غریب آبادی:

بهزودی اولین صفحه سوخت سیلیساید در ایران ساخته می شود

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین ،گفت :برنامه سازمان انرژی اتمی برای تولید یک صفحه سوخت سیلیساید برای استفاده در
رآکتور تهران ۹ ،روز قبل به اطالع آژانس رسید و بالفاصله امور عملیاتی آن آغاز شد.کاظم غریب آبادی در گفتوگو با خبرنگاران افزود :سوخت سیلیساید ،نوعی
مدرن از سوخت هسته ای است که فناوری آن صرفا در اختیار تعداد انگشت شماری از کشورهاست.وی با اشاره به این که فعالیت تحقیق و توسعه در این خصوص
با اورانیوم طبیعی حدود ســه ماه قبل شــروع شده بود ،گفت :در فرایند جدید ،یک صفحه سوخت جدید با استفاده از اورانیوم غنی شده  ۲۰درصد تولید می شود.
نماینده دائم ایران بیان داشت :این اقدام که کیفیت و کمیت تولید رادیوداروها را به طور قابل توجهی ارتقاء خواهد داد.
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اردکانیان در حاشیه هیات دولت مطرح کرد؛

عذرخواهی از مردم برای مشکالت برقی اخیر

ماجرای تغییر دقیقه نود نظر مجلس
درباره حذف ارز ۴۲۰۰
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اوجگیری قیمتها در بازار خودرو تشدید شد

تاخت و تاز نرخها در بازار خودرو

افزایش قیمت ها در بازار خودرو با درصد بیشــتری نســبت به روزهای گذشــته اتفاق افتاد به طوری که در بین
خودروهای دنا مدل دنا دنده ای توروبو پالس در  ۲۴ســاعت گذشته  ۷میلیون تومان گران شده است ،.نوسانات
قیمتی در بازار خودرو شــدت گرفته اســت و افزایش قیمت خودرو با شتاب و درصد بیشتری نسبت به روزهای
گذشته همراه شده است؛ در بین خودروهای گروه پراید مدل  ۱۵۱این خودرو از  ۱۳۰میلیون تومان در روز گذشته
به قیمت  ۱۳۳میلیون تومان رسیده است.خودروهای گروه پژو نیز افزایش قمیت شدیدی را تجربه کرده اند؛ ۲۰۶
تیپ  ۲مدل  ۱۳۹۹امروز  ۲میلیون تومان دیگر گران شد و به قیمت  ۲۰۶میلیون تومان رسید و پژو  ۲۰۷اتوماتیک
نیز امروز  ۵میلیون تومان گران شد....
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معاون بانک مرکزی اعالم کرد

وجود  ۱۲۰میلیون کارت بانکی
و ماهی  ۴میلیارد تراکنش
6

ن سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
قطار همسا 

عدالتی که دودش به چشم خود
بازنشستگان خواهد رفت
3

پیشبینی یک کارشناس مسکن از روند نرخها در ماههای پیش رو

انتظار برای کاهش قیمت مسکن منطقی است؟
یک کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با شرایط فعلی بازار مسکن معتقد است معادالت بازار موقت
اســت باید در انتظار تغییر معادالت در هفتهها و ماههای پیش رو باشــیم.این روزها به گفته برخی
بازار مســکن درمجموع در یک آرامش نسبی و یا به تعبیر برخی در رکود نسبی قرار دارد و این در
حالی است که اگر نگاهی به آمار و ارقام بیندازیم شرایط ناپایدار بازار مسکن بیشازپیش خودنمایی
میکند.اگرچه بازار مسکن در فروردین سال  ۱۴۰۰بسیار راکد و صوت و کور بود اما ماهبهماه کمی
از رکود ســایه افکنده بر بازار کاسته شــد تا جایی که در خردادماه روند تقاضا شکل جدیتری به
خود گرفت .بااینهمه تا نیمه تیرماه به دالیل عمدتاً خارج از بازار هنوز رکود و یا آرامش بازار هنوز
آنطور که باید دســتخوش تغییر نشده است .بااینهمه ولی آخرین آمارهای منتشرشده از سوی
مرکز آمار ایران حاکی از افزایش  ۱۰درصدی قیمتها در ماه خرداد نسبت به ماه قبل از آن است.
بر اساس این گزارش تورم نقطهای ،ماهانه و ساالنه مسکن نیز در همین ماه به ترتیب ۱۱.۳ ،۴۴.۶
و  ۴۷.۸درصد است و در قیاس با آمارهای قبلی تورم نقطهای  ۹.۸درصد و تورم ماهانه نیز نسبت به
اردیبهشتماه  ۱.۸درصد افزایش را نشان میدهند .اینها در کنار دیگر آمارهای مسکن در خردادماه
همچون افزایش  ۳درصدی میانگین قیمت مسکن به گمان برخی صدای پای تورم پنهان فزاینده و
افزایش نرخ در ماههای پیش رو را به گوش میرساند.در حال حاضر با مشاهدات میدانی در بازار دیده
میشود که عوامل بیرون بازار همچون تکلیف مذاکرات وین و روی کار آمدن دولت جدید ،بهخصوص
مورد ابتدایی از سوی دو طرف عرضه و تقاضا بسیار جدی گرفتهشده است .از سوی دیگر بر اساس
همین مشاهدات میدانی و در ادامه روندی که بازار در خردادماه شروع کرد و بر اساس آمارها تقاضا تا
 ۳۰درصد افزایش داشت ،این روند کمابیش در نیمه تیرماه نیز به نظر ادامه یافته است .اینهمه در
شرایطی است که آمارهای موجود از نرخ تولید مسکن حکایت از فاصله معنادار عرضه از تقاضا است
که این موضوع در کنار افزایش قابلتوجه قیمت نهادههای تولید و دستمزدها بعالوه قیمت زمین در
ماههای گذشته دستبهدست تورم و نقدینگی اقتصاد بیش از همیشه قیمت مسکن را در هفتهها و
ماههای پیش رو در شرایط صعودی قرار میدهد .بر اساس مشاهدات میدانی کلید خوردن روند ورود
تقاضای سرمایهای در نیمه تیرماه برخالف فصل اول سال که تقاضای بازار مصرفی بوده است نیز یکی
از عوامل تأیید یا تحکیم این پیشبینی است .اگرچه که در سوی دیگر نیز برخی معتقدند روند بازار
در فضای پســاجهش پلکانی است و در ماههای پیش رو قیمتها درمجموع گاهی افزایشی و گاهی
نیز کاهشی خواهد بود.برای بررسی بیشتر این موضوع و دریافت جزییات بیشتری از روند احتمالی
بازار مسکن در ماههای آینده به سراغ بیتاهلل ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن رفتیم .این کارشناس
اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار خبرآنالین در پاسخ به این سؤال که شرایط حال حاضر بازار را
چطور ارزیابی میکند ،گفت :بازار مسکن در شرایط فعلی به سبب برخی عوامل بیرون از بازار مقداری
دســتبهعصا حرکت میکند و عوامل مؤثر در بــازار در یک معادله موقت قرار دارند و در هفتهها و
ماههای آینده این معادله با تغییر در وضعیت عوامل بیرون از بازار بهسرعت تغییر خواهد کرد.
ســتاریان در ادامه افزود :البته همین حاال هم زمزمههای تغییر این معادالت به گوش میرسد ولی
هنــوز آنطور که باید نیســت .زمزمههایی که با تغییر رویکرد رونــد بازارهایی چون ارز نیز تقویت
میشود.او در ادامه با اشاره به روند رو به رشد تقاضا در خردادماه میگوید :هرچند شرایط گوناگون
سبب شده بازار از پویایی الزم برخوردار نباشد اما نباید فراموش کنیم که در سال گذشته با جهش
قیمتی که صورت گرفت بخش قابلتوجهی از نیاز مصرفی بازار پاســخ نگرفت و بخش چشمگیری
از این تقاضا بهصورت بالقوه وجود دارد.این کارشــناس اقتصاد مسکن میافزاید :در چنین شرایطی
مالیات بر خانههای خالی هم کمککننده نیست .بر اساس آمارهای رسمی چیزی در حدود  ۲تا ۲.۵
میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که بخش قابلتوجهی از این واحدها خالی نیست و ضریب
ذخیره است و به فراخور پر و خالی میشود و مالیات بستن به آنها تأثیری بر وضعیت بازار نخواهد
گذاشت .از ســوی دیگر مسئله میزان کمبود مسکن است ،برفرض که این میزان از مسکن آنطور
که گفته میشود به چرخه مصرف بیاید ،میزان کمبود و کسری مسکن چیزی در حدود  ۱۰میلیون
است و این موضوع مشکل کسری طرف عرضه را تنها برای مدتی کوتاه جبران میکند .تا مادامیکه
تناســب میان طرفهای عرضه و تقاضا در بازار تصحیح نشود یکی از مهمترین و اصلیترین عوامل
افزایشی بودن روند قیمتها در بازار مسکن پابرجا خواهد بود.ستاریان در انتها با اشاره به ادامه جریان
نقدینگی فزاینده در اقتصاد ایران و پیوند آن با عوامل درون بازار مسکن همچون نرخ پایین تولید و
روند افزایش نهادههای تولید خاطرنشان کرد .تا مادامیکه روزانه هزاران میلیارد تومان به نقدینگی
اقتصاد کشور افزوده میشود و این نقدینگی غیر مولد تالش میکند در بازارها جایی بیابد و از سوی
دیگر تا زمانی که عوامل جهشی به فراخور در بازار مسکن وجود دارد نمیتوان چندان امیدوار بود که
بهســرعت و در زمانی کوتاه بازار در روند کاهشی قرار گیرد .شاید به سبب عوامل بیرون بازار گاهی
شاهد رفتار پلکانی بازار باشیم اما درمجموع شرایط برای شروع روند افت قیمتها فراهم نیست.

سرلشکر سالمی:

استراتژی ما دفاعی است یعنی جنگطلب نیستیم
فرمانده کل سپاه گفت :فروپاشی ذهن دشمن در ابتدای حرکت به ما ابتکار
عمل و آزادی عمل میدهد .آنها باید بدانند میدان جنگ و اعماق و کیفیت
نبرد را ما انتخاب میکنیم؛ البته استراتژی ما دفاعی است یعنی جنگطلب
نیستیم.به گزارش تسنیم ،سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده
کل سپاه صبح دیروز در آیین الحاق تجهیزات جدید به نیروی زمینی سپاه
اظهار داشت :امروز برای همه دوستداران و حامیان اقتدار و استقالل و عزت
کشور سربلند و ملت سرافراز ایران اسالمی روز فراموشناشدنی است و باید
همواره شکر خداوند را بگذاری م که ما را در راه جهاد فی سبیلاهلل قرار داد.
وی افزود :نیروی زمینی چشمهســاز جوشــانتمام ارکان قدرت سپاه و
محــل تولد همه فرماندهان و شــهیدان واالمقام و ســتون پیکره قدرت
دفاعی کشــورمان است.فرمانده کل سپاه ادامه داد :خود و ملت را مدیون
فداکاریهــای این فرزندان پرافتخار این ملت میدانیم؛ دههها اســت در
ک هستیم.
معرض سیاستهای قدرتهای شیطانی و اشرار بزرگ و کوچ 
سرلشکر سالمی گفت :در این مدت که به استقالل سیاسی و عزت و افتخار
رسیدیم به شــکل پیوسته طراحان راهبردی ناامنی از آمریکای مهاجم و
تجاوزطلب تا متحدان اروپایی و شرکای منطقهای و تروریستهای محلی،
ی در حال طراحی توطئه هســتند؛ هرگاه توانستند در حال اجرای
همگ 
توطئــه علیه ملت ایران بودند.وی با بیــان اینکه در جنگهای بزرگی در
دامنــه جهانی با قدرتهای به ظاهر بزرگ وارد شــدیم و از بعضی از آنها
هم خارج شــدیم و حتی اَشکال برخی جنگها را نیز تغییر دادیم ،اظهار
داشت :در میان این آتشبارانهای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و اطالعاتی
دشمنان که به صورت مستقی م و غیر مستقیم با آنها در طیف بسیاری از
منازعات مرزی و فراتر از مرزها تا امروز مواجه هســتیم ،به واسطه قوت
قلب و ایمان درونی و شــجاعت ،فداکاری و ثبــات قد م مردان بزرگمان،
دشمنان را ناکام گذاشتیم.فرمانده کل سپاه افزود :چه در دفاع مقدس که
با طیف به ه م پیوســته دشمنان مواجه بودیم تا فعالیت اشرار در مناطق
ن پیروز بودند و دشمنان
مرزی کشــور ،همه جا جوانان رشید این سرزمی 
را به عقب راندند و تمرک ز آنها را به هم ریختند و در فراتر از مرزها فراری
دادند و پیشانی جبهه را گسترش دادند و قدرت تمرک ز را از آنها گرفتند و
آیینهای عملیاتی آنها را به شکست کشاندند.سرلشکر سالمی تصریح کرد:
سالحهای آتشبار دشمن در اطراف مرزهای کشورمان آرایشگرفتهاند که

زالی:

گونه دلتا ویروس کرونا به
تدریج الگوی غالب در کشور
خواهد شد
فرمانده ستاد عملیات مقابله با ویروس کرونا استان تهران گفت :گونه دلتا
یــا همان ویروس جهش یافته هندی به تدریج الگوی غالب ایران خواهد
شد.علیرضا زالی دیروز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :مردم توصیه
های بهداشــتی را به دقت مراعات کنند تا از آسیب های این بیماری در
امان بمانند.وی ،ســرایت پذیری بسیار باالتر را از شاخصه های گونه دلتا
اعالم کرد و اظهار داشــت :این گونه نسبت به سوش کالسیک و واریانت
قبلی ســرایت پذیری بیشتری دارد ،اما خوشــبختانه مرگ و میر ناشی
از این ویروس جهش یافته ،افزایش نیافته اســت.زالی ادامه داد :عالیمی
که در گذشته در مراجعان ســرپایی داشتیم ،شامل سرگیجه ،سردرد و
عالئم توامان گوارشــی بود که در مراجعان سرپایی فعلی آبریزش بینی

این در عرصههای مختلف صورت گرفته و بزرگترین آن جنگ روانی است
اما با این حال امنیت در کشــور حاکم است و راه را بر دشمنان این ملت
بســتهاند و منافذ را مسدود کردند و با چشمانی تیزبین که به اقصی نقاط
دشمن نظر میافکنند ،دستهای مستحکم را روی ماشه قرار دادند و آنها
را تعقیب میکنند و اجازه ورود به آنها را نمیدهند.وی تأکید کرد :این بیان
و شــعار نیست بلکه واقعیت تاریخی و حال است که قابلیت قضاوت دارد؛
نســل جدید سپاه ادامه همان نسل شهدای دفاع مقدس با همان ایمان و
درخشش و روح و معرفت هستند فقط این نیرو به سالحهای مدرن مجهز
ش رفته اســت.فرمانده کل سپاه افزود :نیروی
ن پی 
شــده و با صنعت نوی 
زمینی ســپاه نیرویی اســت که وقتی د ر هر نقطهای عمل میکند موفق
است؛ این هم به واسطه تجهیزات نوین داخلی است که استفاده میکنند.
ن ارزش قائل هســتند به نحوی که با عزت ،اقتدار،
ایرانیها برای عزتشــا 
پیروزی و ســربلندی شناخته شده و میشوند.سرلشکر سالمی ادامه داد:
اینکه کشور در قلب آتش دشمنان ایمن است؛ به واسطه وجود رزمندگانی
که در قلب سنگرها در سرما و گرما میایستند .حال با چنین رزمندگانی
آیا ممکن است دشمن بر ما سیطره یابد؛ البته استفاده از سالح گر م برای
رزمندگان ما نقطه آخر است زیرا برای مردم خود اول میسازند و این را از
فعالیتهای سازندگی نیروی زمینی سپاه در اقصی نقاط کشور در مناطق
محروم میتوان دید.وی ادامه داد :افق نگاه «نزسا» شکست دادن دشمنان
اســت؛ ما از نقطه شروع ،دشــمنان را مورد هدف قرار میدهیم و این به
ما عمق میدهد لذا ســاحهایمان را براساس این تفکر به کار میگیریم.
فرمانده کل ســپاه تصریح کرد :فروپاشی ذهن دشمن در ابتدای حرکت
به ما ابتــکار عمل و آزادی عمل میدهد؛ آنهــا باید بدانند میدان جنگ
و اعمــاق و کیفیت نبرد را ما انتخاب میکنیم البته اســتراتژی ما دفاعی
ت ما دفاعی است اما استراتژیهای
است یعنی جنگطلب نیستیم .سیاس 
ما همگی عملیاتی اســت و این واقعیت است.سرلشکر سالمی افزود :ابتدا
به ســاکن ،جنگی را شروع نخواهیمکرد ولی بعد از اولین تهاجم ،حرکت
ما تهاجمی اســت؛ زیرا میخواهیمتمامیت ارضی خود را حفظ کنیم.وی
تأکید کرد :برای ســتاد کل سپاه دستور است که از نزسا حمایت کنید تا
قدرتشــانتمامکننده باشد؛ البته قدرت دفاعی تمامناشدنی است و نباید
هم متوقف شود.

عضو کمیســیون اقتصادی گفت :ارز ترجیحی بر اساس حکم قانون
بودجه  ۱۴۰۰با هماهنگی دولت و بدون محدودیت زمانی در صورت
مهیا شدن شرایط در سال جاری حذف خواهد شد.مهدی طغیانی در
گفتگو با تسنیم ،با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس
در خصــوص معامالت رمــز ارز در ایران گفــت :موضوع معامالت و
استخراج رمز ارز در کمیسیون یک بار مطرح شد آن گزارش مربوط به
ماده  45ایین نامه داخلی است که امروز نزدیک به  76،ماه است روی
سامانه گزارشات مجلس است .می توانید گزارش را بخوانید یک مقدار
گزارش بیشتر به استخراج پرداخته در مورد مبادله خیلی بحثی نکرده
است.وی افزود ،در آن برهه مبادله رمز ارز خیلی برای اقتصاد ایران
چالش زا نبود ،آن موقع که گزارش تنظیم می شد استخراج بحثش
بسیار داغ بود لذا در بحث گزارش آن بحثی که مربوط به مبادله است
خیلی الغر لحاظ شده است .آن گزارش قرار بود که اصالح بشود یک
جلســه در کمیســیون حدود یک ماه قبل اوایل خرداد برگزار شد و
دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطالعات و بانک مرکزی و وزارت
نیرو و  ...دعوت شده بودند برای اینکه آن گزارش دوباره تنظیم شود.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی واقعیت این است که اختالفات
در داخل دستگاه های دولتی در بحث مبادله زیاد است بعضی هایشان
میگویند فرصت است بعضی ها می گویند اصالرسمی کردن مبادالت
رمزارز در ایران درســت نیســت ،به هر حال اختالفات زیاد است .در
همین خصوص آقــای پورابراهیمی ،رئیس مجلس گفت جمع بندی
جلسه این بود که دوستان در دولت نظر نهایی دستگاهشان را بیاورند
تا ما جمــع بندی کنیم .این جمع بندی هنوز اتفاق نیفتاده اســت.
طغیانی گفت :از ســوی دیگر بعضی از دستگاه ها صددرصد مخالف
رمز ارز ملی هســتند می گویند رمــزارز ملی معنا ندارد .چیزی مثل
رمز ارز ملی تا شــایع نشود و اقبال به آن نشود بی فایده است .چین
وقتی یک رمزارزی را معرفی می کند مبادله اش را در کنار آن لحاظ
میکند مــی آورد ،به عبارت دیگر مبادله جهانی تجارت خودش را به
عنوان پشــتوانه رمز ارز خود قــرار میدهد.اما ما در این زمینه چگونه
میتوانیم عمل کنیم؟ یعنی واقعا برخی از دستگاه ها قبول نداشتند که
می شود حتی رمز ارز ملی را ایجاد کرد .این اقتصاددان با بیان اینکه،
ســاماندهی مبادالت رمز ارز در کشور ضروری است ،گفت :در بحث
ســاماندهی هم شما باید چارچوبها را روشن کنید .اساسا قبول دارید
این پدیده را به عنوان یک عامل مثبت یا قبول ندارید؟ به هر حال به
نظر میرسد در این حوزه نیز اختالفات زیاد است.وی در بخش دیگری
از گفتگوی خود با تســنیم ،جزئیاتی از جلسات روزهای آخر مجلس
یازدهم در خصوص بودجه  1400را مطرح کرد .به گزارش تســنیم،
یک مقام مسئول اخیرا گفته است که از شهریورماه با بحران کاالهای
اساسی مواجه خواهیم شد .احتماال این چالش منوط به بحث حذف
ارز  4200تومانی که بر اســاس برخی اخبار و گمانه زنیها قرار است
در نیمه دوم ســال حذف گردد ،شده است.عضو کمیسیون اقتصادی
افزود ،در بودجه برای حذف ارز  4200تومانی محدودیت یا الزامی در
خصوص نیمه اول یا دوم ســال وجود ندارد .در واقع این محدودیت
در روزهای آخر بررســی بودجه در صحن علنی حذف شد .البته این
موضوع در گزارش کمیســیون تلفیق بودجه ،گزارش دوم اصالحی
لحاظ شــده بود .بعدا همان هم حذف شد دولت تاکید کرد خودم در
طول سال تخصیص ارز  4200تومانی به کاالهای اساسی را حذف می
کنم .درآن مقطع دولت گفت شما تاریخ ندهید و محدودیت زمانی در
این حوزه ایجاد نشــود تا با آرامش این فرایند حذف تکمیل شود.این
کارشــناس اقتصادی در خصوص احتمال حذف ارز  4200در دولت
ســیزدهم نیز گفت :بازه زمانی و تاریخ حذف ارز ترجیحی در اختیار
دولت اســت .دولت سیزدهم نیز زمانی که ببیند شرایط برای این امر
فراهم شده است آن را حذف خواهد کرد.عضو کمیسیون اقتصادی در
پایان در خصوص مجوز قانون بودجه درباره عرضه  100هزار میلیارد
تومان سهام از سوی دولت در سال جاری گفت :در این خصوص باید
تاکید کرد که دولت حرفش این اســت که این دســت از سهام بابت
بدهیهای سنوات قبل عمال پیش بینی شده است .سهام اضافه تر از
منابع الزم برای بازپرداخت اوراق فروش رفته هم اکنون در دسترس
نیســت .توجه داشته باشیم که ســال قبل حدود  125هزار میلیارد
تومان اوراق فروش رفته و طی امســال و سال بعد بایستی این اوراق
تســویه شوند.صوی گفت :برخی از اوراق فروش رفته دارای سر رسید
یک ساله اســت برخی نیز سررسید دو ساله دارند .دولت فکر میکند
برای جبران این اوراق باید از محل فروش شرکتها منابع الزم را تامین
کند.همچنین بخشــی از سهام سرکتهای دولت بابت تسویه بدهی به
تامین اجتماعی و ...در نظر گرفته شده است.

و موارد از این قبیل بیشــتر مشاهده می شــود.وی با اشاره اینکه عالیم
چشمی همچنان جزو عالیم نسبتا شــایع در بیماران مراجعه کننده به
مراکز درمانی است ،گفت :ضعف ،بیحالی و سرگیجه جزو باالترین عالمت
های مراجعان بخش های سرپایی را تشکیل می دهد.

و پی سی آر در تهران نشان دهنده چرخش باالتر ویروس کرونا است.
وی ادامه داد :عدد مولد در تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته
به باالتر از  ۱.۲افزایش یافته که این موضوع نشان می دهد سطح گردش
ویروس در تهران فعال تر شده است.

با گونه دلتا در تهران مواجه هستیم
زالی تصریح کرد :ابتالی بیشــتر گروه سنی  ۲۰تا  ۳۰سال در روز های
اخیر در تهران ،باال رفتن مرگ و میر در گروه پایین تر ،کوتاه تر شــدن
شروع عالیم بالینی تا بستری شدن در بیمارستان ها و زمان کوتاه بستری
شدن از بخش عادی به مراقبت های ویژه در بیمارستان ها ،نشان دهنده
این اســت که با واریانت جهش یافته در تهران که همان گونه دلتا است،
مواجه هستیم.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد:
موضوعی که در آزمایش های مراجعان سرپایی و بستری بیمارستان ها در
روزهای اخیر جلب توجه می کند ،باال بودن بار ویروسی در آزمایش های
به عمل آمده است که نشان می دهد دستخوش یک واریانت جهش یافته
جدید هستیم.وی افزود :تقریبا هر فردی که دچار ویروس دلتا یا واریانت
های جهش یافته باشد ،حداقل در مواجهه اولیه می تواند بین  ۸تا  ۱۲نفر
را گرفتار کند ،پس قدرت ســرایت پذیری ویروس باالتر است.زالی تاکید
کرد :همچنین باال رفتن درصد تســت های مثبت اعم تست های سریع

کاهش بستری در گروهای های سنی  ۷۰تا  ۸۰سال
فرمانده ســتاد عملیات مقابله با ویروس کرونا اســتان تهران خاطرنشان
کرد :در گروه ســنی  ۷۰تا  ۸۰سال با کاهش بستری در طول سه هفته
اخیر روبــرو بودیم.وی افزود :یک بخش از ایــن موضوع به دلیل تزریق
واکســن اســت و بخش دیگری هم حضور نیافتن برخی افراد پرخطرتر
در محیط های اجتماعی اســت.زالی با اشاره به اینکه به نظر می رسد در
حال حاضر الگوی مراجعه بیماران تغییر کرده است ،گفت :در طول هفته
اخیر باالترین میزان گروه ســنی که بستری شــدند در ابتدا گروه سنی
 ۵۰تا  ۶۰ســال و بعد گروه  ۴۰تا  ۵۰ســال و در مرحله بعدی  ۳۰تا ۴۰
ســال بوده است.به گزارش ایرنا ،عدد مولد پایه ( )R۰یکی از مهمترین و
ص های اندازه گیری میزان شیوع کرونا است که در
پرکاربردترین شــاخ 
اغلب همهگیریها از جمله همهگیری کووید ۱۹-مورد توجه و اســتفاده
قرار میگیرد .این عدد تا هنگامی که باالتر از یک باشــد به معنای روند
افزایشی ابتال به کرونا است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

امیر دریادار سیاری:

ارتش با کلیه امکانات و تجهیزات در موج
پنجم کرونا در خدمت مردم است
ارتش با کلیه امکانات و تجهیزات در موج پنجم کرونا در خدمت مردم است
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت :در موج پنجم کرونا نیز با بهره گیری
از کلیه امکانات ،تجهیزات بهداشتی و درمانی و نیروی انسانی متخصص
در خدمــت هموطنان خواهد بود.به گــزارش خبرگزاری مهر ،پنجمین
جلســه قرارگاه پدافند زیستی امام رضا (ع) ارتش در سال  ،۱۴۰۰صبح
دیروز (چهارشــنبه) با موضوع گسترش خدمت رسانی به مردم در حوزه
مقابله با کرونا و بررسی آخرین وضعیت یگانها و مراکز بهداشت و درمان
ارتش همزمان با موج پنجم انتشار این بیماری در کشور ،در سالن قدیر
ستاد فرماندهی ارتش برگزار شد.امیر دریادار حبیب اهلل سیاری ،معاون
هماهنگ کننده ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند زیست محیطی امام رضا
(ع) ارتش در این جلسه که به صورت وبینار با حضور فرماندهان ،مسئوالن
و معاونان هماهنگ کننده نیروهای تابعه و روسای بیمارستانهای ارتش
برگزار شــد ،تاکید کرد :همان گونه که ارتش والیتمدار از ابتدای شیوع
ویروس کرونا از پیک اول تا چهارم خدمت رســانی به مردم عزیز کشور
را در دســتور کار خود قرار داده است؛ در این مرحله نیز با بهره گیری از
کلیه امکانات ،تجهیزات بهداشتی و درمانی و نیروی انسانی متخصص در
خدمت هموطنان خواهد بود.معاون هماهنگ کننده ارتش همچنین با
اشاره به افزایش تعداد بیماران در پیک جدید ،خاطرنشان کرد :به تمامی
بیمارستانهای ارتش در سراسر کشور ابالغ شده که همکاری حداکثری
با مراکز درمانی اســتانها را داشته باشــند و تختهای بیمارستانی به
صــورت صد درصد در اختیار بیماران کرونایــی قرار گیرد.وی ادامه داد:
همچنیــن در پی دســتور فرمانده کل ارتش مبنی بــر ضرورت حضور
گستردهتر و تسریع در امداد رسانی به مردم سیستان و بلوچستان ،کلیه
اقدامات الزم به منظور اســتقرار بیمارســتانهای صحرایی با تجهیزات
درمانی مورد نیاز و حضور کادر بهداشت و درمان ارتش و ارسال تجهیزات
بهداشتی و دارویی به این استان در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون با
حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش در این منطقه ،عملیات امدادرسانی
به مردم شــریف استان در حال اجرا و پیگیری است.در ادامه این جلسه،
امیر دریادار دوم پزشک مصطفی مداح ،معاون بهداشت ،درمان ،امداد و
آموزش پزشکی ارتش و معاونان ستاد ارتش و معاونان هماهنگ کننده
نیروها و سازمانهای تابعه و مسئوالن ارشد قرارگاه پدافند زیستی ارتش،
گزارشهایی از اقدامات انجام شده و برنامههای پیش رو در زمینه مقابله با
ویروس کرونا را ارائه کردند.افزایش حداکثری خدمت رسانی مراکز درمانی
ارتش به مردم ،جلوگیری از برگزاری جلسات پر تعداد و همایشهای غیر
ضروری ،رعایت کامل و دقیق دستورالعملها و نحوه خدمت کارکنان با
توجه به رنگ بندی ها ،نظارت بیشتر در استفاده از ماسک و رعایت فاصله
گذاری فیزیکی ،جایگزینی جلسات و برنامهها در فضای مجازی به جای
برنامههای حضوری و فیزیکی ،تداوم رصد و پایش بهداشتی کارکنان در
مبادی ورودی پادگانها بویژه مراکز آموزشی و دانشگاهی ،تزریق واکسن
کرونا مطابق با الویتهای ابالغی دبیرخانه قرارگاه پدافند زیستی ارتش
و تاکید بر صرفه جویی بهینه و گســترده در مصرف آب و برق ،از جمله
مصوبات چهارمین جلســه قرارگاه پدافند زیستی ارتش در سال جدید
به ریاســت امیر دریادار سیاری بود.گفتنی است ،در پایان جلسه قرارگاه
پدافند زیســتی ارتش ،توسط معاون هماهنگ کننده ارتش ،از  ۵۱۸نفر
از مدافعان ســامت ارتش جمهوری اسالمی ایران که در حوزه مقابله با
بیماری کرونا به هموطنان عزیز خدمت رســانی کردهاند ،تقدیر به عمل
آمد که لوح تشــویق و هدایای آنان از طریــق معاونان هماهنگ کننده
نیروها و سازمانهای تابعه ارتش دریافت شد تا به این عزیزان اهدا شود.

تجهیز بالگردهای سپاه به موشک نقطهزن
جدید /قائم  ۱۱۴عملیاتی شد
جدیدترین سالح بالگردهای تهاجمی نیروی زمینی سپاه تحت عنوان قائم
 ،۱۱۴صبح امروز در آیین الحاق تجهیزات جدید به نیروی زمینی ســپاه با
حضور فرمانده کل سپاه رونمایی شــد.به گزارش فارس ،جدیدترین سالح
بالگردهای تهاجمی نیروی زمینی سپاه تحت عنوان قائم  ۱۱۴صبح دیروز
(چهارشنبه  ۱۶تیرماه) در آیین الحاق تجهیزات جدید به نیروی زمینی سپاه
با حضور فرمانده کل سپاه ،رونمایی شد.قائم  ۱۱۴موشک ضدزره با برد ۱۰
کیلومتر اســت که با برخورداری از انواع جستجوگرهای حرارتی ،تلویزیونی
و لیزری قابلیت انهدام اهداف ثابت و متحرک را دارد.وزن این موشــک ۵۰
کیلوگرم و وزن سرجنگی آن  ۱۵کیلوگرم است.

مرکز هماهنگی همکاریهای بین المللی
امنیت دریایی طی روزهای آینده
افتتاح می شود
فرمانده نیروی دریایی ارتش با حضور در چابهار ضمن بازدید از ســاختمان
مرکز افتتاح هماهنگی همکاریهای بین المللی امنیت دریایی از افتتاح این
مرکز عملیاتی و اطالعاتی طی روزهای آینده در چابهار خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش ،امیر دریادار
حســین خانزادی فرمانده نیــروی دریایی ارتش صبح امــروز با حضور در
اســتان سیستان و بلوچستان ضمن بازدید از قسمتهای مختلف ساختمان
مرکز هماهنگیهای همکاری بین المللی امنیت دریایی ،از افتتاح این مرکز
اطالعاتی و عملیاتی با حضور مقامات لشــکری و کشوری در آینده نزدیک
در چابهار خبر داد.وی گفــت :پایش محیط امنیتی اقیانوس هند ،افزایش
آگاهی های محیطی از طریق به اشــتراک گذاشتن داده های هواشناسی و
اقیانوسشناسی محلی و منطقهای یکی از اهداف افتتاح این مرکز است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش اضافه کرد :ایجاد هماهنگی برای اقدام امنیت
آفریــن در دریاهای آزاد و هدایت رزمایــش های مرکب دریایی در منطقه
چابهار و اقیانــوس هند از دیگر فعالیتهای این مرکز اطالعاتی و عملیاتی
خواهد بود.دریادار حسین خانزادی ،ایجاد محیط امن دریانوردی و مبارزه با
ایجاد کانونهای ناامنی در منطقه شمال اقیانوس هند را از دیگر فعالیتهای
این مرکز عنوان کرد و گفت :ایجاد یک شبکه کنترل فرماندهی و هوشمند
در این مرکز به مقامات لشکری و کشوری کمک میکند تا بتواند در سوانح و
بالهای طبیعی بهترین تصمیمگیری را بگیرند.بر اساس این گزارش،ریاست
این مرکز بر عهده فرمانده نیروی دریایی ارتش خواهد بود و مســئوالنی از
سایر ارگانها اعم از سازمان بنادر و کشتیرانی ،شیالت ،نفتکش ،دریابانی،
نیروی انتظامی و نیروی دریایی سپاه اعضای مرکز هماهنگی همکاریهای
بینالمللی امنیت دریایی را تشکیل خواهند داد.
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روحانی:

برخی مشکالت بهخاطر عدم سرمایهگذاری در اجرای طرحهاست
س جمهور گفت :کار تولید  ۱۵هزار مگاوات برق انجام شده و نیازمند پول است
رئی 
و همچنین ظرفیت  ۱۶هزار مگاوات برق در حال انجام است؛ نمیخواهم بگویم که
مسئله برق بهخاطر افایتیاف است و ما در اینزمینه مسئولیت داریم.
به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور در جلسه دیروز هیئت
دولت طی سخنانی اظهار داشت :بهخاطر مشکالتی که مردم در این چند روز برای
اســتفاده از برق با آن مواجه شدند ،متأسفم و درباره تصمیمات جلسه روز گذشته
معاون اول رئیسجمهور و تصمیمــات امروز هیئت وزیران توضیح خواهم داد.وی
افــزود :همواره در جامعه بین واقعیتهایی که روزانه میبینیم با آنچه مطلوب ما
هســت ،فاصله وجود دارد و باید تالش کنیــم این فاصله را کم کنیم یا در صورت
امکان برداریم؛ مهم اســت که ریشــههای اصلی این فاصله و مشــکل را به خوبی
بررســی کنیم .ممکن است مشــکلی پیش بیاید و با یک معضل مواجه شویم که
قابل و یا غیرقابل پیش بینی باشد.رئیسجمهور گفت :در مسائلی مانند کمبود برق
باید ریشه مشکالت را لمس کنیم؛ باید سرمایهگذاری در کشور بشود و هرچه مد
نظر اســت اعم از تولید ،کشاورزی ،صنعت و غیره باید سرمایهگذاری بشود و بدون
سرمایه و با دست خالی نمیشود کاری انجام داد چرا نمیتوان سرمایه مورد نیاز را
به کشور آورد؟ این باید برای مردم توضیح داده شود؛ همین امروز چقدر طرح مانده
برای سرمایهگذاری داریم و  300-200میلیارد دالر طرح آماده برای سرمایهگذاری
در عرصههای برق ،آب ،فاضالب ،سدســازی ،پتروشیمی ،گاز و نفت و فوالد داریم.
روحانی خاطر نشــان کرد :در داخل برخی مشــکالت را میتوان حل و فصل کرد،
اگر سه قوه با هم باشند و امیدواریم از  12مرداد به بعد هماهنگی کاملی بین سه
قوه به وجود بیاید و البته برخی از شغلشان میافتند و انتقادهای عجیب و غریب
و غیرمنصفانه نمیکنند ولی همه از یک تفکر و جناح هســتند و امیدواریم وضع
از این نظر بهتر شــود.وی ادامه داد :برخی مشــکالت مربوط به داخل است؛ مثال
دولت درباره افایتیاف لوایح را به مجلس برد و تصویب شد و شورای نگهبان هم
همــکاری کرد و یک جای دیگری که فکرش را نمیکردیم ،گیر افتاد و به دســت
نیامد نتیجه افایتیاف این میشــود که روابط ما با بانکهای دنیا حل نشــده و
مشکل خواهیم داشت و ممکن است کسی بگوید بهتر است که افایتیاف نداشته
باشــیم این واقعیت اســت که بانکهای بیش از  190کشور دنیا داخل چارچوب
افایتیاف عمل می کنند و ما و کره شــمالی بیرون از آن هســتیم و ما در دولت
یازدهم به داخل آن برگشــتیم و وقتی لوایح به مشکل خورد ،در لیست سیاه قرار
گفتیم وقتی ریسک کشور باال میرود ،چه کسی سرمایهگذاری میکند؟ بانک باید
بیاید و رقم کمی نیست که یک فرد بتواند سرمایهگذاری کند.رئیسجمهور گفت:
وقتی نفت فروخته میشود  38درصد پول آن به صندوق توسعه ملی میرود و آن
نایب رئیس مجلس شــورای اســامی
گفت :ســازمان برنامــه و بودجه منابع
هدفمنــدی یارانهها را بــه وزارت نیرو
نداده اســت و مجلس کارگروهی برای
پیگیری مشــکل قطعی بــرق و حل و
فصل این مشکل تشکیل میدهد.
به گزارش خبرنگار مهــر ،علی نیکزاد
دیروز در حاشــیه جلســه فوق العاده
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
با موضــوع قطعی برق ،اظهار داشــت:
علیرغــم اینکه نمایندگان مجلس برای
سرکشــی در حوزههــای انتخابیــه به
ســر میبرند ،امروز کمیســیون انرژی
مجلس که کمیســیون ذینفع در بحث
صنعت برق اســت ،با حضور وزیر نیرو
و معاونانش تشکیل جلسه داد.وی بیان
کرد :در این جلسه انتقاداتی به عملکرد
وزارت نیرو در زمینــه قطعی برق وارد
شــد .عدم اطالع رســانی دقیق درباره
قطعی برق یکــی از مباحثی بود که در
این جلسه از ســوی نمایندگان مطرح
شــد و ابتداییتریــن کاری که وزارت
نیرو میتوانست انجام دهد ،آن بود که
مردم را از زمان خاموشیها مطلع کند
تا مردم ،کسبه و کسانی که بیمار دارند،
در یــک زمان بندی مشــخص بتوانند
شــرایط را مدیریت کنند.نایب رئیس
مجلس شورای اســامی تصریح کرد:
روز گذشــته رئیس جمهور گفت که ما
با قطــع کردن برق صنعت ،کمبود برق
را جبران میکنیم کــه این یک حرف

پول به ســرمایهگذار داده میشــود تا در عرصههای مختلف سرمایهگذاری بشود؛
وقتی صندوق پول ندارد ،امکان سرمایهگذاری هم نیست و طرحهای مختلف اجرا
نمیشود پول داخلی صندوق ،بانکها و پول خارجی در صورتی حاصل میشود که
بتوانیم حاال که در جنگ اقتصادی پیروز شدیم ،تحریم را هم برداریم و افایتیاف
را هم نهایی کنیم.روحانی اظهار داشــت :اگر کمک کنیم ســریعتر حل میشود و
این دســت خودمان است ،وقتی عمل نمیکنیم و پول در اختیار ما نیست و بانک
خارجی در اختیار نیست و صدوق توسعه هم خالی است و نمیتوانیم نفت بفروشیم
و در افایتیاف با بانکهای دنیا رابطه داشته باشیم ،نتیجه این میشود که سرمایه
نیست و نمیشود طرحهای بزرگ را اجرا کرد.وی افزود :امروز آقای اردکانیان گفت
کــه کار  15هزار مگاوات طرح برق انجام شــده و نیازمند پول اســت و همچنین
ظرفیت  16هزار ماگاوات برق در حال انجام است .نمیخواهم بگویم که مسئله برق
بهخاطر افایتیاف است ،ما مسئولیت داریم و برق در این دولت به اندازهی معمول
دولتهای پیش و مقداری بیشتر اضافه شده است.رئیسجمهور خاطر نشان کرد :در
زمینه طرحهای آب و برق در سالهای  4.5میلیارد آماده سرمایهگذاری داشتیم که
تحریم ترامپ و خروج او از برجام موجب قطع شد مردم عزیز ما این نکته را بدانند
چون هر اتفاقی که میافتد ،مرغی که در عروسی و عزا سر بریده میشود دولت است
و میگویند «دولت خوب کار نکرد و مدیریت ضعیف بود و کارآمدی پایین بود» و
هیچکس توضیح نمی دهد که ریشه مشکالت کجاست.روحانی گفت :به اعتقاد من
افایتیاف دســت خودمان و مربوط به داخل کشور است و میتوانیم همین فردا
 FATFرا حــل کنیم تا روابط مــا با بانکها تغییر کند .ما در جنگ اقتصادی پیروز
شــدیم و مسئله تحریم باقی مانده که دست خودمان است البته بخشی هم دست
دیگران است اما اصل ما هستیم؛ میتوانیم همین هفته تصمیم بگیریم و تمام کنیم
و میتواند ماهها ادامه پیدا کند که بحث دیگری اســت.وی در ادامه سخنان خود
درباره اقدامات این دولت درخصوص ظرفیت برق کشور تصریح کرد :در برنامه ششم
که 24هزارمگاوات به ظرفیت برق کشــور اضافه شده و حدود  20هزار مگاوات آن
مربوط به دولتهای یازدهم و دوازدهم است .یک زمانی بود که یکی از نمایندگان
مجلس شــبههای داشــت و آقای نوبخت آمار و ارقام این میزان مگاوات را با تمام
نیروگاههایی که افتتاح شده بود را ارائه کرد .گاهی وقتها انسان حرفهای عجیب
و غریبی میشنود؛ من از نمایندگان مجلس ،قوه قضاییه تقاضا میکنم ،سخنی که
چ چیزی افتتاح نشده
بیان میکنیم ،دقیق باشــد .یکدفعه شــخصی میگوید هی 
اســت ،در این دو ،ســه ماه  2نیروگاه برق را خود من افتتاح کردم .در ســال 99
در شــیروان و هریس ما افتتاح داشتیم که یکی نیروگاه بخار و دیگری گازی بود.
رئیسجمهور بیان کرد :در این  11سال و  8-7ماه گذشت هیچ مشکلی بخصوصی

نیکزاد پس از جلسه فوق العاده کمیسیون انرژی:

دولت منابع هدفمندی یارانهها
را به وزارت نیرو نداده است
غیرکارشناسی اســت و ما باید در این
زمینه به ســمت ادارات دولتی ،نهادها،
معابــر عمومی و تشــکیالتی برویم که
زندگی مردم و بحــث تولید را متوقف
نمیکند.نیکــزاد ادامه داد :بر اســاس
برنامه ششم توســعه ،وزارت نیرو باید
 ۲۵هزار مگاوات صنعت برق را توســعه
میداد اما دولت ایــن کار را انجام نداد
و برای تحقق این مسئله از وزارت نیرو
حمایت نکرد .این مســئله باعث ایجاد
چالشهایی در کشور شده است.
وی گفــت :بحث دیگر این اســت که
چرا از بخش خصوصــی در این زمینه
حمایت نشده اســت؟ بخش خصوصی
دارای صنایــع بزرگ اســت و آب را با
منابع خودشــان از خلیج فارس منتقل
میکنند .بنده از ایــن بخشها بازدید
داشــتم و آنان آماده بودند که  ۱۰هزار
و  ۶۰۰مگاوات بــرق را از طریق منابع
خودشــان تأمیــن کننــد و در اختیار
صنعت کشــور قرار دهند تا فشار روی
وزارت نیرو و صنعت برق کم شود .سوال
ما این اســت چه دستی در کار بوده که
این اجازه را نداده است؟

والیتی در گفتگوی تلفنی با رئیسجمهور عراق:

آنچه در زمان صدام
روی داد،یک استثنا درتاریخ
مشترک ایران وعراق است
مشــاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفــت :آنچه در زمان صدام روی
داد یک اســتثنا در تاریخ مشترک دو کشور می باشد که ارتباطی به خواسته دو
ملت نداشته است.به گزارش خبرگزاری مهر ،علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم
رهبــری در امور بین الملل در تماس تلفنی با رئیس جمهور عراق ،با اشــاره به
اقدامات مثبت رئیس جمهور عراق و همچنین مالقات های خود با مســئوالن و
برادران عراقی و تاکید بر نگاه مثبت مقامات عالی دو کشــور در ارتباط با توسعه
روابط ،گفت :کمتر دو کشوری در دنیا می توان سراغ گرفت که مانند ایران و عراق
این مقدارمشترکات متعدد و عمیق داشته باشند و آنچه در زمان صدام روی داد
یک استثنا در تاریخ مشترک دو کشور می باشد که ارتباطی به خواسته دو ملت
نداشــته است.وی افزود :در هیچ کجا نمی توان دو کشوری را یافت که حدود ۸
سال جنگ را تجربه کرده باشند و بعد از  ۸سال که سایه جنگ برطرف شد این
گونه با برادری و صمیمانه با یکدیگر ارتباط داشــته باشند و مقام معظم رهبری
نیز همواره بر توســعه روابط در تمامی زمینه ها تاکید دارند.مشاور مقام معظم
رهبــری در امور بین الملل تاکید کرد :یکی از راه های توســعه و تعمیق روابط،

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای
اســامی بیان کرد :بحث بعدی درباره
رمزارزهاســت و برای وزارت نیرو عیب
است که بگوید من نمیتوانم جاهایی را
که مجوز ندارند و برخالف قانون ،رمرزارز
استخراج میکنند ،کنترل کنم .میزان
مصرف برق در آن نقطهای که رمزارزها
به صورت خالف اســتخراج میشــود،
کام ًال واضح و مبرهن اســت و قرار شد
مدیریت شــود.نیکزاد اظهار داشت :از
ســوی دیگر وزارت نیرو اعالم میکند
که در این زمینه پیش بینیهای الزم را
نداشته است .سازمان عریض و طویلی به
نام سازمان هواشناسی که زیرمجموعه
وزارت راه و شهرسازی است ،قطعاً این
پیش بینیهای الزم را انجام داده و اگر
هم انجام نداده ،باید وامصیبتا گفت.وی
تأکید کرد :از ابتــدا عدم هماهنگی در
بین دستگاههای اجرایی دولت دوازدهم
مشهود بود .جمعبندی این نشست آن
شد که کارهای اساسی که توسط وزارت
نیــرو در مورد تولید برق انجام نشــده،
شناســایی شــود و همچنین مقرر شد
کمیتهای تشکیل شــود و پیشنهاداتی

در موضــوع اطالعرســانی قطع کردن
برقهای ادارات ،نهادها و دســتگاههای
دولتی که میتواننــد صرفهجویی الزم
را داشته باشــند ،ارائه دهد.نایب رئیس
مجلس شورای اســامی تصریح کرد:
همچنین قــرار بر این شــد که فکری
دربــاره تعطیلی ادارات در اســتانهای
گرمســیر شــود .جمع کردن صنایع و
کارگاههایی که داخــل آنها رمزارزها
فعال هستند و اســتفاده از توان بخش
خصوصــی در حوزه تقویت صنعت برق
از دیگر مســائلی بود که مطرح شــد و
قرار شــد اقدامات الزم صــورت گیرد.
نیکزاد ادامــه داد :زمانی که ســازمان
برنامه و بودجه در موضوع هدفمندکردن
یارانهها ،منابع را از وزارت نیرو میگیرد
و بــه موقع به آنــان منتقل نمیکند و
طلب بخــش خصوصی هم بــه ناحق
پرداخت نمیشود ،انتظار چنین روزی را
باید داشته باشیم.وی اظهار داشت :قرار
شد کارگروهی در مجلس برای پیگیری
موضوع قطعی برق و کاهش مشکالتی
که در این زمینه وجود دارد ،تشــکیل
شــود و ما به صورت جدی این موضوع
را پیگیــری خواهیــم کرد.نایب رئیس
مجلس شورای اسالمی تأکید کرد :بنده
از مردم اســتدعا دارم که در حد ممکن
در مصرف انرژی صرفه جویی داشــته
باشند و درخواســتم از وزارت نیرو هم
این است که در وسط میدان باشد و این
شرایط را به خوبی مدیریت کند.

تقویت تعامالت علمی و آموزشــی در سطوح عالی است و حسب اطالع دربرخی
مناطق عراق و از جمله ســلیمانیه که جنابعالی به آنجا تعلق دارید برای تاسیس
دانشگاه تمایل وجود دارد و این آمادگی برای تاسیس شعبه دانشگاه آزاد اسالمی
در مناطق مختلف جهت کمک و حمایت از تحصیالت عالی عراق وجود دارد.
«برهم صالح» هم با ابراز خرســندی از حسن ظن موجود ،گفت :مراتب احترام و
سالم من را به محضر مبارک حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ابالغ بفرمایید
و آرزوی توفیق می کنم در این شرایط حساس و مهمی که ایران و منطقه در آن
قرار دارد.وی افزود :از دیدگاه های شما در خصوص روابط دو کشور مطلع هستم
و می توانیم بررسی و گفتگوهای الزم را برای ایجاد زمینه های توسعه همکاری ها
و تقویت روابط دوجانبه و تعامالت دو ملت دوست ،برادر و مسلمان عراق و ایران
در جهت روابطی مستحکم تر و گسترده تر داشته باشیم.رئیسجمهور عراق تاکید
کرد :مفتخر خواهیم بود که جنابعالی را در بغداد برای گفتگوهای بیشتر مالقات
کنیم و شما احتیاجی به دعوتنامه ندارید و اینجا درمیان برادران خود هستید و
در جایگاه رسمی هم از طرف بنده همیشه دعوت از جنابعالی آماده است تا بیشتر
در خصوص تقویت ارتباطات بحث و تبادل نظر داشــته باشیم.برهم صالح افزود:
عــراق روی ارتباطات ،همکاری ها ،تعامل ،کمک و برادری رهبری ،ملت و دولت
ایران حســاب می کند و اهمیت قائل اســت و ان شااهلل هر دو کشور بتوانند در
این زمینه اقدامات بیشتری را داشته باشند.وی تصریح کرد :با نظر شما در زمینه
ارتباطات دو کشور موافقم و این روابط ویژگی ها و خصوصیات ویژه و کم نظیری
دارد و بر تاریخ،جغرافیا ،دین و فرهنگ دو کشور استوار است .در رابطه با تقویت
پیوندهای علمی و فرهنگی هم دانشگاه آزاد اسالمی جایگاه ویژه ای درسلیمانیه
دارد و از پیشنهاد تاسیس شعب دانشگاه آزاد در عراق استقبال می کنیم و همه
گونه امکانات و تسهیالت را در این زمینه ارائه خواهیم کرد.

برای برق نداشتیم و در این یکی-دو ماه اخیر این مشکالت پیش روی ما قرار گرفت
کــه دالیل مختلفی دارد؛ البته بعضی از کشــورهای دیگر هم در همین ایام دچار
مشکالتی شبیه مشکالت ما شدند .بهعنوان مثال چین االن در برق دچار مشکالت
شــده که در  10سال اخیر بیسابقه بوده ،آمریکا هم در بسیاری از ایالتهایش در
زمینه برق دچار مشکالت شــده که بیسابقه بوده است .ما به دلیل خشکسالی و
اینکه آب سدهای ما االن بسیار کمتر از سالهای قبل است بنابراین برقآبیهای ما
نمیتواند فعال باشد .عالوه بر این وقتی گرما زیاد میشود مصرف وسایل سرمایشی
بیشــتر میشــود که اینها هم تاثیرگذار هســتند.روحانی اظهار داشت :زمانی که
میگویند مصرف برق در صنعت افزایش یافته خوشحالکننده است یعنی صنعت
توســعه یافته و وقتی میبینیم مصرف صنعت امســال نسبت به سال گذشته 10
درصد افزایش پیدا کرده به این معناست که صنعت توسعه داشته است.وی در ادامه
گفت :اگر مشــکل و مسئلهای پیش میآید همه از دولت ،قوه قضاییه و قوه مقننه
و ســایرین باید به گونهای حرف بزنیم که مشکل حل شود و به مردم امید بدهیم؛
نباید جوری حرف بزنیم که کشــور به نقطهی الینحل رسیده است ،همین دیشب
دیدید که وضع برق نسبت به دو-سه شب قبل آرامتر بود و این به خاطر تصمیماتی
بود که اتخاذ شد .رئیسجمهور بیان کرد :اینکه میگوییم یک مرکز بزرگ صنعتی
تعطیل شده یا ساعتش تقلیل یابد ،برای ما سخت است .اختیارات دولت را به وزرا
دادیم تا تصمیمگیری کنند و اگر خاموشی الزم بود باید از قبل به مردم گفته شود
و ساعت و محل آن نیز دقیق باشد .تالش ما این است که برق منازل حتیاالمکان
خاموش نشــود .مصرف برق ما روند صعودی مالیم داشته و در سال  97و 57 ،98
هزار مگاوات بوده و در  99حدود  58هزار بوده که امسال به  66هزار مگاوات رسیده
است؛ از یک طرف ،تولید ما به خاطر وضع نیروگاههای برقآبی کم شده ،هم رشد
صنعت کم شده و هم رمزارزها موثر بودهاند .روحانی تصریح کرد :اینگونه مشکالت
برای مردم رنجآور هســت ولی برای ما هم سخت است ،ما و وزیر مربوطه بیش از
مردم رنج میبریم اما کسانی نیایند جوری صحبت کنند که کاری نشده است20 .
هزار مگاوات برق در این دولت اضافه شده؛ چطور میشود این را ببیند و بگوید که
نیست .مگر این میزان برق خوردنی است که انکار شود؟رئیسجمهور اظهار داشت:
از صداوسیما میخواهم با هماهنگی وزارت نیرو به توضیح مسائل کمک کنن؛ البته
مردم هم میتوانند مقداری مصرف را کم کنند و این مصرف کم ممکن است برای
یک خانه مشکل زیادی ایجاد نکند ولی وقتی جمع شود ،سرجمع آن تاثیر خوبی
دارد .روحانی در پایان گفت :در هفتههای پایانی دولت هستیم و دلمان میخواهد
در شرایطی دولت را تحویل دهیم که مشکالت کشور یا نباشد ویا در حداقل باشد
تا دولت سیزدهم بهخوبی بتواند به وظایف خود عمل کند.
در وزارت امور خارجه برگزار شد؛

مذاکرات بیناالفغانی در تهران
اجالس سیاســی نمایندگان دولت افغانستان ،شخصیتهای عالی جمهوریت و
هیئت عالی سیاســی طالبان به میزبانی جمهوری اسالمی ایران و با سخنرانی
افتتاحیه وزیر امور خارجه کشــورمان در تهران آغاز شد.به گزارش خبرگزاری
مهر ،اجــاس گفتگوهای بین االفغانی با حضور نمایندگان دولت افغانســتان،
شــخصیتهای عالی جمهوریت و هیئت عالی سیاســی طالبــان صبح دیروز(
چهارشــنبه) شــانزدهم تیرماه جاری بــه میزبانی جمهوری اســامی ایران با
ســخنرانی وزیر امور خارجه در تهران آغاز شــد.محمد جواد ظریف وزیر امور
خارجه کشــورمان در افتتاحیه این نشســت با اشاره به شکست ایاالت متحده
آمریکا در افغانستان و حضور بیش از دو دهه در این کشور که موجب خرابی های
بسیاری شده است خاطر نشان کرد :امروز مردم و رهبران سیاسی افغانستان باید
برای آینده کشورشان تصمیمات دشوار اتخاذ کنند.وزیر امور خارجه کشورمان
با اشاره به نتایج نامطلوب ادامه منازعات در افغانستان ،بازگشت به میز مذاکرات
بین االفغانی و تعهد به راهکارهای سیاســی را بهترین انتخاب از سوی رهبران
و جریانهای سیاســی افغانستان دانســت و آمادگی جمهوری اسالمی ایران را
برای کمک بــه روند گفتگوها میان جناحهای موجــود به منظور حل و فصل
مناقشــات و بحرانهای جاری در آن کشور اعالم کرد.ظریف همچنین بر تعهد
جمهوری اسالمی ایران جهت کمک به توسعه همه جانبه سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی افغانســتان پس از برقراری صلح تاکید کرد.شایان ذکر است رهبری
هیئت جمهوری اسالمی افغانســتان در این دور از مذاکرات را «یونس قانونی»
وزیر امور خارجه پیشین افغانســتان و رهبری هیئت مذاکراتی گروه طالبان را
«عباس استانکزی» معاون دفتر این گروه بر عهده دارند.
نوبخت در حاشیه جلسه دولت مطرح کرد؛

افزایش  ۱۹هزار مگاواتی ظرفیت برق کشور
در  ۸سال اخیر
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت :در دولت های یازدهم و دوازدهم بالغ بر
 ۱۹هزار و  ۷۳۲مگاوات به ظرفیت برق ما اضافه شــد.به گزارش خبرنگار مهر،
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از ظهر دیروز (چهارشنبه)
در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت :مردم با مشکل
کمبود برق مواجه هستند و با این وضعیت عدهای اظهار نظرهای نادرستی مطرح
میکنند .اظهار نظری که از رســانه ملی منعکس شــد دایر بر این بود که طی
ســالهای اخیر بویژه در برنامه ششم توسعه ،هیچ اقدامی برای افزایش ظرفیت
برق صورت نگرفته اســت.نوبخت گفت :به عنوان سازمان برنامه و بودجه چند
گزارش از ظرفیتســازی نیروگاهی در برنامه ششم و همچنین مقدار ظرفیت
انرژی الکتریکی افزایش یافته در دولــت یازدهم و دوازدهم را ارائه میدهم که
میتوانید پیگیری و راستی آزمایی کنید.وی ادامه داد :طی برنامه ششم توسعه،
 ۲۴هزار و  ۳۳۷مگاوات ظرفیتســازی شــروع شــد .در دولتهای یازدهم و
دوازدهم بالغ بر  ۱۹هزار و  ۷۳۲مگاوات به ظرفیت برق ما اضافه شده است .اینکه
اطالعات غلط به مردم داده شــود ،از انصاف و اخالق به دور است.رئیس سازمان
برنامه و بودجه گفت :دولت در بین سالهای  ۱۳۹۷تا  ۲۱ ،۱۳۹۹هزار میلیارد
تومان از بدهیهای صنعت بــرق را قبول کرد چراکه صنعت برق میگوید این
میزان مگاوات برقی که ارائه میکند خیلی رقم کمتری از قیمت تمام شده است.
نوبخت گفت :طبق قانون هدفمندی یارانهها ،هر آنچه که از افزایش قیمتها
حاصل میشــود باید به صورت یارانه مستقیم به مردم و بخش تولید کمک
شــود.وی ادامه داد :در سه سال  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۹سازمان هدفمندی یارانهها
 ۱۰هزار میلیارد تومان از آنچه که از افزایش قیمت برق دریافت کرده بود را
به صنعت برق برگرداند تا این صنعت بتواند سرمایهگذاریهای الزم را انجام
دهد.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :در دولت یازدهم و دوازدهم بخش
گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قشم ،داالهو ،فردوسی ،شیروان ،هنگام ،کاسپین،
سبالن ،خرم آباد ،جهرم ،آریان ،زرند ،عسلویه و ارومیه تاکنون وارد مدار شده
یا تا پایان این دولت به بهره برداری خواهد رســید و در مجموع ســه هزار و
 ۸۴۶مگاوات است.
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ن سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
قطار همسا 

عدالتی که دودش به چشم خود بازنشستگان خواهد رفت
در ســالهای گذشــته ،بحثهای زیادی پیرامون متناسبســازی
حقوق بازنشســتگان مطرح بــود اما با وجود اجرایی شــدن آن در
دولت دوازدهم ،منابع نامعلوم این همسانسازی باعث شده همچنان
نگرانیهایی از جهت آثار مخربی که چنین طرحهایی با افزایش تورم
به دنبال خواهند داشــت ،پابرجا باشــد.اقتصادآنالین -صبا نوبری؛
همسانسازی حقوق یا یکسانســازی دریافتی بازنشستگان از دهه
 ۸۰میان گروههای مختلف مطرح شــد .هدف از آن نیز این بود که
تفاوتهای فاحشــی که میان دریافتی افراد پس از بازنشســتگی با
شــاغالن وجود دارد از بین برود و حقوقشــان به سطح افراد شاغل
و تورم کشور برسد۸.سال پیش ،مجلس قانون همسانسازی حقوق
بازنشســتگان را تصویب کرد و براساس ماده  ۳۰قانون برنامه ششم
توســعه دولت مکلف شد بررســیهای الزم جهت برقراری عدالت و
نظام پرداخت ،رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری
از امکانات شاغالن ،بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری
سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار
دهد و اجرا کند.اما با وجود گذشت حدود  ۸سال از تصویب این قانون
همسانسازی حقوق بازنشستگان در مجلس شورای اسالمی خبری
از اجرای این قانون نبود و قرار بود منابع الزم برای اجرای این قانون
توســط دولت تأمین شود ،اما دولتها به دلیل کمبود منابع قادر به
انجام این کار نبودند .در ســال  ۸۸هم ۲.۲هزار میلیارد تومان برای
این طرح در نظر گرفته شــده بود که در نهایت تنها ۹۰۰میلیارد آن
تامین شــد.تا پیش از سال  ،۹۹همسانسازی چندان فراگیر نبود و
گفته میشود در سالهای  ۹۷ ،۹۶و  ۹۸مبالغی به این منظور در نظر
گرفته شده بود که به گفته نوبخت ساالنه حدود ۳هزارمیلیاردتومان
بوده اســت اما ردیفی در بودجه برای آن در نظر گرفته نشده است.
اما پس از ۱۰سال انتظار سرانجام همسانسازی حقوق بازنشستگان
اجرایی شــد و در ۲۱تیرماه ،نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشــور خبر داد که پیشــنهاد همسانســازی ۹۰درصدی حقوق
بازنشستگان لشکری و کشوری با شاغالن ،پذیرفته شده است یعنی
همه بازنشســتگان تا ۹۰درصد حقوق شــاغل همتراز خودشان را
خواهند گرفت و محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
نیــز اعالم کرد از ابتدای مهرماه ،این طرح اجرایی خواهد شــد.پس
از اجرای مرحله اول همسانســازی حقوق بازنشستگان در مهرماه،
حقوق بازنشســتگان بین  ۵۰۰تا  ۸۰۰هزار تومان افزایش یافت ،به
این صورت که بازنشســتگان با  ۳۰ســال خدمت  ۲میلیون و ۸۰۰
هزار تومان و با  ۳۵ســال خدمت ،سه میلیون تومان دریافت کردند.
پس از آن قرار بود مرحله دوم همسانســازی حقوق بازنشســتگان
در ســال  ۱۴۰۰اجرایی شــود .دولت در الیحه بودجه  ۱۴۰۰برای

متناسبسازی حقوق بازنشســتگان۹۰ ،هزارمیلیاردتومان منابع در
نظر گرفته بود که در کمیســیون تلفیق با افزایش ۶۰هزارمیلیاردی
به ۱۵۰هزارمیلیاردتومان رسید.با توجه به نگرانیهایی که بابت تامین
این منابع وجود داشــت گفته شــد نمایندگان مجلس طرحی را در
دســتور کار قرار دادند تا روند متناسبســازی حقوق بازنشستگان
مبتنی بــر منطق اقتصادی و بــدون تبعات مخرب دنبال شــود.با
گذشت ۴ماه از شروع سال  ،۱۴۰۰مرحله دوم همسانسازی حقوق
بازنشستگان اجرایی نشده است اما در همین راستا هیأت وزیران در
جلسه روز چهارشنبه ۹ ،تیر ماه خود با هدف استمرار متناسبسازی
حقوق بازنشستگان با شاغالن پس از پایان برنامه ششم توسعه و به
منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت
بازنشستگان و مستمری بگیران« ،الیحه دائمی شدن متناسبسازی
حقوق بازنشستگان با شاغالن» را به تصویب رساند.اگر این الیحه در
مجلس هم تصویب شده و به قانون تبدیل شود ،همسانسازی حقوق
بازنشســتگان در همه دولتها الزامی خواهد شد.البته یک نماینده
مجلس گفته اســت ،فارغ از اینکه این الیحــه چه زمانی از تصویب
نهایــی مجلس بگذرد اجرای آن از ابتدای فرودین  ۱۴۰۰خواهد بود
و تا حدی نگرانی بازنشســتگان در خصوص زمان تصویب این الیحه
تخفیف پیدا خواهد کرد.
اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی
از زمان اجرا شــدن همسانسازی ،بازنشســتگان تامین اجتماعی
همواره اعتراض داشــتند که افزایش حقوق آنها نســبت به افزایش
حقوق بازنشســتگان لشکری وکشــوری کمتر بوده و عادالنه انجام
نشده است.دلیل این موضوع این بود که در سال  ،۹۹تامین اجتماعی
متناسبســازی را از مردادماه شــروع کرد ولی صندوق کشوری و
لشــکری از مهرماه آغاز کردنــد .در مردادماه بازنشســتگان تامین
اجتماعــی از افزایش حقوق خود راضی بودنــد اما در مهرماه وقتی
افزایش حقوق لشکری و کشوری را دیدند ،اختالف چشمگیری را در
مقایسه مشاهده کردند.نقطه اتصال این موضوع کارمندانی بودند که
در زمان اشــتغال در یک جا کار میکردند ولی یکی مشترک تامین
اجتماعی و دیگری صندوق کشــوری بــود و این اختالف در حقوق
بازنشستگی آنها خیلی بحرانزا شد حتی زمانی که بازنشسته تامین
اجتماعی مراتب شــغلی باالتری از نیروی مشترک صندوق کشوری
داشــت ،باز هم حقوق کمتری دریافــت میکرد و این موضوع حس
تبعیض را به جامعه القا کرد که حکومت بین این دو فرق میگذارد.
دلیل کمتر بودن حقوق پرداختی بازنشستگان تامین اجتماعی ،یک
موضوع فرمول همسانسازی حقوق صندوقهای لشکری و کشوری

بود که قرار شد هر بازنشسته معادل ۹۰درصد حقوق شاغل فعلی را
بگیرد که قانونی صریح و شفاف بود اما کسانی که در تامین اجتماعی
هســتند بنابر جدول خاصی حقوق نمیگیرند و همه نوع افرادی با
همه گونه ســوابقی در یین آنها وجود دارند که این باعث شد تامین
اجماعی امکان اعمال آن فرمول را نداشته باشد ،لذا باید فرمولهای
دیگری را ارائه میکرد و این درحالی بود که بازنشســتههای تامین
اجتماعی میگفتند ما هم باید  ۹۰درصد باشیم.موضوع دیگر تفاوت
در تعداد بازنشستههای تامین اجتماعی بود که دوبرابر بازنشستههای
لشکری و کشوری هستند ،ولی منابع تقریبا یکسانی به آنها تخصیص
داده شــد و به همین دلیل بازنشستگان لشکری و کشوری افزایش
حقوق دوبرابری را نســبت به تامین اجتماعی تجربه کردند.به دنبال
مطرح شــدن این اعتراضات ،دولت سال گذشته الیحهای دوفوریتی
را به مجلس فرستاد تا اجازه داده شود بازنشستگان تأمین اجتماعی
نیز افزایش حقوق داشــته باشــند اما در مجلس اعالم وصول نشد.
نوبخت اسفندماه ســال گذشته در جریان بررسی بودجه  ،۱۴۰۰در
مجلس با انتقاد از اینکه چرا پس از گذشــت سه ماه از ارسال ،هنوز
این الیحه توســط هیات رئیسه اعالم وصول نشده است ،گفت « :از
هیات رئیسه مجلس درخواســت داریم تا الیحه دولت اعالم وصول
شــود و بتوانیم صد درصد منابع مد نظر را به این منظور اختصاص
بدهیم».امــا قالیباف ،رئیس مجلس در پاســخ بــه نوبخت گفت« :
اینکه آقای نوبخت میفرمایند مجلس حدود سه ماه است که الیحه
افزایش حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی را اعالم وصول نکرده
است ،ایشــان میدانند که چرا دولت الیحهای دو فوریتی به منظور
افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ارائه کرده است .زیرا دولت بعد از
تخلف در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان ،الیحهای را برای اصالح
آن ارائه کرده اســت».تخلفی هم که رئیــس مجلس از آن صحبت
میکرد این بود که در ماده  ۳۰قانون برنامه ششــم توســعه اسمی
از صندوق کشــوری آورده نشــده ولی دولت در آیین نامه اجرایی از
۵۰هزارمیلیارد تومان۱۲ ،هزارمیلیارد تومان را به صندوق کشــوری
تخصیص داد که تخلف دولت بود و مجلس آن را باطل کرد؛ در نتیجه
دولت دوباره الیحهای داد که در آن تامین مالی برای صندوق کشوری
هم دیده شــده بود تا وجهه قانونی پیدا کند.تا امروز هنوز این الیحه
در مجلس اعالم وصول نشده است و نوبخت اخیرا اعالم کرد با وجود
ممانعت مجلس از بررسی این طرح ،طرح دائمی شدن همسانسازی
حقوق بازنشســتگان که این هفته به مجلس میرود ،افزایش حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی را هم پوشش میدهد.
نظرات کارشناسی

باوجــود اینکه دولتمــردان و نمایندگان مجلــس از احقاق حقوق
بازنشســتگان و عادالنهســازی دریافتی آنان میگویند ،اما فراموش
کردند که منابع تامین چنین طرحهایی باید مشخص باشد وگرنه آنها
را از محل تورم پرداخت کردند و به این معنی است که از یک جیب
مردم پولی را برداشــته و همــان را در قالب افزایش حقوق به جیب
دیگرشان بریزند.در شرایطی که در زمان تصویب بودجه  ،۱۴۰۰تاکید
میشــد که این بودجه باید با رویکرد کنترل هزینهها بسته شود ،اما
هم شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت بودیم و هم طرحهایی از این
دســت که درآمدی برای آنها درنظر گرفته نشده و در نهایت ،زمانی
که در انتهای ســال دولت با کسری بودجه مواجه شد ،این هزینهها
با چاپ پول جبران خواهند شد .عبدالناصر همتی ،رئیس کل سابق
بانکمرکــزی هم ماه قبل اعالم کرده بود که حقوق اردیبهشــتماه
کارکنان دولت از محل چاپ پول پرداخت شــده اســت .نتیجه این
اتفاق را در تورمهای باالیی که در آینده خواهیم داشــت میبینیم.
بنابراین انتظار میرود در چنین شــرایط سخت اقتصادی که کشور
دچار آن شــده اســت ،دولت و مجلس بیش از پیش در برنامههای
خود دقت کرده و هرریال هزینهای که برای خود ایجاد میکند بدون
در نظر گرفتن درآمد آن نباشــد؛ نه تنها در طرحهایی این چنینی،
بلکه در ســایر هزینههایی که در قالب افزایش بودجه ســازمانهای
دولتی مختلف ایجاد شــد هم باید دقت بیشتری به خرج داده شود،
در غیر این صورت شرایط بیش از پیش سخت و غیرقابل حل خواهد
شــد.در همین رابطه محمدحسین مرادی ،کارشناس رفاه و تامین و
اجتماعی ،در خصوص پیچیدگیهای بحران بازنشســتگی در کشور
به خبرنگار اقتصادآنالین گفت :بحث صندوقهای بازنشستگی بحث
بســیار پیچیدهای برای کشور شده اســت؛ دو صندوق بازنشستگی
کشوری و لشکری ورشکسته هستند و وابستگی آنها به دولت افزایش
پیدا کرده اســت .این دو صندوق در سال ۹۰ ،۹۹هزارمیلیارد تومان
و امسال حدود ۱۲۷هزارمیلیارد تومان از دولت دریافت کردند و این
جدای از رقمی اســت که برای متناسبسازی تخصیص داده شد که
با احتساب آن ،دریافتی آنها امسال به باالی ۲۶۶هزارمیلیارد تومان
رسید و درسال  ،۹۹به ۱۴۰هزارمیلیارد رسید.وی ادامه داد :روند رشد
جمعیتی هم در کشــور نشان میدهد که بیمه پردازان ما رشدشان
کند اســت و تعداد بازنشستهها نیز با شــیب نگران شدهای بیشتر
میشــوند که بیانگر این اســت که وضعیت در آینده هم به مراتب
بدتر است.مرادی در خصوص ایراداتی که به طرح همسانسازی وارد
است ،افزود :انتقاد ما این است که درحالی که باید به سمت اصالحات
در نظام بازنشستگی برویم اما طرح همسانسازی اجرا شد و جهش
بدی در نظام صندوقهای بازنشستگی ایجاد کرد .اصالحاتی که برای

صندوقها نیاز است باید خواه ناخواه انجام شود و این فرصتی بود
که این طرح به بســتهای تبدیل شــود که هم یارانه در آن باشد و
هم اصالحات ،اما دوســتان بدون هیچ برنامهریزی اقدام به انجام
اینکار کردند که این فرصت از دســت رفت.این کارشناس یادآور
شد :خود بازنشســتهها هم از تبعات این موضوع مستثنا نیستند
چون درست است که حقوقشــان افزایش یافته ولی بار مالی این
طرح ،قدرت خریدشــان را در آینده کاهش خواهد داد زیرا منابع
درســتی برای این طرح در نظر گرفته نشده است.وی در رابطه با
منابع مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت :منابعی که برای
صندوقها در نظر گرفته شــده است ،قابل دسترس نیست ،همین
االن هم سازمان تامین اجتماعی میگوید بسیاری از شرکتهایی
مانند هپکو که به ما داده شــد بورســی نبودند که بتوانیم آنها را
بفروشیم و فرآیند بورسی شدن آنها یکی دو سال طول میکشد اما
صندوقها باید سرماه حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند .اگر هم
بخواهیم این شرکتها را به فوریت بورسی کنیم ،به دلیل وضعیت
بد بورس ،ســازمان بورس این اجازه را به ما نمیدهد.مرادی ادامه
داد :مورد بعدی هم توزیع نامناسب اعتبارات است .ما سال گذشته
یک طرح با ۱۲۵هزارمیلیارد تومان منابع اجرا کردیم اما خروجی
آن به دلیل تناقض سیاستگذاری اعتراضات اجتماعی بوده است.
پولی که در قالب این طرح به بازنشستگان داده میشود عمال توزیع
یارانه است و نه یک سیاست بیمهای .وقتی هم میپرسیم هدف از
این طرح چه بوده اینگونه اســتدالل میشود که هدف ما این بوده
که در شرایط تورمی به اقشار ضعیفتر کمک شود ولی اگر جداول
را نگاه کنیم میبینم آنهایی که حقوق کمتری دریافت میکردند
افزایش حقوق کمتری داشــتند اما افراد با حقوق ۱۰میلیونی به
دریافتی باالی  ۲۰میلیون رسیدهاند که این یعنی خطا در شناخت
جامعه هدف وجود دارد.این کارشــناس درباره الیحه دائمی شدن
همسانســازی حقوق بازنشســتگان گفت :تالشهایی که برای
دائمی شدن انجام میشــود به ضرر خود بازنشستهها است چون
منابع آن تامین نشده است و اگر به این شکل دائمی شود خودش
یک مصرف دائمــی برای بودجه ایجاد خواهــد کرد که منجر به
کسری بودجه میشود و جبرانش از محل تورم خود قدرت خرید
بازنشستگان را کاهش خواهد داد.وی در پایان حاطر نشان کرد :ما
به خود این طرح هم اعتراض داریم که به نحوی اجرا شده است که
منابع بهدست کسانی که مستضعف هستند نرسیده است .همچنین
بار مالی این طرح انقدر زیاد اســت که بــا افزایش درآمدها از هر
طریقی هم قابل جبران نیســت چون اعداد وابستگی صندقهای
بازنشستگی به بودجه بسیار وحشتناک است.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

فرار مالیاتی به  ۱۰۰هزار میلیارد رسید
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در سال گذشته کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور بوده است ،اعالم کرد :اکنون
میزان فرار مالیاتی موجود در کشور  ۱۰۰هزار میلیارد تومان است که  ۵۰درصد فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است .به گزارش ایسنا ،امید علی پارسا در همایش نقد
و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه که امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد ،اظهار کرد :اصالح و تحول نظام مالیاتی به اجماع سه قوه کشور نیاز دارد زیرا،
جنس مالیات با سایر امور حاکمیتی و دولتی فرق میکند .تغییرات همه گیر نظام مالیاتی به مجموعه زیرساختها و همراهی محیط فرهنگی و اداری کشور نیاز دارد .به عبارت دیگر،
نمیتوان یک روزه همه مردم را ملزم به ثبت نام در سامانه مالیاتی کرد و پس از آن گفت که اگر ثبت نام نکنید ،صورت حسابهای شما قبول نمیشود .وی با بیان اینکه نرخ سود
بانکی باید بیشتر از نرخ تورم باشد ،افزود :مسائل مالیاتی همه گیر چون قانون پایانههای فروشگاهی به یک فضای باثبات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و همراهی رسانهها برای آگاهی
بخشی و همکاری اصناف نیاز دارد .در کشوری که نواقص مختلفی در بازارهای مختلف و امکانات سوداگری ،میانگین نرخ  ۳۵درصدی تورم در سال گذشته و نرخ سود بانکی  ۲۰درصد
وجود دارد ،نمیتوان به راحتی اصالحات و تغییرات مالیاتی را کلید زد .از سوی دیگر ،از آنجا که نرخ سود واقعی  ۱۵درصد منفی است و با این نرخ سود منفی ،تمام تصمیماتی که
گرفته میشود ،مبنای تئوریک ندارد درحالیکه ،در دنیا زمانی که تورم  ۴درصد باشد ،سود بانکی  ۵درصد است بنابراین ،سود بانکی از تورم بیشتر است .پارسا با اعالم اینکه سال قبل
کل درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور است ،ادامه داد :پارادایم مالیات ستانی ،مشارکت حاکمیت و مردم است و در مجموع
زمانی که فرهنگ ،قوانین ،ساختار و بخشودگیهای موجود در کشور ایراد دارد ،اجرای مالیات هم به مشکل برمیخورد و آن را از کارکرد اصلی و مناسب دور میکند .محاسبات ما
نشان میدهد که باید بتوانید  ۱۸درصد بیشتر مالیات بگیرید که تا  ۱درصد سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش دهید .رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون
پایانههای فروشگاهی گفت :قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بزرگترین طرح کشور ،ردیف اعتباری و نیروی استخدامی در سال گذشته نداشت که من از نیروهای
خود سازمان در این زمینه استفاده کردم .این قانون را در چهار فاز مشخص تا پایان سالجاری به پایان میرسانیم و امیدواریم افتتاح آزمایشی آن را تا پایان دولت فعلی انجام دهیم.
اکنون یک میلیون دستگاه کارتخوان ساماندهی شده و به سازمان امور مالیاتی وصل شده است .همچنین ۳۲۰ ،هزار پرونده مالیاتی که متعلق به  ۸۴۰هزار دستگاه پوز است ،به سازمان
امور مالیاتی وصل است و اطالعات آن در اختیار این سازمان قرار میگیرد .در راستای اجرای این قانون فاز بعدی فراخوانها و تکمیل زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری است.
وی با اشاره به  ۳۷۰هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی گفت :تنها  ۲۰هزار میلیارد تومان از این میزان قابلیت تحقق طی دو سال را دارد زیرا ،اگر فرهنگ و ساختار مالیاتی مربوطه
در این زمینه وجود داشت ،حتما باالی  ۳۷۰هزار میلیارد تومان محقق میشود درحالیکه این امکان در حال حاضر وجود ندارد .در حال حاضر ،طبق محاسبات سازمان امور مالیاتی
میزان فرار مالیاتی  ۱۰۰هزار میلیارد تومان است که  ۵۰هزار میلیارد تومان آن مربوط به فرار مالیاتی و  ۵۰هزار میلیارد تومان دیگر به اجتناب مالیاتی مربوط میشود .پارسا با بیان
اینکه اکنون تمام فرآیندهای مالیاتی الکترونیکی است ،بیان کرد :در سال گذشته ۵۰ ،درصد درصد خود اظهاری مردم بدون حسابرسی تایید شد که باعث شد تا ارتباطات فیزیکی
مودیان و ماموران مالیاتی بسیار کاهش پیدا کرد .در روزهای اخیر ،یک میلیون و  ۶۰۰هزار نفر اظهارنامههای خود را پر کردند و نهایت همراهی اصناف را مشاهده کردیم .وی افزود :در
حال حاضر ،در راستای طرح جامع مالیاتی تمام اطالعات دستگاههای مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد .رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره رابطه بین درآمدهای
مالیاتی و تورم گفت :در حال حاضر ۵۰ ،درصد درآمدهای مالیاتی تحقق یافته را میتوانید به حساب تورم بگذارید و باقی آن حاصل تالشهای صورت گرفته و تغییر سیاستها و
اقدمات الزم است .پارسا با تاکید براینکه درآمدهای مالیاتی باید دو برابر تورم باشد ،بیان کرد :اگر درآمدهای مالیاتی تحقق یافته در سال گذشته بیش از میزان تعیین شده در بودجه
صورت نمیگرفت ،حدود  ۱۰درصد به تورم اضافه میشــد .وی در پایان ســخنانش مطرح کرد که نظام مالیاتی در دو سال گذشته تحوالت زیادی داشت و در این مدت ۳۰ ،درصد
رسیدگیها بیشتر شده و ورودی هیئتهای مالیاتی و قرارهای اجرا نشده هر یک به ترتیب  ۲۵و  ۹۰درصد کاهش یافته است.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی عنوان کرد؛

ضرورت نظارت و فرهنگ سازی در حوزه
پیشگیری از آسیب ها در جامعه کار و تولید
آذربایجان شرقی – شیعه نواز :مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی بر
ضرورت نظارت و فرهنگ سازی در حوزه ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی تاکید
کرد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،حســین فتحی در نشست تخصصی راهکارهای
پیشــگیری از اعتیاد که همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر با حضور دبیر شــورای
هماهنگی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در محل این اداره کل برگزار شد با بیان
ضرورت برنامه ریزی و فرهنگ ســازی در پیشگیری و مبارزه با اعتیاد ،اظهار کرد :با
همکاری و همراهی و اســتفاده از ظرفیت تشکل های کارگری و کارفرمایی و انجمن
 HSEبهداشت حرفه ای و ارتقاء سطح آموزش ها و مهارتهای زندگی در محیط های
کارگری و اجتماعی به دنبال ارائه راهکارهای علمی و عملی برای مبارزه با این پدیده
شــوم و معضل بزرگ اجتماعی حرکت می کنیم.فتحی با اشــاره به نقش مدیران و
خانواده به عنوان یاریگران زندگی اجتماعی در ســالم سازی محیط و فراهم نمودن
سالمتی جسمی و روحی بیماران مبتال به اعتیاد ،افزود :نقش مدیران به عنوان پدران
معنوی در واحدهای کارگری در حمایت و پشــتیبانی از کارگرانی که در اثر تبلیغات
منفی سودجویان به این معضل خانمان سوز دچار شده اند در کنار خانواده ،مسیر را
برای بهبودی کامل این بیماران هموار می نمایند.

توزیع  385دستگاه کولر بین مددجویان
کمیته امداد قم
پس از شناســایی مددجویان نیازمند وسایل سرمایشــی ،از ابتدای فصل گرما
تاکنون  120دستگاه کولرآبی بین نیازمندان توزیعشده و بقیه نیز در حال توزیع
است.به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد ،محمدابراهیم نعیمی ،معاون حمایت
و ســامت خانواده کمیته امداد اســتان قم با اشاره بهشــدت گرمای استان قم
گفت :از ابتدای فصل گرما پیش بینی شده است که  385دستگاه کولرآبی بین
مددجویان تحت حمایت توزیع شــود.وی بابیان اینکه توزیع این کولرها در دو
مرحله برنامهریزیشده است گفت :در مرحله اول اجرای این طرح  120دستگاه
کولر بین مددجویان توزیعشده است و بقیه آنها هم در حال توزیع است.نعیمی
ارزش کولرهای آبی توزیعشده را بیش از  1.6میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد:
این لوازم سرمایشی از محل اعتبارات کمیته امداد و خیران تأمینشده است.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان قم شناسایی بقیه مددجویان
نیازمند وســایل سرمایشی توسط مددکاران این اســتان را خاطرنشان و اظهار
امیدواری کرد که بقیه کولرها نیز تا قبل از پایان فصل گرما بین نیازمندان توزیع
شود.نعیمی بابیان اینکه اولویت توزیع این کولرها ،بین مددجویانی است که فاقد
هرگونه وســایل سرمایشی هســتند گفت :خانوادههای دارای سالمند و بیماری
خاص و صعبالعالج نیز اولویت بیشتری دارند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان عنوان کرد:

عبور موفق از روزهای سخت اوج مصرف برق
تابستان با همکاری مشترکان زنجانی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان در روزهایی که محدودیت
تولید برق فشار سنگینی بر شبکه های توزیع برق تحمیل کرده ،ضمن اشاره به
اقدام های گســترده این شرکت در برنامه ریزی های مدون در کنترل پیک بار
روزانه در اســتان بر اهمیت همکاری مردم و مشترکان برق در مدیریت مصرف
برق و جلوگیری از خاموشی های احتمالی تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی
شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ،مهندس علیرضا علیزاده رئیس هیأت
مدیره و مدیرعامل این شرکت از اهمیت مدیریت مصرف برق در سالجاری خبر
داد.وی با اشاره به گرمای بی سابقه در ایران و اغلب کشورهای جهان که منجر
به رشد مصرف برق شده است ،تاکید کرد:افزایش دما در میزان مصرف برق تاثیر
محسوســی دارد و به ازای فقط یک درجه افزایش دما ،حدود  1500مگاوات به
مصرف برق کشور افزوده می شود.مهندس علیزاده افزود :دستگاه های سرمایشی
 40درصد مصرف برق کشور را در فصل گرم سال به خود اختصاص می دهد و
در این هفته و هفته های آتی ،که شاهد گرمای شدیدتری در تمام نقاط کشور
خواهیم بود ،باید توجه و حساســیت بیشتری در این خصوص صورت گیرد.وی
خاطرنشان کرد:امسال خشکســال ترین سال نیم قرن اخیر را شاهد هستیم و
ایــن موضوع منجر به افزایش مصرف در بخش کشــاورزی و نیز کاهش ذخیره
آب نیروگاه های برق آبی و کاهش تولید برق توسط این نیروگاه ها شده است.
مدیرعامل نیروگاه برق نکا:

خروج  ۸۰۰مگاوات برق نیروگاه نکا
صحت ندارد
مدیرعامل نیروگاه برق نکا بــا بیان اینکه خروج ۸۰۰
مگاوات برق نیروگاه نکا صحت ندارد ،گفت :واحدهای
ما در مدار بودند یک واحد بخار ســیکل ترکیبی ۱۶۰
مگاواتی در حد ســه ساعت به دلیل پیکرانی شرکت
گاز از شــبکه خارج کردیم.محســن نعمتی در جمع
خبرنگاران درباره قطعی برق روز گذشته کشور و ارتباط آن با نیروگاه نکا ،اظهار
کرد :همه تعمیرات مربوط به نیروگاه را به موقع انجام دادیم ،از خردادماه آمادگی
برای تولید حداکثری را در دستور کار قرار داده و همین موضوع باعث شده که ما
با همه توان نسبت به تولید برق اقدام کنیم.وی با اعالم اینکه میزان برق مصرفی
سال گذشــته ما  ۵۸هزار مگاوات مصرف برق بود ،گفت :در سال جاری به ۶۸
هزار مگاوات رسیدیم و نزدیک به  ۱۰هزار مگاوات بیشتر شده است.مدیرعامل
نیروگاه برق اضافه کرد :به دلیل اینکه واحدهای ما به صورت  ۱۰۰درصد آماده
بودند مشکلی برای تولید نداشتیم ،آنچه که در توان داشتیم برای تولید برق به
کار بردیم و همه توان نیروگاه در حال تولید برق است.وی با اعالم اینکه مشکالت
فنی از خارج نیروگاه ممکن اســت ،چالش ایجــاد کند ،افزود :خبر خروج ۸۰۰
مگاوات برق نیروگاه نکا صحت ندارد ،واحدهای ما در مدار بودند یک واحد بخار
سیکل ترکیبی  ۱۶۰مگاواتی در حد سه ساعت به دلیل پیکرانی شرکت گاز از
شبکه خارج کردیم.نعمتی با اعالم اینکه روز گذشته  ۴هزار و  ۸۰۰مگاوات برق
در اســتان مازندران و گلستان مصرف شده است ،گفت :حجم مصرف بسیار باال
بوده اســت.مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا خاطر نشان کرد :پیک مصرف
مورد نیاز مازندران و گلستان در حال حاضر  ۴هزار و  ۸۰۰مگاوات است.وی در
ارتباط با طرح توسعهای نیروگاه برای دو واحد جدید در دستور کار است ،گفت:
اقدامات مقدماتی انجام شده ،هفته گذشته با مسؤوالن وزارت نیرو داشتیم .
سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد؛

بهره مندی  98درصدی جمعیت مازندران از
نعمت گاز طبیعی
مقدم بیگلریان ،سرپرست شرکت گاز استان مازندران
در حاشیه نشســت مجمع عمومی عادی سالیانه این
شرکت که در ســالن کنفرانس شهید باهنر ساختمان
ستاد برگزار شد ،با بیان این مطلب ،اظهار کرد :انشاءاهلل
با بهره برداری از پروژههای گازرسانی روستایی ،ضریب
نفــوذ گاز در این حوزه تا پایان ســال ،به  95درصد افزایــش خواهد یافت.وی
ادامه داد :ســال گذشته  543کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع اجرا 20 ،هزار و 81
انشعاب نصب و بالغ بر  62هزار مشترک جدید پذیرش شدهاند و  26هزار و 301
مترمکعب بر ساعت گاز طبیعی جایگزین سوختهای فسیلی در صنایع استان
شده که شامل  239واحد صنعتی میشود.بیگلریان با بیان این که سال گذشته
در مجمــوع ،حدود  7میلیارد و  582میلیون مترمکعب گاز طبیعی در اســتان
مازندران مصرف شــده است ،افزود :از این میزان 4 ،میلیارد و  137میلیون متر
مکعب در بخش خانگی 702 ،میلیون مترمکعب در بخش صنعتی ،یک میلیارد
و  621میلیون مترمکعب در بخش نیروگاهی 391،میلیون مترمکعب در بخش
 CNGو  731میلیون مترمکعب در بخشهای دیگر مصرف شده است.سرپرست
شرکت گاز استان مازندران ضمن بیان این مطلب ،اظهار داشت :بر اساس مصوبه
شــرکت ملی گاز ایران ،تحقق اهداف در  3بخش احداث شبکه ،نصب انشعاب،
اشــتراکپذیری و میزان مصرف گاز بوده که ما در بخش نخست 91 ،درصد ،در
بخش دوم معادل  93درصد و در بخش اشــتراکپذیری نیز حدود  98درصد به
اهداف مورد نظر دست یافتهایم.
برای اولین بار در کشور؛

مرکز سنجش و ارزیابی بدنی آتشنشانان در
کرج افتتاح شد
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
کرج از افتتــاح اولین مرکز ســنجش و ارزیابی بدنی
آتشنشانان در کرج خبر داد.عباس وحیدی ظهر امروز
در مراســم افتتاح اولین مرکز سنجش و ارزیابی بدنی
آتشنشــانان ،اظهار کرد :دستگاههای مستقر در این مرکز دیجیتال و هوشمند
اســت.وی اضافه کرد :همچنین تستهای دورهای بدو و حین خدمت بهصورت
دورهای از تمامی کارکنان صف عملیات با اســتفاده از این دســتگاهها انجام و
خطای انسانی در این مرکز بهطور کامل حذف میشود.رئیس سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شــهرداری کرج اضافه کرد :ازاینپس ســازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری کرج بهعنوان مرجع علمی برای اخذ تستهای آمادگی
جسمانی در کشور شناخته میشود.وحیدی در بخش دیگری از حمایت شهردار
کرج و اعضای شورای شهر تقدیر کرد و گفت :امیدواریم این مرکز نمونهای برای
دیگر اســتانها در حوزه تستهای بدنی آتشنشانان قرار گیرد.وی بابیان اینکه
اولین مرحله تست ادواری از کارکنان سازمان بهصورت کامل انجامشده است.
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اردکانیان در حاشیه هیات دولت مطرح کرد؛

عذرخواهی از مردم برای مشکالت برقی اخیر

وزیــر نیرو گفــت :دیروز در جلســه هیات وزیران ،توســط
رئیس جمهور محترم طی اصل  ۱۳۸قانون اساســی بخشی
از اختیارات به چهار تن از وزرا واگذار شــد که انشــاءاهلل با
هماهنگی که خواهیم داشت با مشورت و تعامل تصمیمگیری
میشــود .به عنوان مثال اولین تصمیم این است که تا پایان
مرداد ماه پنجشنبهها در دستگاههای دولتی تعطیل شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،رضا اردکانیان در پایان جلسه هیات
دولت در جمــع خبرنگاران گفت :قبــل از هر توضیحی که
بخواهــم خدمت مردم عزیز ارائه کنم وظیفه دارم به ســهم
خودم صمیمانه از تک تک هموطنانی که در این مدت دچار
سختی شدند عذرخواهی کنم .امیدوار هستیم با همه حمایتی
که وزارت نیرو خواهد شد از ناحیه همه دستگاههای لشکری و
کشوری ،بتوانیم این دو سه هفته سخت را به خوبی مدیریت
کنیم .امسال موج گرما در همه دنیا زودرس بوده و دما باالتر
اســت در نتیجه باعث افزایش میزان مصرف شــده اســت و
امیدواریم که با حمایت همگانی بتوانیم این شــرایط را پشت
ســر بگذاریم.وی ادامه داد :به طور خاص از دیروز صبح زود
که جلســات مختلف در سازمانهای مختلف در دستگاههای
مسئول و همکار تشکیل شد اتفاقات خوبی رخ داد و نتیجه را
هم فکر میکنم مردم عزیز شب گذشته شاهد بودند .ما شب
قبل تر  ۶هزار مگاوات کمبود داشــتیم که نمیشد برای آن
برنامهریزی و تامین داشت و این کمبود شب گذشته به حدود
 ۱۵۰۰تا  ۲هزار مگاوات رســید.اردکانیان در بخش دیگری

اظهار داشــت :امیدوار هستیم که با همکاری وزارت صمت و
تمهیداتی که عزیزان دارند به عنوان مثال برنامههای تعطیالت
تابستانه یا اورهال دورهای را مقداری جلوتر بیندازند که بتوانیم
این شــرایط را مدیریت کنیم .پیشبینیهای هواشناسی این
گون ه اســت که اگر بتوانیم دو ســه هفتهای را سپری کنیم
این مشــکل حل خواهد شد.وی افزود :امروز در جلسه هیات
وزیران ،توســط رئیس جمهور محترم طی اصل  ۱۳۸قانون
اساســی بخشــی از اختیارات به چهار تن از وزرا واگذار شد

که انشــاءاهلل با هماهنگی که خواهیم داشــت با مشورت و
تعامل تصمیمگیری میشــود .به عنوان مثال اولین تصمیم
این اســت که تا پایان مرداد ماه پنجشنبهها در دستگاههای
دولتی تعطیل شود .همچنین در خصوص ساعات کار ادارات
هم اختیاراتی استانداران محترم دارند که تصمیمگیری الزم
را خواهند داشــت.اردکانیان بیان کرد :همچنین ستادی در
خصــوص تولید و مدیریت و کنترل شــبکه در وزارت نیرو و
شرکت توانیر ایجاد شده که خود من نیز محل کارم کارم را به

آخرین وضعیت صادرات و واردات برق در کشور

جهانگیری در حاشیه جلسه دولت:

افزایش تولید برق غیرممکن است
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه اضافه شدن تولید برق غیر ممکن است زیرا تمام نیروگاههای کشور با تمام ظرفیت ممکن در حال تولید هستند،
گفت :وزارت نیرو باید فاصله میان تولید و مصرف را کم کند.به گزارش خبرنگار مهر ،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در حاشیه جلسه هیئت
دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص نتایج جلسه فوقالعاده روز گذشته با موضوع حل مشکالت قطعی برق اظهار کرد :نتیجه جلسه
به این بستگی دارد که شما آثار آن را ببینید ،اگر شما دیدید وضعیت بهتر شده ،بدانید که نتایج تصمیمگیریها موثر بوده است.جهانگیری گفت :برق از
موضوعاتی است که به زندگی همه مردم ارتباط دارد و مردم هم روی این مساله حساسیت دارند بنابراین باید در این خصوص توضیحات کامل ارائه شود.
وی ادامه داد :اضافه شدن تولید برق غیر ممکن است زیرا تمام نیروگاههای کشور با تمام ظرفیت ممکن در حال تولید هستند.معاون اول رئیسجمهور
با بیان اینکه وضعیت سدها برای ما خیلی مهم است ،گفت :در پاییز پیشبینی میشود که وضع بارندگی خوب نباشد بنابراین باید به آب شرب مردم به
دقت توجه کرد تا با مشکل مواجه نشود.جهانگیری تاکید کرد :سقف و حجم تولید برق مشخص است و تنها میزان مصرف افزایش پیدا میکند.وی افزود:
باید تالش کرد تا آنجایی که ممکن است ،مصرف کاهش پیدا کند .وزارت نیرو باید فاصله بین تولید و مصرف را کم کند .یعنی باید کمبودها را به گونهای
مدیریت کند تا آثار سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی آن به حداقل برسد.

قیمت نفت پس از افت چشــمگیری
که روز گذشــته تحت تاثیر ابهام در
آینده توافق کاهش تولید اوپک پالس
داشت ،در معامالت روز چهارشنبه در
انتظار شفافیت بیشــتر از سوی این
گروه تولیدکننده ثابت بود.به گزارش
ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت با سه
سنت افزایش ،به  ۷۴دالر و  ۵۶سنت
در هر بشکه رســید .بهای معامالت
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با
هفت ســنت افزایش ،بــه  ۷۳دالر و
 ۴۴سنت در هر بشــکه رسید .نفت
برنت روز گذشــته بیش از سه درصد
و شــاخص نفت آمریکا بیــش از دو
درصد کاهش داشــت.وزیران انرژی

روند صعودی قیمت نفت
متوقف شد
اوپک پالس شــامل اوپک ،روسیه و
کشورهای تولیدکننده دیگر مذاکرات
نفتی روز دوشــنبه را در پی درگیری
هفته گذشته میان عربستان سعودی
و امارات متحده عربی بر سر پیشنهاد
تمدید هشت ماهه توافق محدودیت
عرضه لغو کردند و هیچ تاریخ جدیدی
برای ازســرگیری مذاکــرات تعیین
نکردند که به معنای عدم توافق برای
افزایش تولید است.لوییس دیکسون،

تحلیلگر بازارهای نفت شرکت ریستاد
انرژی در یادداشــتی نوشت :احتمال
شــورش در داخل گروه اوپک پالس
که تولید نابســامان نفــت را به بازار
برگرداند ،وجود دارد .با این حال بازار
به خصوص در آمریــکا برای مصرف
کنندگان کمبــود عرضه پیدا کرده و
نفت برای مصرف کنندگان و صنعت
گران شده اســت.اوپک روز جمعه به
افزایش تولید حدود دو میلیون بشکه

ســخنگوی صنعت برق از افزایش واردات برق به کشــور تا  ۶۵۰مگاوات خبر داد و گفت:
در حال حاضر برق از ترکمنستان ،ارمنستان و آذربایجان به کشور وارد می شود.مصطفی
رحبی مشهدی در گفت و گو با ایسنا ،درباره آخرین وضعیت صادرات برق نیز اظهار کرد:
در حال حاضر میزان صادرات برق صفر است و تنها حدود  ۵۰مگاوات به افغانستان صادر
می کنیم.وی روز گذشته نیز اعالم کرد که در حال حاضر نیروگاه های کشور توان تولید
 ۵۴هزار مگاوات برق را دارند ،در حالی که نیاز مصرف رکورد بسیار سنگین و بزرگی را ثبت
کرد و به  ۶۶هزار و  ۲۵۰مگاوات رســیده که نسبت به اوج بار سال گذشته حدود ۸۰۰۰
مگاوات و نسبت به روز مشابه سال گذشته  ۱۰هزار مگاوات بیشتر است.به گفته سخنگوی
صنعت برق 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.

در روز از اوت تــا دســامبر و تمدید
مدت اجرای پیمان فعلی محدودیت
عرضــه تا پایان ســال میالدی آینده
رای داد اما مخالفــت امارات متحده
عربی مانع تصویب تواق شد .شکست
ایــن مذاکرات در ابتــدا باعث صعود
چشــمگیر قیمتهای نفت به باالترین
حد در چند ســال اخیر شد.بر اساس
گــزارش رویتــرز ،بانــک آمریکایی
گلدمن ســاکس اعالم کرد شکست
این مذاکرات سیاست تولید اوپک را را
مبهم کرده است با این حال همچنان
پیش بینی خود از صعود قیمت نفت
برنت به  ۸۰دالر در هر بشکه در اوایل
سال میالدی آینده را تکرار کرد.

عربستان قیمت نفت را پس از شکست مذاکرات اوپک پالس افزایش داد

شرکت آرامکوی عربستان قیمت رسمی فروش نفت
ســبک عرب را در بازار اصلی آســیا  ۸۰سنت در هر
بشــکه افزایــش داد و  ۲.۷۰دالر باالتر از شــاخص
منطقهای اعالم کرد .به گزارش خبرگزاری تسنیم به
نقل از بلومبرگ ،عربستان به دنبال شکست مذاکرات
اوپک پالس در شرایطی که بازار برای افزایش بیشتر
عرضه آماده میشــد ،قیمت نفــت را برای خریداران
خود از آسیا گرفته تا آمریکا برای ماه اوت افزایش داد.
عربســتان و روسیه طی هفته گذشته به دنبال متحد
کردن سایر اعضا برای افزایش تولید و تمدید قرارداد
تا پایان ســال آینده میالدی بودند .ولی تالش آنها با
مخالفت امارات و درخواســت این کشور برای سهمیه
بیشتر تولید شکست خورد .شرکت آرامکوی عربستان
قیمت رسمی فروش نفت سبک عرب را در بازار اصلی

آســیا  80سنت در هر بشکه افزایش داد و  2.70دالر
باالتر از شــاخص منطقهای اعالم کرد .این بیشترین
افزایش ماهانه از ژانویه ســال جاری میالدی است و
نشــان میدهد عربســتان در ماه آینده هیچ افزایش
تولیدی نخواهد داشت .طبق گفته یکی از تحلیلگران
گــروه یو بی اس ،به دنبال افزایــش داخلی تقاضا در
ماه اوت در عربستان ،نفت خام کمتری برای صادرات
وجود خواهد داشــت مگر اینکه عربســتان از ذخایر
خود برداشت کند .از آن جایی که بازار انتظار افزایش
قیمت کمتری را برای آسیا داشت ،پاالیشگاههای این
قاره نباید منتظر مقادیر بیشتر نفت از طرف عربستان
باشــند .عربستان بیش از  60درصد از نفت خام خود
را به آســیا صادر میکند و چین ،ژاپن ،کره جنوبی و
هند بزرگترین خریداران آن هســتند .اطالعات اولیه

آنجا منتقل کردم و امیدواریم که بتوانیم با تالش شبانهروزی
این شرایط را مدیریت کنیم .همه دستگاهها نیز اعم از مجلس،
دســتگاه قضایی و نیروهای مسلح همگی اعالم آمادگی برای
همــکاری کردند و ما به لطف خدا و همــکاری مردم دلگرم
هستیم.وی افزود :هرچقدر این کمبود برق کمتر باشد امکان
برنامهریزی و پایبندی به این برنامه ریزی بیشــتر خواهد بود
و همه تالش ما اتین خواهــد بود که با تاکید رئیس جمهور
محترم قطعی نباشــد و اگر بود به صورت برنامهریزی شده و
با اعالم قبلی انجام شــود.وزیر نیرو اظهار داشت :نکتهای که
هموطنان عزیز باید مطلع باشند این است که حتی اگر کمبود
تولید نداشتیم هم با توجه به این حجم از فشار مصرف برخی
حوادث و اتفاقات ممکن است که رخ دهد مانند حادثهای که
بــرای یکی از ترانسها در یک منطقه از تهران روز گذشــته
رخ داد و اینها جزو حوادث است و قابلیت پیشبینی ندارد.
اردکانیان همچنیــن درخصوص اســتخراج رمزارزها گفت:
تمامی دســتگاههای مجوزدار استخراج رمزارز با اعالم رئیس
جمهور خاموش شــدند اما دســتگاههای غیرمجاز نیســت
بخشی همچنان درحال فعالیت هستند .تاکنون حدود ۲۰۰
هزار دستگاه استخراج توقیف شده و پیشبینی دستگاههای
مسئول این است که تعداد دستگاههای فعال بیش از این است
که نیاز اســت این افرادی که درگیر چنین مسالهای هستند
خودشــان برای کمک به خودشان و اعضای خانوادهشان این
فعالیت را متوقف کنند.

بلومبرگ نشــان میدهد این کشــور در ماه گذشته
 5.7میلیون بشــکه در روز صادرات داشــته اســت.
خریداران آمریکایی شــاهد افزایش قیمت کمتری در
مــاه آینده خواهند بود .قیمت رســمی صادرات نفت
عربستان به آمریکا بین  20تا  40سنت در هر بشکه
باال میرود .شرکت آرامکو همچنین قیمت نفت خود
را برای شــمال غرب اروپا  80ســنت در هر بشکه و
برای منطقه مدیترانه  60تا  80سنت افزایش میدهد.
واکسیناســیون سراسری کرونا باعث افزایش تقاضای
نفت در سراســر جهان شده اســت .بنابراین شکست
مذاکــرات اوپک پالس به معنای عدم افزایش تولید و
کسری بیشتر عرضه خواهد بود .قیمتگذاری جدید
شــرکت آرامکو ،قیمت نفت خام ســبک عرب را به
باالترین رقم از مارس  2020رسانده است.

مصرف سوخت در آمریکا به باالترین رقم طی  ۷سال گذشته رسید
افزایش مصرف سوخت در آمریکا به همراه افزایش محدود عرضه از طرف بزرگترین تولیدکنندگان دنیا باعث افزایش قیمت سوخت به باالترین رقم از  ۲۰۱۴شده
اســت.به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از بلومبرگ ،مصرف بنزین در آمریکا در هفته منتهی به تعطیالت روز استقالل این کشور به باالترین رقم از سپتامبر
 2019رسیده است و نشانههایی از بهبود سطح مسافرتها دیده میشود .طبق گفته پاتریک دیهان ،سرپرست تحقیقات نفتی در شرکت فناوری گسبادی ،تقاضا
برای ســوخت در هفته منتهی به دوم جوالی تا  9.6میلیون بشــکه در روز افزایش یافته که باالترین رقم از ششــم ســپتامبر  2019است .اداره اطالعات انرژی
آمریکا گزارش مصرف سوخت در این کشور را در روز پنجشنبه اعالم میکند .این رقم بر افزایش شدید سفرها و بازگشت مردم به جاده ها و آسمان در یکی از
بزرگترین مصرفکنندگان سوخت در جهان به دنبال برداشته شدن محدودیتهای کرونایی تاکید میکند .این افزایش مصرف به همراه افزایش محدود عرضه از
طرف بزرگترین تولیدکنندگان دنیا باعث افزایش قیمت سوخت به باالترین رقم از  2014و به صدا در آمدن زنگهای خطر در واشنگتن شده است .اندی لیپو،
رئیس شــرکت لیپو اویل در هیوســتون میگوید«:میزان رانندگی در تعطیالت به دنبال بازگشایی اقتصاد و ادامه واکسیناسیون کرونا افزایش یافته است .به نظر
من تقاضا برای سوخت در چهارم جوالی به سطح قبل از بحران کرونا بازگشته و در ادامه تابستان  3تا  4درصد کمتر از قبل از کرونا خواهد بود» .مصرف بنزین
در آوریل سال گذشته میالدی و در اوج محدودیتهای کرونایی تا  5.3میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود .افزایش تقاضا به همراه عدم توافق تولیدکنندگان
اوپک پالس برای افزایش تولید باعث افزایش قیمت بنزین شــده اســت .قیمت بنزین در هیوســتون در روز سهشــنبه به باالترین رقم طی  4ماه گذشته رسید.
متوسط قیمت خرده فروشی بنزین در آمریکا بیش از  6سنت در هر گالن از نوزدهم ژوئن افزایش یافته و به  3.13دالر در هر گالن رسیده است .این باالترین
رقم برای قیمت بنزین از  2014گزارش شده است.

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای مهدی منتظریانی وکیل خانم نیمتــاج یاوری بموجب وکالتنامه
شــماره  1400/2/26 – 7593دفتر  158کرمانشــاه با تقدیم دو برگ
استشــهادیه مصدق شده بشماره  1400/3/30 – 2268مدعی است که
سند مالکیت ششدانگ پالک  385فرعی از  294اصلی واقع در بخش 2
حومه کرمانشاه که ذیل ثبت  15304صفحه  595دفتر  2/11ح بشماره
ســریال تجدیدی  061512به نام نیم تاج یاوری صادر و تسلیم گردیده
اســت به موجب سند رهنی شــماره  1390/8/19 – 16111دفتر  7در
رهن بانک مســکن می باشد لذا مراتب طبق ماده  120آیین نامه قانون
ثبت در یک نوبت آگهی می شــود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام
معامله یا وجود سند مالکیت در نزد آنان باشد از تاریخ نشر این آگهی به
مدت  10روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نســبت
به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه
اعتبار ساقط و ابطال خواهد .

سعید سلیم فر -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
کرمانشاه ناحیه /۷۸۹( ۲میم الف) ۱۲/
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اوجگیری قیمتها در بازار خودرو تشدید شد

گزیده خبر

تاخت و تاز نرخها در بازار خودرو

افزایش قیمت ها در بازار خودرو با درصد بیشــتری نســبت به
روزهای گذشــته اتفاق افتاد به طــوری که در بین خودروهای
دنا مدل دنا دنده ای توروبو پالس در  ۲۴ســاعت گذشــته ۷
میلیون تومان گران شده است.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین،
نوســانات قیمتی در بازار خودرو شــدت گرفته است و افزایش
قیمت خودرو با شــتاب و درصد بیشتری نســبت به روزهای
گذشــته همراه شده است؛ در بین خودروهای گروه پراید مدل
 ۱۵۱این خودرو از  ۱۳۰میلیون تومان در روز گذشته امروز به
قیمت  ۱۳۳میلیون تومان رسیده است.خودروهای گروه پژو نیز
افزایش قمیت شــدیدی را تجربه کرده اند؛  ۲۰۶تیپ  ۲مدل
 ۱۳۹۹امروز  ۲میلیون تومان دیگر گران شــد و به قیمت ۲۰۶
میلیون تومان رســید و پژو  ۲۰۷اتوماتیک نیز امروز  ۵میلیون
تومان گران شد و  ۳۸۵میلیون تومان قیمت خورد و پژو پارس
ســال نیز از  ۲۳۳میلیون تومان در روز گذشته امروز به قیمت
 ۲۳۵میلیون تومان رسیده است.در بین خودروهای گروه سمند
نیز این افزایش قیمت ها در  ۲۴ســاعت گذشــته مشهود بوده
است به طوری که سمند  lxمدل  ۱۳۹۹از  ۱۹۵میلیون تومان

در جلسه ای باحضور معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت صورت گرفت؛

بررسی اقدامات شرکت تهیه و تولید مواد
معدنی ایران در خراسان جنوبی

در روز گذشته به قیمت  ۲۰۰میلیون تومان رسید و مدل ۱۴۰۰
این خودرو نیز در این مدت  ۳میلیون تومان گران شد و در حال
حاضر  ۲۱۰میلیون تومان قمت خورده است و سمند  lxef۷نیز
امروز از نوسانات قیمتی در امان نبوده است و با افزایش قیمت
 ۵میلیون تومان به قیمت  ۲۳۴میلیون تومان رســیده اســت.
خودروهای دنا نیز امروز افزایش قیمت چشــمگیری را تجربه
کــرده اند؛ دنا توربو پالس دنده ای مدل  ۱۴۰۰امروز با افزایش
قیمت  ۷میلیون تومانی به قیمت  ۳۹۲میلیون تومان رســید و
دنــا توربو پالس اتوماتیک نیز امروز  ۱.۱۰درصد گران شــد و
 ۴۵۵میلیون تومان قیمت خورد.گفتنی اســت که تیبا  ۱امروز
یک میلیون تومان دیگر گران شد و  ۱۳۸میلیون تومان قیمت
خورد و تیبا صندوقدار نیز از  ۱۳۱میلیون تومان در روز گذشته
به قیمت  ۱۳۲میلیون تومان رســید و خودروهای کوییک نیز
امروز به طور میانگین  ۴میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه
کرده اند و به عنوان مثال خودرو کوییک دنده ای مدل  ۱۳۹۹از
 ۱۴۶میلیون تومان در روز گذشته امروز به قیمت  ۱۵۰میلیون
تومان رسیده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور؛

روزانه ۲هزار دستگاه تلویزیون قاچاق
به کشور وارد می شود
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشــور با اشاره به
واردات روزانه نزدیک به  ۲هزار دســتگاه تلویزیون قاچاق به کشــور،
گفت :تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با محصوالت قاچاق را ندارند.
به گزارش ایرنا« ،محمدرضا شــهیدی» دیروز (چهارشنبه) افزود :در
سه ماهه نخست امسال بیش از  ۴۵۰هزار دستگاه تلویزیون در کشور
تولید شــد که در همســنجی با پارسال رشــد  ۳۵درصدی را نشان
میدهد.به گفته این مقام صنفی ،حدود  ۱۵۰مدل تلویزیون در اندازه
های مختلف از  ۳۲تا  ۷۵اینچ در کشور تولید میشود و  ۱۴کارخانه با
برندهای مختلف در این زمینه مشغول به فعالیت هستند.وی ،قاچاق
را مهمترین معضل کنونی صنعت تلویزیونسازی کشور عنوان کرد و
گفت :ظرفیت تولید این محصول ســالیانه سهمیلیون دستگاه است،
در حالی که تولید عملی به  ۱.۵میلیون دســتگاه میرسد.شــهیدی
ادامهداد :با توجه به مصرف ســالیانه  ۲.۲تا  ۲.۴میلیون دســتگاهی
تلویزیون ،حدود  ۷۰۰هزار دستگاه (روزانه نزدیک به  ۲هزار دستگاه)
از نیــاز بازار از طریق قاچاق تامین میشــود.وی با یادآوری پرداخت
انواع مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات تکلیفی ،مالیات بر سود ،مالیات
بر فروش ،همچنین عوارض دولتی ،سود گمرکی و بیمه ،تصریحکرد:
تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با قاچاقچیان که هیچیک از این موارد
را پرداخت نمیکنند را ندارند.دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی
و تصویری کشور ادامهداد :امروز قاچاقچیان ،ضمن خارج کردن اقالم
یارانهای کشور همچون سوخت ،دارو ،کاالهای اساسی و غیره از مرزها،
اقالمی نظیر تلویزیون به کشــور وارد میکنند ،یعنی «قاچاق دوسر»
انجام میدهند بنابراین واردات قاچاق با ارزی به مراتب ارزانتر از دالر
نیمایی تولیدکنندگان تمام میشود.وی از وفور لوازمخانگی قاچاق در
بازارها بهویژه بازارهای پایتخت و ضعف نظارتها در این زمینه انتقاد
کرد و گفت :از آنجایی که قاچاچیان کاالهای خود را به مردم فروخته
و ریال دریافت میکنند ،تراکنشهای بانکیشان هم قابل رصد است.
شهیدی بیانداشت :ارســال روزانه هزاران پیامک خرید لوازمخانگی
ارزان از بانه و دیگر شــهرها به مردم و فعالیت شــدید واردکنندگان
قاچاق در فضای مجازی ،داللت بر همین موضوع دارد و بر این اساس،
انتظار نظارت بیشتری از سوی دستگاههای ذیربط به منظور حمایت
از تولید ملی داریم یا دستکم باید شرایط برای تولیدکنندگان داخلی
رقابتیتر شــود.وی پیشبینی کرد :در حوزه تولید تلویزیون امسال با
جهشــی  ۳۰درصدی در مقایسه با سال  ،۹۹بین  ۱.۶تا  ۱.۷میلیون
دستگاه از این محصول تولید شود که البته تحقق این مهم ،منوط به
تامین ارز برای خرید مواد اولیه و همچنین مبارزه با قاچاق است .سال
گذشته بیش از  ۱۵میلیون دستگاه لوازمخانگی در کشور تولید شد که
این میزان تولید در مقایسه با سال  ۹۸رشد  ۷۸درصدی داشته است.
برای سال  ،۱۴۰۰رشد تولید معقول و منطقی بین  ۱۰تا  ۱۵درصدی
از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای صنعت لوازمخانگی در
نظر گرفته شده است.پیشــتر «کیوان گردان» مدیرکل صنایع برق،
فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالمکرد :پارسال
 ۲۰۰میلیون دالر صادرات لوازمخانگی محقق شد که این رقم در سال
جدید  ۶۰۰میلیون دالر هدفگذاری شده است.

موجودی کاالهای متروکه ۲۵درصد
کاهش یافت
عضو هیــات عامل و معاون امور بندری و اقتصادی ســازمان بنادر و
دریانوردی از رشد  ۷درصدی مجموع تخلیه و بارگیری کاال در بنادر
کشور طی ســه ماهه اول سال  ۱۴۰۰خبر داد و گفت :به رغم تداوم
شرایط سخت تحریم و تداوم شرایط کرونایی ،میزان تخلیه و بارگیری
کاال در بنادر بازرگانی ایران از  ۴۲میلیون تن ســال گذشته و به ۴۴
میلیون و  ۹۰۰هزار تن در ســال جاری افزایش پیدا کرده اســت.به
گزارش ایلنا ،فرهاد منتصرکوهساری اظهار داشت :در سه ماهه سال
جاری ،تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی در بنادر کشور به  ۲۱میلیون
تن رســیده است که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته  ۱۷درصد
رشد را نشان میدهد.وی درباره تخلیه و بارگیری کاالهای کانتینری
در بنادر کشور ،گفت :با توجه به تحریم و شیوع ویروس کرونا ،حجم
تخلیه و بارگیری کانتینری به  ۵۳۶هزار تی ای یو رسید که در مقایسه
با  ۵۳۴هزار  TEUدر ســال  ،۹۹رشد یک درصدی را نشان میدهد.
عضــو هیات عامل و معاون امور بندری و اقتصادی ســازمان بنادر با
اشاره به اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در سرعت دادن به خروج
کاالهای اساسی از بنادر کشور ،تاکید کرد :موجودی کاالهای متروکه
از  ۷۲۹هزار تن به  ۵۵۰هزار تن کاهش پیدا کرده اســت که کاهش
 ۲۵درصدی را نشان میهد.

بخش خودرو به دلیل تغییر رفتار و تقاضای
مشــتری در یک دوراهی قرار گرفته است.
نتایج بررســیهای جدید نشــان داده که
استفاده از وســایل نقلیه بنزینی و دیزلی
کاهش یافته اما شــاهد تفاوت بســیاری
بین بازارها در مناطق مختلف هســتیم و
نگرش مصرفکنندهها در برخی از کشورها
مانند چین که با استقبال بیشتر از وسایل
خودران و گزینههای دیگر مواجه اســت،
تاثیر زیــادی در صنعت جهانــی خواهد
گذاشت.به نقل از ویفروم ،وسیله نقلیه برای
بســیاری از افراد فناوری مهمی محسوب
میشــود اما نــوع اتومبیلی که اســتفاده
میکنیم ،نــه تنها برای مســافرت ،کار و
اوقات فراغت انتخاب شــده بلکه میتواند
بیانگر نگرش گسترده ما نسبت به جهانی
باشــد که در آن زندگی میکنیم .در حالی
که بخش خودرو همچنان بخش عمدهای
از صنعت تولید جهانی اســت ،بســیاری
از افــراد درباره محصوالتــی که باید تولید
کنند ،بر ســر دوراهی قــرار دارند.بهطور
مشابه ،در حالی که بخش خودرو همچنان
بخش مهمی از صنعت تولید جهانی است،
بسیاری از گردانندگان این صنعت ،از نظر
محصوالتی که باید تولید کنند و یا توسعه
دهند ،خود را در یــک دوراهی میبینند.
همچنین ،در ســطح جهانــی اختالفات
چشــمگیری وجود دارد ،بهعنوانمثال ،در
حالی که اکثر کشورها هنوز در حال ارزیابی
جنبههای مثبت و منفی خودروهای برقی
و خودران هســتند ،کشور چین از دیگران
پیشــی میگیرد و نگاهی اجمالی به آینده
ارائه میدهــد .نکته مهم اینجاســت که
تقاضای مصرفکننده در حال تغییر است
و اگر بخواهد رشد یابد ،باید نسبت به این
بازار در حال تکامل واکنش نشان دهد.
بررســی جهانــی (Global ۲۰۱۸ The
 )Automotive Mobilityنشــان داده که این
صنعــت اولین قدمهای خود را به ســمت
تولید خودروهای الکتریکی برداشته است

آیا کشورها با تغییرات
بازار خودرو همراه میشوند؟
و نظرسنجی بیش از  ۸۵۰۰شرکتکننده
در  ۱۳کشــور نشــان داد که چشــمانداز
آنان در سه ســال بعد ب ه طور قابلتوجهی
متفاوت خواهد بود .بهعنوانمثال ،در تقاضا
برای اتومبیل و مالکیت تغییر چشمگیری
ایجاد شــده اســت ،در حالی که بیماری
همهگیر کووید ۱۹ -باعث شــده تا افراد از
خودروهای شخصی استقبال کنند اما تعداد
قابلتوجهی نیز در این فکر هســتند که به
دالیل زیســتمحیطی از خودرو شخصی
اســتفاده نکند و روشهــای جایگزین را
انتخاب کنند .نرخ رشــد مرکب ســاالنه
صنعت خودرو  ۲درصد کمتر از بررســی
انجامشده را نشــان داد .همچنین کاهش
استفاده از وسایل بنزینی و دیزلی واقعیتر
میشــود و  ۲۹درصد از پاســخدهندگان
محصــوالت هیبریــدی و  ۱۲درصد برقی
را انتخاب میکنند.نتایج تحقیقات نشــان
میدهد مشــتریان برندهای معتبری که
خودروهای الکتریکــی ارائه نمیدهند ،به
سایر تولیدکنندگان مراجعه خواهند کرد؛
البته برخی از محدودیتها میتواند رشــد
ن حال رشــد بازار
بازار را مختل کنند .با ای 
با مدلهای محدود و شــارژ نامناســب و
محدوده خودروهایی با امتیاز شارژ عمومی
با مشکل مواجه خواهد شد.
محققان دریافتند کــه بازار چین بهعنوان
بازار ویژه بــا نگرشهای کامــا متفاوت
نســبت به مصرفکنندگان در دیگر نقاط
جهان است .برای مثال ،در حالی که هیجان
ناشی از اتومبیلهای خودران به دلیل ترس
از ایمنی در اروپــا و ایاالتمتحده کاهش
یافته اســت ۷۱ ،درصد از رانندگان چینی
در مورد اســتفاده از چنین وســایل نقلیه
نظر مثبت دارند .همچنین تالش میکنند

تا پیشــرانههای جدید (مکانیسم ترکیبی
موتــور و گیربکس و محورهــا) ،خدمات
حملونقل و حتــی گزینههای خرید(۷۱
درصــد چینیهــا تمایل بــه خرید کامال
آنالین ،نسبت به  ۳۵درصد اروپاییها و ۴۲
درصــد آمریکاییها) را ارائه دهند .با توجه
به بازار داخلی چین ،این نگرشها میتواند
پیامدهای قابلتوجهی برای صنعت جهانی
خودرو داشته باشد.
زنجیره ارزش جدید خودرو
بهطور کلی ،چهار حوزه اصلی در ذیل ارائه
شده اســت که صنعت خودرو باید به آنها
توجه کند و شــامل پیشبینــی تغییرات
تقاضا ،مشــخصات مالکیت ،تنظیم وسایل
نقلیــه و پیشــنهادات و ارائه خدمات بهتر
است .همانطور که چین نشان داده است،
با توجه به اختالفات بیــن آنها ،این مورد
به معنای بهینهســازی سبد محصوالت به
صورت منطقه به منطقه و ایجاد روشهایی
برای حفظ مشــتریانی اســت که در حال
کاهش یــا خروج هســتند.در حال حاضر
محدودیت مدلهای موجود نشان میدهد
که تولیدکنندگان تجهیزات اصلی ()OEMs
از مدلهای ترکیبی استفاده نمیکنند .اگر
بتوانند این شــکاف انتخاب را به ســرعت
پرکنند ،میتوانند از مزایای مشتریانی که به
دنبال وسایل نقلیه سازگار با محیطزیست
هستند ،بهره ببرند.
رشد بخش خدمات حملونقل
بــا وجــود نگرانیهای گســترده در مورد
وســایل نقلیــه خــودران ۷۷ ،درصــد از
پاســخدهندگان جهانی اظهار کردند :اگر
این وســایل نقلیه در دســترس باشند ،از

5

آنها اســتفاده خواهند کرد .البته توســعه
سیســتم خودران به ســرعت نیســت اما
شرکتها باید تالش کنند تا در این زنجیره
ارزشــمند آینده موقعیت راهبردی خود را
باالتر از سودکوتاهمدت قرار دهند .در عین
حالOEM ،هــا باید اطمینان حاصل کنند
که ویژگیهای مستقل در وسایل نقلیه را
به راننده ارائه خواهند کرد.شــبکههایی با
کارایــی باال برای شــارژ الکتریکی و ایجاد
مشارکت با نمایندگیهای فروش فیزیکی
و ســنتی نیاز داریم .در آینده ،ســهم بازار
و ســودآوری بهطــور فزایندهای شــامل
معامله بین سرمایهگذاری فعلی هوشمند
و محاســبه تجاری در مورد ظاهر بازارها و
زنجیره ارزش طی  ۱۰ســال است .افرادی
که به درســتی ایــن کار را انجــام دهند،
فرصت مناســبی برای سودآوری در آینده
خواهند داشت.نتایج این بررسی آشفتگی
قابلتوجهی در صنعت جهانی خودرو و عدم
اطمینان در بازار را نشــان میدهد هرچند
دقیق نیســت اما روندهای ایجاد شــده با
چالشهای نوظهور مقابله میکنند و ناگزیر
تغییر دائمی خواهند داشت .البته همانطور
که بازار چین نشان داده است ،تفاوت محلی
در نگرش راننده و سرعت پذیرش فناوریها
و خدمات پیشــرفته به این معنی است که
عرضــه محصوالت جدید ممکن اســت با
توجه به منطقه متفاوت باشــد.در نهایت
صنعــت خودرو اگر بخواهــد بهطور کامل
از پتانســیلهای الکتریکی استفاده کند و
نگرانیها را در مــورد خودروهای خودران
برطرف کند ،بایــد درک بهتری از اولویت
های راننده مدرن داشــته باشد .برندهای
تولیدکننــده نیز باید ســرمایه خود را در
جایی که ارزش سرمایهگذاری دارد ،صرف
کنند و برای آن دســته از تولیدکنندگانی
که برای آینده آماده میشوند ،فرصتهای
قابلتوجهی وجود خواهد داشــت و پایان
تاریخ انقضاء میتواند بــرای آنهایی که از
الزامات بازار پیروی نکنند ،نشانه باشد.

در نشستی با حضور علیخانی؛ معاون توسعه مدیریت ،منابع و امور استان های
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،جرجانی؛ رئیس ســازمان صمت خراسان جنوبی
 ،علیرضا جاللیان؛ مدیر مجتمع معدنی خراســان جنوبی و شهرام ادیب؛ مدیر
اکتشاف شرکت ،اقدامات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در استان تشریح
و بررســی شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران،
معــاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در این جلســه ضمن قدردانی از اقدامات
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در خراسان جنوبی در جهت ایجاد اشتغال
و رونق بخش معدن اســتان ،گفت :اقدامات ارزنده این شرکت در زمینه فعالیت
های اکتشــافی و فعال سازی معادن سبب ایجاد رغبت در سرمایه گذاران برای
حضور در بخش معدن شده است.جاللیان؛ مدیر مجتمع معدنی خراسان جنوبی
در این جلســه گفت :این مجتمع ،تاکنون پروانه بهره بــرداری چهار محدوده
اکتشافی (آهن حنار ،طالی هیرد  ،روی ملوند و آهن بیشه) و گواهینامه کشف
محدوده طالی خونیک را دریافت کرده است که امیدواریم در آینده نزدیک با
بهره برداری از این معادن ،زمینه اشتغال مناسب و پایداری در منطقه ایجاد شود.
وی اضافه کرد :برنامه اصلی شــرکت دراین استان بهره گیری از توان حداکثری
بخش خصوصی در تکمیل طرح های اکتشــافی و معدنی می باشد که قطعاً با
ارائــه محدوده های هدف جدید در زمینه های مختلف به خصوص طال  ،مس ،
روی وآهن ادامه خواهد یافت و امید است این مشارکت در سرمایه گذاری منجر
به توسعه هر چه بهتر فعالیت های اکتشافی ومعدنی دراستان شود.الزم به ذکر
است؛ مجتمع معدنی خراســان جنوبی تاکنون در شش محدوده موفق به اخذ
پروانه اکتشاف شده است .
از سوی سایپا اعالم شد؛

محدودیت های ثبت نام به حداقل رسید
گروه خودروســازی سایپا در راستای تنظیم بازار خودرو و همچنین درخواست
های مکرر مشــتریان برخــی از محدودیت های اعمال شــده درثبت نام های
محصــوالت خود را کاهش داد.به گزارش ســایپانیوز به نقــل از روابط عمومی
پارس خودرو ،بر اساس اعالم معاونت بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا،
فروش فوق العاده و پیش فروش یک ســاله «کوییــک آر» پارس خودرو از ۱۶
تیرماه ،ساعت  ۱۰صبح به مدت  ۳روز آغاز خواهد شد.در این مرحله از فروش
فوق العاده و پیش فروش یکســاله کوییک آر به درخواست متقاضیان برخی از
محدودیت ها از جمله پالک فعال انتظامی ،ســند در رهن و فک رهن زودتر از
موعد ،تطابق کدپســتی متقاضی و نمایندگــی و همچنین عدم خرید طی ۴۸
ماه گذشــته از سایپا و ایران خودرو برداشته شده و مشتریان محترم می توانند
بدون این محدودیت ها اقدام به ثبت نام کنند.مشتریان محترم جهت ثبت نام
می توانند به سایت فروش سایپا به نشــانی www.saipa.iranecar.com
مراجعه کنند.
سال٩٩؛سال ركوردها در چادرملو

سال ٩٩از تمامي برنامه ها جلوتر
حركت كرديم
ناصر تقــیزاده مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی
چادرملو در مجمع عمومی عادی ســالیانه این شرکت
بیان کرد:ســال گذشته سال بسیار خوبی برای شرکت
معدنی و صنعتی چادرملو بوده است ۲۲ .درصد تولید
کنسانتره ۸ ،درصد گندله ۱۰.۵ ،درصد آهن اسفنجی و
 ۸.۲درصد شمش فوالدی تولید این شرکت در سال  ۹۹بوده است.این شرکت
توانست در سال گذشته کسب رکورد در تولید آهن اسفنجی با تولید ۱۶۰۲۸۴۳
تن به رتبه ششم کشور در تولید آهن اسفنجی دست یابد و به رشد  ۱درصدی
در تولید آهن اسفنجی در سال  ۹۹در مقایسه به سال  ۹۸برسد.در سال گذشته
در کنســانتره خشــک رکورد زدهایم و رشد  ۱۹درصدی نســبت به سال ۹۸
داشتهایم.در زمینه تولید کنسانتره و گندله  ۲پروژه در دست اقدام داریم که یک
واحد  ۴میلیون تنی کنســانتره و یک واحد  ۵میلیون تنی گندله كه به مرحله
اجرا درامده انداین شــرکت توانست در سال گذشته در تولید شمش فوالدی به
رکورد دســت یابد و به  ۱میلیون و  ۲۵هزار تن شمش فوالدی تولید کند و در
واقع بايستي گفت از تمامي برنامه ها جلوتر حركت كرديم.این شرکت در سال
 ۹۹بیش از  ۲۵هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که در مقایسه با سال ۹۸
از آن بیش از  ۱۷۰درصد رشــد داشته است مهندس تقي زاده؛ادامه داد؛فروش
چادرملو در ســال  ۹۹به  ۱۰میلیون تن افزایش یافت و به  ۲۶۰میلیارد تومان
رســید و  ۲۱درصد از فروش صادرات کشور صادرات شمش بوده است.وي بيان
كرد؛این شرکت در حوزه ســودآوری رشد بسیار خوبی داشته است .سودآوری
دارای فاکتورهای بسیاری است که از جمله فاکتورها افزایش تولید ،دقت بیشتر
در مواد اولیه و افزایش قیمت محصول است

پروژه های زیست محیطی شرکت پاالیش
نفت اصفهان در زمینه کاهش آالیندگی هوا
کنترل آلودگی هوا از دغدغه های اصلی پاالیشگاه اصفهان در زمینه حفظ
محیط زیست است .این شرکت سالهاست با ساخت مجتمع بنزین سازی
تمام  ۱۲میلیون لیتر بنزین تولیدی خود را که مطابق با استاندارد یورو ۵
اســت ،به منظور توزیع در  ۱۶اســتان به شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی تحویل می دهد .ضمن اینکه در حال حاضر با هدف نگاهداشت محیط
زیست استان و تأمین سوخت واحد اتوبوسرانی از  ۲۰میلیون لیتر گازوئیل
تولیــدی ۴ ،میلیون لیتر آن را طبق اســتاندارد یورو  ۵تولید می کند که
البته با اتمام طرح تصفیه گازوئیل شــرکت که در ســال  ۱۴۰۱به انجام
می رســد تمام گازوئیل تولیدی ،یورو خواهد شد.پروژه نصب آناالیزرهای
آنالیــن بر روی خروجی دودکش¬ها بر اســاس توافق با اداره کل محیط
زیســت استان و ارسال آنالین اطالعات ،بهره برداری از دو دستگاه بویلر با
امکان پیشــگرمکن هوای ورودی و کاهش سوخت مصرفی ،پروژه خرید ۵
دستگاه پایش آنالین  )VOC (BTEXبه جهت اندازه گیری و ارسال آنالین
اطالعات به ســازمان حفاظت محیط زیست ،نصب سلهای خورشیدی به
منظور کاهش مصرف سوختهای فسیلی و جایگزینی گازهای دوستدار الیه
ازن با هالون ها و فرئون های مخرب الیه ازن در سیستم های اطفاء حریق
و سیستمهای سرمایشی از دیگر طرح های بخش کنترل آلودگی هوا است.
نگهداشت فضای سبز به وســعت  ۱۱۴/۵هکتار در جهت پاالیش آالینده
های هوا از نمونه کارهای دیگر شــرکت محســوب می شود؛ در حالی که
اســتاندارد فضای سبز در صنایع  ۲۰درصد است ،حدود  ۳۳درصد محیط
این شرکت را فضای سبز احاطه کرده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
رضا ساعدی فر در گفتگو با اگزیم نیوز تشریح کرد:

سه ماموریت اصلی بانک توسعه صادرات
ایران برای اشتغال زایی و ارزآوری
معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران میگوید :حمایت از صادرکنندگان،
کارآفرینان و گســترش بازارهای هدف صادراتی ،اصلیترین ماموریت این بانک
به منظور اشــتغالزایی و ارزآوری برای کشور اســت.به گزارش روابط عمومی
بانک توســعه صادرات ایران ،رضا ساعدیفر در گفتوگو با خبرنگار اگزیم نیوز
اظهار داشت :بانک توســعه صادرات ایران رویکردهای متنوعی برای تداوم ارائه
تســهیالت و خدمات طراحی کرده است .این بانک از طریق تامین مالی طرحها
و همچنین پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش به بنگاههای تولیدی صادرات
محور ،شرکتهای دانش بنیان و کوچک و متوسط با اعمال نرخهای ترجیحی
و مناســب از منابع صندوق توســعه ملی و منابع داخلی بانک و از محل انعقاد
تفاهمنامــه با صندوق نوآوری و شــکوفایی و همچنین توســعه بانکداری باز و
دیجیتال ،تمام ســعی خود را بر ایفای نقش خود به کار بســته است.وی افزود:
بانک توسعه صادرات اقدامات قابل توجهی را در جذب سپرده از صندوق توسعه
ملی ،تامین مالی طرحهای ملی ،پرداخت تسهیالت به مشتریان علیالخصوص
شــرکتهای دانش بنیان و شرکتهای کوچک و متوسط انجام داده است .این
بانک در ســالهای اخیر اقدام به تامین ســرمایه در گردش و یا مشــارکت در
احداث واحدهای تولیدی صادراتی کرده که موجب رونق اقتصادی و اجتماعی و
جهش تولید شده و برخی از این طرحها در سطح منطقهای و ملی از اهمیت به
سزایی برخوردار بوده است.ساعدیفر در این خصوص اعالم کرد که بانک توسعه
صادرات ایران در ســال  ۹۹رقمی معادل  ۱۲۵.۷۵۱میلیارد ریال تسهیالت به
بخشهای مختلف اعطا کرده که رشــدی  ۴۰درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۸
نشان میدهد.وی حجم قراردادهای سپردهگذاری ریالی فعال با صندوق توسعه
ملی از ســوی این بانک را به مبلغ سیوسههزار میلیارد ریال اعالم کرد و گفت:
در ســال گذشــته بانک توســعه صادرات ایران مبلغ  ۱۶.۸۵۵میلیارد ریال به
شــرکتهای کوچک و متوســط پرداخت کرده که این رقم رشد  ۷۸درصدی
نسبت به سال  ۹۸داشته است.

سرمایه کارگزاری بانک کارآفرین افزایش
مییابد
ل شــرکت کارگزاری بانک کارآفریناز افزایش
دکتر علیرضا فهیمی ،مدیرعام 
سرمایه این شــرکت خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ،فهیمی
با بیان این خبر افزود :افزایش ســرمایه کارگزاری بانک کارآفرین در راســتای
تطبیق سرمایه این شرکت با دستورالعمل جدید صدور مجوز تأسیس و فعالیت
شــرکتهای کارگزاری مصوب  ۱۰خرداد  ۱۴۰۰هیئتمدیرهسازمان بورس و
اوراق بهادار صورت گرفته است.وی همچنین خاطرنشان کرد :یکی دیگر اهداف
مهم این افزایش سرمایه ،دستیابی به توان رقابتی پایدار و حفظ آن و همچنین
بهبود و افزایش خدمترســانی به مشتریان اســت.اینافزایش سود شرکت در
میانمدت و بلندمدت کمک شایانی خواهد کرد و موجب بهبود رتبه کارگزاری
و همچنین نســبتهای مالی شرکت خواهد شد .بر اساس صورتجلسه مجمع
عمومی فوقالعاده شــرکت کارگزاری بانک کارآفرین در تاریخ  30فروردینماه
سال جاری ،سرمایه این شرکت از مبلغ  ۱۵۰میلیارد ریال به مبلغ هزار میلیارد
ریال از محل سود انباشته ،آورده نقدی و مطالبات سهامداران در تاریخ  14تیرماه
سال جاری افزایش یافت و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.فهیمی همچنین
گفت :شرکت کارگزاری از بدو تأسیس تاکنون همواره بهعنوان یکی از موثرترین
کارگزاریها در بازار سرمایه مطرح است و ارائه خدمات مناسب بر اساس شرایط
روز بازار و نیاز سرمایهگذاران ازجمله برنامههای جدی این شرکت است که عالوه
بر خدمات عمومی کارگزاریها در حوزه اوراق بهادار ،بورس کاال و انرژی دارای
دو صندوق بانامهای صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت مشترک کارآفرین و
صندوق با درآمد ثابت آرمان کارآفرین است.

افتتاح باجه بانک پارسیان در شرکت اپال
پارسیان سنگان
باجه بانک پارسیان در شرکت اپال پارسیان سنگان طی مراسمی روز سه شنبه
 8تیرمــاه با حضور جمعی از مدیران دو مجموعه افتتــاح و مورد بهره برداری
قرار گرفت.در این مراسم که با حضور مهنـدس اردشیر عسـگری ،مدیرمجتمع
اپال پارســیان ســـنگان ؛ حامد عابدینی ،رییس منطقه  51مشــهد وحمید
رهسپار،رییس شـــعبه تربت حیدریه بانک پارسیان و جمعی از مدیران شرکت
و بانک برگزارشــد ،برتوســـعه همکاری و تعامل بیش ازپیش تاکید شد.حامد
عابدینی ،رییس منطقه  51مشــهد بانک پارســیان با بیان اینکه شرکت اپال
پارسیان سنگان از شرکت های تولیدی موفق و برترکشور می باشد ،گفت  :برای
بانک افتخار بزرگی است که در راستای منویات مقام معظم رهبری وتحقق شعار
سال همانندگذشته بتواند درخدمت تولید و اقتصاد کشور باشد.وی در این مراسم
تاکید کرد :افتتاح باجه اپال پارسیان سنگان یکی از اقدامات مدیریت بانکداری
شرکتی بانک پارسیان وگامی در جهت ارائه سرویس ویژه به مشتریان خاص این
بانک به شمار میرود.عابدینی افزود :افزایش رضایتمندی مشتریان در بخشهای
گوناگون با توجه به نوع فعالیت مشتریان و نیازهای آنها از جمله خدمات ویژه و
هدفمند بانکداری شرکتی بانک پارسیان است.
از سوی بیمه مرکزی انجام شد:

ممیزی سیستم مدیریت ریسک سازمانی
بیمه تعاون
شرکت بیمه تعاون به عنوان نخستین شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته در صنعت
بیمه از سوی بیمه مرکزی ،مورد ممیزی سیستم مدیریت ریسک سازمانی قرار
گرفت.به گــزارش روابط عمومی بیمه تعاون ،در این ممیــزی که روز  14تیر
ماه  1400در محل شــرکت بیمه تعاون و توسط مرکز توسعه مدیریت ریسک
برگزار شد ،رویکردها و اقدامات شرکت بیمه تعاون در چارچوب معیارهای اصول
حاکمیت و مدیریت ریسک ،چارچوب مدیریت ریسک و فرایند مدیریت ریسک
بر اساس سیستم ارزیابی طراحی شده توسط این مرکز به صورت پایلوت بررسی
شــدند تا شرایط الزم برای ارتقای این سیستم ممیزی فراهم شود.این جلسه با
حضور یونس مظلومی ،مدیر عامل بیمه تعاون و محمود اسعد سامانی ،مدیر کل
مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی برگزار و طرفین ضمن مرور اقدامات
انجام شــده در چارچوب زیرمعیارهای ممیزی ،بر اهمیت و اثرگذاری مدیریت
ریسک در سطوح مختلف نظارتی و اجرایی و نتایج پایدار سازمانی تاکید کردند.
بیمه تعاون در دو ســال اخیر با هدف ایجاد اطمینان در دســته های مختلف
ذینفعان خود از جمله سهامداران و مشتریان ،نظام مدیریت ریسک را در تمامی
سطوح سازمانی پیاده سازی کرده و به صورت داوطلبانه و با هدف بهبود مستمر
از طرف نهادهای نظارتی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.
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معاون بانک مرکزی اعالم کرد

وجود  ۱۲۰میلیون کارت بانکی و ماهی  ۴میلیارد تراکنش
معاون بانک مرکزی گفت ۲۶ :مرکز نوآوری فناوری های مالی در
ایران وجود دارد و  ۸۷درصد از موسســات مالی و اعتباری ایران
دارای مرکز نوآوری مالی هســتند .ضمــن آنکه همافزایی میان
بانکها و فینتکها ،شناخت اکوسیستم فینتک کشور و ارتباط
با بازیگران آن در کنار حمایت از تمامی بخشهای زیســتبوم
نوآورانه در کشــور از مهمترین اهداف این مراکز است.به گزارش
ایسنا ،مهران محرمیان در وبینار تخصصی «تأمین مالی نوآورانه
برای پیشرفت فناورانه ،نقش فینتکها ،ابزارهای مالی و نهادها»
که توسط پژوهشــکده مطالعات و فناوری ریاست جمهوری با
همکاری دانشــگاه توکای ژاپن و حضور کارشناســان و اساتید
دانشــگاههای بین المللی برگزار شــد ،با مروری بر رویکردهای
بانک مرکزی در توســعه فناوری مالی گفت :در ایران  ۹۲درصد
از جمعیت باالی  ۱۵ســال ،دارای حساب بانکی هستند که در
این خصوص جزء کشورهای برتر هستیم .بخش قابلتوجهی از
سرویسها بهواســطه حدود  ۱۲۰میلیون کارت بانکی تراکنش
دار انجام میشود و ماهانه حدود چهار میلیارد تراکنش محصول
این سرویسدهی است.وی که یکی از سخنرانان اصلی این وبینار
بود با بیان اینکه ســرانه پایانههای فــروش در ایران به ازای هر
 ۸۰نفر یک پایانه اســت ،افزود :در کشــور ،نسبت اسکناس به
میزان نقدینگی  ۲.۳۳درصد است که نشان از رونق و گستردگی
پوشش خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک دارد.محرمیان در
ادامه به تشریح برنامههای بانک مرکزی در حمایت از فناوریهای
مالی پرداخت و گفت :در حوزه زیرســاخت ارتباطی با فناوران
میتوان به اســتقرار هاب فناوران مالی با هدف تسهیل ارتباط

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت:
نسبت چکهای برگشــتی به چکهای
مبادلــهای جدید از ابتــدای فروردین تا
پایان خرداد ماه حدود  ۳.۵درصد شــده
اســت که این اتفاق نشــان دهنده این
اســت که قانون جدیــد چک در کاهش
آمار چکهای برگشــتی بسیار موثر بوده
اســت.به گزارش فارس ،آمنــه نادعلی
زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک
شب گذشــته به صورت اینترنتی مهمان
برنامه «عیار» شبکه افق بود و از آخرین
تحوالت اجرای قانون جدید چک گزارشی
ارائه کرد .وی در این برنامه با اشــاره به
مرحله جدیدی از اجرای قانون جدید از
ابتدای سال جاری گفت :دسته چکهای
جدید صیادی نسبت به دسته چکهای
قدیمی یــک ویژگی متمایــزی دارند و
آن این اســت که چکهای جدید صادر
شده باید در سامانه صیاد ثبت شوند.وی
در خصوص آخرین آمار مربوط به دسته
چکهای جدید صیادی خاطر نشان کرد:
تا آالن حدود دو میلیون و ســیصد هزار

فناوران مالی با زیرســاخت شبکه پرداخت الکترونیک و کنترل
و نظارت همهجانبه بر پرداختهای کارت به کارت اشــاره کرد.
راهانــدازی کیــف الکترونیک پول نیز یکی دیگــر از پروژههای

بانک مرکزی در زمینه فناوری مالی است؛ تدوین مقررات کیف
الکترونیک پول با هدف افزایش تنوع ابزارهای پرداخت و فراهم
ساختن امکان حضور بازیگران جدید در این خصوص انجا م شده

یک مقام مسئول:

امکان ثبت و تایید پیامکی چک تا
پایان تیرماه فراهم می شود
دســته چک جدید صیادی توزیع شده
است که عمال نزدیک به  40میلیون برگ
چک را شامل میشود .از این  40میلیون
برگ چک حــدود  11درصد آن هم در
بازار به گردش افتاده است که معادل ثبت
پنج میلیــون و پانصد و هفتاد هزار چک
در سامانه صیاد میشود.سخنگوی اجرای
قانون جدید چک با اشاره به آمار چکهای
جدید صیادی که برگشت خورده است،
عنوان کرد :از چکهــای جدید صیادی
که مبادله شــدهاند تنها  3.5درصد آنها
برگشت خوردهاند یعنی نسبت چکهای
برگشتی به چکهای مبادلهای جدید از
ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه حدود
 3.5درصد شده است که این اتفاق نشان

دهنده این است که قانون جدید چک در
کاهش آمار چکهای برگشتی بسیار موثر
بوده اســت .در همین بازه زمانی یعنی از
ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه ،آمار
چکهای برگشــتی به چکهای مبادله
شده قدیمی به  8.5درصد رسیده است.
وی اضافه کرد :بانک مرکزی یک سرویس
جدیــدی را رونمایــی کرده کــه امکان
اســتعالم ثبت چک را بدون احراز هویت
خاصی فراهم میکند تا به این وســیله
شــرکتهای حقوقی و اشخاص حقیقی
بتوانند در لحظه از ثبت چک در ســامانه
صیاد مطمئن شــوند و بعد نســبت به
دریافت چک اقدام کنند.سخنگوی اجرای
قانون جدید چک با اشاره به در دستورکار

بودن اتصال خودپردازها به سامانه صیاد
و همچنین برقــراری امکان ثبت و تایید
چک با پیامک و کدهای دستوری USSD
اظهار داشــت :ثبت چک با خودپرداز در
برنامــه بانک مرکزی قرار دارد و شــبکه
بانکی تالش میکند تا این امکان را فراهم
کند .عالوه بر ایــن بانک مرکزی ثبت و
تایید چک با استفاده از پیامک و کدهای
دســتوری  USSDدر دستور کار دارد و تا
پایان تیر ماه شــاهد عملیاتی شدن آن
خواهیم بود.وی در خصوص نبود وحدت
رویــه در ثبت اطالعات چک در برخی از
بانکها و مشکالتی که این موضوع برای
فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است ،گفت:
از لحاظ فنی اطالعات درخواستی یکسان
اســت اما بعضا بانکها سالیق مختلفی
دارند و بر اســاس ســائق خودشــان
ســرویسهای ارائه دهنده خدمات خود
را طراحی کردهاند کــه در این خصوص
تذکرات الزم به بانکها داده شــده است
تا با حداقل اطالعات امکان ثبت و تأیید را
برای مشتری فراهم کنند.

و ادامه مراحل نیز در حال تکمیل اســت.این مقام مسئول بانک
مرکزی در ادامه سخنانش به موضوع «نئوبانک» پرداخت و گفت:
تدوین مقررات در زمینه نئوبانکها با هدف زمینهســازی ظهور
آنها به همراه زمینهسازی یکپارچهسازی خدمات بانکی با سایر
حوزهها نیز در دســتور کار بانک مرکزی قرار دارد.محرمیان در
زمینه «بانکداری باز» و تالشهای انجامشــده برای پیادهسازی
آن در ایران گفت:تدوین راهبرد در زمینه پلتفرمهای بانکداری
باز برای تسهیل استفاده فناوران مالی از خدمات شبکه بانکی و
امکان یکپارچهسازی خدمات بانکی با سایر پلتفرمها در خصوص
این نســل از بانکداری مورد توجه جدی سیاستگذار پولی قرار
دارد.محرمیــان به پروژه «ســند باکس» نیز بهعنــوان یکی از
برنامههای بانک مرکزی در زمینه فناوریهای مالی اشــاره کرد
و ادامه داد :ایجاد محیط ســند باکس برای شناســایی سریعتر
مخاطرات فناوران مالی و تسهیل صدور مجوزها بهعنوان اولویت
در دســتور کار بانک مرکزی قرار دارد.معاون فناوریهای نوین
بانک مرکزی در خصــوص مراکز نوآوری ایران در حوزهی پولی
و بانکــی گفت ۲۶ :مرکز نوآوری در ایــران وجود دارد و حدود
 ۸۷درصد از مؤسســات مالی ایران دارای مراکز نوآوری هستند.
محرمیان در پایان تأکید کرد :ارائه زیرســاختهای فنی و API
های مناســب برای ایجاد ارتباط بین بانکها و استارتآپهای
حوزهفینتک ،دسترسی به بازار و جلب اعتماد مشتریان ،امکان
سرمایهگذاری  ،فرآیند مشاوره و انتقال تجربه به استارتآپها و
کمک به استارتآپهای فینتک در بحث رگالتوری از مهمترین
خدمات مراکز نوآوری ایران در حوزه پولی و بانکی است.

«بانکهای زامبی»
بانک زامبی ،نهاد مالی ورشکستهای است که صرفا با استفاده
از حمایتهای دولتــی امکان ادامه فعالیــت دارد.به گزارش
ایبِنــا ،هرچند بانک هــای زامبی در ظاهــر و از نظر ترازنامه
ورشکســته هستند ،اما حمایتهای بی دریغ دولتی باعث می
شــود تا آنها به فعالیت خود ادامه دهند .البته موسســات با
حجم باالی داراییهای سمی و یا با بازده پایین نظیر وامهای
بد و امالک کم ارزش باعث می شــود تــا بانکهای با دارایی
هم در زمره زامبیها قرار گیرند.واژه زامبی نخســتین بار برای
بحران موسسات وام و پسانداز ( )S&Lدر ایاالت متحده توسط
ادوارد جی کین کارشــناس مالی و بانکداری در سال ۱۹۸۷
بهکار گرفته شــد .کین موسســات ( )S&Lرا بهدلیل تساهل
نظارتی بانک مرکزی یا تســاهل سرمایه به عنوان «مردههای
متحرک» معرفی میکند.بحران ( )S&Lدر سال  ۱۹۸۰نتیجه
چندین عامل از جمله تساهل نظارتی بود .به عبارتی در زمان
وقوع این بحران دولت فدرال به خوبی نتوانســت شــرایط را
مدیریت کند .از جمله سیاستهای اشتباه اتخاذ شده این نهاد
عمومی عبارت از در نظر گرفتن نرخ حق بیمه اولیه یکســان
بدون توجه به میزان ریســک موسســات ( ،)S&Lعدم تطابق
سررسید (استقراض کوتاهمدت و وامدهی بلندمدت) موسسات
( ،)S&Lتصمیمات سیاستگذاران برای محدودسازی نرخ بهره،
مقرراتزدایی ناقص و نامطلــوب کنگره و نهادهای نظارتی و
کاهش اســتانداردهای سرمایه و امکان پنهانسازی ( )S&Lدر
عدم توانایی پرداخت دیون است.کارشناسان مالی و اقتصادی
اســتدالل میکنند که سیاستهای اشتباه سیاستگذاران در
ایاالت متحده ،به موسســات ورشکسته یعنی ( )S&Lهایی که
ارزش خالص آنها منفی بود با تضمینهای دولتی اجازه فعالیت
ش داراییهای
دادند؛ بدون آنکه این موسســات برای حفظ ارز 
خالص و واقعی خود تالش کرده باشند .بهطوری که یافتههای
دفتر محاسبات عمومی ایاالت متحده امریکا در سال ()۱۹۹۵
نشــان میدهد هزینه تساهل نظارتی و ســرمایه و همچنین
سیاستهای اشتباه سیاستگذاران که منجر به ادامه فعالیت
()S&Lهای زامبی در آن دوره زمانی شــده بود ،تقریبا بیش از
۱۵۰میلیارد دالر امریکا بوده است .کارشناسان معتقدند بانک
های زامبی در نتیجه نوعی ســرکوب مالی به وجود می آیند
کــه در نتیج ه آن بانک های مرکزی تالش می کنند بانکها و
شرکتهای بدهکار را به جای آنکه اجازه دهند مسیر طبیعی
خــود را طی کرده و یــا از بین رفته و یا بــه فعالیت طبیعی
بازگردند ،همچنان زنده نگهدارند.ژاپن در دهه  ۱۹۹۰میالدی
ســعی کرد تا با ارائه کمکهای همه جانبه از ورشکست شدن
بانکهای «زامبی» خود که در معرض ورشکســتگی بوده و یا
ورشکست شده بودند جلوگیری کند اما همین امر این کشور
را در طوالنی ترین دوره رکود اقتصادی قرار داد.هدف دولتها
از ایــن اقدام جلوگیری از ضربه خــوردن اقتصاد و نظام مالی
کشورهاست و تالش می شود با ارائه کمکهای همه جانبه ،از
بانکها حمایت شده تا آنها پس از مدتی به سوددهی برسند.
به طور کلــی ادامه فعالیت همزمان تعــداد زیادی بانکهای
ورشکســته و زامبی در ساختار یک اقتصادی با حمایت دولت
بسیار خطرناک است و کشورهای مختلف نظیر ژاپن تجربههای
بســیار تلخی را در این زمینه داشــته اند.مادامی که ضمانت
دولتی معتبر باقی بماند ،بستانکاران دلیل کمی برای فشار بر
زامبی جهت اعالم ورشکســتگی یا انحالل آن دارند .بنابراین
در اصطالح رایج بانکی را زامبــی میگویند که ارزش خالص
آن منفی باشــد و میزان بدهیهایش از داراییهایش بیشــتر
بوده و نتوانــد تمام بدهیهایــش را در بلندمدت بازپرداخت
کند؛ ولی بهدلیل حمایتهای اعتباری مستقیم و غیرمستقیم
دولتــی بتواند با پرداخت دیون و بدهیهای خود در بازار دوام
بیاورد.بانک مرکزی اروپا معتقد است؛ بانکهای زامبی نهتنها
زمینه افزایش توسعه اقتصادی را فراهم نمیکنند ،بلکه اقتصاد
را به ســمتی میکشانند که ســرمایه به فعالیتهای ناکارایی
تخصیص داده میشود که موجب افزایش مطالبات غیرجاری
میشود .در این شرایط یک چرخه بازخورد معکوس بین بخش
بانکداری و اقتصاد ایجاد میشود.
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س مدعی شد:
رویترز به نقل از آژان 

قصد ایران برای تولید اورانیوم فلزی غنیشده تا  20درصد
س مدعی شد که ایران قصد دارد به تولید
رویترز به نقل از آژان 
اورانیوم فلزی غنی شده تا خلوص  20درصد بپردازد.
به گزارش فارس ،خبرگزاری رویترز روز سهشــنبه به نقل از
آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدعی شد که ایران قصد دارد تا
به تولید اورانیوم فلزی غنی شده تا  20درصد بپردازد.
رویترز در گزارش خود نوشــت« :ایران به دیدهبان هســتهای
ســازمان ملل (آژانس بینالمللی انرژی اتمی) اطالع داده که
قصد دارد تا به تولید اورانیوم فلزی غنی شــده تا خلوص 20
درصد برای ســوخت رآکتور بپردازد».آژانس بینالمللی انرژی
اتمــی در ادامه گزارش خــود اعالم کرد« :ایــن یک فرآیند
چند مرحلهای اســت که زمانبر خواهد بود».خبرنگار روزنامه
آمریکایی والاســتریت ژورنال نیز در پیامی در توییتر نوشت
از چند منبع شــنیده که آژانس بینالمللی انرژی اتمی قصد
دارد امروز گزارشی را درباره تولید اورانیوم فلزی با خلوص 20
درصد توســط ایران به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ارائه دهد.نکته قابل توجه در توییت این خبرنگار ،مطلع
بودن وی از روند تولید اورانیوم فلزی توســط ایران است .وی
در این پیام توییتری خود نوشت« :ایران در اصل قصد داشت
تا به تولید سیلیســاید اورانیوم در ســه مرحله بپردازد اما هم
اکنون این کار را به یک روند  4مرحلهای تغییر داده که در آن
از «یورانیل فلوراید» استفاده خواهد کرد که تکنیک متفاوتی
بــرای تولید اورانیوم فلزی به شــمار میآید».آمریکا و برخی
کشورهای غربی مدعی هســتند که از اورانیوم فلزی میتوان
برای ســاخت سالح هستهای هم اســتفاده کرد اما جمهوی
اسالمی ایران تاکید کرده که صرفا با مقاصد صلحآمیز درصدد
تولید اورانیوم فلزی است.مجید تخت روانچی سفیر و نماینده

دائم جمهوری اســامی ایران در ســازمان ملل در نیویورک
نیز چهارشــنبه گذشته در نشست شورای امنیت در خصوص
اجرای برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱طی اظهاراتی عنوان کرده بود:
«برخالف آنچه گفته شده است ،اورانیوم غنی شده تا سطح ۶۰
درصد و اورانیوم فلزی دارای کاربردهای مشروع غیرنظامی بوده

شهر قلعه نو مرکز استان بادغیس
افغانستان به کنترل طالبان درآمد

یک مقام ارتش افغانستان اعالم کرد که شهر قلعه نو مرکز استان بادغیس
در شــمال غرب افغانستان بدست گروه طالبان افتاده است .به گزارش ایرنا،
«عبدالخالق» فرمانده ارتش در شــهر قلعه نو که در نبرد با طالبان زخمی
شــده اضافه کرد که تا آخرین نفس از شــهر در برابر طالبان دفاع می کند.
طالبان نیز با ارسال ویدئوی از زندان قلعه اعالم کردند که زندان را تصرف و
تمام زندانیان خود را آزاد کرده است.پیش از این نیز یک منبع از شهر قلعه
نو به ایرنا گفته بود طالبان وارد شهر شده اند و مردم در حال فرار از این شهر
هستند.این نخستن مرکز استان است که پس از خروج نیروهای خارجی از
افغانستان بدست گروه طالبان می افتد.
سئول:

کودتا در کره شمالی صحت ندارد

آژانس اصلی اطالعات کره جنوبی دیروز (چهارشنبه) اعالم کرد ،رهبری کره
شــمالی به صورت عادی بر اوضاع این کشور نظارت دارد و شایعات درباره
کودتــا و به کما رفتن او رارد کرد.به گزارش ایســنا ،بــه نقل از خبرگزاری
یونهاپ ،اوایل امروز شایعاتی مبنی بر این مساله منتشر شد که کیم جونگ
اون ،رهبری کره شــمالی پس از خونریزی مغری به کما رفته و کودتایی از
ســوی «کیم پیونگ-ایل» ،عموی او صورت گرفته است.سرویس اطالعات
ملی کره جنوبی در بیانیهای برای خبرنگاران اعالم کرد :ما متوجه شدیم که
گمانه زنیها درباره سالمت رهبری کره شمالی بی پایه و اساس است .کیم
جونگ اون ریاست نشست کمیته مرکزی حزب حاکم کره شمالی را در ۲۹
ژوئن برعهده داشت و امور کشور را به عنوان رهبری دولت در دست دارد و
به صورت عادی به آنها رسیدگی میکند.شرایط سالمت کیم جونگ اون که
به شــدت سیگاری است و اضافه وزن دارد ،در مرکز توجه است چون خالء
قدرت در این کشور مسلح به ســاح اتمی میتواند به ناآرامی و آشوب در
منطقه و فراتر از آن منجر شود.
تحرکات مشــکوک آمریکا در خاورمیانه طی دوره
اخیــر از جمله انتقال نیرو و تجهیزات واشــنگتن
از قطــر به اردن و یا خروج ناگهانی از افغانســتان،
سواالتی درباره اهداف واقعی آمریکا از این اقدامات
به وجود میآورد.به گزارش تسنیم ،درست است که
دولــت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا از همان
ابتدای دوره ریاســت خود از  6ماه گذشــته ثابت
کرد که ادعاهایش در خصوص تغییر سیاستهای
واشــنگتن به ویژه در قبال خاورمیانه فریبی بیش
نبوده و همان سیاستهای ترامپ را حتی به شکل
افراطیتر دنبال میکند؛ اما استراتژی بایدن برای
گسترش و تثبیت نفوذ ایاالت متحده در منطقه با
ترامپ متفاوت است .البته دولت بایدن نیز مستثنی
از رویکــرد متجاوزانه آمریکا که روش معمول همه
دولتهای این کشور است ،نمیباشد و این موضوع
در تجاوزات اخیر واشــنگتن علیه مواضع حشــد
شــعبی عراق به وضوح خود را نشان داد.میبینیم
که سیاست بایدن درحال حاضر در  3کشور عراق
و سوریه و لبنان همان سیاست دولت قبل است که
به صورت تجاوزات مداوم علیه مواضع حشد شعبی
در عراق و حمایت از تروریستهای سوریه و غارت
منابع طبیعی این کشور و مداخله در امور سیاسی
لبنان دنبال میشود .اما  2اقدام جدیدی که دولت
بایــدن پس از روی کار آمدن خــود در خاورمیانه
انجام داده ،یکی خــروج نیروهای آمریکایی و ناتو
از افغانستان و دیگری تعطیلی بخشی از پایگاههای
خود در قطر و انتقال آن به اردن است.عمده تحلیل
کارشناسان از این رفتارهای بایدن متمرکز بر این
موضوع است که دولت جدید ایاالت متحده تصمیم
گرفته تا با کاهش حضور نظامی خود در خاورمیانه،
توجه خود را معطوف به شــرق آســیا و چین که
درحال حاضر بزرگترین رقیب جهانی واشــنگتن

ســه کشــور اروپایی طــرف برجام
(انگلیس ،فرانســه و آلمان) با انتشار
یک بیانیــ ه از تصمیم جدیــد ایران
برای تولید اورانیوم فلزی با غنای ۲۰
درصد ابــراز نگرانی کردند.به گزارش
مهر ،سه کشــور اروپایی طرف برجام
(انگلیس ،فرانسه و آلمان) در بیانیهای
از تصمیــم جدید ایران بــرای تولید
اورانیوم فلزی با غنای  ۲۰درصد ابراز
نگرانی کردند.این ســه کشور اروپایی
در واکنش به این تصمیم ایران بیانیه

و هیچ یک از آنها در چارچوب پیمان منع گسترش سالحهای
هستهای ممنوع نیستند» .سه کشور اروپایی همچنین  ۲۷دی
ماه ســال پیش در بیانیهای درباره آمادگی برای تولید اورانیوم
فلزی ب ه عنوان ســوخت راکتور تحقیقاتی تهران «عمیقاً ابراز
نگرانی» کرده و از تهران خواســته بودند به تعهدات برجامی

خود بازگردد.پس از آن نیز ،فرانسه ،آلمان و انگلیس ۲۴بهمن
با صدور یک بیانیه مشــترک ،تولید اورانیوم فلزی در ایران را
«مایه نگرانی» خواندند و بدون اشــاره به نقض عهدهای مکرر
خودشــان ،ایران را به نقض تعهدات برجامی متهم کردند.در
همــان روز« ،محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران در توئیتر از موضع کشورهای اروپایی درباره ایران
انتقاد کرد و نوشت سه کشور اروپایی برای انجام وظایف خود
تحت برجام تاکنون چه کاری انجــام دادهاند؟ «برنامه جامع
اقدام مشترک» یا برجام ،تیرماه سال  ۱۳۹۴میان ایران و پنج
کشــور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا ،فرانسه،
انگلیس ،روسیه و چین) به عالوه آلمان (موسوم به گروه )۵+۱
حاصل شــد.دولت آمریکا از نخســتین روزهای اجرایی شدن
این توافق ،کارشــکنیها در اجرای آن و تالش برای کاســتن
از مزایای اقتصادی ایــران از آن را آغاز کرد .با روی کار آمدن
«دونالد ترامپ» به عنوان رئیسجمهور آمریکا این کارشکنیها
شدت گرفت و او بارها تهدید کرد کشورش را از توافق هستهای
خارج خواهد کرد.ترامپ سرانجام سهشنبه  ۸می ۱۸( ۲۰۱۸
اردیبهشتماه  )۱۳۹۷به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج
و دستور احیای تحریمهای متوقفشده علیه ایران را صادر کرد.
پس از روی کار آمدن دولت «جو بایدن» دولت آمریکا مدعی
تالش برای احیای برجام شــد اما با وجود برگزاری شش دور
مذاکره در وین اتریش برای احیای برجام ،واشنگتن حاضر به
لغــو تحریمهایی که دولت ترامپ پس از خروج از برجام علیه
ایران اعمال کرد نیست .از سوی دیگر ،دولت بایدن اعالم کرده
هیچگونه ضمانتی نمیتواند درباره عدم خروج دوباره دولتهای
بعدی آمریکا از برجام بدهد.

در بیانیه تروئیکای اروپایی مطرح شد؛

غنی سازی
ابراز نگرانی از 
۲۰درصدی ایران

مشترکی صادر کرده و مدعی شدند:
«ما ،وزیران خارجه فرانســه ،آلمان و
پادشاهی متحده مراتب نگرانی عمیق
خود را نســبت به جدیدترین گزارش

آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی که
تأییــد میکند ایــران گامهایی برای
تولید اورانیوم فلزی غنیشده برداشته،
بیان میکنیم».وزرای خارجه این سه

کشــور اروپایی بدون توجه به نقض
عهد آشکارشــان در قبــال تعهدات
«نقض»
خــود ذیل برجام ،ایران را به
ِ
این توافق هســتهای متهم کردهاند.
در این بیانیه آمده است« :این اقدام،
نقض جدی تعهدات ایران ذیل برنامه
جامع اقدام مشــترک (برجام) است.
ایران ،به ساخت و تحقیقات در زمینه
اورانیوم فلزی کــه گامی کلیدی در
ساخت سالح هستهای است ،هیچ نیاز
غیرنظامی ندارد»

ناوشکن آمریکایی در حیات خلوت روسیه چه میکند؟

تارنمای شــبکه ســی بی اس در گزارشــی از حضور
نیروی دریایی آمریکا در دریای ســیاه به بهانه تمرین
نظامی ناتو به نقل از فرمانده یک ناوشــکن آمریکایی
نوشــت :آبهای بینالمللی به همــگان تعلق دارد.به
گزارش ایرنا ،تارنمای سی بی اس دیروز نوشت :ناوشکن
آمریکایی رأس ( )Rossبه تازگی بندر اوکراینی اودسا را
ترک کرده و در دریای ســیاه مشغول رهبری رزمایش
«نســیم دریا  »۲۰۲۱اســت .فرمانده این شناور که با
اژدر ،موشکهای هارپون و توماهاوک مسلح شده ،آن
را چاقوی سوئیسی کشتیهای جنگی آمریکا میداند.
به گفته جان دی جــان ،قدرتنمایی آمریکا در دریای
ســیاه این پیام را میرســاند که آبها و حریم هوایی
بینالمللی به همگان تعلق داشته و متعلق به تنها یک
کشور نیســت .تمرینهای نظامی اخیر در چند مایلی

آبهای شبهجزیره کریمه انجام میشود .روسیه پیشتر
اخطار کرده که ورود نیروهای خارجی به این محدوده
را پاسخ خواهد داد.با وجود مخالفتهای مسکو ،آمریکا
مدعی اســت که به حفظ امنیت دریای ســیاه متعهد
بوده و این موضوع برای دوســتان واشنگتن در منطقه
از جمله کشــورهایی که در نزدیکی روسیه قرار دارند،
حیاتی اســت.رزمایش ناتو  ۷تیر با شــرکت نیروهای
نظامی  ۳۲کشــور در دریای ســیاه آغاز شده و مسکو
که هدف آن را بیثبات کردن این منطقه دانسته اعالم
کرده که واکنش مناسبی را نسبت به آن نشان خواهد
داد.رسانههای روسیه معتقدند که رزمایش مذکور برای
حمایت ناتو از اوکراین در برابر روســیه برگزار میشود
و امســال حداکثر کشــورها در آن شــرکت کردهاند.
در ایــن رزمایش  ۵هزار نیروی نظامی از  ۳۲کشــور،

انتقال نیرو و تجهیزات از قطر به اردن؛

پروژه جدید آمریکا برای منطقه
چیست؟
به شمار میرود ،کند.اما این تنها ظاهر ماجراست
و همانگونه که از سیاستهای معمول آمریکاییها
پیداست اهداف دیگری پشت این تصمیمات نهفته
است.
از طرف دیگر «جان کربی» سخنگوی وزارت دفاع
ایاالت متحــده (پنتاگون) از تعطیلی ســه پایگاه
نظامی آمریکا در منطقه السیلیه قطر که به عنوان
انبار مهمات تجهیزات ســنگین تانکها و نفربرهای
زرهی استفاده میشــد خبر داد .بر اساس گزارش
های رسیده از پنتاگون همه این تجهیزات به اردن
منتقل شده است.
ارتش آمریکا ماه گذشــته پایگاه نظامی السیلیه ،
پایگاه اصلی ایاالت متحده در کنار پایگاه الســیلیه
جنوبی و یک مرکز تامین مهمات به نام فالکون را
در قطر تعطیل کرد.
همچنین سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد
که این کشور یک دفتر همکاری امنیتی در قطر به
منظور حمایت از نیروهای دفاع ملی افغانستان در
کابل تاسیس کرده است .اما اعالم ناگهانی تصمیم
آمریکا در این زمینه کمی عجیب به نظر میرسد
و کارشناســان معتقدند آمریکا یک برنامه نظامی
جدید برای دوره آینده در غرب آســیا دارد که در
چند نکته خالصه میشود:
 اعــام وجود یک پایگاه آمریکایی بزرگ در اردنبرای اولین بار که مقر نیروها و تجهیزات ســنگین

آمریکایی در خاورمیانه خواهد بود.
 ایجاد پایگاه و انتقال تجهیزات سنگین و سربازانآمریکایی از قطر بــه اردن به منظور جلوگیری از
هدف قــرار گرفتن آمریکاییها توســط گروههای
مقاومت عــراق و عدم تکرار موشــک باران پایگاه
بزرگ «عیناالســد» که در اولین واکنش انتقامی
به شهادت سردار سپهبد «قاسم سلیمانی» ،هدف
حمله موشکی ایران قرار گرفت.
همچنین بعید نیست که واشنگتن قصد داشته باشد
از این پایگاه خود در اردن برای انجام عملیاتهایی
ضد گروههای مقاومت در عراق و ســوریه استفاده
کند .در همین زمینه یک کارشــناس امنیت ملی
در مرکز «گلوبال پالســی» مســتقر در واشنگتن،
«تعطیلی این پایگاههــا و انتقال تجهیزات آنها به
اردن را اقدامی در راســتای حفــظ جان نیروهای
آمریکایــی در منطقه» اعالم کرده اســت« .کامل
البیاتی» تحلیلگر سیاســی عراقی نیز با اشاره به
انتقال تجهیزات و تسلیحات نظامی آمریکا از قطر
به اردن به خطرناک بودن آن اشاره کرد.
وی معتقد اســت :انتقــال تجهیــزات و نظامیان
آمریکایــی از قطر به مناطق نزدیک با مرز عراق با
اردن و سوریه گواهیدهنده طرح جدیدی است که
«جو بایدن» برای منطقه کشیده است.
البیاتــی گفت :جو بایدن بهدنبــال تجزیه عراق و
منطقه در دوره «اوباما» بود و در زمان حاضر مجددا ً

 ۴۰فروند هواپیما و بالگــرد و  ۱۸گروه نظامی ویژه و
غواصان شرکت دارند.بر اساس اطالعات نیروی دریایی
آمریکا ،در این رزمایش نیروهای  ۱۷کشور عضو ناتو و
کشورهای شریک این سازمان شرکت دارند و در جریان
آن اقدامات جنگی در دریا ،خشکی و هوا ازجمله هلی
برد نیروهای هوابرد و نیز پدافند هوایی تمرین میشود.
انگلیس در حالی رزمناو دیفندر را برای شرکت در این
رزمایش اعزام کرده که ســوم تیــر با عبور از آبهای
ســواحل شبهجزیره کریمه باعث بروز جنجال سیاسی
بین روســیه و انگلیس شد.کشــتی مرزبانی روسیه با
تیراندازی با آتشبار و هواپیمای جنگی سوخوی نیروی
هوافضای روسیه با پرتاب چهار بمب در مسیر حرکت
این کشتی انگلیســی ،آن را وادار به خروج از آبهای
کریمه کردند.

بهدنبال احیای این سناریو است.
وی اضافه کرد :انتقال نظامیان و تجهیزات نظامی از
قطر بهسمت مناطق نزدیک به مرز عراق با اردن و
سوریه ،موضوعی است که طرح مشکوکی ورای آن
است که هدفش بیثباتی عراق است.
 این اقدام آمریــکا پس از کاهش حمایت دفاعیایــاالت متحــده از برخــی کشــورهای عربی در
خاورمیانه و خارج کردن ســامانههای ضد موشکی
از این کشــورها همچون عربستان سعودی صورت
میگیرد؛ جایی که وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته
اعالم کرد  8ســامانه پاتریوت خود را از عربستان و
اردن و عراق و کویت خارج کرده است.
 فرماندهی مرکزی نیــروی هوایی ایاالت متحدهدر خاورمیانــه در پایگاه «العدیــد» قطر به همان
شــکل باقی میماند و  100هواپیمایی جنگی در
آن خواهد بود .این پایگاه مرکز آغاز حمالت هوایی
آمریکا علیه افغانســتان در سال  2001و عراق در
سال  2003و سوریه در سال  2011بود.
 برخی معتقدند از جمله اســتراتژیهای اعالمیآمریکا ،حضور نظامی در نقاط مهم و اســتراتژیک
بوده و حضور نظامی گسترده در اردن عالوه بر این
که اشراف واشنگتن به شرق مدیترانه و کشورهای
فلســطین ،لبنان ،ســوریه ،مصر و عراق را بیشتر
میکند ،میتواند بر کریدور تجاری بسیار مهم شرق
به غرب نیز اثر بگذارد.
با توجه بــه این موارد میتــوان گفت که وظایف
پایگاههــای آمریکایــی میان دو کشــور عربی در
خاورمیانه توزیع شده است؛ به این ترتیب که پایگاه
آمریــکا در اردن وظیفه دارد در هر گونه جنگ در
منطقه علیــه مواضع آمریکا نقــش اصلی دفاع از
نیروها و تجهیزات واشنگتن را داشته باشد .پایگاه
العدید در قطر نیز به عنــوان پایگاه نیروی هوایی

آمریــکا در منطقه بر درگیریهــا نظارت میکند
و جنگندههــای موجــود در این پایــگاه در همه
درگیریها حضور خواهند داشت.
برخی کارشناسان نیز معتقدند که انتقال تجهیزات
نظامی تروریستهای آمریکایی از قطر به اردن در
راستای تامین امنیت رژیم صهیونیستی انجام شده
تا تامین امنیت جان نظامیان آمریکایی.
طرفداران این ســناریو میگویند ،با توجه شکست
چندین باره ارتش رژیم صهیونیستی در جنگهای
 20سال گذشــته در لبنان و فلسطین اشغالی از
مقاومــت اســامی منطقه و همچنین شکســت
گروههــای تروریســتی مورد حمایــت آمریکا در
ســوریه همچون «داعش» ،مقامات آمریکایی را بر
آن داشــته تا به دنبال تقویت جــای پای خود در
ســوریه و اردن برای نقش آفرینی بیشــتر باشند؛
از ســوی دیگر این تقویت حضــور موجب تامین
بیشــتر امنیت رژیم صهیونیســتی خواهد شد و
تروریســتهای آمریکایــی را در خدمتگــذاری و
خدمت رســانی بیشــتر به صهیونیســتها یاری
خواهد کرد ،اقدامی که ضرورت آن پس از شکست
ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ  12روزه که در
 31اردیبهشت ماه ســال جاری به دست مقاومت
فلسطین روی داد ،بیشتر حس میشود.
اما نکته قابل توجه در این میان نادیده گرفتن نقش
عربســتان ســعودی و کویت و بحرین و پادشاهی
عمان در همه برنامههــای جدید دولت جو بایدن
است که عالمتســوالهای زیادی درباره ماهیت
اهداف پنهان ایاالت متحده در دوره آینده در منطقه
خلیج فارس به وجود میآورد و برخی معتقدند که
پیام این تحرکات واشنگتن برای کشورهای عربی
حوزه خلیج فارس آن است که نباید برای محافظت
از خود به ایاالت متحده تکیه کنند.
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گزیده خبر
هشدار بایدن به پوتین:

آمریکا قدرت تالفی حمالت سایبری
را دارد

رئیس جمهوری آمریکا در پیامی تهدیدآمیز به رهبران روسیه گفت ،حمله
باجخواهی که ظاهرا از خاک روســیه صورت گرفت خسارتی «جزئی» در
ایاالت متحده داشــت ،در حالی که توانایی واشنگتن برای حمله متقابل
را نمایان میکند.به گزارش ایســنا ،به نوشته روزنامه واشنگتن اگزماینر،
شاخهای از گروه  REVilمستقر در روسیه در حمله آخر هفته که بزرگترین
حمله ســایبری در تاریخ جهان نامیده شد و هزاران کسب و کار را تحت
تأثیر قرار داد ،مقصر شــناخته میشود.این گروه میگوید که سیستمهای
خراب شده را به ازای دریافت  ۷۰میلیون دالر رمز ارز باز میکند و دولت
بایدن هم از شرکتها خواســته تا چنین پولی پرداخت نکنند.این حمله
شــرکتهایی را هدف قرار داده که خدمات فناوری برای دیگر شرکتها
دارند و امواجی را در سراســر جهان ارســال کرده و صدها سوپرمارکت را
در اروپا تعطیل کرده اســت.چند هفته پس از آنکه جو بایدن گفت که به
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه هشدار داده تا با گروههای مجرم
سایبری که داخل خاک آن کشور فعالیت دارند مقابله کند ،از رهبر آمریکا
درباره این حمله به شرکت نرمافزاری کاسیا مستقر در میامی سوال پرسیده
شد.رئیس جمهوری آمریکا پس از صحبت در جلسه واکنش دولت فدرال
به کرونا و واکســن به خبرنگاران گفت ،این حمله «خســارتی جزئی» به
کسب و کارهای آمریکا وارد کرد.ماه گذشته بایدن بعد از نشست دوجانبه
غیرعلنی در ژنو سوئیس گفت که به پوتین درباره اقدام تالفیجویانه آمریکا
در صورت ادامه حمالت اخاذی هشدار داده است .به ویژه رئیس جمهوری
آمریکا مدعی شد که از همتای روس خود پرسیده است که حس و حال او
چه خواهد بود اگر میادین نفتی روسیه با حمالت سایبری فلجکننده هدف
گرفته شوند.او روز سهشــنبه دوباره این تهدید را تکرار کرد .بایدن گفت:
حس من درباره توانایی ما در پاسخ ،خوب است.
وال استریت خبر داد؛

بایدن بدنبال بکارگیری «تحریم های
تنبیهی» علیه ایران است

یک رســانه آمریکایی از قصد رئیس جمهور این کشــور برای استفاده از
گزینه تحریم های تنبیهی علیه ایران خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از وال استریت ژورنال ،آمریکا در راستای همگرایی با متحدان خود
قصد دارد تا برنامه جدیدی را در خصوص تحریم کشــورهایی که به آنها
برچســب متخاصم زده است بکار بگیرد.بر همین اساس گزینه بکارگیری
تحریم های تنبیهی علیه کشورهایی همچون ایران مطرح است.به نوشته
وال استریت ،دولت جو بایدن در حال بازبینی استفاده از اهرم تحریمهای
اقتصادی علیه کشورهای متخاصم ،در راستای هماهنگی بیشتر با شرکای
خود به جای اتخاذ رویکرد یکجانبه و جلوگیری از خسارتهای اقتصادی
اســت.این گزارش از قول یک مقام آمریکایی گزارش داده است که سند
اجرایی بازبینی شده سیاست تحریمهای آمریکا تقریبا تکمیل شده است
و انتظار میرود تا پایان تابســتان امســال رونمایی شود.آمریکا در دوران
ریاستجمهوری دونالد ترامپ بهصورت گســترد ه از اهرم تحریمها برای
پیشبرد منافع و سیاســتهای خود ،بویژه در قبال ایران ،چین ،ونزوئال و
کره شــمالی استفاده کرد.وال استریت گزارش داده است که سیاستهای
جدید تحریمی توســط مقامات سابق و کنونی دولت آمریکا در نشست با
نمایندگان کنگره تبیین میشــود و سیاست جدید به نحو چشمگیری از
رویکرد دولت ترامپ در اســتفاده از فشار اقتصادی مقابل دشمنان آمریکا
فاصله دارد.این گزارش میافزاید سیاســت فشــار اقتصادی علیه ایران و
ونزوئال باعث کوچکتر شدن اقتصاد این کشورها شد و ارتباط کره شمالی
با نهادهای مالی و تجاری بینالمللی را قطع کرد ،اما این تنها یک موفقیت
کوتاهمدت است.
ند پرایس:

قصد ایران برای تولید اورانیوم فلزی یک
گام روبه عقب است!

سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده قصد ادعایی ایران برای تولید اورانیوم
فلزی با غنای  ۲۰درصد را نگران کننده خواند.به گزارش خبرگزاری مهر به
نقل از الجزیره ،در پی اعالم قصد ایران برای تولید اورانیوم فلزی با غنای ۲۰
درصد مقامات ایاالت متحده و تروئیکای اروپایی به این موضوع واکنش نشان
دادند.ایاالت متحده آمریکا با محکوم کردن تصمیم ایران برای تولید اورانیوم
فلزی غنی شــده تا خلوص  ۲۰درصد مدعی شد که «پنجره فرصت برای
دیپلماسی که به دو طرف اجازه دهد پایبندی خود به توافق هستهای ۲۰۱۵
را از سرگیرند ،همچنان باز است».در همین راستا« ،ند پرایس» سخنگوی
وزارت خارجه ایاالت متحده در یک نشست خبری بدون اشاره به بدعهدی
آشکار واشنگتن و خروج یکجانبه این کشور از برجام ،این اقدام ایران را نگران
کننده خواند و خطاب به خبرنگاران مدعی شــد که «آزمایشهایی از این
نوع برای پژوهش در حوزه ســاحهای هستهای از اهمیت ویژهای برخوردار
است».وی در ادامه ادعاهایش افزود که «این یک گام نامناسب و رو به عقب
دیگر برای ایران است ،به ویژه در زمانی که ما قصد و تمایل صادقانه (!) خود
را برای بازگشت به این [توافق] نشان داده ایم».

واکنش روسیه به احتمال تولید اورانیوم
فلزی غنیشده تا  20درصد توسط ایران

ش یک
نماینده روســیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین به گزار 
رســانه غربی درباره قصد ایران برای تولید اورانیوم غنیشده تا  ۲۰درصد
واکنش نشان داد.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس« ،میخائیل
اولیانوف» ،نماینده روسیه در ســازمانهای بینالمللی مستقر در وین به
گزارش رویترز درباره قصد ایران برای تولید اورانیوم فلزی غنی شده تا ۲۰
درصد واکنش نشان داد.اولیانوف در حساب کاربریاش در توییتر یادآوری
کرده که «جو بایدن» ،رئیسجمهور فعلی آمریکا همانند «دونالد ترامپ»،
رئیسجمهور پیشــین آمریکا سیاست موسوم به «فشار حداکثری» علیه
ایران را ادامه داده اســت .او پیشــنهاد کرده تنها راه بــرای خروج از این
«دور باطل» از ســر گیری مذاکرات وین است.این دیپلمات ارشد روسیه
در توییتر نوشــت« :آژانس بینالمللی انــرژی اتمی گزارش داده که ایران
قصد تولید اورانیوم فلزی غنیشده تا  ۲۰درصد دارد .آمریکا به نوبه خود،
سیاست فشــار حداکثری دونالد ترامپ را حفظ کرده است .تنها راه برای
خروج از این دور باطل ،از ســرگیری مذاکرات وین بدون تأخیر و احیای
کامل برجام است».
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چهره روز
امیل ادوار شارل آنتوان زول
امیل ادوار شارل آنتوان زوال (فرانسویÉmile Édouard :
( )Charles Antoine Zolaزاده  ۲آوریل  – ۱۸۴۰درگذشته
 ۲۹ســپتامبر  )۱۹۰۲رماننویــس ،نمایشنامهنویس و
روزنامهنگار فرانســوی ،مهمتریــن نمایند ٔه مکتب ادبی
ناتورالیســم و عامل مهم در گسترش تئاتر ناتورالیستی
بود .او یکی از معروفترین نویسندگان فرانسوی استکه
کتابهایش در سطح وسیع در جهان ترجمه و چاپ شده
و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است .از کتابهای او
در سینما و تلویزیون فراوان اقتباس شده است.زندگی و
آثار زوال موضوع پژوهشهای تاریخی بسیار بوده است.
در زمینهی ادبیات او را عمدتاً با مجموعهی بیستجلدی
روگن ماکار میشناسند که جامعهی فرانسه را در دوران
امپراتوری دوم فرانسه به تصویر میکشد .این مجموعه دربارهی سرگذشت خانوادهی روگن ماکار طی
نســلهای مختلف است و شخصیتهای هر دوره و نسل خاص موضوع هر رمان هستند.سالهای آخر
زندگی زوال بابت انتشــار مقالهاش با عنوان من متهم میکنم در روزنامهی ســپیدهدم که پایش را به
ماجرای دریفوس باز کرد شــاخص است .این مقاله موجب محکومیت او و تبعید یکسالهاش به لندن
شــد.زوال که از چهرههای برجســته در آزادی سیاسی فرانسه بود در تبرئهٔ آلفرد دریفوس ،افسر ارتش
فرانسه ،از اتهام خیانت نقش اساسی داشت .زوال برای اولین و دومین جایزه نوبل ادبیات در سال ۱۹۰۱
و  ۱۹۰۲نامزد شد اما این جایزه به او تعلق نگرفت .زوال در مه  ۱۸۷۰با زنی به نام گابریال ازدواج کرد.
پل ســزان و پل الکسی از شــاهدان ازدواج آن دو بودند .گابریال تا پایان عمر امیل با وی ماند ،این زوج
هیچگاه دارای فرزندی نشــدند ]۸[.در سال  ۱۸۸۸زوال از رابطه با ژن روزرو ،دختری که در خانه آنها
کار میکرد ،صاحب دو فرزند شد.

پیشنهاد

موآنعودممیانآتشستان
شدازنیلغموماتمدلمخون
ردینآالهلردکویشچوگلخن

فرهنگ

آکواریوم پنگوئن ها در باغ وحشی در بلژیک

ورزشی

جفایدوستراخوااهنرتستم
هکاینهنآسمانهامجمرستم
بچهرهخوشترازنیلوفرستم
باد غدلچوسوزاناخگرستم

دستکاری ژنتیکی گاوها برای
تولید شیر بدون الکتوز
محققان روســی اعالم کردند که توانســتند با موفقیت اولین گاو
شبیهسازی شده این کشور را متولد کنند و اکنون در حال ویرایش
ژنهای این گاو برای تولید شیر غیر حساسیتزا هستند.به گزارش
دیلیمیل ،این گوســاله که هنوز نامی ندارد در آوریل  ۲۰۲۰متولد
شــد و وزن آن حدود  ۱۴۰پوند ( ۶۳.۵کیلوگرم) بود.در ســال اول
تولــدش او را در یک محفظه جداگانــه از مادرش نگهداری کردند.
این گوســاله که اکنون  ۱۴مــاه دارد نزدیک به یک تن وزن دارد و
به نظر میرســد سالم است و چرخه تولید مثل طبیعی دارد.گالینا
ســینگیانا( ،)Galina Singinaمحقق مرکز علوم دامپروری ارنست و
نویسنده این مقاله میگوید :از ماه مه تا کنون این گوساله با گاوهای
دیگر هم مرتع بوده است.

تیم ملی والیبال تا چه زمانی میتواند لیست
المپیکیها را تغییر دهد؟

تیم ملی والیبال ایران میتواند تا  ۳۱تیر و در صورت نیاز ،تنها  ۲تعویض پزشکی در لیست  ۱۲نفره خود انجام دهد.به گزارش
ایسنا ،فدراسیون والیبال ایران لیست اعزامی ملی پوشان والیبال ایران به المپیک توکیو را تایید کرد و اعالم کرد که سعید معروف
(کاپیتان) ،جواد کریمی ،ســیدمحمد موسوی ،علیاصغر مجرد ،مسعود غالمی ،امیر غفور ،صابر کاظمی ،میالد عبادیپور ،میثم
ی شده از سوی سرمربی تیم ملی هستند که
صالحی ،مرتضی شــریفی ،مهدی مرندی و آرمان صالحی (لیبرو)  ۱۲بازیکن معرف 
 ۲۶تیرماه به توکیو اعزام خواهند شــد.باتوجه به قوانین موجود ایران میتواند تا قبل از شــروع این رقابتها  ۲تغییر در ترکیب
رسمی خود داشته باشد .در این خصوص امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی گفت :تیمها تا ساعت  ۸شب  ۲۲جوالی ( ۳۱تیر)
فرصت دارند که در صورت نیاز ،با دو تعویض پزشکی در لیست  ۱۲نفره خود تغییر ایجاد کنند.والدیمیر آلکنو (سرمربی) ،توماسو
توتولو (دستیار اول) ،محمدرضا تندروان (دستیار دوم) ،سیامک افروزی (پزشک و تراپیست) ،مهدی خباز (بدنساز) ،نوید مشجری
(آنالیزور) و مانلی کسرایی (مترجم) اعضای کادر فنی تیم ملی را در المپیک توکیو تشکیل میدهند.

تخت گاز

واکنش های متفاوت به فیلم «آنت»،

از تشویق ایستاده تا ترک سالن نمایش
فیلم افتتاحیه کن
نمایــش فیلــم «آنت» در مراســم افتتاحیــه هفتاد و
چهارمین جشــنواره فیلم کن ،با تشویق ایستاده و پنج
دقیقه حاضران در سالن لومیر کاخ جشنواره همراه شد،
گرچه برخی نیز در حین نمایش ســالن را ترک کردند.
به گزارش ورایتی ،هفتاد و چهارمین جشنواره بینالمللی
فیلم کن از شــب گذشــته ( ۶جوالی) با نمایش فیلم
«آنت» ســاخته «لئوس کاراکــس» و با بازی «ماریون
کوتیــار» و «آدام درایور» آغاز به کار کرد و در نهایت با
تشویق ایستاده و پنج دقیقه ای مخاطبان همراه شد.این
تشویق که بخشــی از سنت جشنواره کن است ،مسلما
رکورددار باالترین مدت زمان تشــویق ایستاده در تاریخ
کن نیست اما احساس شد مخاطبان نه فقط برای فیلم
«آنت» ،بلکه همزمان برای بازگشــت این جشــنواره مهم سینمایی پس از یک سال وقفه شور و شعف
خود را نشان دادند .این فیلم روایتگر داستان زندگی «هنری» یک کمدین و «آن» یک خواننده اُپرای
سرشناس و جهانی است که زوج موفقی هستند اما تولد اولین فرزندشان که دختری مرموز با سرنوشتی
استثنائی اســت ،زندگی آنها را دگرگون میکند.بازخوردهای فیلم «آنت» متفاوت بود و حتی صدها
نفر نیز در حین نمایش فیلم ،ســالن لومیر را ترک کردند .جشنواره امسال با تمهیدات متفاوتی برگزار
ب میهمانان واکسینه شده اند ،اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از شیوع نوع
میشود و در حالی که اغل 
دلتای ویروس کرونا در نظر گرفته شده و بر این اساس میهمانان جشنواره که از خارج اتحادیه اروپا به
کن سفر کرده اند ملزم به انجام تست بزاق کرونا ،هر  ۴۸ساعت یکبار هستند.

هکصددفترزکونینازربستم
هکآرذردهتخاکسترستم

از هر دری خبری

کتاب فتح پالسان
امیل زوال نویســندهای آزاده و آزادیخواه اســت که
رمانهای بســیار زیادی خلق کــرده و از این لحاظ
او را بــا ویکتور هوگو مقایســه میکنند .کتاب فتح
پالســان که در سال  ۱۸۷۵منتشــر شد نیز یکی از
جالب توجهترین آثار اوســت .این رمان در شهری به
نام پالســان در دوران امپراتوری ناپلئون سوم جریان
دارد و نمایشــگر رقابتهای سیاســی همراه با انواع
توطئهچینی ،کارهای شــرارتآمیز و ریاکاری است.
کتاب فتح پالسان چهارمین رمان از مجموعه بیست
جلدی خاندان روگن ماکار است .این رمان روایتگر
جناحــی درون بورژوازی
درگیریهــای سیاســی و
ِ
شــهری کوچکی به نام پالسان اســت که با حضور
کشیشی غریبه و مرموز روند دیگری به خود میگیرد .برخالف دیگر کتابهای مجموعه ،در این
کتاب نمایندهای از طبقه کارگر در مقابل بورژوازی قرار ندارد.مارت و موره زن و شوهری هستند
با سه فرزند که زندگی آرامی در پالسان دارند .اکتاو پسر ارشد است ،یک مرد باهوش اما خنثی و
سرد نسبت به جنس زن که در دو رمان بعدی نویسنده به عنوان شخصیت اصلی نقشی محوری
ِ
رمان پنجم از مجموعه روگن-
دارد .پسر جوان تر که آرام و درونگرا است سرژ نام دارد و
شخصیت ِ
ماکار است .فرزند سوم خانواده نیز دختری به نام دزیره است.زندگی آرام این خانواده ادامه دارد تا
اینکه کشیشــی غریبه با مادرش بهعنوان مستأجر ساکن خانه آنها میشوند .کشیش و مادرش
به مرور زمان با دسیسههای مختلف ،به نفوذ و غلبه خود بر این خانواده میافزایند ،روندی که در
فتح شهر پالسان میانجامد .اما این توضیح ساده و بیآالیش از داستان
فتح خانهی موره و ِ
نهایت به ِ
اصل موضوع نیست بلکه روند فتح و کارهایی که انجام میشود مهم است.

گنجینه

کممصرفترین خودروی تاریخ بنتلی
نســل ســوم فالینگ اسپار بسیار ارتقاء پیدا کرده و تبدیل به سدان پرچمدار بنتلی شده تا بهطور غیرمستقیم جایگزینی برای مولسان
فقید باشد .به همین دلیل ،از زمان معرفی این سدان لوکس ،بنتلی همواره خانوادهٔ آنرا گسترش داده تا طیف بیشتری از خریداران را
پوشش دهد .در همین رابطه ،پس از ارائهٔ پیشرانههای  W12و  ،V8بنتلی حاال نسخهٔ پالگینهیبریدی فالینگ اسپار را معرفی کرده که
کممصرفترین محصول تاریخ این شرکت و همینطور دومین محصول پالگینهیبریدی پس از بنتایگا محسوب میشود.زیر کاپوت این
سدان هیبریدی یک پیشرانهٔ  ۲.۹لیتری  V6توئین توربو قرار گرفته که  ۴۱۶اسب بخار قدرت و  ۵۵۰نیوتن متر گشتاور تولید میکند.
یک موتور الکتریکی هم  ۱۳۶اســب بخار قدرت و  ۴۰۰نیوتن متر گشتاور را به این اعداد اضافه میکند تا مجموع خروجی سیستم به
 ۵۴۴اسب بخار قدرت و  ۷۵۰نیوتن متر گشتاور برسد .این یعنی فالینگ اسپار هیبریدی  ۹۶اسب بخار از بنتایگا هیبریدی قویتر است.
به همین دلیل ،سدان هیبریدی بنتلی ظرف  ۴.۳ثانیه از صفر به سرعت صد کیلومتر بر ساعت رسیده و نهایتاً به حداکثر سرعت ۲۸۵
کیلومتر بر ساعت دست پیدا میکند.به لطف طراحی آئرودینامیک و همینطور قوای محرک ٔه هیبریدی ،گفته شده که این فالینگ اسپار
با برد بیش از  ۷۰۰کیلومتری ،کممصرفترین بنتلی تاریخ محسوب میشود.

رسیدن انفجاری به آب
در ماه تا سال 2023
معدنچیان فضایی میخواهند سطح ماه را برای برداشت آب منفجر کنند
و این اتفاق میتواند در سال  2023رخ دهد.به گزارش آیای ،ما در حال
حاضر از موشکها تنها برای رسیدن به ماه استفاده میکنیم ،اما به زودی
ممکن اســت از آنها برای اســتخراج آب در این قمر نیز استفاده کنیم.
بر اســاس یک متن به اشتراک گذاشته شــده در وبسایت «،»Masten
ســه شــرکت از جمله «لونار اوتپســت»(« ،)Lunar Outpostهانیبی
روبوتیکس»( )Honeybee Roboticsو «مستن اسپیس سیستمز»(Masten
 )Space Systemsدر حال توســعه یک سیســتم جدید با هدف استخراج
یخآب از ماه با اســتفاده از موشک هســتند و این کار میتواند در سال
 2023اتفاق بیفتد.تصور میشــود مناطق قطبی ماه حاوی فراوانترین
ذخایر یخآب ،به ویژه در اعماق دهانههای بزرگتر باشند.

ماسکی عجیب با قابلیت
تصفیه هوا
شــرکت  Biotlabماسکی عجیب ارائه کرده اســت که روی گردن قرار
میگیرد و دارای انواع محافظهای مغناطیسی صورت ،فیلتر هوای هپا
 HEPAو اشعه ماورابنفش است.به گزارش نیواطلس ،بخش «»Air-Ring
این ماســک دور گردن قرار میگیرد و باتریهای آن روی قفسه سینه
قرار میگیرند .این ماســک به راحتی روی صــورت قرار گرفته و جدا
میشــود.هوا از طریق یک مکش که دارای فیلتر است به داخل کشیده
میشود و از نور ماورا بنفش گذشته و در نهایت پیش از آن که به دهان و
بینی شما برسد از فیلترهای کربنی گذر میکند .به نظر میرسد این هوا
عاری از هرگونه ویروس و عوامل بیماریزا باشد.باتریهای آن تا هشت
ســاعت کار میکنند و اگر از یک پاوربانک استفاده کنید میتوانید این
ماسک را برای مدت طوالنیتری استفاده کنید.

