اسالمی ایران داشته 
باشــد، واکنش ما به آنها ضربات مهلک خواهد بود.به گزارش خبرگزاری مهر، 
امیر دریادار حمزه علی کاویانی جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران با حضور در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش وضعیت آمادگی، 
توان رزمی، عملیاتی و اطالعاتی یگان های ناو تیپ زیرســطحی این منطقه را 
مــورد ارزیابی قرار داد و ضمن گفت وگوی چهره به چهره با کارکنان، بر حفظ 
آمادگی توان رزمی تاکید کرد.وی با تاکید بر روحیه باالی کارکنان جان بر کف 
منطقه یکم امامت در راستای انجام ماموریت های محوله برای مقابله با تهدیدات 
احتمالی، گفت: امروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در آمادگی 

کامل قرار دارد.

امیر حیدری:
ارتشتاپایانمشکالتکنارمردم
سیستانوبلوچستانمیماند

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه تا پایان مشــکالت مردم سیســتان و بلوچستان در 
کنارشــان خواهیم بود، گفت: ارتش سه بیمارستان سیار در شــهرهای زاهدان، خاش و زابل برپا 
می کند.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، صبح دیروز 
با حضور در اســتان سیستان و بلوچستان در خصوص اجرای ماموریت نزاجا در این استان، گفت: 
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، در راستای مبارزه با بحران ایجاد شده در 
استان سیستان و بلوچستان به بنده مأموریت دادند که ان شاءاهلل تا پایان کرونا و رفع بحران آب در 
کنار شــما عزیزان باشیم.وی با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش، همواره تداعی گر شعار ارتش فدای 
ملت بوده اســت، افزود: امروز خدمت مردم عزیز سیستان و بلوچستان رسیده ایم تا عاشقانه به این 
عزیزان و مرزداران والیت و کشــور کمک کنیم، تا ان شاءاهلل بحران کرونا را پشت سر بگذارند و به 
شرایط مطلوب بازگردند.فرمانده نیروی زمینی ارتش اضافه کرد: برابر تدابیر فرمانده معظم کل قوا 
و ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش، حفظ و حراست از مرز افغانستان و ایران به 
نیروی زمینی ارتش واگذار شده و ما هم اکنون با چند تیپ در مرز مستقر شدیم و به امیر سرتیپ 
دوم غالمعلیان فرمانده قرارگاه عملیاتی جنوب شرق نزاجا ماموریت داده ایم تا با به کارگیری لشکر 
۸۸ زاهدان و تیپ هایی که از سایر یگان ها مستقر خواهند شد، امنیت مرز مشترک ایران و افغانستان 
را تامین کند.امیر حیدری گفت: ما هم برای تامین امنیت با رویکرد محرومیت زدایی و تســریع در 
امدادرسانی به این استان آمده ایم و در کوتاه ترین زمان بعد از ابالغ در مرز مستقر شدیم و ان شاءاهلل 
تا پایان بحران در خدمت مردم فهیم سیستان و بلوچستان خواهیم بود.وی با اشاره به اینکه نیروی 
زمینی ارتش همواره در مشکالت و بالیای طبیعی در کنار مردم بوده است، خاطرنشان کرد: ارتش 
تجربه خوبی در کمک به مردم در بالیای طبیعی همچون زلزله و سیل دارد و اکنون هم با به وجود 
آمدن بحران کرونا و موضوع آب در سیستان و بلوچستان، تا برطرف شدن مشکالت در کنار مردم 
عزیز این استان خواهیم بود.فرمانده نیروی زمینی ارتش، افزود: نیروی زمینی ارتش از زمان شروع 
شــیوع کرونا، ۲۸ بیمارســتان و ۱۲ هزار کادر درمان خود را در خدمت مردم قرار داد و در مسیر 

خدمت، عاشقانه شهدایی را تقدیم انقالب و کشور کرد.

کریمی فیروزجایی:
غربیهابهماناروزدند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: از آنجایی که دولت در این 
هشت سال تمام تخم مرغ ها را در سبد مذاکره و برجام گذاشت، آمریکایی ها 
و اروپایی ها مدام به کشورمان نارو زدند.علی کریمی فیروزجایی در گفتگو 
با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه 
کشــور را با رشــد اقتصادی مثبت به دولت آینده تحویل می دهیم،گفت: 
دولتمردان امروز به دنبال فرار از پاســخگویی هستند در حالی که باید به 
ملت درباره عملکردشــان پاسخ دهند و بگویند که نتیجه اقدامات آنان در 
این هشت ســال چه بوده است.وی بیان کرد: این مباحثی که دولتمردان 
مطرح می کنند، صرفاً یک ادعا است و قابل اثبات هم نیست. آنان پاسخی 
ندارند که بــه مردم دهند و به همین جهت به دنبال فرافکنی هســتند.

عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: اگر از روز اول 
دولتی ها به فرمایشات مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام مبنی بر توجه 
به سیاست های اقتصاد مقاومتی و فرصت های داخلی توجه می کردند، قطعاً 
وضعیت اقتصادی کشور به اینجا نمی رسید.کریمی فیروزجایی متذکر شد: 
دولتمردان تمام تخم مرغ ها را در سبد مذاکره و برجام گذاشتند و به همین 
دلیل آمریکایی ها و اروپایی ها مدام به کشــورمان نارو زدند.وی تاکید کرد: 
اگر دولتمردان مســیری غیر از مذاکره و توجه به غربی ها را در این هشت 
سال پیش می گرفتند، قطعا وضعیت کشور اینچنین نمی شد و دولت آینده 
باید توجه به ظرفیت های داخلی را ســرلوحه خود قرار دهد.نماینده مردم 
بابل در مجلس شورای اسالمی با تاکید مجدد بر اینکه دولت سیزدهم باید 
تمرکز خود را روی فرصت های داخلی کشــور معطوف کند، تصریح کرد: 
دولتمردان آینده بدانند که کشتی نجات کشور به ویژه در زمینه اقتصادی، 
توجه به ظرفیت های داخلی خودمان است و نباید با نگاه به خارج از کشور 

و غربی ها به دنبال حل و فصل مشکالت کشور باشیم.

تاکیدرییسیواسدبرگسترش
همهجانبهروابطمیان
تهرانودمشق

در گفت و گوی تلفنی رئیس جمهور منتخب و بشــار اسد بر 
گســترش همه جانبه روابط میان تهران و دمشق تاکید شد.به 
گزارش ایســنا به نقل از  روابط عمومــی دفتر رئیس جمهور 
منتخب، ســید ابراهیم رئیسی شــامگاه دوشنبه در گفتگوی 
تلفنی بشار اسد رئیس جمهور سوریه، با تبریک انتخاب مجدد 
وی به عنوان رئیس جمهور ســوریه گفــت: ایران در حمایت 
از دولت و ملت ســوریه برای تثبیت امنیت و تحقق پیشرفت 
همچون گذشــته تردیــدی به خود راه نمی دهد. رئیســی با 
بیان اینکه موضوع فلسطین عامل وحدت مسلمانان و موجب 
همگرایی ملت های مســتقل اســت،  افزود:  این دوراندیشی 
شما بود که حتی در اوج تهاجم تروریست ها به سوریه، کشور 
شما در حمایت از مردم فلسطین تردیدی به خود راه نداد.وی 
تصریح کرد: دولت جدید برای مشارکت فعال، گسترده و موثر 
در بازسازی سوریه برنامه دارد. رئیسی گفت: جا دارد از قهرمان 
مبارزه با تروریســم و نماد پیوند راهبردی ایران و سوریه یعنی 
شــهید سردار سلیمانی یاد کرده و برای همه شهدای مقاومت 
درخواست علو درجات کنم.بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز 
در ایــن گفتگوی تلفنی با تبریک انتخاب آیت اهلل رئیســی از 
سوی مردم ایران گفت: برگزاری موفق این انتخابات را به شما 
و جمهوری اســالمی ایران تبریک می گویم.بشــار اسد اظهار 
امیــدواری کرد که با آغاز به کار دولــت جدید ایران روابط دو 
کشور در همه زمینه ها گسترش یابد.رئیس جمهور سوریه با 
اشــاره به روابط تاریخی و دیرینه ایران و سوریه ، اظهار داشت: 
هر گاه یکی از دو ملت ایران و ســوریه تحت فشار و محاصره 
قرار گرفتند، به حمایت از یکدیگر برخاسته اند و ملت و دولت 
سوریه همواره قدردان حمایت ها و پشتیبانی های ایران است.

بشــار اسد همچنین با تاکید بر اینکه ملت های ایران و سوریه 
همواره در کنار یکدیگر از مســاله فلســطین به عنوان عامل 
اتحاد همه مســلمانان و عدالتخواهان جهان و نیز حقوق ملت 
مظلوم یمن حمایت کرده اند، خاطرنشان کرد: ملت سوریه در 
موضوعات مختلف همواره حامی و پشتیبان حقوق ملت ایران 

بوده و خواهد بود.

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: بــه فضل الهی 
وضعیت امنیتی مرزها در همه شــاخص ها از رشد مثبت 
و اطمینان بخشی برخوردار است.به گزارش خبرگزاری مهر، 
نشست فرماندهان و مسئوالن ارشد نیروی سپاه، با حضور 
سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
برگزار شد.در این نشست که صبح دیروز در ستاد فرماندهی 
نیروی زمینی سپاه برگزار شد، سردار محمد پاکپور فرمانده 
نیروی زمینی ســپاه و نیز فرماندهــان قرارگاه های تابعه 
این نیــرو، در گزارش هایی جداگانه، وضعیت آمادگی های 
دفاعی و نظامی در جغرافیای ماموریتی را تشــریح کردند.

ارزیابی و بررسی تحرکات و رویدادهای امنیتی، تبادل نظر 
پیرامون موضوعات مختلف امنیتــی، دفاعی و نظامی در 

تامین امنیت پایدار و تعمیق اشراف اطالعاتی بر تحرکات 
در مناطق پیرامون کشــور از دیگر بخش های این نشست 
با حضور رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح بود.سرلشکر 
باقری در این نشســت با قدردانــی از اهتمام و تالش های 
خستگی ناپذیر نیروی زمینی سپاه در تامین امنیت پایدار 
در مناطق ماموریتی مرزی به ویژه در شمال غرب و جنوب 
شرق کشور، گفت: به رغم توطئه ها و نقشه های دشمنان در 
توسعه تهدید در مناطق مرزی و پیرامونی کشور عزیزمان 
که برای جبران شکســت های زنجیــره ای خود در منطقه 
دنبال می شود، به فضل الهی وضعیت امنیتی مرزها در همه 
شاخص ها از رشد مثبت و اطمینان بخشی برخوردار است 
و این نشــانگر تالش موثــر، کارآمد و نتیجه بخش نیروی 

زمینی ســپاه و ســایر نیروهای عهده دار مأموریت امنیت 
مرزی است.وی با تحســین اقدام و همت باالی سرلشکر 
حسین سالمی در دوره جدید فرماندهی سپاه برای ارتقای 
تــوان و آمادگی های یکان های مــردم پایه نیروی زمینی 
ســپاه و تاکید بر دستاوردهای راهبرد امنیت مردم محور، 
به تاثیرگذاری مشــارکت و نقش آفرینــی مردم بومی در 
امنیت مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: اقدامات مردم یاری 
و حمایت از اقشــار محروم و کم برخوردار و بهره گیری از 
ظرفیت های گوناگون عمرانی و خدماتی نیروهای مسلح در 
کمک به دولت و محرومیت زدایی، راهبردی است که تجلی 
و تاثیر آن در جغرافیای ماموریتی نیروی زمینی ســپاه به 

خوبی نمایان و آشکار است.

سرلشکر باقری:

وضعیت امنیتی مرزها از رشد مثبت و اطمینان بخشی برخوردار است
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گزیده خبر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 

معادلنیمیازدرآمدمالیاتی،فرارمالیاتیصورتمیگیرد
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با انتقاد از فرار مالیاتی به 
میزان 50 درصد درآمدهای مالیاتی و 370 هزار میلیارد تومان 
معوقات مالیاتی، از وجود 800 میلیون حساب بانکی با سرانه هر 
ایرانی 10 حساب خبر داد و گفت: متأسفانه 4 میلیون پوز فعال 
بدون پرونده مالیاتی داریم.به گزارش خبرنگار فارس، محمدرضا 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
دیروز )سه شنبه 15 تیر( در نشست خبری با موضوع ابالغ قانون 
جدیــد مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشــت: با توجه به اینکه 
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ظرف دو روز گذشته از سوی 
رئیس مجلس به دولت ابالغ شده، چند نکته در این باره وجود 
دارد.وی درباره این نکات افزود: سابقه مالیات بر ارزش افزوده به 
ســال 1366 بازمی گردد، اما به دلیل شرایط جنگی و اقتصادی 
آن زمان، اجرای این قانون امکان نداشــت، ولی در سال 1386 
دولت مجدداً الیحه مالیات بر ارزش افزوده را تقدیم مجلس کرد 
و ســال 87 با اســتفاده از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی این 
موضوع در کمیســیون اقتصادی تصویب شد و تقدیم شورای 
نگهبان شــد؛ قراربود اجرای این قانون به صورت آزمایشــی و 
پنج ساله باشد،  اما این موضوع تا سال 96 همچنان وجود داشت.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: الیحه اصالح 
قانون مالیات بر ارزش افزده و دائمی کردن آن در ســال 1396 
مجدداً در دســتورکار مجلس قرار گرفــت و باالخره در دو روز 
گذشته این قانون ابالغ شد. پورابراهیمی گفت: از مجلس دهم تا 
مجلس یازدهم موضــوع اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده و 
بررســی آن طول کشید و حدود 50 جلسه در اتاق بازرگانی در 
این باره برگزار شــده و بعد از آن در مجموع در مجلس دهم و 
مجلس یازدهم 70 جلســه کمیســیون اقتصــادی به صورت 
تخصصی در این باره برگزار شــد که در این نشست ها محتوای 
الیحــه و اظهارنظر فعاالن بخش هــای خصوصی و اقتصادی و 
سندیکاهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفت: 17 جلســه علنی مجلس برای بررسی 
اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده برگزار شده است و درنهایت 
در اردیبهشت سال 99 این قانون به تصویب نهایی مجلس رسید 
ولی به دلیل ایرادات شــورای نگهبان به آن چهار بین شــورای 
نگهبان و مجلس به منظور رفع ایرادات، این مصوبه مجلس رد و 
بدل شــدد.وی گفت: در رویکرد مباحث مالیاتی در کشور باید 
اقدامات جدیدی را در دستورکار قرار می دادیم که یک نمونه آن 
مالیات بر ارزش افزوده بود که می بایست آن را اصالح می کردیم 
و با توجه به وضعیت درآمدهای بودجه ای کشــور، این موضوع 
اجتناب ناپذیر است.وی افزود: 180 هزار میلیارد تومان برآوردو 
پیش بینی مالیاتی در سال 99 بود که بیش از این رقم و معادل 
199 هزار میلیارد تومان شامل 120 هزار میلیارد تومان مالیات 
مستقیم و 72 هزار میلیارد تومان مالیات کاال، خدمات و ارزش 
افزوده محقق شــد.وی افزود: براســاس پیش بینی های صورت 
گرفته بنا داریم که سهم مالیات ارزش افزوده را بیش از مالیات 
مســتقیم کنیم، این در حالی است که در الیحه بودجه 1400 
رقم 375 هزار میلیارد تومانی برای منابع مالیاتی درنظر گرفته 
شده اســت که 150 هزار میلیارد تومان آن مالیات مستقیم و 
بقیه آن مالیــات بر عملکرد اســت. پورابراهیمی تصریح کرد: 
مالیات بر ارزش افزوده به مرور زمان قرار است به یک دوم مالیات 
رســیده و سهم آن بیش از این میزان شود.وی گفت: مالیات بر 
عملکرد برای کمک به فعاالن اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد 
و مالیات بــر ارزش افزوده را افزایش خواهیم داد، این در حالی 

است که سال گذشته 5 درصد مالیات بر عملکرد را برای کمک 
بــه واحدهای تولیدی کم کردیم که ایــن اتفاق برای اولین بار 
صورت گرفت و تالش کردیم به تولید در کشــور کمک کرده و 
سهم مالیات مصرف کنندگان را افزایش دهیم. وی خاطرنشان 
کرد: گزارش سال 1399 نشان می دهد که سهم مالیات به تولید 
ناخالص کشــور 5.5 درصد است که میزان پائینی است و البته 
بخشی از دالیل آن مربوط به فرار مالیاتی است. در حالی که در 
کشــورهای منطقه این ســهم 15 تا 20 درصد اســت.رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در پایان برنامه ششم توسعه 
سهم مالیات به تولید ناخالص کشور بایستی به 10 درصد برسد، 
این در حالی است که این رقم هم اکنون 5.5 درصد است که این 
نشان می دهد که دولت فقط به نیمی از وظایفش در این موضوع 
عمل کرده است. عدم اجرای قانون فعلی و قدیم دلیل اصلی فرار 
مالیاتی در کشور محسوب می شود.پورابراهیمی خاطرنشان کرد: 
به اندازه 50 درصد درآمد مالیاتی، فرار مالیاتی قطعی در کشور 
داریم که عمال نیمی از درآمدهای مالیاتی در بخش فرار مالیاتی 
از منابع دولت حذف شده اســت.وی گفت: 200 هزار میلیارد 
تومــان معافیت هــای غیرقانونی مالیاتی داریم که قرار اســت 
ســاماندهی شوند، 370 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در 
کشــور داریم که مربوط به مطالبات ســازمان امور مالیاتی از 
صندوق توسعه ملی در تسعیر نرخ ارز است.وی گفت: 150 هزار 
میلیارد تومان مطالبــات مالیاتی داریم که پرونــده برای آنها 
تشکیل شده است. پورابراهیمی با اشاره به ابالغ قانون پایانه های 
فروشگاهی در پایان سال 98 گفت: متأسفانه این موضوع تاکنون 
اجرایی نشــده است.وی با انتقاد از اینکه 10 میلیون پوز مجوز 
اخذ فعالیت در کشور دریافت کرده اند که 4 میلیون از نها پرونده 
مالیاتی ندارند و عماًل فرار مالیاتی محسوب می شود، گفت: قطعا 
در دولت ســیزدهم به این موضوع رســیدگی می شود.رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس خاطرنشــان کرد: 800 میلیون 
حساب بانکی در کشور وجود دارد که متوسط سرانه هر ایرانی 
10 حساب است و امکان رصد این حساب ها وجود ندارد. حساب 
های زیادی در کشــور وجــود دارد که از آنهــا مالیات گرفته 
نمی شــود اما آنها فعالیت واقعی اقتصادی دارند.وی خاطرنشان 
کرد: بیشــترین مشکالت قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده بر 

عملکرد فعاالن تولیدی و اقتصادی بود که در قانون جدید سهم 
درآمدهای شــهرداری ها و دهیاری ها افزایش یافته است.وی در 
توضیح ایــن موضوع گفت: ســهم درآمدهای شــهرداری ها و 
دهیاری ها در مالیات های بر ارزش افزوده 4 واحد از 9 واحد این 
مالیات اســت در حالی که قبال این میزان 4 واحد بود ودر قانون 
جدید این درآمدهای آنها 33 درصد افزایش پیدا کرده اســت. 
همچنین 4 واحد درصد به خزانه واریز می شود و یک درصد هم 
سهم ســالمت کشور اســت. پورابراهیمی گفت: به جز 3 واحد 
مذکور هیچ گونه تخصیصی امکان پذیر نیست و قانونی هم نیست 
و شــورای نگهبان به دلیل ایرادبه اصالحیه این قانون خواستار 
تعیین تکلیف آن شده بود و مجلس هم تخصیص های غیر از سه 
محور مذکور را حذف کرد.وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت 
اصلــی در حوزه مالیــات بر ارزش افزوده این اســت که جنس 
رســیدگی به آن یک طرفه اســت، لذا اصالحاتــی را در هیات 
رســیدگی به پرونده هــای مالیاتی در جهت کمــک به فعاالن 
اقتصادی اعمال کردیم همچنین در قانون جدید هر پیمانکاری 
که از دولت طلب دارد تا زمانی که طلبش تسویه نشود پرداخت 
مالیات هم نخواهد داشــت و معامالت نسیه هم مشمول همین 
موضوع شد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
همچنین گفت: در عملکرد قانون قبلی هر کسی کاال و خدمتی 
می گرفت مالیات در هر مرحله گرفته می شــد و نهایتا مســترد 
نمی شد و عمال عامل عدم استرداد آن را به مالیات آبشاری تبدیل 
کرده بود، لذا با ضمانت های محکم قانونی برای استرداد در نظر 
گرفتیم. نکته ای دیگر پیش بینی ها برای حمایت از تولید بود از 
جملــه این که هر کاالیی که معافیت دارد در صورتی که واردات 
انجام شــود مشــمول مالیات می شــود. همچنین پیش از این 
تجهیزات کارخانه ها مشــمول کارخانه ها می شد که ما در قانون 
جدید تجهیزات ســرمایه  گــذاری را از مالیــات معاف کردیم.

پورابراهیمی همچنین یادآور شد: در قانون قبلی هرگونه خرید 
برای ســاخت واحد تولیدی تا زمان بهره برداری مشمول مالیات 
می شــد ما در قانون جدید مصوب کردیــم که در زمان فعالیت 
ســرمایه گذاری هم امکان استرداد در هر مرحله فراهم شود. در 
این قانون همچنین کاالهای خاص در نظر گرفته شده، مثال در 
مورد طال به خاطر اهمیت آن هرگونه واردات طال و شمش طال 

توسط بانک مرکزی و اشخاص معاف شد، همچنین تولید طال و 
معامله آن مشمول مالیات نیست و در فرآیند خرید و فروش اصل 
طال معاف از مالیات اســت. البته اجرت ســازندگان مشمول 9 
درصد مالیــات خواهد بود.وی افزود: در قانــون قبلی کاالهای 
دخانی نرخ بازدارنده تعریف نشده بود که در این قانون اصالح شد 
و 65 درصد نرخ مالیات برای سیگارهای وارداتی، 45 درصد برای 
ســیگارهای تولیــد داخل با برنــد خارجــی و 25 درصد برای 
سیگارهای تمام ایرانی در نظر گرفته شد. همچنین نرخ مالیات 
کاالهای مضر و نوشابه نیز اصالح شد و افزایش یافت. به هرحال 
ما باید با هدف سالمت جامعه عامل بازدارندگی ایجاد کنیم چرا 
که در غیر این صورت میلیاردها تومان خرج ســالمت و درمان 
بیماری های ناشــی از این موارد خواهد شــد.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اســالمی ممیزمحوری را از پیامدهای 
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده عنوان و خاطرنشــان کرد: 
همچنین ما رویکرد سامانه محوری را مبنا قرار دادیم و تغییراتی 
هم در خصوص مناطق آزاد اعمال کردیم، براساس قانون، منطقه 
آزاد جدا از سرزمین اصلی است ولی چون امکان جداسازی واقعی 
وجود ندارد مقرر کردیم مناطق آزادی در کشور جنس صادراتی 
بگیرند که اوال محصور باشند دوم گمرک بتواند آنجا مستقر شود 
و خارج از محدوده جمعیتی باشــد و تراز آن مثبت باشد یعنی 
صادرات بر واردات فزونی داشــته باشد، اگر این سه ویژگی باشد 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده شبیه صادرات در مورد آنها اعمال 
می شود.پورابراهیمی گفت: در مورد شرکت های سوری به دلیل 
رویکرد ســامانه محوری و عدم امکان حــذف اطالعات خرید و 
فروش در ســامانه عمال شرکت های سوری تا حد زیادی منتفی 
خواهــد بود.وی در ادامه از معافیت مالیات بر ارزش افزوده کلیه 
حوزه های خدمات پزشــکی، درمانی، دارویی و توانبخشی گفت: 
همچنین برای بیمه های کشاورزی معافیت مالیاتی در نظر گرفته 
شد و بیمه های اجتماعی هم از این مالیات مستثنا شدند، صنایع 
دستی و فرش نیز در دسته این معافیت ها قرار گرفتند، همچنین 
مالیات بر ارزش افزوده بــرای مراکز اقامتی، زیارتی و تفریحی، 
برای هتل های کمتر از سه ستاره در نظر گرفته می شود که این 
به فرآیند گردشگری کمک می کند همچنین حمل و نقل بار به 
صورت جاده ای، دریایی و ریلی از این مالیات معاف شد و صنعت 
فرآورده های گوشتی هم مشمول معافیت شد.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی با بیان این که قانون جدید 
مالیات بر ارزش افزوده به ســمت شــفافیت اطالعات اقتصادی 
کشور می رود و میزان فرار مالیاتی را به حداقل می رساند، اظهار 
کرد: همچنین افزایش قابل توجه وصول درآمدهای مالیاتی پیش 
بینی می شود وشفافیتی که منجر به جلوگیری از فرار مالیاتی و 
عدالت مالیاتی خواهد شــد. وقتی قانون شفافیت ایجاد کند به 
صورت غیرمستقیم از تولید نیز حمایت می شود.پورابراهیمی با 
اشاره به بررســی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون 
اقتصادی گفت: به دلیل اهمیت این موضوع این قانون به صورت 
دو شــوری در حال بررسی اســت و فردا هم جلسه ای با حضور 
پژوهشــکده وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی، وزیر اقتصاد و کمیســیون اقتصادی برگزار می شود تا 
جمع بندی نهایی در این زمینه صورت گیرد. همچنین ما از همه 
صاحبنظران خواسته ایم در این باره اظهارنظر کنند.وی در پایان 
خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که با مواضع دولت جدید 
و هماهنگی های مجلس شــورای اســالمی با دولت آینده، آغاز 

تحوالت در اجرای قوانین و وضع قوانین جدید را شاهد باشیم.

جزئیات پرداخت خسارت به بازماندگان 
هواپیمایی اوکراینی

مقام آگاه صنعت هوانوردی گفت: هیچ دعوایی علیه ایران در خصوص ســانحه 
هواپیمای اوکراینی در دادگاههای بین المللی اقامه نشده و حکم دادگاه کانادایی 
نیز اساسا باطل است.یک مقام آگاه در صنعت هوانوردی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره آخرین وضعیت حقوقی پرونده ســانحه سقوط هواپیمای اوکراینی 
اظهار کرد: هیچ دعوایی در مجامع حقوقی بین المللی تشکیل نشده و هیچ مأمنی 
هم برای این موضوع وجود ندارد.وی با تأکید بر پیچیدگی های تخصصی حقوقی 
در دعــاوی بین المللی گفت: از آنجایی که در دادگاه های بین المللی، شــکایت 
دولت ها علیه دولت مطرح می شــود، و هیچ دولــت خارجی از دولت جمهوری 
اسالمی ایران شکایت نکرده است، ادعاهای مطرح شده مبنی بر طرح شکایت از 
ایران در مجامع بین المللی تکذیب می شــود.وی ادامه داد: تنها اتفاقی که افتاده 
این اســت که دادگاهی در اتاوای کانادا رأیی علیه ایران صادر کرده که از اساس 
باطل است. این دادگاه صالحیت رسیدگی به شکایت علیه حاکمیت یک کشور 
را ندارد و کشــورها مصونیت قضائی دارند؛ ضمن اینکه این دادگاه هیچ ادله ای 
اقامه نکرده و قاضی پرونده تنها گفته است که با کنار هم گذاشتن احتماالت به 
این نتیجه دست یافته ایم.این مقام آگاه درباره اظهارنظر سفیر ایران در اوکراین 
که گفته بود اجماع 4 کشور ذی مدخل در پرونده سانحه سقوط را به رسمیت 
نمی شناسیم افزود: این 4 کشــور در فضای بین الملل اعالم کرده اند که نامه ای 
به ایران داده و مطالباتی از کشــورمان داشته اند؛ آنها برای خودشان یک گروه 
درســت کرده اند که ایران آن را به رسمیت نمی شناسد.وی یادآور شد: ایران به 
تعهدات خودش پایبند است و با کشورهایی که به حاکمیت جمهوری اسالمی 
ایران احترام می گذارند، همکاری هم می کند؛ اما به نظر می رســد از آنجایی که 
کانادا به واسطه رأی صادره از دادگاه مذکور، دشمنی عیان خود با ایران را آشکار 
کرده، طبیعی است ایران هم از گروهی که کانادا با 3 کشور دیگر مرتبط با پرونده 
سانحه سقوط هواپیما ایجاد کرده، استقبال نکند.این مقام مسئول درباره آخرین 
وضعیت جبران خسارت مصوب هیئت دولت تصریح کرد: پرونده های زیادی در 
ســتاد جبران خسارت جان باختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی تشکیل 
شد و تعداد زیادی از بازماندگان و وراث جان باختگان، دریافت مبلغ 150 هزار 
دالر را درخواســت داده اند.وی خاطرنشان کرد: تا کنون به بازماندگان 4 جان 
باخته این سانحه، خسارت پرداخت شــده و قرار است روند اعطای خسارت به 
بازماندگان تسریع شود.این فعال صنعت هوانوردی در خصوص آخرین وضعیت 
رسیدگی قضائی به سانحه ســقوط هواپیمای اوکراینی گفت: مطابق اطالعات 
منتشر شده، کیفرخواست، نهایی و به دادگاه ارسال شده است؛ 3 قاضی در حال 
رسیدگی به پرونده و مطالعه آن هستند؛ جلسات دادگاه هم هر زمان که آماده 
رسیدگی شود، آغاز خواهد شد.وی بیان کرد: بازماندگان و اولیا دم بیش از 100 
تن از جان باختگان این حادثه، شکایات خود را تقدیم دستگاه قضائی کرده اند و 

همراه با وکالی خود، در جریان رسیدگی به پرونده قرار می گیرند.

 رئیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری
 استان آذربایجان شرقی:

 روزنامه های سراسری صاحب انجمن
 صنفی شدند  

رئیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های 
سراسری اســتان آذربایجان شــرقی، سرپرستان 
اســتانی جراید کشــوری را از مظلوم ترین اقشار 
رســانه های مکتوب عنوان کرد و اظهار داشــت: 

قریب به 90 روزنامه سراســری دارای دفتر نمایندگی در اســتان فعالیت دارند 
که بر این اســاس می توان گفت بیش ترین جمعیت رسانه ای آذربایجان شرقی 
در این بخش، متمرکز است.اسد فالح در نشست مشترک اعضای هیات مدیره 
و بازرسان این انجمن تازه تاسیس با جعفر سمساری، مدیرکل تأمین اجتماعی 
استان آذربایجان شــرقی، با بیان اینکه طی سنوات اخیر عمده ترین مشکالت 
در حوزه مطبوعات، دامن گیر این قشــر رســانه ای بوده است، افزود: فعاالن این 
حوزه هم چنان مشکالت مختص خود را دارند و متاسفانه جزو مظلوم ترین قشر 
مطبوعات استان محسوب می شوند.وی ضمن قدردانی از تعامالت، همکاری های 
رســانه ای و حمایت های معنوی این اداره کل از تشکل های رسانه  ای و اصحاب 
جراید، از حمایت های خاص اســتاندار آذربایجان شــرقی و همچنین همراهی 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان در خصوص ایجاد و تسهیل زمینه 
های تاســیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراســری ) استان 
آذربایجان شــرقی ( به نیکی یاد کرد.وی، با اشاره به موضوع حمایت دولت در 
قالب تســهیالت کرونا از رسانه ها تصریح کرد: در بررســی آمار مشموالن این 
تسهیالت در اســتان و در سطح سرپرستان جراید سراســری، شاید به ندرت 
می توان نمونه ای یافت که سرپرســتان از چنین حمایتی برخوردار شده باشند.

فالح، ادامه داد: وجود مشــکالت متعدد و توســعه دامنه آن سرپرستان استانی 
جراید کشوری را بشدت آزار می داد تا اینکه با همت جمعی از فعاالن دردمند 
این عرصه و برای اولین بار در سطح کشور، فقدان چنین تشکل تخصصی رسانه 
ای در آذربایجان شرقی برطرف شد و انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های 
سراســری استان آذربایجان شرقی با طی تشریفات و روند قانونی و نیز فراخوان 
اعضا و برگزاری مجمع جهت تصویب اساسنامه و برگزاری انتخابات جهت تعیین 
ارکان انجمن، رسما در اردیبهشت ماه سال جاری تاسیس شد و فعالیت خود را 

زیر نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان شروع کرد.

رعایت پروتکل های کرونایی در مازندران به  
زیر ۵۰ درصد رسید

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران 
رعایت پروتکل های بهداشتی در بعضی شهرستان های 
استان به شدت پایین اعالم کرد؛ به طوری که در بیشتر 
شهرهای اســتان به  زیر 50 درصد رسیده است.دکتر 
ســیمین بابایی  با بیان اینکه در شهرهای قرمز استان 

مازندران میزان رعایت پروتکل بهداشتی زیر 45 درصد است، اظهار کرد: یکی از 
فاکتورهای مهم و موثر در ایجاد شرایط قرمز کرونایی در شهرستان آمل همچنان 
برگزاری دورهمی و نشست های خانوادگی بوده است.مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران گفت: همچنین تاالرها و رســتوران ها نیز مکان بسیار 
خطرناکی برای انتقال ویروس هســتند.بابایی با هشدار اینکه جهش های جدید 
کرونا سرایت پذیری بیشتری دارد، افزود: میزان ابتال به بیماری کرونا در استان با 
سرعت رو به افزایش است.وی با اعالم اینکه باتوجه به این شرایط  بیمارستان های 
استان در آماده باش کامل قرار دارند، تصریح کرد: مردم باید مراقب راه های ورود 
ویروس کرونا به بدن )دهان و بینی( باشند و توجه داشته باشند که با ماسک زدن 

صحیح باالی 85 درصد از ورود ویروس به بدن جلوگیری کرد.

استانها

با ابالغ رییس جمهور؛
قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی شد

رییس جمهور در نامه ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای اجرا، ابالغ کرد.
به گزارش اقتصادآنالین ، حسن روحانی رییس جمهور، قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای اجرا به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی ابالغ کرد.حجت االســالم حسن روحانی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب مجلس شورای اسالمی را برای اجرا به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی ابالغ کرد.الزم به ذکر اســت کلیات الیحه مالیات بر ارزش افزوده مورخ 17 اردیبهشت سال 
98 در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از گذشت 2 سال در مجلس یازدهم به سرانجام رسید.قانون 
مالیات ارزش افزوده جدید دارای 57 ماده اســت که شش ماه پس از ابالغ به رییس جمهور الزم االجرا خواهد 
بود. یعنی در دی ماه امسال شاهد اجرای این قانون خواهیم بود.قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از سال 
87 به اجرا درآمد و قرار بود در مدت 5 سال ضعف های آن اصالح و به قانون دائمی تبدیل شود که پس از آن 
هر ســال در بودجه ســنواتی تمدید شد و بعد از 13 سال از تصویب، به قانون دائمی تبدیل شد.در حال حاضر 
حدود نیمی از درامدهای مالیاتی به مالیات بر ارزش افزوده باز می گردد و این در حالی است که نیمی از اقتصاد 

کشور معاف از این نوع مالیات هستند.

وزیر اقتصاد:
  مشکالت امروز صنعت برق به دلیل شوک های 

ارزی سال های گذشته است
وزیر اقتصاد با بیان این که بخشــی از مشــکالت امروز فعاالن صنعت برق به دلیل شوک های ارزی سال های 
گذشته اســت گفت: مدلی که برای صنایع پتروشیمی و واگذاری خوراک آن ها در نظر گرفته شد، نمونه ای از 
مدل های مناســب است که شــاید بتوان برای صنایع برق هم اجرایی کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد 
دژپسند در یکصدوپنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اعالم اینکه سال های گذشته 
نیروگاه های برق کشور از تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند، گفت: شوک های ارزی چند سال 
قبل، متاسفانه بازپرداخت وام های ارزی نیروگاه های برق کشور را با مشکل مواجه کرده است. وی با اعالم اینکه 
شوک های ارزی همیشه بازپرداخت وام های ارزی را با مشکل روبرو می کند، گفت: اوج این مشکالت در سال های 
1372 و 1373 اتفاق افتاد که اختالف قیمت تســهیالت ارزی تبدیل به حســاب تعهدات ارزی و ریالی شد و 
بحران نقدینگی را شکل داد.  رئیس شورای گفتگو با تاکید بر اینکه ما در تصمیم گیری هایی مانند مشکالت 
ایجاد شــده در پرداخت تسهیالت ارزی، فقط برای حقوق یک گروه تصمیم گیری نمی کنیم، بلکه با یک نگاه 
ملی برای حقوق یک جامعه تصمیم گیری می کینم، گفت: تصمصیم گیری درخصوص حل مشکالت ایجاد شده 
از شوک های ارزی خیلی راحت نیست و باید همه جوانب موضوع را در نظر گرفت. وی با اعالم اینکه بخشی از 
افزایش بدهی دولت طی سال گذشته به همین دلیل تهاتر بدهی های بخش خصوصی بوده که به عنوان بدهی 
دولت به بانک مرکزی محسوب شده است، گفت: صورت مالی بانک مرکزی نشان می دهد که خالص بدهی های 
دولت نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم پیدا کرده است. دژپسند در ادامه ضمن قبول گالیه برخی از تولید 
کنندگان برق کشــور درخصوص زیان ده شــدن صنعت برق با ادامه سیاست نرخ گذاری تکلیفی فروش برق، 
افزود: شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اقتضائات خود را دارد و نمی توان قیمت برق را به سادگی افزایش داد.

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: فاصله بین دستمزدها و 
هزینه های واقعی زیاد است که علت آن تورم است. می توان تورم 
را کنترل کرد ولی راه آن افزایش تولید است. دولت وقتی می بیند 
برای هزینه های نفت خود نیاز به ریال دارد آن را از بانک مرکزی 
می گیرد، این پیش فروش نفت که پول آن از بانک مرکزی گرفته 
می شود باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود.به گزارش  ایلنا، 
مســعود دانشــمند در مورد افزایش تورم و کاهش قدرت خرید 
اظهار کرد:  شــاخص فالکت عبارت از جمع شــاخص بیکاری و 
تورم است. سازمان کار جهانی می گوید اگر کسی یک ساعت در 
هفته کار مســتمر داشته باشد بیکار تلقی نمی شود اما ما چنین 
تعریفی نداریم و می گوییم یک شــخص باید در هفته دست کم 
40 ســاعت کار کند و دستمزد مشخصی دریافت کند تا شاغل 
محســوب شود. با این تعریف نرخ بیکاری و همین طور تورم در 
ایران زیاد است، اما هر دوی اینها معلول هستند.وی افزود: علت 
این موضوع نداشتن تولید است؛ با نبود تولید دولت درآمد ندارد 
و ناچار به چاپ پول رو مــی آورد و نقدینگی را افزایش می دهد 
که منجر به تورم می شــود. برای حل این موضوع باید به سمت 
افزایش اشــتغال برویم، اگر واحدهای تولیدی کار کنند نیروی 
انسانی جذب می کنند.دانشمند تصریح کرد: صنایع بزرگ نشان 
نمی دهند که مشکل کجا است اما صنایع کوچک و متوسط که 
65 درصد از تولید ناخالص داخلی و 70 درصد اشــتغال مربوط 
به آنها است، در شرف تعطیلی یا فعالیت با ظرفیت کم هستند. 
عمده صنایع کوچک و متوسط در شهرک های صنعتی هستند 
و وضعیت شهرک های صنعتی نشان می دهد که بسیاری از این 
صنایع نیمه فعال یا تعطیل هستند.وی در ادامه اضافه کرد: این 
صنایع نیاز به ارز برای واردات مواد اولیه، نیاز به تسهیالت بانکی 
برای ســرمایه در گردش و... دارند. وقتی این مــوارد را ندارند، 
نمی تواننــد کار کنند. ســود کاال به قدر بهره بانک نیســت در 
نتیجه همه دچار مشــکل شدند. اگر این مسائل حل شود تولید 
ما روی ریل خود قرار می گیرد.عضو اتاق بازرگانی ایران با اشــاره 
به موانع این امر گفت: برای حل این مســائل چند مشکل عمده 
باید حل شــود برای مثال ما باید با نظــام بانکی جهانی ارتباط 
داشته باشیم، مشکل FATF را حل کنیم تا بتوانیم پول صادرات 

خود را بگیریم تا صادرات از حالت غیررســمی به رسمی تغییر 
کرده و تولیدکنندگان ما بتوانند تســهیالت ارزان قیمت بگیرند، 
باید سرمایه گذاری جذب کنیم. طبیعی است که در این شرایط 
محصول در بازار داخلی نیز ارزان تر عرضه می شود و اشتغال نیز 
بیشتر می شــود. همچنین باعث افزایش درآمدهای دولت بدون 
چاپ اســکناس می شــود که می تواند تورم را کاهش دهد.وی 
همچنین با اشــاره به افزایش تورم بیان کرد: تورم معلول است 
نه علت. وقتی اشــتغال وجود ندارد و دولــت درآمد ندارد رو به 
چــاپ پول می آورد که افزایش پایه پولــی با خود تورم می آورد.  
بدون تولید و با وجود بیکاری تورم به وجود می آید. اینکه دولت 
اقدام به توزیع بسته معیشتی کند کمکی به حل بحران هایی که 
باعث ایجاد تورم شــده اند نمی کند. توزیع این بسته ها در تولید 
داخلی نقشی ندارد که زمینه های اشتغال را فراهم کند.دانشمند 
خاطرنشان کرد: فاصله بین دستمزدها و هزینه های واقعی زیاد 
اســت که علت آن تورم اســت. می توان تورم را کنترل کرد ولی 
راه آن افزایش تولید اســت.دولت وقتی می بیند برای هزینه های 
نفت خود نیــاز به ریال دارد آن را از بانک مرکزی می گیرد، این 
پیش فروش نفت که پول آن از بانک مرکزی گرفته می شود باعث 
افزایش نقدینگی و تورم می شود. پول باید در سیستم تولید باشد 
اما چنین سیستمی نداریم، نتیجه قطعی تولید افزایش اشتغال 
اســت که می تواند به این وضعیت کمک کند.این کارشــناس 
اقتصادی در پاسخ به سوالی پیرامون شرایط محتمل در صورت 
تداوم این وضعیت گفت: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند به حالتی 
می رسیم که کاال در مغازه ها وجود دارد اما کسی آن را نمی خرد. 
در این شرایط کارخانجات نیز فروش نخواهند داشت و کل چرخه 
دچار مشکل شده و آن صنعت دیگر نمی چرخد. اگر مردم قدرت 
خرید نداشته باشند چرخه اقتصادی متوقف می شود که امروز هم 
روز به روز هم کندتر می چرخد.شــوی افزود: کارهای غیرقانونی 
مانند قاچاق یا کولبری به این علت است که اقتصاد ما بیمار است 
و نمی تواند پاســخ منطقی برای نیازهای اقتصادی مردم داشته 
باشد. مردم دست به فروش ثروت خود برده اند، شخص آپارتمان 
خود را می فروشد و یک آپارتمان کوچکتر می خرد، سپس آن را 

هم می فروشد و اجاره نشین می شود.

فاصله زیاد میان دستمزدها و هزینه  های واقعی؛

چرا بسته  های معیشتی کمکی به حل مشکل اقتصادی نمی  کند؟
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101 شهر قرمز شدنداستانها

 سناریویی برای قطعی آب داریم؟
مدیرکل دفتر بحران و پدافند غیرعامل شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با بیان 
اینکه اکنون ۱۰۱ شــهر در وضعیت قرمز تامین آب هستند، درباره قطعی برنامه ریزی 
شــده گفت: هیچ سناریویی برای قطعی برنامه ریزی شــده در دستور کار نداریم، زیرا 
مضرات قطعی برای سیستم به شدت زیاد است.فرهام کرکانی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، با اعالم اینکه 3۰۰ شهر دارای تنش آبی هستند، اظهار داشت: پیش بینی 
ما این بود که 282 شــهر دارای تنش باشــند اما در برخی شهرها وضعیت منابع آبی 
به شــدت افت کرد، بنابراین تعداد شــهرهای دارای تنش افزایش پیدا کرد.وی افزود: 
در حال حاضر اســتان های هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، قسمتی از فارس، 
بوشهر، خرسان جنوبی و رضوی در شرایط نامساعد و قرمز قرار دارند، بارندگی نسبت 
به بلندمدت و سال های گذشته بسیار افت کرده، ورودی سدها از جمله سد دوستی و 
چاه نیمه ها صفر شــده است، بارندگی در حوضه آبریز صورت نگرفته و یا اینکه آب در 
باالدست برداشت شده است.مدیرکل دفتر بحران و پدافند غیرعامل شرکت مهندسی 

آب و فاضالب کشور با بیان اینکه اکنون ۱۰۱ شهر در وضعیت قرمز تامین آب هستند، 
درباره قطعی برنامه ریزی شــده گفت: هیچ سناریویی برای قطعی برنامه ریزی شده در 
دستور کار نداریم، زیرا مضرات قطعی برای سیستم به شدت زیاد است. وقتی آب قطع 
می شود کیفیت پایین آمده و مصرف باال می رود، شکستگی خطوط افزایش می یابد و 
کامال به ضرر ما اســت. بنابراین تمام ســعی ما این است که در هیچ منطقه ای قطعی 
برنامه ریزی شده اعمال نکنیم، مگر اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد که قطعی طبیعی است.

وی درباره افزایش برداشت از چاه ها و منابع آب زیرزمینی به خاطر کم آبی افزود: میزان 
برداشت از منابع آب زیرزمینی و سطحی 5۰-5۰ است، برخی شهرها کامال به آب های 
سطحی وابسته هســتند، یعنی چاهی نداریم که روی برداشت آب تاثیر داشته باشد. 
ولی معموال منابع آب زیرزمینی پایداری بیشــتری در آبدهی دارند و کمتر در معرض 
نوسانات ســاالنه قرار دارند در حالی که اگر بارندگی نباشد سطح آب سدها به شدت 
افت می کند، اما چاه ها از این قضیه مستثنی هستند. کرکانی درباره مهمترین پروژه های 

عبور از مشــکل کم آبی در شــهرهای قرمز و دارای تنش آبی بیان داشت: حفر چاه و 
انتقال آب از نزدیکترین محل از جمله پروژه ها اســت، همچنین در چند شهر ساخت 
مخزن و افزایش مجتمع های آبرسانی را در دستور کار داریم که به محض تخصیص از 
محل اعتبارات ملی اجرایی خواهد شد.وی ادامه داد: اکنون افزایش تعداد تانکرها شروع 
شده و تمام ناوگان آبرسانی سیار وارد مدار هستند و فعال کمبودهای خرید و یا اجاره 
را از طریق افزایش سرویس ها جبران می کنیم.مدیرکل دفتر بحران و پدافند غیرعامل 
شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور درباره تخصیص اعتبار برای عبور از تنش هم 
گفت: تا اعتبار وجود نداشــته باشد پروژه قابل انجام نیست، امسال با حمایت دولت و 
مجلس 2۰ روز زودتر اعتبارات به پروژه ها تزریق می شــود و امیدواریم بتوانیم سریع تر 
مشکالت را برطرف کنیم.وی با بیان اینکه در سال جاری هم میزان اعتبار اضافه شده 
و هم از نظر زمانی در پرداخت ها تسریع شده، کل رقم اعتبار در نظر گرفته شده برای 

عبور از تنش را 32۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

برای عبور از این شرایط سخت نیازمند 
همکاری مردم هستیم 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم  گفت: مشترکان 
می توانند برای اطالع از خاموشی منطقه خود به سامانه 
" برق من" و یا ســایت این شرکت مراجعه کنند و یا از 
طریق شبکه های اجتماعی ، برنامه های خاموشی را از 
این طریق دریافت کنند.به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان قم ،مهندس مهدی آهنین پنجه درباره خاموشی های 
اضطراری اظهار داشــت: برای هر استان یک سقف مصرف تعریف شده است که 
بایــد با اقدامات مدیریت مصرف، میزان مصرف خود را کاهش دهند. وی تصریح 
کرد:در صورتی که میزان مصرف از ســهمیه تعیین شده کمتر باشد محدودیتی 
ایجاد نخواهد شــد اما اســتان هایی که موفق به انجام این کار نشوند متحمل 
خاموشــی خواهند شــد. آهنین پنجه با بیان اینکه خاموشی ها از طریق سامانه 
برق من و ســایت شرکت توزیع برق استان اطالع رسانی می شود از همکاری و 
مشارکت فعال صداوسیما،اصحاب رسانه و شبکه های اجتماعی در اطالع رسانی 
خاموشی ها و همچنین جلب همراهی مردم در مصرف بهینه برق قدردانی کرد.
وی در ادامه تصریح کرد:خاموشی های اضطراری احتمالی روزانه در سامانه برق 
من بارگذاری می گردد و عالوه بر آن جهت اطالع رســانی ســریع تر حداکثر تا 

ساعت 8 صبح در اختیار شبکه های اجتماعی  قرار  می گیرد.  

با میزبانی شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان کردستان
نشست یک روزه هم اندیشی حوزه روابط 

عمومی غرب کشور برگزار شد
نشســت یک روزه هم اندیشی تبیین سیاســت های راهبردی در حوزه روابط 
عمومی شــرکتهای صنعت آب و برق غرب کشور، به میزبانی شورای هماهنگی 
صنعت آب و برق اســتان کردستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای استان کردستان، نشست یک روزه روابط عمومی های صنعت آب 
و برق غرب کشــور به میزبانی شورای هماهنگی صنعت آب و برق کردستان با 
حضور این نشســت با حضور مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو، معاون روابط 
عمومــی وزارت نیــرو، مدیر دفتر مدیر کل روابط عمومــی وزارت نیرو، رییس 
گروه افکارســنجی و ارتباطات عمومی روابط عمومی وزارت نیرو، رییس گروه 
نمایشــگاه های روابط عمومی وزارت نیرو، مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور 
اجتماعی شــرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیــران عامل صنعت آب و برق 
استان کردســتان و مدیران روابط عمومی های استان های همدان و کرمانشاه 
برگزار شــد.در این نشست دکتر صدیقه ببران مدیر کل روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت نیرو با اشاره به کارگروه سازگاری با کم آبی که از اسفند ماه سال 
۱396 آغاز بکار کرده، گفت: این کارگروه نتایج مثبتی را در زمینه آب در سطح 
اســتان ها در بر داشته اســت.وی همچنین عنوان کرد: عملکرد و وظیفه روابط 
عمومی ها نباید فقط به یک روند و فرایند مناســبتی انجام پذیرد، بلکه فرهنگ 
سازی اتفاقی است که برای دیدن نتیجه دائمی، همیشگی و ماندنی باید کامال 
خالقانه، مستمر، مداوم و با تولید محتوا صورت گیرد که شرایط ویژه امسال این 
مهم را بیش از پیش میطلبد.دکتر صدیقه ببران در پایان اظهار داشت: ضروری 
است تا مدیران عامل روابط عمومی را مشاور و امین خود بدانند که بدون شک 

این اعتماد در عملکرد و بازدهی شرکت ها نقش به سزایی خواهد داشت.

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه نقش مهمی 

در تحقق اهداف دارد
با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان ، عملکرد اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه 
ها  بررسی شد .دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به اهمیت حوزه برنامه ریزی در 
سازمان گفت : اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه از حوزه های کلیدی در مخابرات 
محسوب می شود و نقش مهم رصد فعالیتها ، طرح ها و پروژه  ها از وظایف اصلی 
آن اســت .مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به بررسی شاخص ها و کنترل 
پروژه ها در اداره برنامه ریزی گفت : نتایج حاصله از بررسیهای بعمل آمده در این 
حوزه تاثیر زیادی در اجرای موفقیت آمیز پروژه ها و فرآیندهای کاری داشــته و 
لذا ضرورت دقت در رصد و ورود به جزئیات فرآیندی بســیار مورد اهمیت است 
.وی با توجه به شــرایط مخابرات ، افزایش درآمد و تدابیر اندیشیده شده در این 
زمینه را مورد توجه دانست و گفت : در همین راستا سه کارگروه افزایش درآمد 
در بخشــهای ثابت ، دیتا و سیار تشکیل شده و ازاداره برنامه ریزی خواست تا با 
پیگیری های الزم از روند فعالیتها و تصمیمات اتخاذ شــده در این کارگروهها ، 
نتایج بدســت آمده و روند رشــد درآمدی در این سه بخش را پیگیری نمایند و 

راهکارهای مناسب در اجرای درست طرح ها را ارائه دهند.

در آئین رونمایی از 3 عنوان کتاب به مناسبت روز شهرداری اعالم شد:
توجه شهرداری صدرا به حوزه های فرهنگی 

و اجتماعی در کنار خدمت رسانی عمومی
سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری صدرا در آئینی به مناسبت ۱۴ تیر 
و روز شــهرداری و دهیاری ها، از سه عنوان کتاب در حوزه تعهدات حقوقی در 
حفاظت از محیط زیست، مقابله با کرونا ویروس و اساسی گرایی در قانون اساسی 
که توســط مشاور حقوقی شهرداری صدرا تألیف شــده؛ رونمایی کرد.فرج زاده 
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری صدرا با اشاره به اهمیت 
کتاب و توســعه فرهنگ کتابخوانی اظهار داشت: بنیه علمی جوامع مختلف در 
انتشار دانایی از طریق معرفی نیازهای بشری استحکام می یابد و کتاب مهمترین 
ابزار این تحول اساسی در جوامع است. دبیر جشنواره پایتختی کتاب شهر صدرا 
ضمن تشکر از همت دکتر رضایی که عالوه بر داشتن کرسی تدریس در دانشگاه؛ 
در دو ســال گذشته در کنار شهرداری به دفاع از حقوق شهروندان این شهر در 
محاکم قضایی پرداختند؛ گفت: موضــوع تعهدات دولتها در حفاظت از محیط 
زیست و مقابله با ویروس کرونا از مباحث حساس و مورد نیاز همه آحاد جامعه و 
مبتالبه شهر صدراست که امیدواریم این کتاب ها، عالوه بر تقویت هرچه بیشتر 
بنیه علمی شهرداری و کارکنان آن؛ بتواند در سطح ملی مؤثر باشد.دکتر احمد 
رضا رضایی مشاور حقوقی شهرداری صدرا و مدرس دانشگاه نیز در معرفی این 
کتابها گفت: مبحث اساسی کتاب » تعهد دولتها در مقابله با کرونا ویروس مطابق 
اسناد بین المللی و حقوق داخلی« که در کتاب حاضر مطرح و مورد بررسی قرار 
گرفته، این است که تعهدات دولت ها در قبال شهروندان در مواجهه با ویروس 
کرونا  و مبنای این تعهدات چیست، اسناد بین المللی حاکم بر این تعهدات کدام 
است و رویکرد کشورهای مختلف با نظام های سیاسی متفاوت در این خصوص 
چگونه بوده اســت؟ کتاب حاضر درصدد بررسی و پاسخ به مباحث مورد اشاره 
اســت.مباحث کتاب»تعهدات دولت در حفاظت از محیط زیست در پرتو دیوان 

عدالت اداری« به بررسی این سواالت اساسی اختصاص یافته است .

درخواست دولت آمریکا از اوپک برای 
افزایش تولید نفت

دولت بایدن درپی ناکامی اوپک پالس برای دستیابی به توافق نفتی جدید و لغو 
مذاکرات روز دوشــنبه، از اوپک و متحدانش خواست راه حلی مسالمت آمیزی 
برای افزایش تولید پیدا کنند.به گزارش ایسنا، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه 
گفــت: اگرچه آمریکا در این مذاکرات حضور ندارد امــا به دقت مذاکرات اوپک 
پــالس و تاثیر آن بر احیای اقتصاد جهانی از همه گیری کووید ۱9 را دنبال می 
کند. مقامات دولت آمریکا با دولتهای مربوط در تماس بوده و از آنها خواسته اند 
راه حلی پیدا کنند تا اجازه دهد افزایش تولید صورت بگیرد.منابع آگاهی که مایل 
نبودند نامشان فاش شــود، به بلومبرگ گفتند: چند روز مذاکرات فشرده میان 
اعضای اوپک و متحدانشــان نتوانست مشاجره شدید میان عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی را حل کند. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در بیانیه ای اعالم 
کرد این گروه درباره تاریخ برگزاری نشست بعدی توافق نکرد.مقامات کاخ سفید 
اظهار کردند: بایدن خواهان آن است شهروندان آمریکایی به انرژی با هزینه معقول 
و پایا دسترسی داشته باشند. با احیای اقتصاد آمریکا از رکود ناشی از همه گیری 
ویروس کرونا، مهم اســت که روند تامین انرژی حفظ شــود که مستلزم شرایط 
باثبات بازار نفت است.بر اساس گزارش بلومبرگ، تا زمانی که توافقی حاصل نشود، 
اوپک و متحدانش نمی توانند تولیدشان را در اوت افزایش دهند و این امر اقتصاد 
جهانی را از عرضه بیشتر نفت محروم می کند در حالی که تقاضا در مقایسه با اوج 
دوران همه گیری به سرعت رو به بهبود است.همچنین طبق گزارش خبرگزاری 
دولتی عراق، مظهر محمد صالح، مشــاور مالی نخست وزیر عراق در واکنش به 
ناکامی وزیران اوپک پالس برای دستیابی به توافق به منظور افزایش تولید از اوت 
تا دسامبر سال 2۰2۱، اظهار کرد: در فقدان همکاری و درک میان تولیدکنندگان 
اوپک، آغاز جنگ قیمت دوباره شــکل خواهد گرفت. افزایش تولید اعضای اوپک 
باید با احتیاط و همکاری باال میان کشــورهای عضو صورت بگیرد تا از هر گونه 

اشباع عرضه نفت و تاثیر نامطلوب آن بر قیمت نفت اجتناب شود.

اصالح پایه هاي خطرساز برق در ماهنشان
با هدف تامین برق پایدار در حوزه روســتایي تعــداد 9 اصله پایه برق تعمیر و 
اصالح شــدند.به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، 
مهندس امیر سلیماني مدیریت توزیع برق ماهنشان در گفتگو با روابط عمومي 
در خصوص ترمیم و تعویض پایه هاي آســیب دیده در این شهرســتان سخن 
گفت.وي افزود:این اقدام در راســتاي افزایش اطمینان پایه ها در شرایط جوي 
نامناسب، اتفاقات ناشي از برخورد اشیاء خارجي و همین طور تامین برق پایدار و 
رفع ضعف ولتاژ مشترکان پایه هاي فرسوده شهرستان ماهنشان تعمیر و اصالح 
گردید.مهندس ســلیماني تاکید کرد: با توجه به این که برق به عنوان صنعتي 
زیر ســاخت و استراتژیک ، نقش مهمي در پیشــرفت، توسعه و آباداني استان 
دارد، جهــت تامین  برقي مطمئن و پایدار براي قشــر زحمت کش و با هدف 
افزایش آسایش ساکنین روستا و هچنین ایجاد شغل و درآمد و افزایش مهاجرت 
معکوس روســتاییان، توزیع برق زنجان اقدامات موثري در جهت اصالح شبکه 
برق انجام داده است.وي تصریح کرد: در شهرستان ماهنشان با حضور ۱5اکیپ 
عملیاتي تعداد9 اصله پایه برق که دچار فرســودگي و یا شکستگي شده بودند) 
شامل تعویض 6 اصله پایه چوبي، ترمیم 2 اصله پایه سیماني 2۰۰/9 و تعویض 
یک اصله پایه سیماني ۴۰۰/9(، تعمیر و اصالح شدند.مدیر توزیع برق ماهنشان 
در پایان مشارکت مردمي را موثرعنوان کرد و افزود: با توجه به کمبود بارندگي 
هاي و گرماي شــدید هوا از مشترکین فهیم استان تقاضامندیم با کاهش تنها 
۱۰ درصد در مصرف برق خود، شــرکت توزیع را در برق رساني بدون خاموشي 

یاري نمایند.

با شدت گرفتن جنگ میان عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی که از نهایی شــدن توافق افزایش عرضه 
نفــت جلوگیری کرد، اوپک پــالس به بحران عمیقی 
فرورفت.به گزارش ایســنا، آنچــه در مرحله بعد اتفاق 
می افتد مشــخص می کند که آیا شکســت مذاکرات 
- کــه قیمت نفــت برنت را به 8۰ دالر در هر بشــکه 
خواهد رســاند - می تواند به یک مناقشــه و در نهایت 
تکرار جنگ قیمت ویرانگر و تلخ ســال گذشته منتهی 
شــود یا خیر. آنچه در خطر است، ثبات احیای اقتصاد 
جهانی در بحبوحه رشــد فشــارهای تورمی و توانایی 
اتحاد اوپک پالس برای حفــظ کنترل روی بازار نفت 
است. از غول های نفتی بین المللی گرفته تا کشورهای 
نفتی خاورمیانه، بازار در روزهای آینده با اشــتیاق به 
نظاره انتشار قیمت های فروش نفت عربستان سعودی 
و امــارات و مذاکرات مربوط به حجم نفت مورد عرضه 
در اوت خواهد نشست. این نگرانی که رویدادهای بعدی 
ممکن است خارج از کنترل شوند آشکار است. احسان 
عبدالجبار، وزیر نفت عراق اظهار کرد: ما جنگ قیمت 
نمی خواهیم و نمی خواهیم قیمت های نفت به بیش از 

سطوح فعلی افزایش پیدا کند.

لغو مذاکرات رسمی وزیران اوپک پالس
پس از چند روز مذاکرات فشــرده، اوپک و متحدانش 
نشست روز دوشنبه را لغو کردند. اختالف درباره نحوه 
محاسبه کاهش تولید، مانع از نهایی شدن توافق برای 
افزایش تولید شد و به سرعت به یک مجادله شخصی 
و علنی میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
تبدیل شد. آخرین باری که این دو کشور بر سر سیاست 
نفتی با یکدیگر درگیر شدند، دسامبر سال 2۰2۰ بود 
که امارات متحده عربی ایده خروج از عضویت اوپک را 
مطرح کرد. این اختالف به ســازش منتهی شد اما این 
بار شکســت مذاکرات به حدی جدی بود که این گروه 

حتی نتوانست درباره تاریخ نشست بعدی توافق کند.
فوری ترین پیامد شکســت این مذاکرات این است که 
افزایش تولید پیش بینی شده برای اوت، اتفاق نخواهد 
افتــاد و بازار را در شــرایطی که اقتصاد جهانی از همه 
گیری کووید ۱9 احیا می شــود، با کمبود عرضه نفت 
مواجه می کند. قیمت نفت در واکنش به این پیشــامد 
در معامالت لندن برای نخستین بار در بیش از دو سال 
گذشــته به باالی ۷۷ دالر در هر بشــکه صعود کرد و 
ســپس در معامالت صبح سه شنبه بازار آسیا به روند 

افزایشی خود ادامه داد.

فشار کشورهای مصرف کننده
مصرف کننــدگان بزرگ به شکســته مذاکرات اوپک 
پالس توجه نشان دادند و در عرض چند ساعت دولت 
آمریکا از این گروه خواســت راه حلی برای رسیدن به 

توافق و افزایش تولید پیدا کند. ســخنگوی کاخ سفید 
اظهار کــرد: آمریکا به دقت مذاکــرات اوپک پالس و 
تاثیر آن بر احیای اقتصــادی را زیر نظر دارد. مقامات 
دولتی با پایتخت های مربوطه در تماس بوده تا از آنها 
بخواهنــد راهکاری پیدا کنند که اجــازه دهد افزایش 
تولید پیشــنهاد شــده صورت بگیرد. در  این راســتا 
آمریکایی ها ممکن است متحدانی در داخل گروه پیدا 
کنند.اوپک پالس پیش از این در حال احیای بخشــی 
از محدودیــت عرضه خود بود که ســال گذشــته در 
ابتــدای  همه گیری به اجرا گذاشــته بود. این گروه که 
متشــکل از 23 کشور اســت، از ماه مه تا ژوئیه حدود 
دو میلیون بشــکه در روز به تولیدش اضافه می کند و 
ســوالی که پیش روی وزیران در مذاکرات روز دوشنبه 
بــود این بود که آیا باید به افزایــش تولید در ماه های 
آینده ادامه داد.روسیه موافق اصلی باز کردن شیرهای 
نفت بود. شــرکت های روســی خواهان افزایش تولید 
هســتند و همزمان، رشد قیمت های داخلی بنزین نیز 
در آستانه انتخابات پارلمانی سپتامبر به مسئله مهمی 
تبدیل شده است. شکســت مسکو برای برای تضمین 
افزایش تولید موردنظر خود پســرفت کم سابقه برای 
الکساندر نواک، معاون نخســت وزیر روسیه و یکی از 
معماران اوپک پالس اســت. وی پس از لغو دیدار روز 
دوشــنبه اظهارنظری نکرد اما انگیزه باالیی برای ادامه 
مذاکرات پشت پرده به منظور یافتن راه حلی دارد.عدم 
اتحاد در در داخل گروه اوپک پالس شبح تکرار جنگ 
قیمت ســال گذشــته را که طی آن تولیدکنندگان به 
دلخواه خود نفــت تولید کرده و باعث ریزش قیمت ها 
شــده بودند را برانگیخته است. وضعیت هنوز مشخص 
نیســت و احتمال احیای مذاکــرات در روزهای آینده 
وجــود دارد. اما تحلیلگران در این باره پیش بینی هایی 

کردند که بلومبرگ به بررسی آنها پرداخت:

گروه یو بی اس
جیووانی اســتونوو، تحلیلگر کاال در گروه یو بی اس در 
این باره گفت: با توجــه به این که بازار در حال حاضر 
دچار کمبود عرضه بوده و رشد عرضه که کمتر از رشد 
تقاضا برای نفت اســت، ادامــه محدودیت فعلی تولید 
اوپک پالس احتماال قیمت هــای نفت را باالتر خواهد 
برد. در میان مدت، این شــکاف تاثیر متضادی خواهد 
داشــت و باعث پاییــن رفتن قیمت ها می شــود زیرا 
کشورها شــروع به تولید باالتر خواهند کرد و احتمال 
این اتفاق هم اندک است. این گروه همچنان می تواند 
با توجه به مذاکراتی که در میان کشــورهای عضو در 
جریان است، به توافق برســد. هنوز معلوم نیست اگر 
مذاکرات برای یابی به توافق عرضه به نتیجه نرسد، آیا 
به به نرخ پایبنــدی کمتر در ماه آینده منتهی خواهد 
شد. اعالم قیمت فروش رسمی آرامکوی سعودی برای 

اوت در روزهای آینده ممکن است شفافیت بیشتری در 
این باره فراهم کند.

ING موسسه 
وارن پاتریس پاترسون، مدیر استراتژیک کاالی موسسه 
ING  در ســنگاپور در مصاحبه ای گفت: اگر این گروه 
تولیــدش را در اوت تغییر ندهد، برای قیمت های نفت 
مثبت خواهد بود اما احتمال اینکه اعضا تولیدشــان را 
ثابت نگه دارند خیلی باال نیســت. اعضای گروه اوپک 
پالس احتماال تولید بیشــتر نفــت را آغاز می کنند و 
احتمال فروپاشی توافق وجود خواهد داشت. پتانسیل 
جنگ قیمت مشابه سال گذشــته وجود دارد اما همه 
کشورهای حاضر در گروه تالش می کنند از آن اجتناب 
کنند. راهکار روشــن، جدا کردن دو عنصر این توافق 
اســت یعنی توافق درباره افزایش تولیــد به میزان دو 
میلیون بشــکه در روز از اوت تا دسامبر سال 2۰2۱ و 
سپس پرداختن به مسئله تمدید مدت توافق محدودیت 

عرضه در زمان دیگری.

FGE شرکت مشاوره انرژی
فریدون فشارکی، رئیس هیئت مدیره شرکت مشاوره 
FGE در مصاحبــه بــا تلویزیون بلومبــرگ گفت: اگر 
افزایش تولیدی در کار نباشــد، احتمال صعود قیمت 
نفت به 85 تا 9۰ دالر در هر بشــکه وجود دارد. با این 
حال احتمال دارد که نوعی سازش در یک تا سه هفته 
آینده حاصل شــود اما تا زمانی که چنین اتفاقی روی 
دهد، احتماال قیمت ها افزایش پیدا خواهند کرد. بعید 
اســت امارات متحده عربی از اوپک خارج شود اما این 
کشور خواهان استقالل بیشتری در تصمیمات سیاستی 
است. با قیمت هایی که در سطوح فعلی هستند احتمال 
این که تولید نفت شــیل آمریکا در سال آینده افزایش 

بیشتری پیدا کند، وجود دارد.

شرکت آر بی سی کپیتال مارکتس
هلیما کرافت و کریستوفر لونی، تحلیلگران شرکت آربی 
ســی کپیتال مارکتس در یادداشــتی نوشتند: اگرچه 
گفته می شود مذاکرات پشت پرده ادامه دارد، پرسش ها 
درباره تعهد امارات متحده عربی برای ماندن در اوپک 
احتماال در روزهــای آینده افزایش پیدا خواهد کرد. از 
زمان راه اندازی شــاخص موربان در مارس، پرســش 
متمایزی در خصوص دوام عضویت امارات متحده عربی 
در اوپک و تمایل این کشــور برای متوقف نگه داشتن 
ظرفیت مازاد تولید پرهزینه اش وجود داشته است. به 
نظر می رسد اختالف امارات متحده عربی و عربستان 
سعودی بیش از سیاست نفتی باشــد و ظاهرا امارات 
متحــده عربی به دنبال خارج کردن خود از زیر ســایه 
عربستان و پیدا کردن راه خود در امور بین المللی است.

کارشناسان پیش بینی کردند

دورنمای قیمت نفت پس از شکست مذاکرات اوپک پالس

در نشست گفت و گو و هم اندیشی با فعاالن بورس و بازار سرمایه عنوان شد:
آخرین خبرهای مدیرعامل فوالد خراسان از 
سرمایه گذاری های توسعه ای و رشد تولید

مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان از توفیقات این مجتمع 
در تامیــن مواد اولیه و ارتقای تولید این مجتمع علیرغم 
موانع و چالش های موجود در یک سال گذشته خبر داد 
و افــزود: با وجود تکمیل زنجیره تولید در داخل ســایت 
فوالد در نیشابور، در یک سال گذشته 2۱۰۰ میلیارد ریال 

ســرمایه گذاری در زمینه های توسعه ای و زیرساختی از سوی بزرگ ترین قطب 
صنعتی شرق کشور صورت گرفته است.کسری غفوری با بیان این که ایجاد کارخانه 
کنسانتره در منطقه سنگان خواف، یکی از مهم ترین و راهبردی ترین طرح های 
توسعه این مجتمع است که می تواند با اتصال زنجیره تولید فوالد به زمین، تولید 
پایدار فوالد را در خراســان رضوی تضمین کند، افزود: بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد ریال 
ســرمایه گذاری در ایجاد زیرســاخت ها در این زمینه صورت داده ایم و از ســال 
گذشته با پیگیری های صورت گرفته، خون تازه ای در رگ های این پروژه جریان 
یافته است.وی با بیان این که مساله تامین پایدار آب یکی از چالش های بنیادین 
در توســعه صنایع کالن در کشور ماست، افزود: ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس با 
تشکیل کنسرسیومی از صنایع بزرگ و آب بر با هدف فائق آمدن به چالش آب و 
توســعه پایدار منطقه در دستور کار قرار گرفته است. مجتمع فوالد خراسان نیز با 
سهم ۱۰ درصدی در تامین منابع مالی این پروژه کالن، با تزریق 52۰ میلیارد ریال 
در مرحله نخست، به تعهدات خود در این پروژه عمل کرده است.غفوری افزود: در 
همین مدت، ۴۷5 میلیارد ریال نیز در شرکت های زیرمجموعه فوالد خراسان در 

زمینه های مختلف توسعه اقدام به سرمایه گذاری کرده ایم.

در سومین اجالس تقدیر از مدیران شایسته سال اتفاق افتاد؛
تجلیل از مدیران عامل شرکت فوالد مبارکه و 

ذوب آهن به عنوان مدیران شایسته ایران
سومین اجالس تقدیر از مدیران شایسته ایران ۱۴۰۰ )در توسعه کسب وکار( با 
حضور علیرضا یوسفی مدرس دانشگاه خواجه نصیر، سید علیرضا بنی هاشمی، 
رئیس خانه صنعت کاران و مشــاور مجلس، امیر یوســفیان، نائب رئیس بانک 
صادرات ایران و جمعی از مدیران نمونه کشوری در حوزه کسب وکار به مناسبت 
روز صنعــت و معــدن در مرکز همایش های بین المللی دانشــگاه الزهرا برگزار 
شد.در ابتدای این همایش دکتر یوسفی ضمن اشاره به برخی چالش های پیش 
روی توســعه کسب وکارها در کشور گفت: یکی از مشکالت عدم موفقیت پایدار 
کسب وکارها در بینش مدیریتی نهفته است. در شیوه مدیریتی غالب در کشور 
ما تحلیل ضعیف اســت و تنها در طول زمان پول تزریق می شود و هیچ وقت به 
دنبال بینش، تحلیل و آنالیز نرفته ایم.یوســفی در ادامه ســخنان خود با اشاره 
به اینکه در ۷۴ درصد کســب وکارها رهبران آن ها بعد از مدتی از کار خسته و 
دچار فرسایش می شوند افزود: رهبری سازمان باید دنبال توسعه کسب وکار خود 
باشد. رهبر بودن مهم است؛ چراکه رهبر باید ثابت قدم باشد و برای همین است 
که کســب وکارها رشد پیدا نمی کنند.علیرضا بنی هاشمی و مشاور هیئت رئیسه 
مجلس نیز در این مراسم گفت: متأسفانه ازنظر شاخص هایی که درباره ارزیابی 
فضای کســب وکار مطرح است، در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز جایگاه 
مناسبی نداریم.او با اشاره به بررسی موانع کسب وکار اظهار کرد: از زمانی که شعار 
سال اعالم شــد، راهکارها را به دولت فعلی و منتخب اعالم کردیم.بنی هاشمی 
با بیان اینکه عوامل خارجی و داخلی در طی ســال های اخیر موانعی در فضای 

کسب وکار ایجاد کرده است.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان :
به میزان تخصیص مواد اولیه ، تعهد عرضه 

محصول در بورس ایجاد شود
معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان خواستار آن شد 
تا به میزان تخصیص مواد اولیه به واحد های تولید کننده 
فوالد، تعهد عرضه محصول در بورس ایجاد شــود.محمد 
جعفر صالحــی در همایش تعامل ســنگ آهن و فوالد 
در تــاالر بورس در محل هتل المپیــک افزود: ذوب آهن 
بزرگترین تولید کننده مقاطع تبدیل فوالد در غرب آســیا اســت و امروز با تولید 
ریل ملی و محصوالت با ارزش افزوده باالتر در تالش است تا جایگاه واقعی خودش 
را بیابد.وی بیان داشــت: ذوب آهن سه ورودی برای تولید چدن دارد، در سالهای 
گذشته کمیته پشتیبانی زغال سنگ در ایمیدرو به قیمت  گذاری می پرداخت، اما از 
سال 9۷ پذیرفته شد قیمت زغال  سنگ به شمش خوزستان متصل شود و ضریب 
26.5 درصد برای آن در نظر گرفته شــد.معاون خرید شــرکت ذوب آهن، برخی 
از محدودیت های این شــرکت را در ادامه یادآور شــد و گفت: تامین سنگ آهن 
دانه بندی با عیار 6۰ درصد آهن، عدم بهره مندی از یارانه انرژی مشــابه واحدهای 
فوالدی، فعالیت با ۷۰ درصد ظرفیت اســمی و قرار داشتن نام شرکت ذوب آهن 
و کاالهای زغال ســنگ و کک در لیســت تحریم ها، از جمله مشکالت است.وی 
بیان داشــت: مطابق مصوبه ســال 98 ذوب آهن سالیانه نیازمند یک هزار و ۷5۰ 
تن سنگ آهن دانه بندی است اما امروز کسی جوابگوی ما نیست .صالحی یادآور 
شد: معاونت معدنی وزارت صمت بین ۷5 تا 8۰ درصد نیاز معدنی مواد اولیه فوالد 
سازان را تامین می کند، اما این مسئله برای ذوب آهن هیچ وقت به ۱۰ درصد هم 

نرسیده است.
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 درصد افزایش )کاهش( سال 1399 سال 1398سال 1399عنوان
نسبت به سال 1398

168میلیارد ریال105,097میلیارد ریال281,514درآمدها

87میلیارد ریال59,186میلیارد ریال110,581هزینه ها

272میلیارد ریال45,911میلیارد ریال170,933سود خالص

26میلیارد ریال44,000میلیارد ریال55,500سرمایه شرکت

195ریال1,043ریال3,080سود هر سهم

تقسیم 2130 ریال  سود هر سهم در مجمع عمومی عادی کچاد

افزایش272 درصدی سود خالص نسبت به سال 1398
مجمع عمومي عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو با حضور بیش از85 درصد از ســهامداران روز 
شنبه  12 تیر ماه سال 1400 در حالی در محل سالن تالش، برگزار 
شد.که به دلیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا و عدم امکان 
حضور بخشــی از ســهامداران حقیقی، مشروح جلسه مجمع 
همزمان از سایت های آپارات و کانال تلویزیون مجازی چادرملو 
به صورت زنده پخش گردید .در این جلسه پس از انتخاب آقاي 
دکتر مدرس خیابانی نماینده شرکت سرمایه گذاری امید، بعنوان 
رئیس مجمع و ناظرین آقایان دکتر نادری نماینده شرکت توسعه 
معادن و فلزات و صبوری دیلمی نماینده شرکت سرمایه گذاری 
سپه ، خلیل زاده نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس 
قانونی شرکت، مهندس ناصر تقی زاده  بعنوان دبیر مجمع و مدیر 
عامل شــرکت،  گزارشي از عملکرد و برنامه هاي اجرایي شامل 
عملیات استخراج ، تولید و فروش محصوالت و طرح ها و برنامه 
های  سال جاری شــرکت به اطالع حاضران رساند و تصمیمات 

ذیل اتخاذ و مورد تصویب قرار گرفت.

1 -  در خصوص عملکرد هیأت مديره،، صورتهاي مالي تلفیقی گروه و شرکت اصلی مشتمل بر سود و زيان، صورت 
وضعیت مالی ، صورت تغییرات در حقوق مالکان ، صورت جريان های نقدی و يادداشتهای توضیحی پیوست آن 
برای  سال مالي منتهي به 1399/12/29 قرائت و مجمع پس از استماع توضیحات هیات مديره و بازرس قانوني و 
پس از بحث و تبادل نظر سهامداران در خصوص موضوعات مطروحه  به اتفاق آرا ضمن تائید عملکرد هیات مديره 

، صورتهاي مالي و يادداشت هاي پیوست آن براي سال مالي منتهي به 1400/12/30 را تصويب نمود. 
2 - معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت مورد تائید و تنفیذ قرار گرفت 

3- در ارتباط با تقسیم سود سال مالي منتهي به 1399/12/29 مقرر گرديد از مبلغ  101 هزارو 454 میلیارد ريال 
کل سود شرکت در سال 1399 ، به ازاي هر سهم 2130 ريال  سود بین سهامداران توزيع گردد.

4 - موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر  به عنوان حسابرس و بازرس اصلی  و موسسه حسابرسی دش و همکاران 
به عنوان بازرس علی البدل برای ســال مالی منتهی به 1400/12/30 انتخاب و قبولی سمت خود را اعالم نمود. 

تعیین حق الزحمه بازرسان به هیأت مديره تفويض گرديد.
5 - روزنامه دنیاي اقتصاد و جهان صنعت  جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین گرديد 

6 - حق حضور و پاداش هیات مديره تعیین شد.
7 - اعضای هیات مديره با رعايت مفاد اليحه اصالحیه قانون تجارت و بر اساس رای گیری به عمل آمده به مدت 2 
سال به اين شرح انتخاب شدند . شرکت گروه مديريت سرمايه گذاری امید- شرکت سرمايه گذاری سپه- شرکت 

سرمايه گذاری استان گیالن) عدالت( - شرکت سرمايه گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت فوالد مبارکه .
8 - مجمع مراتب تقدير خود را از زحمات هیأت مديره و کلیه کارکنان شــرکت اعالم نمود و به نحو مقتضی از 

زحمات کارکنان ذيربط تقدير به عمل آورد.
بر اساس همین گزارش مهندس ناصر تقی زاده مدير عامل چادرملو در سخنرانی آغازين اين جلسه با موفق ارزيابی 
کردن عملکرد هیات مديره در سال 1399 و کسب توفیقاِت فراتر از برنامه ، که آثار آن در صورتهای مالی ، گزارش 
عملکرد هیات مديره و گزارش تفسیری مديريت به طور مفصل برای سهامداران محترم تشريح گرديده است گفت 
: اعتقاد داريم ، رهنمودها و همراهی صاحبان محترم سهام و سیاستهای متخذه توسط هیات مديره ، موجب شده 
است که اين شرکت در سال 1399، چون گذشته نقش خود را در زمینه تأمین مواد اولیۀ صنايع فوالد ايفاء، و در 

جهت پیشبرِد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور گامهای مؤثری بردارد.
وی عمده ترين اقدامات ســال گذشــته شرکت را ، اجرای برنامه هاِی اســتخراج و تولیِد محصوالت ، فراتر از 
برنامه، افتتاح رســمی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 10 مگاوات، افتتاح خط سوم انتقال آب خلیج فارس به 
مجتمع صنعتی اردکان ، راه اندازی فاز 1 پروژه هات شارژ فوالدسازی، استفاده مناسب و بهینه مصارف انرژی 
)برق، آب و گاز( در مجتمع های معدنی و صنعتی شــرکت، استفاده حداکثری ازظرفیت ساخت داخِل لوازم، 
تجهیزات و قطعات يدکِی مصرفی در مجتمع هاِی تولیدی، بنحويکه در سال 1399بالغ بر1446 قلم قطعات 
و لوازم مصرفی جديد در بخش های استخراج ، کارخانه فرآوری ، گندله سازی ، احیاء مستقیم و فوالدسازی ، 
ساخت داخل شده و تا پايان سال 1399 بیش از 28 هزار قلم قطعات و لوازم يدکی، از منابِع داخلی تأمین و 
جايگزيِن قطعاِت مشابه ساخِت خارج گرديده است و از اين رهگذر تنها در سال 1399 ، مبلغ 19 میلیون يورو 
صرفه جوئی ارزی حاصل گرديده که در مقايســه با سال 1398 (به مبلغ 11,608 هزار يورو) ، بالغ بر 7392 

هزاريورو افزايش داشته است.
وی افزود در سال گذشته 77  پروژه تحقیقاتی و پژوهشی در بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی، افزايش تولید 
کنســانتره ســنگ آهن و گندله ، کمک به کنترل و کاهش آالينده های زيست محیطی ، کاهش زمان توقفات و 

هزينه های تعمیرات ، بومی سازی و ساخت داخل انجام يافته که  اثرات مثبتی داشته است. 
مدير عامل چادرملو افزود: طی همین مدت  تفاهم نامه هائی با مراکز علمی و آزمايشگاهی شامل دانشگاه های يزد، 
اردکان ، میبد و پیام نور يزد با هدف پیوند زدن و ارتباط مستقیم تجربیات نخبگان صنعتی با ظرفیت های علمی 
و نخبگان دانشگاهی منعقد گرديده است، و عالوه بر تفاهم نامه های مزبور ، در سال 1399  تفاهم نامه همکاری 
سه جانبه میان شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو ، دانشگاه امیرکبیر ،دانشگاه اردکان منعقد و مرکز نوآوری ، 

تحقیق و توسعه چادرملو د ربرج فناوری و نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز تأسیس گرديد .
وی تشــکیل دوره های آموزشــی برای  2710 نفر به میزان 28 هزارو 615 نفر ســاعت با رعايت کامل پروتکل 
های بهداشتی و برگزاری دوره های کارآموزی دانشجويان دانشگاههای کشور ، در گرايشـهای معدن ، استـخراج 
،فـرآوری ، مهندسی صنايع و شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و متالوژی در مجتمع های معدنی و صنعتی 

را از جمله برنامه های آموزشی شرکت عنوان کرد .
در سال 1399 ، افزايش سرمايه شرکت از مبلغ 44 هزار میلیاردريال به مبلغ 55,500 میلیارد ريال ثبت و برنامه 
ريزی جهت افزايش ســرمايه شرکت تا مبلغ 150,000 میلیارد ريال انجام و گزارش توجیهی آن تهیه و بمنظور 

بررسی و اظهارنظر و تأئید جهت بازرس قانونی شرکت ارسال گرديده است.
مدير عامل چادرملو مجموع تولیدات سال 99 شرکت را 11میلیون و 468  هزار تنکنسانتره سنگ آهـــن ،339 
هزارتن انواع ســنگ آهن دانه بندی ، 3میلیون و 731 هزار تن  گندله ، 1 میلیون و 603 هزار تن آهن اسفنجی  
و 1 میلیون و 26 هزار تن شمش فوالدی اعالم کرد و گفت :   اين میزان تولید منجر به درآمد زايی بالغ بر 281 

هزارو 514 میلیارد ريالی شرکت گرديده که نسبت به سال 1398 از 168 در رشد برخوردار بوده است .

مهندس تقی زاده با اشــاره به  افزايش سرمايه شرکت از مبلغ 44 هزار میلیاردريال به 
مبلغ 55,500 میلیارد ريال در سال 1399 و برنامه ريزی جهت افزايش سرمايه شرکت 
تا مبلغ 150 هزار میلیارد ريال مهمترين طرح های د ردست اقدام شرکت را تداوم طرح 
اکتشافات عمومی و تفصیلی، تجهیز و بهره برداری از پهنۀ معدنی آنومالی D19 که تا 
پايان سال 1399 مقدار 10843 مترحفاری آن انجام شده است - طرِح تکمیل احداِث 
کارخانه گندله سازی شماره 2 به ظرفیت 5 میلیون تن در سال - طرح احداث کارخانه 
مگامدول احیاء مستقیم شماره 2 با ظرفیت تولید سالیانه 2,2 میلیون تن  آهن اسفنجی 
- مشارکت در شرکت صنايع معدنی عصر نوين بهاباد جهت اجرای طرح احداث کارخانه 
فرآوری و تولید کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت تولید سالیانه 4 میلیون تن کنسانتره 
سنگ آهن، با مشارکت شرکت آهن و فوالد غدير ايرانیان - طرح احداث زيرساخت های 
حمل و نقل ريلی با مشارکت  گروه مديريت سرمايه گذاری امید -طرح احداث کارخانه 
تجهیزات معدنی و صنعتی در قالب  تفاهم نامه با شرکت ماشین سازی اراک - مشارکت 
در شرکت فوالد سترک پارس شرقی در منطقه آزاد چابهار جهت تولید 10 میلیون تن 
فوالد با 31 درصد ســهم  - مشارکت در ايجاد شرکت جديد اکتشاف با  عنوان توسعه 
معادن و اکتشــافات فلزيابان کوير با گروه مديريت سرمايه گذاری امید - مشارکت در 
تأســیس شــرکت تأمین آب صنايع و معادن  به میزان  15 درصد سهام با هدف آغاز 
عملیــات اجرای طرح خط دوم انتقال آب خلیج فارس به کرمان- خراســان جنوبی و 
رضوی - طرح احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی  به ظرفیت 500 مگاوات با مشــارکت 
گروه مديريت ســرمايه گذاری امید - اجرای طرح های اکتشافی و استخراج در معادن  
جديد ، به منظور مشــارکت در پروژه های اکتشاف و استخراج معادن جديد در منطقه 
و خارج از منطقه با هدف دسترسی به منابع معدنی پايدار -  مشارکت 30 درصدی در 
اجرای طرح احداث کارخانه مگامدول احیاء مستقیم )تولید آهن اسفنجی( به ظرفیت 
1،2 میلیون تن- تأســیس شرکت جديد در منطقه اردکان يزد به منظور اجرای طرح 
احداث کارخانه نورد به ظرفیت 1میلیون تن ورق گرم - تأسیس شرکت جديد در استان 
خراسان رضوی به منظور اجرای طرح احداث کارخانه نورد به ظرفیت 1 میلیون تن ورق  
گرم - طرح احداث 2 نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی در شهرستان بهاباد و شهرستان 
اردکان به ظرفیت کل 20 مگاوات - طرِح احداِث کارخانه فروآلیاژها به ظرفیت 50 هزار 
تن در ســال شامل : کارخانه فروسیلیکو منگنز به ظرفیت تولید 20 هزار  تن، کارخانه 
فرومنگنز پرکربن به ظرفیت تولید 15هزار تن و کارخانه فروسیلیسیم به ظرفیت تولید 
15 هزار تن- طرح احداث کارخانه آجر نسوز  با ظرفیت تولید سالیانه 50,000 تن انواع 
آجر و اجرام نســوز-طرح احداث کارخانه ســرباره در مجتمع صنعتی به ظرفیت 100 
هزار تن در ســال- احداث کارخانه باطله در مجتمــع معدنی به ظرفیت 100 هزارتن 
درســال- تأسیس شرکت ارزش آفرينان گروه چادرملو با سهامداری کلیه پرسنل فعال 
در مجموعه چادرملو - تأسیس شرکت جديد به منظور تولید 200 هزار عدد فیلترهای 
تصفیه کننده آب شیرين کن) ممبران( در سال واجراء و تکمیل عملیات باقیمانده طرح 

احداث کارخانه فوالدشرکت صنايع آهن و فوالد سرمد ابرکوه به ظرفیت تولید سالیانه 
600 هزار تن شمش فوالد- مشارکت در اجرای طرح تولید الکترود گرافیتی با ظرفیت 
30 هزارتن در ســال - مشارکت در بهره برداری از معادن سنگ آهن استرالیا و احداث 
کارخانه های تولید کنسانتره به میزان 12/5 میلیون تن - مشارکت در شرکت صنايع 
 Stone paper معدنی نوظهور شاهرود جهت اجرای طرح کارخانه تولید کاغذ سنگی

به ظرفیت تولید سالیانه 10 هزار تن عنوان کرد.

عملکرد مالِی  ساِل 1399، در مقایسه با سال 1398 به شرح زیر به استحضار می رسد:
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ورود بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بین بانکیگزیده خبر

پولهایپارکشدهروانهبورسمیشوند؟
تحلیلگر بازار سرمایه از تطبیق یافتن بانک مرکزی با سیاست های رئیس جمهور منتخب 
درباره نرخ ســود بین بانکی خبر داد و گفت:سرمایه گذاران تشویق به سرمایه گذاری در 
تولید از طریق بازار ســرمایه شده اند.همایون دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
کاهش نرخ ســود بین بانکی و تأثیر آن بر بازار ســرمایه گفت: با پایین آمدن نرخ سود 
بانکی، وضعیت تولید از شرایط نامناســب کنونی در تأمین مالی تا حدودی رها خواهد 
شد؛ این در حالی است که اگرچه بورس آینه بخش واقعی اقتصاد است، پس اگر وضعیت 
تولید خوب باشــد، وضعیت بورس هم خوب اســت و به نظر می رسد که این برداشت و 
باور به وجود آمده است که با نرخ باالی سود بانکی و به تبع آن، تسهیالتی که با نرخ باال 
به تولید داده می شــود، عماًل نه تنها واحدهای تولیدی نفس نمی کشند، بلکه بورس هم 
بهبودی را در شــاخص احساس نخواهد کرد.این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: تالش برای 
اصالح نرخ سود بانکی که از مسیر کاهش نرخ سود بین بانکی می گذرد، شروع شده؛ این 
در حالی اســت که هم اکنون متوســط سود تولید بین ۸ تا ۱۰ درصد است؛ در حالیکه 
نرخ سود تسهیالت بانکی بدون اخذ مالیات، نزدیک به ۲۰ درصد است و با این وضعیت، 
عماًل هر روز بیشــتر شاهد آن خواهیم بود که واحدهای تولیدی تعطیل می شوند و یا با 
ســرمایه در گردش کم کار خواهند کرد؛ چراکه سرمایه گذاران آنها ترجیح می دهند که 
پول خود را در بانک ها بگذارند و بدون ریســک و پرداخت مالیات، بازدهی کسب کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون تولیدکنندگان با بهره کمتر از ۲۵ درصد قادر به دریافت وام 
نیستند، هر چند این رقم در برخی مواقع به ۲۷ درصد هم می رسد؛ پس تولیدکنندگان 
با این ســرمایه در گردش گران قیمت، در حال کار هستند.دارابی با اشاره به برنامه های 
دولت سیزدهم برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: البته هنوز دولت جدید مستقر نشده 
است؛ اما به نظر می رسد که بانک مرکزی خود را با این سیاست ها هماهنگ کرده و ظرف 
روزهای گذشته، نرخ سود بین بانکی، حداقل دو درصد کاهش یافته است؛ این در حالی 
است که نرخ سود بانکی و روند کنونی آن حکایت از آن دارد که سخنان رئیس کل سابق 
بانک مرکزی مبنی بر اینکه این بانک دخالتی در نرخ سود بانکی نداشته، صحت ندارد؛ 
در غیر این صورت اکنون دلیلی بر کاهش نرخ سود وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی همگام 
با سیاســت های رئیس جمهور منتخب، در حال تالش برای کاهش نرخ سود بین بانکی 
اســت.این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه 
نرخ مؤثر تأمین مالی از بازار سرمایه هم اکنون چقدر است، گفت: وقتی که سیاستگذار 
رســمی، نرخ بین بانکی و نرخ ریپو )بازخرید اوراق دولتــی( را هم در بازار بین بانکی و 
هم در استقراض بانک ها از بانک مرکزی تعیین می کند، تمام نرخ ها در اقتصاد همخوان 
می شوند؛ بنابراین اگر نرخ بین بانکی و ریپو پایین بیاید، تمام نرخ های تأمین مالی در بازار 
پول و ســرمایه، همگام با آن کاهش می یابند و سرمایه گذاران تشویق به سرمایه گذاری 

در تولید از طریق بازار سرمایه خواهند شد و عماًل، پول های پارک شده به بازار می آیند.
دارابی در خصوص نوســانات نرخ دالر و تأثیر آن بر بورس نیز گفت: تا قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری، یک رفتار مصنوعی در بازار ارز به چشم می خورد و برخی از کاندیداها 
ســعی کردند که با دادن وعــده نرخ ۱۱ تا ۱۷ هزار تومانی بــرای دالر، عماًل بازار را به 
سمت دالر کمتر از ۲۰ هزار تومان هدایت نمایند و در جهت نفع خود از آن بهره برداری 
کنند. البته خواسته فعاالن اقتصادی و سهامداران آن است که نرخ ارز نه باال و نه پایین 
کشیده شود؛ بلکه باثبات باشد؛ چراکه تولیدکننده و صادرکننده نیاز به ثبات نرخ دارند؛ 
به نحوی که نرخ معقول و باثبات آن اســت که در آن، کاالهای ایرانی بتوانند با کاالهای 
ترکیه و دیگر تولیدکننــدگان و صادرکنندگان منطقه رقابت کرده و از این نظر، کاالی 
ایرانی قابل حضور در ســبد مصرفی کشورهای منطقه باشــد.وی اظهار داشت: در حال 
حاضر، مشــکل اساسی این است که اختالف بین نرخ نیما و بازار آزاد زیاد است که این 
امر باعث می شود صادرکنندگان ما عماًل تنبیه بشوند؛ ضمن اینکه صادرکننده باید ۱۰ تا 
۱۵ درصد پایین تر، ارز خود را در ســامانه نیما به واردکننده بفروشد که عماًل، با این کار 
سامانه نیما به واردکننده ها یارانه می دهد؛ از سوی دیگر حقوق گمرکی و حقوق دولتی 
واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاســبه می شود که این هم یک یارانه دیگری است که به 

بخش واردات داده می شود.

با حمایت بانک آینده از صنعت دانش بنیان ایرانی :
۲ دستاورد بزرگ پزشکی و ترافیکی به تولید 

انبوه رسید
بانک آینده در ســال تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها با اعطای تسهیالت به 
شرکت گستران صنایع نوین پارس )گروه صنعتی هوشمند آسیا( از شرکت های 
تولیدی دانش بنیان که تحت پوشــش دانشــگاه صنعتی امیرکبیر است، ادامه و 
رونق تولیدات این شرکت را هموارتر کرد.دکتر امیراحمد سپهری مدیرعامل این 
شرکت، ضمن قدردانی از نقش موثر و سازنده بانک آینده در توسعه و به روزرسانی 
فناوری و کاهش هزینه های تولید انبوه، از تداوم روند تولیدات و رونق این شرکت 
ســخن گفت و افزود : شــیوع بیماری کرونا نه تنها خللی در روند تولیدات این 
شــرکت به وجود نیاورد، بلکه تبدیل به فرصتی برای تولید دســتگاه هوشمند 
غربالگــری بیماری های قلبی مادرزادی کودکان، ویژه مطب و هم چنین طراحی 
و ســاخت نمونه نیمه صنعتی رادار ترافیکی چهار بعدی شد که این دستاورد با 

حمایت ها و اعطای تسهیالت بانک آینده میسر شده است.

در همراه بانک تجارت فقط از رمز یکبار 
مصرف استفاده کنید

بانک تجارت ،اســتفاده از رمز یکبار مصرف برای انجام تراکنشهای حسابی را در 
همراه بانک با هدف افزایش امنیت حسابها اجباری کرد و از چهاردهم تیرماه رمز 
ثابت در همراه بانک تجارت قابل استفاده نیست.بانک تجارت ،استفاده از رمز یکبار 
مصرف برای انجام تراکنشــهای حسابی را در همراه بانک با هدف افزایش امنیت 
حســابها اجباری کرد و از چهاردهم تیرماه رمز ثابت در همراه بانک تجارت قابل 
استفاده نیست.کاربران همراه بانک تجارت به منظور انجام عملیات تراکنش برپایه 
حساب میتوانند با مراجعه به بخش خدمات در همراه بانک تجارت، گزینه خدمات 
رمز پویا، نســبت به فعالسازی رمز یکبار مصرف همراه بانک اقدام کنند. چنانچه 
نسخه ۴.۰.۱ به پایین بر روی دستگاه کاربرنصب باشد می بایست ابتدا همراه بانک 

و نرم افزار همراز را بروزرسانی نماید.

تسهیالت بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال 
روستایی به ۲6 هزار میلیارد ریال رسید 

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون از پرداخت ۲6 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بانک در طرح اشتغال روستایی خبر داد.سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک 
توسعه تعاون در تبیین عملکرد بانک در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
اظهار داشت: تســهیالت پرداختی شعب سراسر کشور فراتر از ۲6 هزار میلیارد 
ریال شده اســت و در پایان مرحله پنجم، مجموع تسهیالت پرداختی بانک در 
این زمینه بالغ بر 3۱ هزار میلیارد ریال خواهد گردید.وی افزود: فرآیند پرداخت 
تســهیالت حاصل کار جمعی و میان دستگاهی است و در کارگروه های استانی 
مسئولین چندین دســتگاه اجرایی استان در اتخاذ تصمیمات و معرفی طرح ها 
مشارکت دارند و بانک توسعه تعاون نیز به عنوان یکی از ارکان مهم و بانک عامل 
این طرح همواره به اثربخشــی طرح ها و ایجاد اشتغال موثر و دائم تاکید ورزیده 
اســت.فتاحی گفت: مدیران استانی و روسای شعب بانک توسعه تعاون در صدد 
هســتند با شناسایی تعاونگران و کارآفرینان و نیز با توجه به مزیت های منطقه، 
شــرایطی را حاصل نمایند تا جامعه محلی به عنوان ذینفع اصلی طرح اشتغال 
پایدار روستایی و عشــایری، از منافع طرح به صورت ملموس بهره مند گردند و 
موجبات سطح اشتغال و تولید منطقه و نیز پیرو آن ارتقای سطح توسعه اقتصادی 

و اجتماعی مناطق فراهم گردد.

دکتر صالح آبادی اعالم کرد:
پرداخت بیش از 11 هزار میلیارد تومان 

تسهیالت به صنایع شیمیایی 
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران با اشاره به اهمیت صنعت پلیمر در ایران 
گفت: این بانک طی ۵ سال گذشته ۱۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان در قالب تامین 
سرمایه در گردش به شرکت های مختلف صنعت پتروشیمی تسهیالت پرداخت 
کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به نقل از اگزیم 
نیوز، علی صالح آبادی در همایش »توسعه صادرات صنایع پلیمری ایران«، افزود: 
صنعت پلیمر نه تنها نقش بســیار مهمی در شــرایط کرونا و به ویژه در حوزه 
بهداشت ایفا می کند بلکه 3.6 درصد از اشتغال کل کشور نیز مربوط به این صنعت 
می شود.وی، تنوع محصوالت پلیمری و ارزش افزوده باال )۱.۵ درصد از سهم تولید 
ناخالص داخلی( را از دیگر ویژگی های این صنعت برشمرد و افزود: این صنعت اثر 
کمتری هم از تحریم ها پذیرفته و صادرات محصوالت پلیمری به طور مداوم ادامه 
داشــته است.مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعالم کرد که این بانک طرح  هایی 
را در بخش پتروشیمی شامل تولید انواع محصوالت پتروشیمی، احداث کارخانه 
تولید اتیلن، تولید پروپیلن، توسعه یکپارچه میدان های مشترک نفتی غرب کارون 
و تولید متانول را تامین مالی کرده اســت.این مقام مسئول گفت: مبلغ مصوب 
تســهیالت برای این طرح ها 3 میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو بوده که طی ۵ سال 
گذشته بانک توسعه صادرات ایران ۲ میلیارد و 66۰ میلیون یورو از آن را تامین 

مالی کرده و پرداخت مابقی آن نیز در دستور کار است.

اداره کل روابط عمومی بانک مسکن خبرداد:
انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه 

سرمایه گذاری عام یک ساله با سود 18 درصد
بانک مســکن در راستای سیاست های ابالغی بانک مرکزی، انتشار اوراق گواهی 
ســپرده مدت دار ویژه ســرمایه گذاری عام یک ساله با نرخ ســود علی الحساب 
۱۸درصدساالنه و نرخ سود بازخرید ۱۰درصد ساالنه به تاریخ انتشار ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ 
را در دســتور کار بانک قرار داد.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، بر 
این اســاس، شــعب بانک قادر خواهند بود با در نظر قرار دادن اولویت در جذب 
منابع جدید و پرهیز از جابه جایی منابع مابین ســپرده ها، نسبت به فروش اولیه 
اوراق یاد شــده از روز سه شــنبه مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ اقدام کنند.شالزم به ذکر 
اســت گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام یک ساله منتشره به تاریخ 
۱۵/۰۴/۱399 تمامِی دارندگان، در سررسید به صورت سیستمی و اتوماتیک به 
گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام یک ساله جدید تبدیل می شود. 
بدیهی اســت در صورت تمایل دارندگان گواهی سپرده موصوف به بازخرید در 
سررسید و یا پس از آن، فرآیند مورد نظر از طریق بازخرید گواهی سپرده منتشره 
به تاریخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ صورت می پذیرد.شــایان ذکر است این اوراق با نام است 
و به صورت الکترونیکی در واحدهای یک میلیون ریالی منتشــر می شود. دارای 
سررسید یکساله بوده، ســود آن در مقاطع ماهانه پرداخت می گردد و معاف از 
مالیات خواهد بود. ضمن اینکه در صورت بازخرید قبل از سررسید، به صورت روز 

شمارنرخ سود ساالنه ۱۰ درصد به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

رئیــس کانــون بانک هــا و موسســات اعتباری 
خصوصی معتقد است که انحالل و دولتی کردن 
بانک های خصوصی برگشــت به عقب اســت و 
خسارات بیشــتری را به اقتصاد تحمیل می کند.

کوروش پرویزیان در گفت وگو با ایِبنا در واکنش 
به برخی اظهارنظرهــا مبنی بر انحالل بانک های 
خصوصــی و دولتی شــدن آنها گفــت: به طور 
قطع این نظر، برگشــت به عقب است و خسارات 
بیشــتری را ایجاد خواهد کرد. در این مورد باید 
زمینه فعالیت سالم بانکی چه داخلی و چه خارجی 
را در کشــور فراهم کنیم چــرا که در این صورت 
رقابت ایجاد خواهد شــد و کیفیت خدمات دهی 
به مــردم افزایش می یابد و قیمــت خدمات نیز 
مناسب می شود. این در حالی است که درصورت 
ایجــاد و امکان فعالیت بانک های خارجی در کنار 
بانک های داخلی خصوصی و دولتی، مردم قدرت 
انتخاب پیدا خواهند کرد.رئیس کانون بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به تاریخچه 
بانکــداری خصوصی در ایران اظهــار کرد: بعد از 
انقالب، بانک های خصوصی و بانک های مشترک 
به دلیل رویکرد جدید کشــور، ادغام و ســاختار 
بانکی به صورت کامل و یکپارچه، دولتی شــدند. 
همچنین شــعب و نمایندگی بانک های خارجی 
به دلیل مســائل ناشی از تحریم، آرام آرام از ایران 
خارج شدند.  وی افزود: در آن دوران، دولتی شدن 
کامل شبکه بانکی باعث شده بود کیفیت خدمات 
دهی به مردم کاهش و سرمایه گذاری، مشارکت و 

حضور مردم در حوزه های ساختار موسسات مالی، 
ضعیف و ضعیف تر شود؛ اما پس از آن با تفسیر و 
سیاستی که درباره اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور 
اتخاذ شد و ابالغ سیاست های مصوب رهبر معظم 
انقالب اسالمی در این خصوص، به مرور اجازه داده 
شد که بخش خصوصی به بخش مؤسسات مالی و 
بانکی، بیمه و سایر حوزه های زیرساختی هم وارد 
شود.  رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی تصریح کرد: در آغاز توســعه بانکداری 
خصوصی در ایران در حــد مجوزهای اندکی که 
صادر شد، رقابت رو به جلو و مثبتی شکل گرفت 
و کیفیت و ســرعت برخی از خدمــات از جمله 
خدمات پرداخت خدمــات بانکداری الکترونیک، 
سامانه بانکداری متمرکز و باز، خدمات مرتبط با 
شــبکه تسویه وجوه و نقل و انتقاالت و همچنین 
خدمــات تامین مالی داخلــی و بین المللی ارتقا 
یافــت و تحولی به وجود آورد.  به گفته پرویزیان، 
زمانی کــه بانک های خصوصی وارد میدان رقابت 
بانکداری شدند، با توسعه روابط کارگزاری خارجی 
به شبکه بانکی ایران در داخل و خارج کشور کمک 

و تنوعی از خدمات در نظام بانکی کشور ایجاد شد. 
متاسفانه با تشدید تحریم ها و فشارهای خارجی، 
کاهش روابط بانک های بزرگ بین المللی با ایران 
آغاز و سپس قطع گردید و با کاهش و بعضاً قطع 
روابط و مناسبات با بانک های خارجی، جلوی این 
تحول و رشد تا حدودی گرفته شد.وی ادامه داد: از 
سوی دیگر در طی زمان به دلیل تغییر در نگرش 
دولت ها، کیفیت نظارت بر بانک ها و موسســات 
خصوصی هم موضوع بسیار مهمی شد و متاسفانه 
با برخی از ســوءجریانات و مســائلی که در حوزه 
موسســات غیرمجاز شکل گرفت، هجمه هایی به 
بانک های خصوصی وارد شد. در واقع اقداماتی که 
موسسات و تعاونی های غیرمجاز در حوزه پولی و 
بانکی انجام داده بودند، بر شبکه بانکی چه دولتی 
و چه خصوصی ســیطره پیدا کرد که البته بیشتر 
فشار و حاشــیه هایی که ایجاد شــد، بانک های 
خصوصــی را هدف گرفت.  رئیس کانون بانک ها 
و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در نتیجه این 
اتفاق، نگرش منفی در حوزه بانکداری خصوصی 
بعضا در دیگر مراجع تصمیم گیری کشور به وجود 

آمــد که به دلیل این نگرش ها در دولت و مجلس 
غالباً تصمیماتی گرفتند که فشــارهای مضاعف 
به بانک های خصوصی وارد شــد و نگرش دولتی 
شــدن شدت گرفت و فرآیندی طی شد که حتی 
در قوانین مصوب مجلس بعضاً تکالیف بانک های 
دولتی به بانک های خصوصی نیز تسری یافت شد. 
پیرو همین تصمیم حرکتی نیز آغاز شــد و چند 
بانک خصوصی که بخشــی از ســهام آنها متعلق 
به مردم و بخشــی دیگر شــرکت های وابسته به 
نیروهای مســلح بود، در قالــب یک بانک دولتی 
ساماندهی شدند.  پرویزیان تاکید کرد: به هر حال 
این نگرش منفی به بانک های خصوصی و تصمیم 
به ادغام آنها و دولتی شدنشــان، اثــر خود را در 
جلوگیری از اقبال به بانکداری خصوصی گذاشته 
و حتی در دســتگاه های نظارتی هم آثار خودش 
را نشــان داده است.  وی با اشــاره به اینکه برای 
اولین بار مجلس در همین دوره مصوب کرده است 
که از بانک های خصوصی تحقیق و تفحص شود، 
اظهار کرد: در حال حاضر ســازمان های نظارتی 
کشور فرآیندی را طی می کنند که بتوانند نظارت 
خود را به بانک های خصوصی هم تعمیم دهند که 
البته این امر، با سیاست های مصوب و ابالغی مقام 
معظم رهبری در اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین 
موضوعه کشور تفاوت دارد.  رئیس کانون بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانکداری 
خصوصی در کشــور ظرفیت های بسیاری ایجاد 
کرده و مزیت هایی به همراه خود دارد، تاکید کرد: 

در حال حاضر اکثر بانک های خصوصی در بورس 
کشور حضور دارند و بعضا چند میلیون سهامدار 
دارند که توجه به این موضوع در توسعه بانکداری 
خصوصی بســیار مهم و اثرگذار است. باید نقش 
سازمان نظارتی یعنی رگوالتوری بانک مرکزی در 
کشور عنوان اصلی ترین مرجع نظارتی به رسمیت 
شناخته شود و از دخالت دیگر دستگاه ها کاسته 
شود تا اینکه بانک مرکزی و سازمان نظارتی آن به 
اندازه کافی توان و قدرت نظارت و هدایت بانک ها 
را در چارچوب داشته باشند.  به گفته او، با توجه 
به انواع بانکداری در کشــور و همچنین ظرفیت 
اقتصادی که وجود دارد، طبیعی است که ظرفیت 
توسعه بانکداری خصوصی در ایران در حد باالیی 
وجود دارد. بانکداری خصوصی می تواند به عنوان 
یک رشــته اثرگذار هم به عنوان تسهیل گر برای 
دیگر بخش ها و هم به عنوان یک کســب و کار 
پیشــتاز و مدرن، در اقتصاد مطرح باشــد. ضمن 
اینکه این نــوع بانکداری ضمن امــکان افزایش 
کیفیت خدمات، به سرعت امکان توسعه مشاغل 
و کســب و کارها را دارد و ظرفیت اشــتغالزایی 
بســیار خوبی را هم می تواند در این شــرایط به 
وجود آورد که بسیار ارزشمند و قابل توجه است.
مدیرعامل بانک پارســیان با تاکید بر اینکه دولت 
باید کوچک تر شــود نه بزرگتر، اظهار کرد: دولت 
بزرگ به طور قطع کارآمد نیســت و تجربه نشان 
داده که کشورهای زیادی این مسیر را طی کرده اند 

و هزینه های سنگینی هم بابت آن پرداخته اند.

اعالم جزئیات تکمیلی درباره واریز سود 
سهام بانک ملت

ســهامداران بانک ملت برای اعالم انصراف از دریافت سود سال 99 از طریق 
واریز به حساب های خود نزد این بانک تا ۲۵ تیر سال جاری فرصت دارند.

به گــزارش روابط عمومی بانک ملت، پیرو برنامه زمان بندی پرداخت ســود 
ســهام ســهامداران محترم بانک ملت، که در تاریخ ۱۵/۰۴ /۱۴۰۰ در سامانه 
کدال منتشر شده است، این بانک در نظر دارد عالوه بر سهامدارانی که شماره 
حســاب های خود را به اداره بورس بانک اعالم کرده اند، از طریق سامانه های 
اطالعاتی موجود در زیر ســامانه ی بانک ، نسبت به اخذ شماره حساب های 
سهامداران حقیقی که قباًل نسبت به اعالم شماره حساب خود اقدام نکرده اند 
اما دارای حســاب متمرکز فعال انفرادی و فاقد محدودیت )مسدودی حساب 
و...( نزد بانک ملت می باشــند اقدام و سود ســهامداران حقیقی محترم را به 
حساب مربوطه واریز کند .براساس این گزارش، سهامداران گرامی، در صورت 
عدم تمایل به واریز ســود ســهام خویش به حســاب متمرکز نزد بانک ملت 
)معرفی نشده به اداره بورس اوراق بهادار بانک(، باید مراتب عدم تمایل خود را 
حداکثر تا تاریخ ۲۵ /۰۴ /۱۴۰۰ با ارسال نمابر )فکس( به  تلفن  669۷۰۰۵3-

۰۲۱،  اداره بورس و اوراق بهادار این بانک، اعالم کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی:
اقدامات انسان دوستانه صندوق تأمین 

خسارت های بدنی قابل تقدیر است
برای هفتمین سال پیاپی صورت های مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی 

از سوی سازمان حسابرسی کل کشور بدون بند و شرط تصویب شد.
بــه گزارش اداره کل روابــط عمومی و امور بین الملــل بیمه مرکزی، دکتر 
غالمرضا ســلیمانی ضمن ابراز خرســندی از عملکرد خوب صندوق تأمین 
خســارت های بدنی در کمک به هموطنان به خصوص اقشار ضعیف و آسیب 
پذیر جامعه در مجمع این سازمان گفت: گزارش های واصله از صندوق تأمین 
خسارت های بدنی بیانگر اقدامات خوب و انسان دوستانه این صندوق بوده که 
حاصل زحمات آقایان دکتر جباری)مدیرعامل پیشین ( و بهزادپور مدیرعامل 
فعلی این سازمان است.دکتر سلیمانی در ادامه افزود: امیدوارم با اصالح آیین 
نامه ســرمایه گذاری صندوق تامین خســارت های بدنی   و همچنین بهره 
گیری از نیروهای کارآمد و توانمندی که دارد بتواند در حوزه سرمایه گذاری 
بیش از پیش موفق باشد و برای تأمین هزینه های خود نیازمند منابع دولتی 
نباشــد، کما اینکه طرح های خوبی  نیز در حوزه ســرمایه گذاری ارائه شده 
اســت که پس از اصالح آیین نامه سرمایه گذاری اجرایی می شود.رئیس کل 
بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارت های بدنی را حامی صنعت بیمه دانست 
و گفت: خوشبختانه از طریق این صندوق توانسته ایم کمک حال زیاندیدگان 
جرحی ناشی از حوادث رانندگی و ورشکستگی شرکت های بیمه باشیم.وی 
افــزود: یکی دیگر از اقدامات خوب صنعت بیمه با همراهی این صندوق و در 
راستای حمایت از بیمه گذاران عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث به میزان 

دیه بوده که این مهم سال گذشته تصویب شد.

بیت کوین چیست؟
بیت کویــن اولیــن ارز دیجیتالی بــود که در دنیای پســا اینترنــت آغازگر جریان 
غیرمتمرکزســازی شد.به گزارش ایِبنا؛ همه چیز از سال ۲۰۰۸ و انتشار مقاله ای که 
نوعی پول دیجیتال به نام بیت کوین در آن معرفی شده بود آغاز شد. هویت ناشناسی 
به نام ساتوشی ناکاموتو آغازگر انقالبی بود که سال ها بعد به تیتر اول رسانه ها تبدیل 
شد و اقتصاددانان را به بحث های نظری گسترده درباره آن وادار کرد. بیت کوین اولین 
ارز دیجیتالی بود که در دنیای پسا اینترنت آغازگر جریان غیرمتمرکزسازی شد.بیت 
کوین )bitcoin( می تواند نوعی پول باشد که با آن خرید کرده یا سفارش  آنالین انجام 
می دهید، به عنوان یک نوع ســرمایه گذاری مطرح شود که ارزش اندوخته های شما را 
در بلندمدت حفظ می کند یا بســتری برای برنامه های غیرمتمرکز در آینده باشد که 
در جنبه های غیرمالی از زندگی شــما وارد می شود.دو ویژگی اصلی بیت کوین یعنی 
غیرمتمرکز بودن و در امان ماندن از چاپ واحدهای پولی بیشــتر، دســتاورد مهمی 
در برابر پول های امروزی به حســاب می آید که مسیر را برای شکل جدیدی از نظام 
اقتصادی در آینده باز می کند.بیت کوین بر خالف پول های امروزی که عرضه و توزیع 
آن ها در اختیار دولت هاســت، در کنترل هیچ فرد، گروه و یا سازمان خاصی نیست. 
افرادی که وارد شــبکه این ارز دیجیتال می شــوند، باید قوانین مربوط به شــبکه را 
بپذیرند. این قوانین به صورت کدهای برنامه نویسی  است که در اینترنت توسط همه 
قابل مشــاهده است.به طور خالصه هدف پیدایش بیت کوین انتقال و یا ذخیره امن 
پول اســت. از همین جهت آن را می توان یک سیستم پرداخت و بانکداری دیجیتال 
امن دانست. بیت کوین در واقع کنترل واقعی پول را به دست خود افراد برگردانده و 
با کلمه عبور ویژه ای که کلید خصوصی نام دارد، تنها مالکین این کلیدها قادر به خرج 

کردن و انتقال بیت کوین ها خواهند بود.

کوروش پرویزیان:

انحالل و دولتی کردن بانک های 
خصوصی برگشت به عقب است
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گزیده خبر

ذبیح اهلل مجاهد:
طالبان ظرف یک ماه پیشنهاد صلح خود را کتباً 

تحویل کابل می دهد
ســخنگوی طالبان می گوید مذاکرات صلح سرعت بیشتری به خود گرفته و این 
گــروه تا ماه آینده، طــرح صلح خود را به طور کتبی با دولت کابل به اشــتراک 
خواهد گذاشت.به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان به 
خبرگزاری رویترز گفته اســت که این گروه قصــد دارد نهایتاً تا ماه آتی، به طور 
مکتوب پیشــنهاد صلحی را به دولت کابل ارائه دهد.مجاهد در این باره افزود: در 
روزهای پیش رو، مذاکرات صلح و روند آن ســرعت بیشــتری به خود می گیرد 
و انتظــار می رود )گفتگوها( کــه طبیعتاً پیرامون طرح صلــح خواهد بود؛ وارد 
مرحله مهمی شود.وی ادامه داد: احتماالً یک ماهی طول خواهد کشید تا طرفین 
پیشنهادهای مکتوب خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. اگرچه طالبان در میدان 
نبرد دســت برتر را دارد؛ اما درباره مذاکره و گفتگو نیز خیلی جدی است.از سوی 
دیگر، »ناجیه انوری« ســخنگوی وزارت صلح افغانســتان با تائید این مطلب که 
مذاکرات بین االفغانی از ســر گرفته شده است؛ گفت: پیش بینی این موضوع که 
طالبان ظرف یک ماه پیشــنهاد کتبی خود را ارائه خواهد داد؛ دشــوار است. اما 
اجازه بدهید که مثبت اندیش باشیم. امیدواریم که طالبان این اقدام را انجام دهد 
تا نهایتاً به خواسته شان پی ببریم.این در حالی است که همزمان با خروج ادعایی 
نظامیان بیگانه از خاک افغانستان، درگیری ها میان طالبان و نیروهای افغان شدت 
بیشتری به خود گرفته است. برخی کارشناسان بر این باورند که آمریکا با خروج 
غیرمسئوالنه خود به دنبال زمینه چینی برای آغاز جنگ داخلی در افغانستان است 
تا ناامنی را دستاویزی برای بازگشــت دوباره به این کشور قرار دهد که در حوزه 

منافع مشترک روسیه، چین و ایران قرار دارد.

آلمان: 
 مذاکرات وین طی هفته های آینده 

به نتیجه می رسد
وزیر امور خارجه آلمان از احتمال حصول نتیجه در مذاکرات احیای برجام در وین 
طی هفته های آینده خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه آلمان 
از احتمــال حصول نتیجه در مذاکرات وین طی هفته های آینده خبر داد.»هایکو 
ماس« در نشستی خبری در مادرید گفت: فکر می کنم ما طی هفته های آینده به 
تحقق این موضوع خواهیم رسید.این در حالی است که نماینده روسیه در مذاکرات 
وین پیش از این با تاکید بر مواضع پیشین مسکو، هدف از این گفتگوها را احیای 
برجام به شــکل آنچه در سال ۲۰۱۵ توافق شده بود و به دور از زیاده خواهی های 
غربی ها عنوان کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، »میخائیل اولیانوف« نماینده دائم 
روســیه در نهادهای بین المللی مستقر در وین در توئیتی نوشت که هدف توافق 
شده در این گفتگوها، احیای برجام به شکل اولیه آن است، نه بیشتر و نه کمتر.

اولیانوف با الحاق بخشی از صحبت های »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه 
در توئیتش مبنی بر پیش کشیدن مسائل اضافی مانند مسئله موشکی و مسائل 
منطقه ای در مذاکرات وین؛ به اقدامات طرف های غربی واکنش نشان داد.سرگئی 
الوروف وزیر امور خارجه روسیه پیشتر اعالم کرده بود که بازگشت آمریکا به برجام 
باید به معنای احیای کامل تعهدات واشنگتن در قبال این توافق و قطعنامه شورای 
امنیت باشد.الوروف روز جمعه طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک با »عبداللطیف 
رشــید الزیانی« وزیر خارجه بحرین گفته بود: پیشرفت در مذاکرات برجام قابل 
توجه بوده است، بر سر موارد بسیاری توافق صورت گرفته است اما هنوز در همه 
موارد توافق به دســت نیامده اســت.الوروف گفت غرب در تالش است از اوضاع 
پیرامون برجام اســتفاده کند تا توافق را تغییر و آن را به شــکلی تغییر یافته به 

ایران تحمیل کند.

مقام سابق سیا:
  اکنون در وضعیت بی اعتمادی با ایران 

به سر می بریم
یک مقام سابق سازمان سیا نسبت به ادامه مذاکرات هسته ای بین آمریکا و ایران 
ابراز نگرانی کرده است.به گزارش تسنیم به نقل از اسپوتنیک، دانیل هافمن مامور 
بازنشسته خدمات مخفی سازمان اطالعات مرکزی آمریکا در مصاحبه ای از روند 
فعلی مذاکرات هسته ای با ایران از سوی دولت جو بایدن ابراز نگرانی کرد و گفت: 
احتمال شکست دیپلماســی با توجه به موضع فعلی دولت آمریکا وجود دارد. ما 
اکنون در وضعیت بی اعتمادی و راستی آزمایی با ایران به سر می بریم.وی در ادامه 
افزود: باید این مساله را به یاد داشته باشیم که چین و روسیه دو کشوری هستند 
که از طرف ما برای دستیابی به توافق جدید با تهران در حال مذاکره هستند، دو 
کشــوری که منافع ما برای آنها چندان مهم نیست.این مقام سابق سیا در ادامه 
اظهارات ضد ایرانی خــود، تهران را به پنهان کاری در برخی زمینه های فعالیت 
هسته ای اش متهم کرد. وی به مقام های کاخ سفید توصیه کرد: تا وقتی که موضع 
قوی و قاطعی در قبال ایران اتخاذ نکنیم، در وضعیت اقدامات متقابل در برابر تهران 
گرفتار می شویم.وی اظهار داشت: تا وقتی که در برابر ایران موضع قاطع و سختی 

اتخاذ نکنیم، هیچ فرصت و شانسی برای دیپلماسی وجود نخواهد داشت.

الوروف:
  به هر اقدام غیردوستانه آمریکا قاطعانه

 پاسخ خواهیم داد
وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به ادامه اظهارات همراه با تهدید، هشدار و تعیین 
ضرب االجل مقامات آمریکایی، تأکید کرد: مسکو به هر اقدام غیردوستانه احتمالی 
از سوی واشنگتن قاطعانه پاسخ شدیدالحن خواهد داد.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری »نووستی«، »سرگئی الوروف« وزیر امور 
خارجه روسیه در آستانه ســفر امروز )سه شنبه( خود به اندونزی، در مصاحبه ای 
اختصاصی با یکی از روزنامه های این کشــور اعالم کرد که مســکو قاطعانه به هر 
اقدام غیردوستانه احتمالی از سوی واشنگتن پاسخ شدیدالحن خواهد داد.الوروف 
گفت: »رئیس جمهور پوتین بطور دقیق و کامالً علنی روشن کرده است که نتیجه 
در تمامی جهت گیری های احتمالی، بدون استثناء تنها از طریق توازن قابل قبول 
متقابل منافع و مطابق با اصل برابری ممکن خواهد بود. در جریان مذاکرات انجام 
شــده در نشست سران روســیه و آمریکا در ژنو هیچ اعتراضی مطرح نشد، ولی 
با این حال، بالفاصله پس از پایان مذاکرات، مقامات رســمی آمریکایی، از جمله 
مقامات حاضر در نشست ســران، با لحنی انتقام جویانه همان نطق های قبلی را 
تکرار کردند: ما به مسکو بطور دقیق هشدار دادیم، درخواست ها را به آنها گوشزد 
کردیم و ... ضمن اینکه تمام این هشدارها با این تهدید همراه بودند که: اگر طرف 
روسی ظرف چند ماه آینده »قوانین بازی« تعیین شده در نشست ژنو را نپذیرد، 
با اعمال فشارهای جدید مواجه خواهد شد.«وزیر خارجه روسیه ادامه داد: »تالش 
برای گفتگو با ما با لحن زورمدارانه و از موضع قدرت از ابتدا شکست خورده است. 
ما به هر اقدام غیردوستانه احتمالی از سوی ایاالت متحده، قاطعانه و شدیدالحن 

پاسخ خواهیم داد. 

خطیب زاده:

 در صورت حصول توافق درباره برجام، دولت سیزدهم نیز به آن وفادار خواهد بود
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه عجله ای برای توافق 
نداریم اما اجازه فرسایشی و طوالنی شدن مذاکرات را نیز نخواهیم 
داد، گفت: در صورت دســت یابی به توافق، دولت آقای رئیســی 
نیز به آن وفادار خواهد بود.به گزارش فارس، ســعید خطیب زاده 
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران دیروز 
)سه شنبه( به تعدادی از ســؤاالت خبرنگاران در حوزه سیاست 

خارجی پاسخ داد.

 ایران بنای دخالت در امور داخلی عراق را نداشته و ندارد
خطیب زاده در پاســخ به  سؤالی در خصوص ادعای منتشر شده 
در برخی رســانه های غربی مبنی بر انتقال پیام از ســوی ایاالت 
متحده به ایران در مورد حمالت اخیر به سوریه و عراق از طریق 
کانال های دیپلماتیک، اظهار داشــت: جمهوری اســالمی ایران 
همــواره تاکید داشــته که زبان زور و تهدید هیچ ســودی برای 
برقراری امنیت منطقه نخواهد داشت؛ ایاالت متحده باید متوجه 
شــود که با قلدرمآبی نه تنها به اهداف منطقه ای خود نمی رسد، 
بلکه روز به روز وضعیت خود را در غرب آســیا بغرنج تر می سازد.

وی تاکید کرد: ایران بنای دخالت در امور داخلی عراق را نداشته و 
ندارد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین عنوان کرد: حمالت 
مکرر و اعالم شــده ایاالت متحده علیه مواضع نیروهای عراقی و 
سوری در مرز دو کشور، تنها در جهت ضربه زدن به مهارکنندگان 
اصلی هسته های خفته داعش و تقویت باقیمانده های این سازمان 

تروریستی است.

 نگرانــی عمیق ایران از قصد رژیم صهیونیســتی برای 
عضویت ناظر در اتحادیه آفریقا

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی درباره قصد رژیم 
صهیونیستی برای درخواست کسب موقعیت عضو ناظر در اتحادیه 
آفریقا، مراتب نگرانی عمیق و مخالفت قاطعانه جمهوری اسالمی 
ایران با چنین اقدامی را ابراز داشت.سخنگوی وزارت امور خارجه 
همچنین از دولت های عضو اتحادیه آفریقا خواست برای نمایش 
عزم سیاسی خود در زمینه پایبندی به آرمان فلسطین، مصوبات 
سازمان های بین المللی مهمی مانند سازمان همکاری اسالمی در 
مورد لزوم مخالفت با هر اقدام مربوط به اعطای عضویت یا مناصب 
به رژیم اشــغالگر قدس در سازمان های بین المللی و منطقه ای را 

محترم شمارند.

آتش بس یک طرفه بشردوستانه دولت اتیوپی
ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به خبر آتش بس یک 
طرفه بشردوســتانه دولت اتیوپــی در مقابل جبهه آزادی بخش 

مردم تیگرای پس از گذشت ۸ ماه نبرد سخت، ضمن تبریک به 
ملت و دولت جمهوری فدرال دموکراتیک اتیوپی برای برگزاری 
ششــمین دور انتخابات پارلمانی در فضایی آرام و مسالمت آمیز، 
با اســتقبال از این اقدام بشردوستانه دولت اتیوپی اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی ایران از نزدیک شاهد تحوالت سیاسی و نظامی 

در اتیوپی است.

 نگاهمان به مذاکره با عربستان مثبت است
خطیب زاده درپاســخ به سؤالی در خصوص موضع اعالم شده از 
ســوی وزیر امور خارجه عربستان سعودی مبنی بر استقبال این 
کشور از گفت وگو با ایران و نیز تاکید وی بر لزوم اثبات پایبندی 
جمهوری اسالمی ایران به تضمین امنیت و ثبات منطقه، اظهار 
داشت: مقامات عربستان سعودی باید بدانند که جمهوری اسالمی 
ایران بر اساس مواضع اصولی خود، همواره خواهان حفظ صلح و 
امنیت منطقه خلیج فارس توســط کشورهای منطقه بوده است.
این دیپلمات ارشــد ایرانی یادآور شــد: این رویکرد با تالش ها و 
رشادت های صورت گرفته از سوی ایران، در پایان دادن به سیطره 
داعش و سایر گروه های تروریستی در عراق و سوریه و جلوگیری 
از نفوذ گروه های تکفیری به کشورهای حوزه خلیج فارس کمک 
شایانی کرده است.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: ما 
همواره از گفت وگو برای دستیابی به نتایج ایجابی استقبال کرده 

و نگاهمان به مذاکره با عربستان مثبت است. 

در صورت دستیابی به توافق، دولت جناب آقای رئیسی 
نیز به آن وفادار خواهد بود

خطیب زاده در پاســخ به ســؤالی در خصــوص موضع برخی از 
مقامــات غربی مبنی بر لزوم انتظار بــرای روی کار آمدن دولت 
جدید جمهوری اســالمی ایران جهت دستیابی به توافق، اظهار 
داشــت: مواضع ایران در خصوص برجــام و رفع تحریم ها، جزو 
مواضع اصولی نظام اســت و  با تغییــر دولت نیز تغییری در آن 
ایجاد نخواهد شــد. بنابراین در صورت دستیابی به توافق، دولت 
جناب آقای ســید ابراهیم رئیســی نیز به آن وفادار خواهد بود، 
زیرا بر خالف رویکرد برخی طرف های دیگر، پایبندی به تعهدات 
و قول های داده شــده، همواره برای جمهوری اسالمی ایران یک 

اصل به شمار می آید.

عجله ای برای توافق نداریم، اما اجازه فرسایشی و طوالنی 
شدن مذاکرات را نیز نخواهیم داد

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص پیشرفت مذاکرات نیز 
گفت: پیشرفت های صورت گرفته در مذاکرات وین یک واقعیت 
است که همه طرف های مذاکرات به آن اذعان دارند، گرچه هنوز 
موضوعات مهمی باقی مانده است که عمدتا نیازمند تصمیم گیری 
از سوی ســایر طرف ها به ویژه آمریکاست. در واقع نهایی شدن 
توافق جهت احیای برجام منوط به اراده سیاســی طرف ها دیگر 
برای اتخاذ تصمیمات سخت از سوی آنها دارد. سخنگوی دستگاه 

دیپلماسی تصریح کرد: تالش هیات جمهوری اسالمی ایران این 
اســت که مذاکرات هر چه زودتر به نتیجه رسیده و تحریم های 
ظالمانه علیه ملت ایران رفع شــود، با این وجود برای دســتیابی 
بــه توافقی که منافع ملت ایران را تامین کند هیچ ضرب االجلی 
تعییــن نمی کنیم و مذاکرات تا زمانــی که توافقی مطلوب برای 
ایران حاصل شــود، ادامه خواهد داشت.وی تاکید کرد: همانطور 
که بارها گفته شده است، ما عجله ای برای توافق نداریم، اما اجازه 

فرسایشی و طوالنی شدن مذاکرات را نیز نخواهیم داد.

 توقف پذیرش حضوری متقاضیان ویزا در بخش کنسولی 
سرکنسولگری ایران در مزارشریف 

سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به پرسشی درباره  برخی 
اخبار منتشــر شــده در خصوص تعطیلی سرکنسولگری ایران 
در شهر مزارشــریف افغانستان نیز اظهار داشت: بخش کنسولی 
سرکنسولگری به دالیل امنیتی پذیرش حضوری متقاضیان ویزا 
را متوقف کرده بود که با آرام شــدن شرایط مجددا فعالیت های 

خود را آغاز خواهد کرد.

انتقال زندانیان از ژاپن و افغانستان
وی در پاســخ به ســؤالی در خصوص انتقال زندانیــان ایرانی از 
کشورهای دیگر اظهار داشت: در روزهای اخیر با پیگیری وزارت 
امور خارجه و سایر نهادهای مسئول، در مجموع ۱۳ زندانی ایرانی 
محبوس در ژاپن و افغانســتان، از زندان های این دو کشــور به 
کشورمان منتقل شــده اند. وی افزود: ابتدا در تاریخ نهم تیر، در 
راستای اجرایی کردن موافقتنامه انتقال محکومان ایرانی فیمابین 
دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت ژاپن، برای نخستین بار با 
پیگیری مستمر معاونت کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت 
امور خارجه، تالش مداوم سفارت کشورمان در توکیو و همچنین 
همکاری وزارت دادگســتری جمهوری اســالمی ایران سه تن از 
هموطنان محبوس در کشــور ژاپن، با همراهی نمایندگان اداره 
کل کنســولی وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری به میهن 
اسالمی منتقل شــدند.خطیب زاده ادامه داد: همچنین با توجه 
به پیگیری و تالش های اداره کل کنســولی وزارت امور خارجه و 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل و موافقت مراجع ذیصالح 
افغانســتان مبنی بر انتقال ۱۰ تن از زندانیان ایرانی محبوس در 
زندان های افغانستان برای گذراندن ادامه دوران محکومیت شان 
در ایران، این افراد با حضور کنســول سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در کابل و جمعی از مقامات افغانســتان روز پنجشنبه دهم 
تیرماه از فــرودگاه بین المللی کابل به مقصد فرودگاه بین المللی 

امام خمینی )ره( انتقال یافتند.
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مژه ها در زیبایی و جذابیت چشــم ها نقــش مهمی ایفا می کنند که با 
رعایت یک سری موارد می توان به تقویت آن ها پرداخت. روغن کرچک 
از آن موادی است که در رشد مو ها اثر جادویی دارد. هر روز آن را با برس 
به مژه هایتان بمالید تا بدون نیاز به ریمل مژه هایی پرپشت داشته باشید.  
یکی از ســریع ترین و رایج ترین راه ها برای رشد و پرپشت شدن مژه ها 
اســتفاده از وازلین است. مقداری از آن را به آرامی روی مژه ها بمالید و 
صبح با آب معمولی بشــویید. یک لیمو را به تکه های کوچک تقســیم 
کنیــد و آن را ۲-۳ روز در یــک چهارم فنجــان روغن زیتون غوطه ور 
کنید. این روغن را قبل از خواب روی مژه هایتان استفاده کنید و صبح 
زود بشویید. مواد مغذی و کافئین موجود در چای سبز تاثیر شگرفی بر 

مژه ها دارند. ژل آلوئه ورا خواص زیادی دارد.

مطالعه ای که در کالج پزشــکی پنسیلوانیا انجام شده، با هشدار در مورد 
اینکه بیماران مبتال به ایدز در معرض خطر باالی خودکشــی قرار دارند، 
تأکید کرده است که نزدیک به ۳۸ میلیون نفر در سراسر جهان در مقایسه 
با جمعیت عمومی بیشــتر در معرض افکار خودکشی قرار می گیرند و با 
خودکشی می میرند. ساالنه حدود ۸۰۰۰۰۰ نفر در سراسر جهان خودکشی 
می کنند. این مطالعه نشــان می دهد از هر دو نفر مبتال به HIV، یک نفر 
اقدام به خودکشــی می کند و از هر ۱۳ مورد تالش برای خودکشی، یکی 
منجر به مرگ می شود. محققان با تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به بیش 
از ۱۸۵۰۰۰ بزرگسال مبتال به HIV در سراسر جهان، عوامل خطر و میزان 
اقدام به خودکشــی و اتمام این جمعیت را بررسی کردند و دریافتند که 

نه تنها افکار خودکشی در بین آن ها بیشتر است.

جدیدترین و بزرگترین پنل انفجاری کشــور توسط متخصصان یکی از 
شرکتهای دانش بنیان ساخته شد. طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات 
به کار رفته در این پنل های انفجاری بر اســاس دانش بومی و استاندارد 
مرجع EN۱4797 از اســتانداردهای روز دنیا  اســت. جنس ورق های 
به کار رفته در این پنل ها معموال از فوالد ضد زنگ  اســت که با نصب 
در قســمت باالی کلکتــور دیگ های بخار باعث کنترل میزان فشــار 
مازاد وارده بر سیســتم می شود. این محصول هم اکنون در سیلوهای 
گوگردزدایی مجتمع گازی پارس جنوبی نصب شده و عملکرد مطلوب 
این پنل انفجاری دغدغه مســئوالن  بهره بــرداری و تعمیرات مخازن 
مجتمع گازی پارس جنوبی را  رفع کرده است. این محصول در اشکال 

دایره و مستطیل ساخته می شود، شاید در ظاهر ساده باشد.

 تقویت مژه ها 
با ترفند ساده

احتمال باالی اقدام به خودکشی 
در بیماران مبتال به ایدز

 تولید بزرگترین پنل های 
انفجاری در کشور

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بحران بی آبی در محله های شهر گرگان

ریماک و بوگاتی رسماً به هم پیوستند
پس از ماه ها شایعه و گمانه زنی، پورشه رسماً اعالم کرده که بوگاتی و ریماک به هم پیوسته اند. به عنوان بخشی از این معامله، دو شرکت 
در حال تشکیل جوینت ونچر جدیدی هستند که با نام بوگاتی-ریماک شناخته می شود. مقر این شرکت در زاگرب در کرواسی بوده و 
قرار است در سه ماههٔ پایانی امسال تأسیس شود. این اتحاد توسط ریماک کنترل خواهد شد زیرا ۵۵ درصد از جوینت ونچر را در اختیار 
دارد. 4۵ درصد سهام باقیمانده نیز در اختیار پورشه است که ۲4 درصد از سهام ریماک را هم در اختیار دارد. در ابتدا چیز زیادی تغییر 
نخواهد کرد زیرا بوگاتی به تولید شیرون ادامه می دهد و ریماک هم نِِورا را به بازار عرضه خواهد کرد اما محصوالتی برای بوگاتی که به طور 
مشترک توسعه پیدا می کنند برای بلندمدت برنامه ریزی شده اند. گفته می شود در این اتحاد، بوگاتی نقش فرمان بردار را خواهد داشت 
زیرا »مت ریماک« مدیرعامل شــرکت مشترک جدید خواهد بود. پورشه نیز قرار است به عنوان یک شریک استراتژیک، نقشی اساسی 
داشته باشد و مدیرعامل این شرکت »اولیور بلوم« عضو هیئت نظارت بوگاتی-ریماک خواهد شد. مت ریماک در بیانیه ای دراین باره گفته 
است: بوگاتی و ریماک شرکایی عالی برای یکدیگر هستند. ما خود را به عنوان یک پیشگام در زمینهٔ تکنولوژی الکتریکی تثبیت کرده ایم 

درحالی که بوگاتی بیش از یک قرن تجربه در زمینهٔ تولید خودروهای رده باال دارد و سنت برجسته ای را به همراه می آورد.

عربستان به دنبال میزبانی مرحله حذفی و فینال لیگ آسیا
عربســتان ســعودی خود را آماده میزبانی مراحل حذفی و فینال لیگ قهرمانان آســیا می کند. ادامه شیوع ویروس کرونا و 
افزایش شــمار مبتالیان به نوع جدید جهش یافته ویروس باعث شــد تا کنفدراســیون فوتبال آسیا مانند سال قبل تصمیم 
بگیرد که این رقابت ها به صورت تک بازی و متمرکز برگزار شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته اعالم کرد که مرحله 
یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و فینال لیگ قهرمانان آســیا در ســال ۲۰۲۱ هم به صورت تک بازی و متمرکز برگزار خواهد 
شد. AFC از کشورهایی که خواستار میزبانی هستند درخواست کرده که پیشنهاد میزبانی خود را آماده و آن را با شرح همه 
جزئیات به مقر این کنفدراســیون بفرستند. عربستان سعودی یکی از کشورهای است که خواستار میزبانی مراحل حذفی و 
فینال لیگ قهرمانان آسیا در فصل جاری شده است. یک منبع در فدراسیون فوتبال عربستان در گفت و گو با الشرق االوسط 
این موضوع را تایید کرد و گفت: عربستان قصد دارد که میزبانی فینال و مراحل حذفی لیگ قهرمانان آسیا را برعهده بگیرد. 
عربستان میزبانی بازی های سه گروه را در مرحله مقدماتی هم برعهده داشت و این باعث شده تا شانس باالیی برای گرفتن 

میزبانی این رقابت ها نیز داشته باشد.

گرگ فلک آهوی وقت را خورد
رد مطبخ ما مشتی استخوانست ره چند تو را رعهص آسمانستاندیشه کن از باز، ای کبورت جز گرد نکوئی مگرد رهگز
نیکی است هک پاینده رد جهانست

ری هب نیکنامی گر عمر گذا
گاه تو را عمر جاودانست آن دیوت بسر سفره میهمانسترد ملک سلیمان چرا شب و روز اندوه کسی خور هک مهربانستویپند کسی جوی کاشنائی است

پیشنهاد

چهره روز

گاهنامه نقد کتاب کودک

پنجمین گاهنامه نقد کتاب کودک ویژه بهار ۱4۰۰ با یاد سیدهادی خسروشاهی، چنگیز داورپناه 
و محســن ســلیمانی خادمان درگذشته ادبیات کودک و نوجوان منتشر شــده و در آن آثاری از 
حمیدرضا شاه آبادی، سرور کتبی، تیمور آقامحمدی، فریدون عموزاده خلیلی، ابراهیم حسن بیگی، 
عرفان نظر آهاری، احمد میرزاده، شــهرام شــفیعی، محمدحسین محمدی، مریم جاللی، دیوید 
آلموند و ... مورد بررسی قرار گرفته است. گاهنامه نقد کتاب کودک مجموعه مقاالتی است که هر 
فصل با هدف بررسی ادبیات کودک و نوجوان و موضوعات مرتبط با آن انتشار می یابد. این  مجله 
با ۳۰۰ صفحه و قیمت ۸۵ هزار تومان منتشر شده و نسخه الکترونیک آن نیز به قیمت ۱۰ هزار 

تومان در فضای مجازی عرضه می شود.

ریچارد دانر 
»ریچــارد دانر« کارگردان و تهیه کننده پرکار هالیوودی 
که ســاخت آثاری برجســته در دهــه ۱97۰ و ۱9۸۰ 
میالدی چون  »ســوپرمن« با بازی  »کریســتوفر ریو« 
و ســری فیلم »اســلحه مرگبار« با نقش آفرینی »مل 
گیبســون« را در کارنامه داشت. »دانر« فعالیت خود را 
با کارگردان در تلویزیون و ســاخت سریال هایی چون 
»خیابان ۶۶«، »منطقــه گرگ و میش«، »تنفنگدار« و 
»غرب وحشی وحشی« آغاز کرد و پس از ساخت اولین 
فیلم های سینمایی اش با نام  »نمک و فلفل« و پس از آن 
»لوال« با بازی  »چالز برانسون« و »سوزان جورج«، تمام 
وقت به سینما پرداخت و در سال ۱97۶ فیلم ترسناک و 
موفق »طالع نحس« را کارگردانی کرد. او سپس در سال 
۱97۸، اولین فیلم از سری فیلم های ابرقهرمانی »سوپرمن« را با نقش آفرینی  »کریستوفر ریو« در کنار 
»مارلون براندو« و  »جین هکمن« ساخت که با بودجه ای ۵۵ میلیون دالری در نهایت به فروشی بالغ بر 
۳۰۰ میلیون دالر در گیشه جهانی دست یافت. این فیلم نامزد سه جایزه اسکار شد و یک جایزه اسکار 
افتخاری برای جلوه های ویژه دریافت کرد.  »دانر« در ساخت قسمت دوم »سوپرمن« با تهیه کننده به 
مشکل برخورد و در حالی که اغلب صحنه های فیلم را مقابل دوربین برده بود نام خود را از پروژه خارج 
کرد و »ریچارد لستر« جایگزین او شد اما نسخه ای از این فیلم با تدوین »ریچارد دانر« در سال ۲۰۰۶ 
اکران شــد. این کارگردان آمریکایی در ادامه فیلم های موفقی در ژانرهای متفاوت از  »اســباب بازی« 
)۱9۸۲( تا »لیدی هاک« )۱9۸۵( و »گونیز« )۱9۸۵( را به سینما آورد و از سال ۱9۸7 ساخت سری 
فیلم های  »اسلحه مرگبار« را آغاز کرد که  »مل گیبسون« را به عنوان بازیگر اصلی به یک سوپراستار 
تبدیل کرد. او طی ۱۱ سال ، چهار فیلم از این مجموعه فیلم را کارگردانی کرد که در مجموع به فروشی 

بیش از 9۰۰ میلیون دالر در سطح جهان دست یافت

فرهنگ

از  رونمایــی  مناســبت  بــه 
زیرساخت گالری های آنالین و 
شروع فعالیت وب سایت فروش 
آثار هنرهای تجسمی، فراخوان 
دریافت آثار تجسمی و کمپین 
تور مجــازی ۱۰۰ اثر برگزیده 
از هنرمندان عرصه تجســمی 
برگزار می شود. واحد تجسمی 
حــوزه هنــری به مناســبت 
رونمایی از زیرســاخت گالری های آنالین خود و همچنین شروع فعالیت وب سایت فروش آنالین 
آثار تجســمی، از تمامی هنرمندان این عرصه دعوت به عمل آورده تا نسبت به ارسال تصویر آثار 
خود در بخش های: نقاشی، خوش نویسی، نقاشی خط، کارتون، نگارگری، کاریکاتور، مجسمه سازی، 
چاپ دســتی و طراحی به دبیرخانه جشــنواره اقدام کنند. ۵۰ اثر از آثار منتخب ارسالی به مدت 
۱۰ روز در گالری های حوزه هنری به نمایش عمومی گذاشته خواهد شد. عالوه بر آن، تور مجازی 
برای ۱۰۰ اثر برگزیده برپا خواهد شد. همچنین حوزه هنری مسئولیت فروش آنالین آثار ارسالی 
به دبیرخانه جشنواره را نیز بر عهده خواهد داشت. آثار توسط هنرمندان واحد تجسمی حوزه هنری 
ارزیابی و انتخاب می شود. برای ارسال آثار در مرحله اول، ابتدا باید تصویر اثر با کیفیت ۳۰۰ دی 
 پی  آی و با فرمت JPEG – JPG و حداکثر حجم ۲۰ مگابایت در سامانه بارگذاری شود و درصورتی  
که آثار در مرحله اول انتخاب شوند، اصل اثر به دبیرخانه ارسال می شود. جهت ثبت نام، تکمیل فرم 

شرکت و دریافت کد رهگیری به سایت artfest.ir مراجعه کنید.

 برگزاری کمپین تور مجازی 100 اثر
 از هنرمندان تجسمی
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