
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4677شنبه 19 تیر 1400  29 ذی القعده 1442  10 جوالی 2021  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه تحریم ها از دسترسی به محصوالت پزشکی، فناوری و همکاری با موسسات مالی بین المللی 
جلوگیری می کند، خواستار برچیده شدن سریع تحریم ها شد،  مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در  سازمان ملل متحد در نشست 
عالیرتبه مجمع عمومی در خصوص ایدز به پیشرفت های صورت گرفته در ایران در حوزه وضعیت بهداشت و سالمت بیماران و افراد در معرض ایدز 
و اچ آی وی از جمله  جلوگیری از انتقال بیماری از مادر به کودک و کاهش آسیب های ناشی از آن اشاره کرد.دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران 

گفت: جمهوری اسالمی ایران به رغم پیشرفت قابل توجه در این زمینه، همچنان از  .....
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سفیر ایران در سازمان ملل
به خطر انداختن سالمت مردم برای اهداف سیاسی جنایت جنگی است
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 آمریکا به دنبال جنگ داخلی 
در افغانستان

مدیرکل آســیای جنوبی وزارت امور خارجــه با بیان این که آمریکا به 
دنبال جنگ داخلی در افغانســتان است، گفت: افغانستان و مردم این 
کشــور باید تالش کنند که جنگ داخلی در این کشــور رخ ندهد.به 
گزارش فارس، »ســید رسول موسوی« دســتیار وزیر امور خارجه و 
مدیرکل آســیای جنوبی وزارت امور خارجه پنجشنبه شب در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری شــبکه دو ســیما حضور یافت و به تشــریح 
تحوالت کنونی افغانستان و برگزاری نشست گفت وگوهای بین االفغانی 
با حضور نمایندگان دولت افغانستان و هیأت سیاسی طالبان پرداخت.

 آمریکا در افغانستان شکست خورد
وی با بیــان این که همه ماجرایی که االن اتفاق می افتد به شکســت 
قطعی نظامی آمریکا در افغانســتان برمی گردد، اظهار داشت: آمریکا 
بــه بهانه مبارزه با تروریســم که بعدا اهداف خود را گســترش داد به 
افغانستان حمله کرد و ۲۰ سال، استراتژی های مختلف خود را آزمایش 
و افغانســتان را به محل آزمایش ســالح های خود حتی مادر بمب ها 
تبدیل کرد، اما با همه این اوصاف، در افغانستان شکست خورد و هیچ 
آینده ای را هم برای خودش در آن جا نمی دید.موسوی خاطرنشان کرد: 
از زمانی که شکست نظامی برای صاحبان تصمیم گیری آمریکا روشن 
شــد، تالش کردند این شکست را به نوعی برون رفت سیاسی تبدیل 
کنند و بحث خروج را مطرح کرده و مذاکراتی را با طالبان در ”دوحه“ 

قطر آغاز کردند و خودشان را نجات دادند.

توافق دوحه
موســوی به توافقی که در »دوحه« با طالبان صورت گرفت، اشــاره و 
گفت: این توافق چهار محور اساســی دارد که قرار بود دو به دو انجام 
شــود، مبارزه ضد تروریســتی در مقابل خروج نیرو های آمریکایی ها، 
یعنی یک طرف تعهد آمریکا و یک طرف تعهد طالبان است که آمریکا 
نیروهــای خودش را خارج کند و در مقابــل تعهد طالبان این بود که 
ارتباطات خودش را با القاعده و دیگر شبکه های تروریستی قطع کند. 
او اضافه کرد: در فاز دوم قرار بود آزادی زندانی های سیاســی در مقابل 
گفت وگو های بین االفغانی انجام شود.دســتیار وزیر امور خارجه گفت: 
اگر بخواهیم این مجموعه را بررسی کنیم شاهدیم آمریکا در مرحله ای 
همه چیز را رها کرد. من همیشه تأکید داشتم و بحث خروج مسئوالنه 
را مطرح می کردیم و می گفتیم کشور اشغالگر وقتی می خواهد از یک 
کشور خارج شود باید ساختارهای امنیتی آن کشور به گونه ای باشد که 
ناگهان کشور فرو نریزد، شاهدیم در این صحنه آمریکا فرار غیرمسئوالنه 
کــرد و همه چیز را رها کرد برای این که نیرو های خود را خارج کند و 
این اوج شکست آن هاست.مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه 
ادامه داد: وقتی شبانه از پایگاه بگرام که بزرگ ترین و مجهزترین پایگاه 
بود، فرار می کنند نشــانگر اوج شکست آمریکاست و مهمترین بخش 
قضیه که باید گفت وگوهای بین االفغانی به جایی می رسید که باالخره 
تعهدی می شد، آمریکا رها کرد. نه تنها آمریکا بلکه متحدان آمریکا این 

کشور را رها کردند.

 تنها آمریکا شکست نخورد، ناتو و موتلفان آمریکا هم شکست 
خوردند

وی با ذکر این نکته که آن کشــوری که شکســت خورده فقط آمریکا 
نیست، اظهار داشــت: ما در ویتنام فقط آمریکا بود که شکست خورد، 
ولی در افغانستان، ناتو هم بود و همچنین موتلفان آمریکا، به عنوان مثال 
گرجستان که عضو ناتو نیست، ولی نیروی نظامی در افغانستان داشت. 
۵۰ کشور در افغانستان در جبهه آمریکا علیه طالبان و مردم افغانستان 

در حال جنگ بودند و به بدترین شکل موجود شکست خوردند.

 مذاکره خلیلزاد مذاکره صلح نبود، تغییر رژیم بود
به گزارش فارس، موســوی با ذکر این نکته که مذاکره ای که خلیلزاد 
انجام داد، مذاکره صلح نبود، بلکه به اعتقاد من یک مذاکره تغییر رژیم 
بود، یادآور شــد: خلیلزاد می خواست کاری را انجام دهد که در صحنه 
افغانستان شرایط را به سمت جنگ داخلی ببرد و آن همان چیزی است 

که االن شاهد آن هستیم.

 مذاکره با طالبان به درخواست دولت افغانستان انجام شد
وی در پاســخ به این سؤال که چرا با طالبان مذاکره کردیم و به تهران 
آمدنــد نیز بیان کرد: در دورانی که آقای اتمــر که امروز وزیر خارجه 
افغانستان است مشاور امنیت ملی افغانستان بود، آن زمان در ارتباطی 
که با آقای شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی ما داشت نوعی 
درخواست صورت گرفت که بین دولت و طالبان برای مذاکرات صلح، 
ارتباط برقرار کنیم.این دیپلمات ارشد ایرانی اضافه کرد: اولین مذاکره ای 
که استانکزی با عراقچی داشت، چنین بحثی آغاز شد و ایران آمادگی 
خــود را برای میانجیگری بین طالبان و دولت اعالم کرد و طالبان هم 
پذیرفت و درخواست هایشان آن زمان محدود بود و تالششان این بود 
کــه جنگ را تمام کنند. به گزارش فارس، وی ادامه داد: با این که این 
درخواست توسط دولت افغانستان انجام شده بود، وقتی آقای شمخانی 
بــه کابل رفت و پیام را منتقل کرد و گفــت که طالبان آمادگی دارند 
مذاکرات را انجام دهند، متاســفانه به دلیــل اعمال نفوذ آمریکایی ها، 
دولت افغانســتان آن زمان وارد مذاکره نشد و با این که گفتند بررسی 
می کنیم، ولی عمال نیامدند و آن زمان تقریبا چهار سال پیش متوقف 
شد. در حالی که اگر آن زمان اجازه داده می شد ایران نقش مثبت خود 

را ایفا کند خیلی از اتفاقاتی که رخ داد را نداشتیم.

 طرحی که جمهوری اسالمی ایران در آن زمان داشت مذاکره 
طالبان و دولت و نیروهای ملی بود

موســوی با بیان این که آمریکایی ها اجازه ندادند ایــران این نقش را 
بازی کند، ولی خودشــان به شــیوه دیگری وارد صحنه شدند، افزود: 
آمریکایی ها وقتی به این نتیجه رســیدند که شکست نظامی خوردند 

وارد عرصه ای شدند....
ادامه در صفحه دوم

قم- رئیس جمهور منتخب گفت: مردم در انتخابات با لطفی که داشتند، حقی برای خودشان و تکلیفی برای ما ایجاد کردندکه امیدواریم بعنوان یک طلبه خدمتگزار 
بتوانیم گشایش هایی در زندگی مردم صورت دهیم.به گزارش مرکز خبر حوزه حجت االسالم رئیسی صبح دیروز جمعه در دیدار با آیت اهلل نوری همدانی با تقدیر 
از مراجع معظم تقلید و علما به جهت حمایت و حضور در صحنه انتخابات، بر همراهی همه مردم برای ادامه راه دولت تاکید کرد.وی گفت: برای ادامه راه نیازمند 
رهنمودهای حضرت عالی و سایر بزرگان هستیم، از همه مراجع تقلید و بزرگان به خاطر حضور و پیش قدم بودن در عرصه های مختلف نظام و انقالب و اعالم نظر 
و صدور بیانیه ها، به خصوص در انتخابات اخیر که بسیار مؤثر بود، تشکر می کنم.وی افزود: بدون تردید دولت نیازمند همراهی همه مردم است، عنوان دولت را 
دولت مردمی گذاشتیم، حضور و همکاری همه مردم مؤثر است رهنمودهای مراجع می تواند برای آینده دولت بسیار تأثیرگذار باشد مردم هم نگاهشان به مراجع 
و بزرگان خود است.رئیسی با تاکید بر اینکه حماسه ای که در ۲۸ خرداد آفریده شد، بدون تردید حضور مراجع در آن نقش آفرین بوده است، گفت: مردم امروز 
به شدت مشکل معیشتی و کسب و کار دارند، مشکالت مختلفی که زندگی مردم را احاطه کرده مردم بسیار صبور هستند که نسبت به مسائل انقالب، مقاومت و 
پایداری می کنند، مردم در این انتخابات با لطفی که داشتند، حقی برای خودشان و تکلیفی برای ما ایجاد کردند که امیدواریم به عنوان یک طلبه خدمتگزار بتوانیم 

گشایش هایی در زندگی مردم صورت دهیم که احساس کنند شرایط متفاوت شده است.

شناســایی بیــش از ۲۳ هــزار بیمار 
کرونایی در شبانه روز گذشته، حکایت 
از ایــن واقعیت دارد کــه باید دوباره 
منتظر روزهای سخت و تلخ کرونایی 
در موج پنجم بیماری باشیم.به گزارش 
خبرنــگار مهر، پیک پنجــم کرونا از 
استان های جنوبی کشور کلید خورد 
و حــاال ۱۲۰ نقطــه کشــور به رنگ 
قرمــز در آمده اند.در چنین شــرایط، 
ســتاد ملی مقابله بــا کرونا، همچون 
موج های قبلی کرونا، محدودیت هایی 
اعمال کرده اســت کــه از جمله آنها 
می توان به ممنوعیــت ورود و خروج 
از شهرهای قرمز اشاره کرد.قاسم جان 
بابایی معاون درمان وزارت بهداشت با 
بیان اینکه همگان باید در این شرایط 
سخت کرونایی در میان مردم آرامش 
ایجــاد کنند، گفت: ما برای بســتری 
مبتالیان به کرونا در منطقه سیستان 
هیچ مشکلی نداریم و در صورت نیاز 
هر میــزان که الزم باشــد از ظرفیت 
بیمارستان های سیار استفاده خواهیم 
کرد.وی با بیان اینکه هر مشــکلی در 
سیستان و بلوچســتان وجود داشته 
باشد روزانه پیگیری شده تا تصمیمات 
هر چه زودتر اجرایی شــود، افزود: در 
مورد دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان 
زابل هماهنگ شــده است که تا ۵۰ 
بیمارستان  لیتری داخل  سیلندر ۵۰ 
بیاید و باز اگر نیاز به اکسیژن ساز باشد 
برطرف خواهد شــد.بر اســاس اعالم 
وزارت بهداشــت، از ۱۶ تا ۱۷ تیرماه 
۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۲۳ هزار و ۳۹۱ بیمار جدید 
مبتال به کووید ۱۹ در کشور شناسایی 
شدند و مجموع بیماران کووید ۱۹ در 
کشور به ســه میلیون و ۳۲۷ هزار و 
۵۲۶ نفر رسید.همچنین، با فوت ۱۳۶ 
بیمار کووید ۱۹ در شبانه روز گذشته 
مجمــوع جانباختگان بــه ۸۵ هزار و 

۳۹۷ نفر رســید.در حال حاضر ۱۲۰ 
شهر کشــور در وضعیت قرمز، ۱۸۲ 
شهر در وضعیت نارنجی، ۱۴۶ شهر در 
وضعیت زرد قرار دارند.به نظر می رسد 
که کشور وارد پیک پنجم کرونا شده 
و باید منتظر تکرار تجربه های سخت 
و تلخ موج های قبلی باشــیم. اما، موج 
جدید بیماری یک تفاوت با موج های 
قبلــی دارد و آن هــم ویروس جهش 
یافته »دلتا« است. ویروسی که گفته 
می شــود قدرت سرایت آن ۱۴۰ برابر 
ویروس انگلیســی اســت و در حال 
تبدیل شدن به ویروس غالب در کشور 
است.علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله 
با کرونا در کالنشــهر تهران، با عنوان 
این مطلب که پیــک پنجم کرونا در 
تهران شکل گرفته اظهار کرد: شواهد 
گواه این موضوع است که خیز پنجم 
کرونا با ســویه دلتای هندی در حال 
شکل گیری اســت.وی با بیان اینکه 
تعداد مراجعان سرپایی با عالمت های 
مشــکوک و یا قطعی ابتــالء به کرونا 
در ســه هفته اخیر ۲۴ درصد رشــد 
داشته است، نسبت به افزایش مواردی 
بستری و پر شدن تخت های اختصاص 
یافته به مبتالیان بــه کرونا در تهران 
هشدار داد و افزود: اصول درمانی دلتا 
با ویروس های قبلــی تفاوت چندانی 
ندارد و فقط بــه دلیل اینکه برخی از 
بیماران نیازمنــد بخش های مراقبتی 
ویژه باشند ممکن تمهیدات بخش های 
مراقبتی ویژه بیشــتر در نظر گرفته 
شــود.زالی ادامه داد: در این شــرایط 
حتماً اصول بهداشتی از جمله فاصله 
گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و 

شستن دست ها را به طور کامل رعایت 
و همچنان از دورهمی ها پرهیز کنند. 
زیرا، تجمعات درون خانوادگی می تواند 

عامل مؤثری در انتشار بیماری باشد.
وی با عنــوان این مطلــب که تعداد 
زیادی از مراجعان اخیر به بیمارستان ها 
از افراد یک خانواده با درجات متفاوت 
بیماری هستند، گفت: اگر فردی دچار 
عالئم اســت باید به ســرعت خود را 
ایزوله کند تا ســبب انتقال بیماری به 
ســایر اعضای خانواده نشود.در همین 
حال، بابک عشــرتی معاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو 
با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال 
حاضر پیک پنجم در کشور آغاز شده و 
تهران و چند شهر دیگر در استان قرمز 
هستند به هر حال جای نگرانی وجود 
دارد که نشــود این پیک را زود جمع 
کــرد و همه با هم بایــد کمک کنیم 
هم مردم و هم مسئوالن دستگاه های 
مختلف تا بتوانیــم از این پیک عبور 
کنیم.وی با اشــاره به افزایش قدرت 
توان  واریانت هندی، گفت:  ســرایت 
چســبندگی این ویروس بــاال بوده و 
قــدرت بیماری زایــی را افزایش داده 
است. لذا، همین قدرت سرایت باعث 
می شــود تا شاهد افزایش موارد ابتالء 
در پیک جدید بیماری باشــیم.معاون 
بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی ایران 
با اشــاره به افزایش موارد بستری در 
سنین نوجوانی، گفت: در فروردین تا 
آذر ۹۹، موارد بســتری در سنین ۵ تا 
۱۷ ســال خیلی کم بود، اما االن دو 
سه هفته ای اســت که موارد ابتالء در 
این سنین افزایش یافته است.عشرتی 

تاکید کــرد: افزایش موارد بســتری 
سنین پایین، نشان می دهد که انتقال 
عفونت در جامعه بیشــتر شده است.

محمدرضا صالحی عضو کمیته علمی 
ستاد ملی مقابله با کرونا با عنوان این 
مطلب که درگیری ریه در بیمار مبتال 
به ویروس دلتــا زودتر اتفاق می افتد، 
خطاب به ســالمندانی که واکســن 
زده اند، گفت: این افراد گول واکســن 
را نخورنــد و در خانــه بماننــد. زیرا، 
معلوم نیســت واکســن ها به این نوع 
ویروس جــواب بدهد.وی به درگیری 
اطفــال و نوجوانان به ایــن ویروس 
اشاره کرد و افزود: واریانت دلتا نسبت 
به جهش های قبلی ویــروس، اطفال 
و نوجوانان را بیشــتر مبتال می کند.

این متخصــص بیماری های عفونی بر 
ضرورت در خانه ماندن و رعایت بیش 
از پیش دستورالعمل های بهداشتی و 
پروتکل ها تاکید کــرد و گفت: میزان 
مــرگ و میر ناشــی از ابتــالء به ابن 
نوع ویروس هم نسبت به جهش های 
قبلی بیشتر اســت.وی افزود: به طور 
کلی دلتــا در تمامی زمینه ها و موارد، 
خطرناک تر از جهش های قبلی ویروس 
کرونا است و باید خیلی بیشتر مراقب 
باشیم.افزایش تعداد شهرهای قرمز و 
نارنجی در هفته های اخیر، زنگ خطر 
آماده باش جنگی را برای بیمارستان ها 
و کادر درمــان به صدا در آورده و باید 
منتظر بازگشــت به روزهای وحشت 
بــود. کاهــش رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی، در حالی که هنوز برنامه 
واکسیناســیون عمومــی در کشــور 
کلید نخورده است، می تواند منجر به 
فاجعه ای انسانی شود. زیرا، تجربه تلخ 
موج های قبلی به ما ثابت کرده اســت 
که هر وقت خودمــان را از قید و بند 
پروتکل ها رها کرده ایم، دوباره در چاه 

کرونا افتاده ایم.

ایران سوار بر موج پنجم کرونا

 بازگشت به روزهای وحشت

رزم حسینی مطرح کرد

 واردات خودرو باید آزاد شود
روحانی:

 مردم نباید همه سرمایه خود 
را به بورس بیاورند

FATF مانع آزادسازی دارایی های خارجی ایران؟!

رئیس جمهور گفت: مردم وقتی می خواهند در بورس وارد شوند همه سرمایه خود را نباید در بورس بیاورند، 
باید در حدی بیاورند که فراز و نشیب بورس زندگی آن ها را بهم نزند.، حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
جمهور در آئین بهره برداری از طرح های ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد، گفت: امروز هفتادو نهمین افتتاح ما است و در هفته های پیش رو هم افتتاح ها ادامه خواهد یافت 
و تا فرصت داریم طرح های مهمی که آماده است افتتاح می شود.وی ادامه داد: این طرح ها برای دوستان ما 
این پیام را دارد که ایران با استعدادش، شرکت های دانش بنیان و بانک هایش، قادر است در شرایط جنگ 
اقتصادی جهش تولید را به پیش براند.رئیس جمهور تاکید کرد: دولت و ملت در شرایط سخت اقتصادی 

پروژه  های بزرگی را به ثمر رساندند.....

ارزش واقعی سهام عدالت چقدر است؟

 آخرین وضعیت اجرای محدودیت ها 
و ممنوعیت های ترافیکی کرونا

معاون اجتماعی پلیــس راهنمایی و رانندگی ناجا آخریــن وضعیت اجرای محدودیت های 
ترافیکی ویژه کرونا را تشــریح کرد.سرهنگ عین اهلل جهانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
شرایط دوباره شیوع کرونا در کشور و محدودیت های ترافیکی اعمال شده از سوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: آنچه که پلیس راهنمایی و رانندگی اجرا می کند، مصوبات ســتادملی 
مقابله با کرونا است. در همین راستا نیز منع تردد شبانه همچنان از ساعت ۲۲ در معابر تمام 
شهرهای کشور اعم از شهرهای دارای وضعیت قرمز، نارنجی، زرد و آبی اجرا شده و تا ساعت 
ســه بامداد ادامه خواهد داشت.وی ادامه داد: همانطور که بارها گفته شده است، خودروهای 
غیرمجازی که اقدام به تردد در این ســاعات کنند از ســوی دوربین ها و همچنین ماموران 
پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه خواهند شــد. همچنین آن دســته از افرادی که اقدام به 
مخــدوش کردن پالک خــودروی خود کنند، عالوه بر جریمه و اعمــال قانون مرتکب جرم 
نیز شــده و از این رو به دادســرا معرفی خواهند شد.جهانی درباره محدودیت سفرهای بین 
شــهری نیز گفت: با توجه به تغییر رنگ شهرها، تعداد شهرهای دارای محدودیت نیز تغییر 
کرده، اما در اصل اجرای این طرح تغییری ایجاد نشده است. بنابراین خروج پالک های بومی 
از شــهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع بوده و مشــمول جریمه است. همچنین 
ورود پالک های غیربومی به شــهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی نیز ممنوع است.معاون 
اجتماعــی پلیــس راهور ناجا افزود: پلیس نســبت به اعمال قانون و جریمه این دســته از 
خودروها نیز اقدام خواهد کرد.وی در پایان به مردم توصیه کرد که در شــرایط شیوع دوباره 
کرونا در کشــور از حضور در عرصه های عمومی تا حد امکان پرهیز کرده و به هیچ عنوان به 

سفرهای غیرضروری نروند.

حجت االسالم رئیسی در دیدار با آیت اهلل نوری همدانی:

حل مشکالت معیشتی تکلیف ما نسبت به حضور مردم 
در انتخابات است
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حرکت طال برای ثبت سومین رشد هفتگی متوالی
قیمت طال در معامالت روز جمعه ثابت بود اما تحت تاثیر نگرانیها نســبت به شیوع سریع نوع 
دلتای ویروس کرونا و کاهش بازده اوراق خزانه آمریکا، در مسیر ثبت سومین افزایش هفتگی 
متوالی قرار گرفت.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری تغییری نداشت و 
در ۱۸۰۱ دالر  و ۱۲ ســنت ایستاد اما از ابتدای هفته جاری تاکنون ۰.۸ درصد افزایش نشان 
مــی دهد.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونــس طال با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۸۰۲ دالر و 
۷۰ سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز پنج شنبه با ۰.۱ درصد کاهش، در ۱۸۰۰ دالر و 
۲۰ سنت بسته شد.به گفته استفن اینس، از شرکای شرکت مدیریت دارایی اس پی آی، رشد 
موارد جدید ابتال به نوع دلتای ویروس کرونا باعث ایجاد نگرانیهایی در خصوص رشــد اقتصاد 
جهانی شده و آمار منتشره از سوی آمریکا اندکی ضعیف شده و این امر از قیمت طال پشتیبانی 
کرده اســت. پایین بودن نرخهای واقعی از قیمت طال پشــتیبانی می کند اما ارزش دالر قوی 
مانده و مانع صعود بیشــتر طال شده است.بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله نزدیک به پایینترین حد 
خود در بیش از چهار ماه گذشته ایستاد و هزینه نگهداری طال که دارایی بدون بازدهی است 
را کاهش داد.فضا در بازارهای ســهام تحت تاثیر به خطر افتادن روند احیای اقتصاد جهانی بر 
اثر شــیوع نوع دلتا، شکننده بوده و شاخصهای سهام آسیایی در قعر دو ماهه ایستادند.آماری 
که روز پنج شنبه منتشر شد نشان داد شمار آمریکایی هایی که متقاضی دریافت بیمه بیکاری 
بودند، هفته گذشــته به شکل غیرمنتظره ای افزایش یافت و نشــان داد روند بهبود بازار کار 
متغیر مانده است.گزارش نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا در ژوئن که روز چهارشنبه 
منتشر شد، حاکی از آن است مقامات بانک مرکزی آمریکا معتقدند روند احیای اقتصادی هنوز 
به اهداف مورد نظر نرســیده اما اگر تورم یا ریسکهای دیگر محقق شوند، آنها باید آماده اقدام 
برای تعدیل سیاســت انبساطی باشند. نگرانیها از تحکیم سیاست پولی از سوی بانک مرکزی 
آمریکا قیمت طال را تحت فشــار نزولی قرار داد و باعث ســقوط هفت درصدی قیمت طال در 
ژوئن شــد.بر اساس گزارش رویترز، دالر در معامالت روز جمعه ۰.۱ درصد افزایش یافت و به 
سمت باالترین رکورد سه ماه اخیر که در معامالت روز گذشته به آن صعود کرده بود، حرکت 
کرد.در بازار ســایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد کاهش، به 
۲۵ دالر و ۸۵ سنت رسید. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد کاهش، به ۲۷۸۹ 
دالر و ۲۹ سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد افزایش، ۱۰۷۷ دالر 

و ۳۵ سنت معامله شد.
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روحانی:گزیده خبر

 مردم نباید همه سرمایه خود را به بورس بیاورند
رئیس جمهور گفت: مردم وقتی می خواهند در بورس وارد شوند همه سرمایه خود 
را نباید در بورس بیاورند، باید در حدی بیاورند که فراز و نشیب بورس زندگی آن ها 
را بهم نزند.به گزارش خبرگزاری فارس، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
در آئیــن بهره برداری از طرح های ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: امروز هفتادو نهمین افتتاح ما است و در هفته های 
پیش رو هم افتتاح ها ادامه خواهد یافت و تا فرصت داریم طرح های مهمی که آماده 
اســت افتتاح می شود.وی ادامه داد: این طرح ها برای دوستان ما این پیام را دارد که 
ایران با اســتعدادش، شــرکت های دانش بنیان و بانک هایش، قادر است در شرایط 
جنگ اقتصادی جهش تولید را به پیش براند.رئیس جمهور تاکید کرد: دولت و ملت 
در شرایط سخت اقتصادی پروژه  های بزرگی را به ثمر رساندند. با پول کم مردم و به 
تدریج با مشارکت مردم، می توان یک طرح بزرگ را به ثمر رساند. در بحث های امروز 
روشن شد ما در زمینه فوالد از خام فروشی فاصله گرفته ایم.روحانی تصریح کرد: در 
دولت یازدهم و دوازدهم بورس کار عظیمی را در کشــور انجام داد برای اینکه بازار 
سرمایه ما یک بازار فعال باشد البته در بازار سرمایه معموال ریسک هم هست، یعنی 
رشد بازار سرمایه ممکن است در یک سالی خیلی خوب باشد اما چند ماه روند نزولی 
داشــته باشد.وی افزود: معموال در بورس ما یک خط مستقیم به سمت باال نداریم؛ 
بهرحال خط های شکسته است و در مجموع و در این ماه های اخیر بازهم یک مقدار 
بورس نشاط پیدا کرده است. تالش ما در دولت یازدهم و دوازدهم توسعه و تعمیق 
بورس بود.رئیس جمهور تاکید کرد: ما می خواستیم شرکت های دولتی بیایند و وارد 
بورس شوند؛ من از ابتدای دولت یازدهم تصمیمم این بود که کاری کنیم شرکت  های 
اقتصادی دولتی را وارد بورس کنیم و مدیریت بنگاه ها بر عهده دولت نباشــد و اگر 
الزم هست دولت فقط سهام داشته باشــد؛ نه اینکه مدریت بنگاه های اقتصادی را 
داشــته باشــد.وی اضافه کرد: یک بخش بزرگی از این کار انجام گرفت؛ یک بخش 
زیادی هم انجان نگرفت که بخاطر مقاومت دســتگاه ها بود. معموال دستگاه ها برای 
اینکه از پول و کاسبی فاصله بگیرند مقاومت می کنند. بورس امروز یک بازار مهمی 
است، البته مردم وقتی می خواهند در بورس وارد شوند همه سرمایه خود را نباید در 
بورس بیاورند، باید در حدی بیاوردند که فراز و نشیب بورس زندگی آن ها را بهم نزند. 

متن کامل سخنان رئیس جمهور به این شرح راست:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بســیار خوشحالیم که طرح ها و برنامه های پنج شنبه های افتتاح از آغاز سال 1399 
تاکنون به طور منظم ادامه پیدا کرده و امروز هفتاد و نهمین افتتاح اســت و ان شاء 
اهلل در هفته های پیش رو هم ادامه خواهد یافت و تا آخرین فرصتی که در این دولت 
داریم طرح های مهمی که آماده می شود آنها را افتتاح خواهیم کرد.افتتاح این طرح ها 
یک معنا و مفهوم بســیار مهمی برای دوستان و دشــمنان دارد برای دوستان این 
پیام را دارد که ملت بزرگ ایران با اســتعدادش و شرکت های دانش بنیان، بانک ها و 
سرمایه گذاری و بورس و حضور مردم و استفاده بهینه و درست از همه امکانات کشور 
و تکنولوژی های مهم قادر اســت  در شــرایط جنگ اقتصادی تولید و جهش تولید 

را به پیش براند و هر روز و هر هفته شاهد افتتاح های بسیار مهم در کشور باشیم.
مردم شاهد بودند که امروز 40 هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در یک روز آن هم 

در یک اســتان افتتاح می شود این نشانگر توانمندی این ملت و برنامه ریزی درست 
دولت اســت و نشــانگر کارآمدی دولت و ملت اســت.دولت و ملت در کنار هم در 
سخت ترین شرایط مهم ترین پروژه ها را به ثمر رساندند اینکه بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی یک مجتمع بزرگ فوالدی را با طرح کوره بلند برای اولین بار افتتاح می کنیم، 
نشــان داده می شود که مردم، جوانان و مهندســین و کارگران به طور منظم برای 
ســربلندی ایران عزیز آنی درنگ نمی کنند و راه و مسیر خودشان را ادامه می دهند.

در طرح هــای امروز عالوه بر اینکه موضوع کوره بلند بــرای ما بعد از انقالب اولین 
کار عظیم و بزرگ صنعتی بود، به هر حال در یک مکانی که ما دارای ذغال ســنگ 
هستیم و می توانیم استفاده کنیم باید از این انرژی هم بهره برداری و استفاده شود.

امروز نکات قابل مالحظه ای هم بیان شد و آن اینکه می شود در یک سرمایه گذاری 
بزرگ از ســرمایه های خرد به راحتی یک سرمایه گذاری بلند و بزرگ را تولید کرد 
و از طریق آن سرمایه یک طرح بزرگ را به ثمر رساند و به تدریج پول کم مردم را 
می شــود در کنار هم قرار داد و با مشارکت مردم یک طرح عظیم و بزرگ را به ثمر 
رســاند و آن طرح را در فرابورس و بورس عرضه کرد.همانطوری که رئیس محترم 
بانک پاســارگاد اشاره کردند ارزش این کار از آغاز تاکنون نزدیک به 2 برابر شده و 
این نشان می دهد اگر در مسیر تولید حرکت کنیم، می توانیم هم سود کافی داشته 
باشــیم و هم برنامه ریزی درستی برای تحول و تولید در کشور داشته باشیم.باز هم 
در بحث های امروز روشن شد که در زمینه فوالد به طور کامل از خام فروشی فاصله 
گرفته ایم، در یک مقطعی بود که بسیاری از سنگ آهن هایمان را به صورت خام به 
فروش می رساندیم، از کشور صادر می کردیم اما امروز زنجیره تولید کامل شده و به 
فوالد رســیدیم و امروز دیگر سنگ خام صادر نمی کنیم، مراحل مختلف تولیدی را 
در اختیــار داریم و این زنجیره در کنار هم متصل اســت و محصول نهایی را تولید 
می کنیم و نشــانگر این اســت که از ارزش افزوده باالی کار و تالش و فعالیت مردم 
اســتفاده می کنیم. نه اینکه فقط از معدن استخراج کنیم و آن را در اختیار دیگران 
قــرار دهیم.چند نکته دیگر در بحث امــروز بود. امروز طرح عظیمی در تولید فوالد 
افتتاح شد. همانطور که شــنیدید ظرفیت تولید 1.7 میلیون تن است که ظرفیت 
بسیار باالیی اســت. در آغاز به تدریج شروع می شود و به ظرفیت کامل می رسد و  
می تواند برای توسعه کشور تاثیرگذار باشد و همانطوری که مالحظه کردید، تقریباً 
این مجتمع در یک استان ادعای خودکفایی دارد. یعنی هم زنجیره اش را در استان 
تأمین می کند از سنگ آهن گرفته تا مراحل بعدی اش. کنستانتره و گندله تا می رسد 
بــه مجتمع فوالد و هم آب را از داخل اســتان از طریق آبفا تأمین می کند که این 
بسیار مهم است و همین طور از طریق برق، نیروگاه الزم را تولید کند و خودکفا شود.

این خودکفایی حائز اهمیت فراوان اســت. مشارکت مردم در اینگونه طرح ها بسیار 
مهم است و اینکه همه مردم حضور و مشارکت داشته باشند. هر کسی در حد توان 
خودش باید بیاید. دولت یازدهم و دوازدهم در بورس یک کار عظیم و بزرگی را در 
کشــور انجام داد برای اینکه بازار سرمایه یک بازار فعال باشد. البته در بازار سرمایه 
معموالً ریســک است. بازار سرمایه ممکن اســت در یک سالی روند رشدش خیلی 
خوب باشد، چند ماه روند نزولی داشته باشد، معموالً در بورس یک خط مستقیم به 
سمت باال نداریم و خط های شکسته است و در مجموع در این ماه های اخیر باز هم 
بورس یک مقدار نشاط پیدا کرده است. تالش ما در دولت یازدهم و دوازدهم توسعه 

و تعمیق بورس بود و می خواستیم شرکت های زیادی و دولتی وارد بورس شوند. از 
ابتدای دولت یازدهم تصمیم  من بر این بود تا کاری کنیم که شرکت های اقتصادی 
دولتی را وارد بورس کنیم و مدیریت بنگاه ها در اختیار دولت نباشد. اگر الزم است 
فقط دولت سهام داشته باشد نه اینکه مدیریت بنگاه های اقتصادی داشته باشد.البته 
بخش بزرگی از این کار انجام گرفت یک بخش بزرگی هم بخاطر مقاومت دستگاه ها 
انجام نگرفت. معموالً دستگاه ها مقاومت می کنند برای اینکه از پول و کاسبی فاصله 
بگیرند و جدا بشوند. سخت است و شما دیدید در شستا که یک شرکت عظیم و مهم 
است بخش بزرگی  اش در بورس آمد و این بسیار تأثیرگذار بود.بورس امروز یک بازار 
بسیار مهمی است. البته مردم وقتی در بورس وارد می شوند،  نباید همه سرمایه شان 
را در بورس بیاورند باید در حدی بیاورند که فراز و نشیب بورس زندگی آنها را بهم 
نزند. اما در عین حال بورس اهمیت دارد در بلند مدت هم سود قابل مالحظه ای دارد.

بورس را در یک زمان 10 ســاله حساب کنید، حتی حساب کنید با پولی که مردم 
در بانک می گذارند، حتی با سکه و دالر همه این چیزها حساب کنید در بلندمدت 
بورس از آنها پایین نیست و االن هم محاسبه می کنیم درآمدش درآمد باالتری است. 
در میان مدت طبیعی اســت که فراز و نشیب داشته باشد و از طریق همین بورس 
توانستیم میلیون ها نفر مردم را وارد کسب و کار جدیدی کنیم.ان شاء اهلل امیدواریم با 
دقت هایی که در بورس انجام می گیرد و شورای عالی بورس انجام می دهد و مصوبات 
فراوانی که در ماه های اخیر راجع به بورس داشــتیم تا پایان دولت بورس در مسیر 
درســت خودش حرکت کند. دولت بعدی، دولت سیزدهم هم از این بازار به خوبی 
بتواند استفاده کند. این بازار می تواند حتی اعتبارات مالی سرمایه گذاری های بزرگ 
را هم تأمین کند بنابراین این هم مســأله مهمی است که در این پروژه ها شاهدیم 
و می بینیم.2 نکته دیگر هم گفته شــد که به نظر من مهم است. یکی در کنار این 
بخش های بزرگ صنعتی، مسأله فضای سبز است. یعنی ممکن است این بخش های 
بزرگ صنعتی یک مقدار آلودگی را ایجاد کند که باید این آلودگی را با درختکاری 
جبران کنیم. اگر جنگل کاری شود در اطراف این مجتمع ها همانطور که اشاره کردند 
4 هزار هکتار جنگل کاری در اطراف این جاها انجام گرفته، بسیار می تواند تأثیرگذار 

باشد هم برای زیبایی، محیط زیست و هم برای آب و هوا بسیار مهم است.
نکته آخر اینکه از نیروهای بومی حداکثر استفاده شود. اگر یک جایی، یک مجتمع 
بزرگ صنعتی را بپا می کنیم باید جوان های همان منطقه، شهرســتان و اســتان، 
حداکثر اســتفاده را ببرند. ممکن است به متخصصینی احتیاج داشته باشیم که از 

بخش های مختلف حضور پیدا کنند و فعال شوند، از همه آنها باید استفاده کنیم.
در اینجا از بانک ها در این مجتمع که بانک پاسارگاد فعال است هم تشکر می کنم. 
راجع به بانک ها حرف های زیادی زده می شــود ممکن اســت اشکاالتی در بانک ها 
باشد اما در عین حال کارهای عظیم و بزرگی هم توسط بانک ها انجام می گیرد نباید 
خدمات بانک ها را در آبادانی ایرانی فراموش کنیم و مسلماً برای سرمایه گذاری های 
بزرگ یا باید بانک های داخلی یا بانک های خارجی وارد شوند یا باید بازار سرمایه وارد 
شود یا باید صندوق توسعه وارد شود. این 4، 5 تا، منابع بزرگی هستند که باید بیایند 

کمک کنند و بدون اینها نمی شود سرمایه گذاری های عظیم و بزرگ را انجام داد.
ان شــاء اهلل امیدواریم بتوانیم در مســیر آبادانی ایران بیش از گذشته تالش کنیم و 

مردم شاهد یک تحول بزرگ در کشور عزیزمان باشند.

محمدجواد ظریف؛
  ایران در کنار برادران افغان خود

 ایستاده است
محمد جــواد ظریف وزیر امــور خارجه ایران پس از دیــدار با نمایندگان 
افغانستانی از جناح های سیاســی مختلف اعالم کرد که با خروج نیروهای 
خارجی هیچ مانعی جهت ترســیم یک آینده صلح آمیز و موفق برای نسل 
آینده افغانســتان باقی نمی ماند.وزیر امور خارجه امروز با انتشــار پیامی در 
صفحه رســمی توئیتر خود ضمن ابراز خرســندی نسبت به میزبانی گفت 
وگوهای بین االفغانی نوشــت:با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، هیچ 
مانعی برای افغان ها از تمام جناح های سیاسی در راستای ترسیم یک آینده 
صلح آمیز و موفق برای نســل آینده باقی نمی ماند.وی در مورد حمایت از 
مذاکرات بین افغانی تاکید کرد که ایران در کنار برادران افغانســتانی خود 
می ایستد.ظریف با اشــاره به برگزاری اجالس گفت وگوهای بین االفغانی با 
حضور نمایندگان دولت افغانستان، شخصیت های عالی جمهوریت و هیات 
عالی سیاسی طالبان به میزبانی جمهوری اسالمی ایران، میزبانی از گفتمان 
صمیمانه و ماهوی بین نمایندگان ارشد افغانی را باعث افتخار دانست.وزیر 
امور خارجه در افتتاحیه این نشست با اشاره به شکست ایاالت متحده آمریکا 
در افغانســتان و حضور بیش از دو دهه در این کشور که موجب خرابی های 
بســیاری شده است خاطر نشــان ســاخت: امروز مردم و رهبران سیاسی 
افغانستان باید برای آینده کشورشان تصمیمات دشوار اتخاذ کنند.وزیر امور 
خارجه با اشــاره به نتایج نامطلوب ادامه منازعات در افغانستان، بازگشت به 
میز مذاکرات بین االفغانی و تعهد به راهکارهای سیاسی را بهترین انتخاب 
از سوی رهبران و جریان های سیاسی افغانستان دانست و آمادگی جمهوری 
اســالمی ایران را برای کمک به روند گفت و گوها میان جناح های موجود 

به منظور حل و فصل مناقشات و بحرانهای جاری در آن کشور اعالم کرد.

همکاری های فراتر از پادمانی را متوقف 
کرده ایم

نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:غربی ها 
اســتاد گرفتن فرصت ها از ملت ایران و فرصت ســوزی در برجام هستند.

عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان 
اینکه جمهوری اسالمی ایران برای اینکه حسن نیت خود را در اجرای برجام 
نشان دهد فرصت های متعددی را در اختیار غربی ها قرار داد گفت: غربی ها 
اســتاد گرفتن فرصت ها از ملت ایران و فرصت ســوزی هستند.وی با بیان 
اینکه نباید اسیر فرصت سوزی ها غربی ها شویم،ادامه داد: قرار بود در برجام 
ایــران امتیاز بدهد و امتیازاتی را دریافت کند، اما عماًل ما گام به گام امتیاز 
دادیم و غربی ها به تعهداتشــان عمــل نکردند.نماینده اصفهان در مجلس 
تصریح کرد: بنابراین آنچه که االن واقع شــده این اســت که فرصت های 
متعددی به طرف های مقابل داده شــده و عمال آنها به تعهداتشــان عمل 
نکرده اند و االن ایران متناســب با شرایط تصمیم گیری خواهد کرد.نایب 
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه پس 
از این ایران در قالب پادمان با آژانس همکاری خواهد کرد، اظهار  داشــت: 
همکاری های فراتر از پادمانی بر اســاس قانــون مجلس برای لغو تحریم ها 
متوقف شــده است.مقتدایی با بیان اینکه فرصت سه ماهه و پس از آن یک 
ماهه  غربی ها برای انجام تعهدات خود چند روزی است که به پایان رسیده 
است و آنها عماًل به تعهدات خود عمل نکرده اند، گفت: پس از این تصمیم 
گیرنده در این زمینه خود ما هســتیم و اختیار کشــور را در دست دیگران 

قرار نمی دهیم.

سردار فالح زاده:
 با عزت در مقابل دشمنان می ایستیم 

جانشین فرمانده نیروی قدس ســپاه با هشدار به دشمنان کشور گفت: ما 
وارثان خون سیدالشهدا، با عزت و عظمت در مقابل دشمنان می ایستیم.

به گزارش حوزه سیاســی خبرگزاری فارس، ســردار محمدرضا فالح زاده 
جانشــین فرمانده نیروی قدس سپاه، پنجشــنبه 17 تیر 1400 در مراسم 
اربعین شهادت سردار شهید سعید مجیدی که در گلزار شهدای اراک برگزار 
شد گفت: دشمنان بدانند ما وارثان خون سیدالشهدا و امام جماران و سربازان 
امام خامنه ای هستیم و با سربلندی، عزت و عظمت در مقابل زیاده خواهان، 
قلدران و دشمنان اســالم ایستادگی خواهیم کرد.وی با بیان اینکه اردوگاه 
باطل که در مقابل رســول اهلل و حضرت علی)ع( ایستادند و بعدها به مصاف 
سیدالشهدا رفتند، همچنان هم در برابر اسالم ناب صف آرایی می کنند افزود: 
اردوگاه باطل، فرزندان ائمه معصومین علیهم الســالم و امامزادگان عشق را 
در کل ایران به شهادت رساندند و در مقابل امام راحل که می خواست اسالم 
نــاب محمدی را زنده کند ایستادند.ســردار فالح زاده با بیان اینکه حرکت 
امام راحل و انقالب اســالمی همه نور بود، گفت: امام)ره( فرمود ما به دنبال 
تشکل بسیج جهان اسالم هستیم و در مقابل قلدران و قداره بندها و ظالمان 
می ایستیم و اســالم سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد.وی افزود: 
بعد از امام خمینی)ره( رهبر فرزانه و حکیم ما، »ســپاه قدس« را تشــکیل 
داد و بســتری برای تشکیل بسیج جهانی اسالم شــد و اگر تدبیر رهبری 
و اســتراتژی امام نبود و اگر ایثار، اخالص و خون شــهدا و دعای پدران و 
مادران شــهدا نبود همین داعش برای جمع کردن جهان تشّیع کافی بود و 
اگر شهدای شجاع جبهه مقاومت و مدافعان حرم نبودند داعش از افغانستان 
تا بنگالدش را اشغال می کرد.جانشین فرمانده سپاه قدس در بخش دیگری 
از ســخنان خود گفت: فرزندان سرو قامت خانواده شهدا در سیر و حرکت 
زندگانی خود در اردوگاه امام حســین)ع( بودند و همچون دیگر شهیدان با 
بصیرت و وارثان اســالم، مانند ســردار شهید سعید مجیدی در جنگ های 
مختلف اسالم در برابر کفر و نفاق در کنار رسول اهلل و معصومین جنگیدند.

سردار فالح زاده افزود: اولین ویژگی امثال سردار شهید مجیدی مانند حجر 
بن عدی، والیت مداری بود، آنها هم دارای بصیرت و صبر و استقامت بودند و 
هم اهل والیت، عبادت و بندگی و تحجد بودند و از همه چیزشان گذشتند و 
برای رضای خدا هجرت کردند. شهید مجیدی مانند همرزم شهیدش حسن 
عبداهلل زاده اهل عمل به وظیفه بودند، آن ها امام زمان شــان را شــناختند، 

وظیفه را شناختند و به وظیفه عمل کردند و مرگ سرخ را انتخاب کردند.
جانشین فرمانده نیروی قدس در پایان گفت: رهروان راه شهدا بدانند خداوند 
متعال در کنار خانواده شهداســت، مقام شفاعت به شهدا داده و کسانی که 
به خانواده شــهدا خالصانه و خاضعانه خدمــت کنند، حواریون خدا و مورد 
شفاعت شهدا هستند.گفتنی است ســردار شهید سعید مجیدی به همراه 
همرزمش شهید حسن عبداهلل زاده، پنجشنبه 13 خردادماه 1400 در دفاع 
از حرم حضرت زینب کبری)س( در مسیر دیرالزور به تدمر سوریه در کمین 

نیروهای داعش به فیض شهادت نائل شدند.

بیانیه پایانی مذاکرات بین االفغانی در تهران
 جنگ راه حل مسئله افغانستان نیست

طرفین شرکت کننده در نشست بین االفغانی صلح که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در 
تهران برگزار شد، بیانیه ای شامل ۶ بند صادر کردند.

به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تســنیم،  دو هیات از کشور افغانستان حاضر در 
نشست تهران در بیانیه ای اعالم کردند:دو هیات مشارکت کننده بین االفغانی صلح که 
روزهای چهارشــنبه و پنجشــنبه مورخ 7 و 8 ماه جوالی سال 2021  در شهر تهران 

گفتگو نمودند، در موارد ذیل به توافق رسیدند:
1. هیات ها از مســاعی و حسن نیت جمهوری اســالمی ایران در مورد تامین صلح در 

افغانستان و مهمان  نوازی های به عمل آمده ابراز امتنان می نمایند.
2. هر دو جانب با درک مشــترک از خطرات ناشی از ادامه جنگ و صدمه ای که از آن 
متوجه سالمت کشور می شــود، به توافق رسیدند که جنگ راه حل مسئله افغانستان 
نبوده و باید همه تالش ها در جهت رســیدن به راه حل سیاســی و صلح آمیز توجیه 

گردند.
3. گفتگوها در فضای صمیمانه ای صورت گرفت و همه مســائل به صورت مفصل و با 

صراحت مطرح گردید.
4. هر دو طرف تصمیم گرفتند مواردی را که ضرورت به مشــورت بیشــتر دارد مانند 
ایجاد مکانیزم گذار از جنگ به صلح دائمی،  نظام اسالمی مورد توافق و نحوه دستیابی 
به آن طی نشســت بعدی که در نزدیکترین فرصت ممکن دائر خواهد شد مورد بحث 

قرار داده و به نتیجه برسند.
5. طرف ها نشست تهران را فرصت و زمینه جدید برای تقویت راه حل سیاسی معضل 

افغانستان می دانند.
۶. هر دو جانب حمالتی را که خانه های مردم،  ادارات،  مساجد و بیمارستان ها را هدف 
قرار داده و باعث تلفات می گردند و همچنان تخریب  مؤسســات عمومی را به شدت 

محکوم کرده و خواستار مجازات عامالن آن می گردند.
نشست گفت وگوهای بین االفغانی با حضور نمایندگان دولت افغانستان، شخصیت های 
عالی جمهوریت و هیئت عالی سیاسی طالبان صبح دیروز )چهارشنبه( 1۶ تیرماه، به 
میزبانی جمهوری اسالمی ایران و با سخنرانی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در 

تهران افتتاح شد.

جدیدترین پهپاد نیروی زمینی سپاه با نام معراج 
۱۱۳ رونمایی شد

پهپاد معراج 113 نخستین پهپادی است که به صورت تخصصی برای آموزش خلبانان 
پهپاد طراحی و ساخته شــده است.به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، روز 
گذشــته مراسم الحاق تجهیزات راهبردی به نیروی زمینی سپاه برگزار شد و طی آن 
چند سالح جدید از جمله موشک های بالستیک فتح، موشک های قائم 114 و موشک 
الماس زمین پایه به سازمان رزم نیروی زمینی سپاه افزوده شد.اما یکی از تجهیزاتی که 
در این مراسم از آن رونمایی شد و کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت پهپاد معراج 
113 بود. این پهپاد که توســط متخصصان گروه تحقیقات پهپادی سازمان تحقیقات 
و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ســپاه طراحی و تولید شده است، در حقیقت اولین 

پهپادی است که به صورت تخصصی برای آموزش خلبانان پهپاد طراحی شده است.
پهپاد معراج 113 با 3 ســاعت مداومت پرواز دارای برد عملیاتی 150 کیلومتر است و 
می تواند تا ارتفاع 18 هزار پا پرواز کند و سرعت کروز آن 120 کیلومتر بر ساعت است. 
این پهپاد می تواند با حداکثر وزن 50 کیلوگرم تیک آف کند و قادر است یک محموله 
30 کیلوگرمی را نیز با خود حمل کند.در طراحی معراج 113 که حدود 4 ماه به طول 
انجامیده اســت عالوه بر مطالعه روی نیازمندی های آموزشــی یگان های پهپادی، از 

طراحی پهپادهای مهاجر ۶، ابابیل 3 و مهاجر 2 نیز الهام گرفته شده است.

ادامه از صفحه اول
 که به شــکل سیاســی حرکت های خودشان را در 
داخل افغانســتان ادامه دهند و مذاکراتشــان را با 
طالبان آغاز کردنــد.وی گفت: طرحی که جمهوری 
اســالمی ایران در آن زمان داشــت مذاکره طالبان 
و دولــت و نیروهای ملی بود. همــان مذاکرات بین 
االفغانی که روز پنجشــنبه شــاهد بیانیه آن بودید، 

چهار سال پیش نیز همین بود.
مدیرکل آســیای جنوبــی وزارت خارجه بیان کرد: 
متاســفانه آمریکایی ها به جای این که مذاکرات بین 
االفغانی را شــروع کنــد و دو طرف را به هم نزدیک 
کنند، به ســمت یک طرف رفتنــد و در حالی که با 
دولت افغانستان پیمان استراتژیک و امنیتی داشتند، 

با اپوزیسیون مسلح آن کشور مذاکره کردند. 
 وی عنــوان کرد: مذاکره ای که ایران با طالبان انجام 
داد به درخواست دولت افغانســتان و برای این بود 
که صلح را به افغانســتان بیاوریم. همیشه تالشمان 
این بود. با این که دعوت های بســیار زیادی از ایران 
می شــد برای شــرکت در روند دوحه و مذاکرات در 
گوشــه  و کنار دنیــا، ولی ما شــرکت نمی کردیم و 
می گفتیم مذاکــره باید بین خــود افغان ها صورت 
بگیرد، صلح متعلق به افغان هاست و مذاکره باید بین 
افغان ها صورت بگیرد نه این که یک کشــور با یکی 
از طرفین مذاکره کند.مدیرکل آسیای جنوبی وزارت 
امــور خارجه تاکید کرد:  اگر صحنه را خوب مطالعه 
کنیم شاهدیم ما به همان جایی برگشتیم که مطرح 

می کردیم.

 سرکنسول ما در مزارشریف حضور دارد
موســوی در خصوص بستن سرکنسولگری ایران در 
مزار شــریف نیز بیان کرد: این مطلب صحت ندارد. 
الزم بود وقتی دیدیم تحوالتی در اطراف مزارشریف 
در حــال رخ دادن بود به سرکنســولگری خودمان 
گفتیم که چه کارهایــی را انجام دهد. این که ارباب 
رجــوع حضوری را نپذیرفتیم اما سرکنســول ما در 

مزارشریف حضور دارد.

آمریکا به دنبال جنگ داخلی در افغانســتان 
است

این دیپلمات ارشــد ایرانی در پاســخ به این سؤال 
که گفته می شــود ایران به طالبان یا گروه های دیگر 
کمک نظامی می کند، تصریح کرد: آن چه ما دنبال آن 
هستیم و االن هم بسیار خطرناک می دانیم، این است 
که معتقدیم باید جلوی جنگ داخلی گرفته شود.وی 
افزود: افغانستان در آستانه جنگ داخلی است و هنوز 
این جنگ در آنجا اتفاق نیفتاده است، البته خشونت 

بسیار باالســت. آن چه االن تالش می شود این است 
کــه آن جنگ داخلی رخ ندهد و بر عکس آمریکا به 
دنبال این اســت که جنگ داخلی را در افغانســتان 
ایجاد کند که مردم بگویند دوباره برگردید، ولی من 

فکر نمی کنم که بحث برگشت آمریکا، شدنی باشد.
دستیار وزیر امور خارجه افزود: افغانستان و مردمش 
باید تــالش کنند که جنگ داخلی رخ ندهد، جنگ 
داخلی علیه مردم افغانســتان و همسایگان است و 
هر تالشی که انجام شود معتقدیم باید جلوی جنگ 
داخلی گرفته شــود و هیچ دلیلی ندارد تجهیزات و 
سالحی به کسی بدهیم.وی گفت: تمام تالش ما این 
است که مردم افغانســتان را به مذاکره، گفت وگو و 
تالش برای صحبــت کردن تشــویق کنیم و همه 
کشورها را تشویق می کنیم تالش کنند به هیچ یک 

از طرف ها کمک نکنند.
موســوی بیان کرد: ما همیشه از ســاختار رسمی 
و دولتی افغانســتان حمایت کردیم و معتقدیم این 
ســاختار باید حفظ شــود و تا زمانی ساختار حفظ 
می شود در ذیل آن امکان مذاکره و حتی جابه جایی 
قدرت وجود دارد. هرگونه بی نظمی و ســالح دادن 
به گروه های غیرمســئول علیه امنیت ملی جمهوی 

اسالمی ایران است.

 تفاوت گفت وگوهای تهران با سایر گفت وگوها
وی دربــاره برگــزاری نشســت گفت وگوهای بین 
االفغانی در تهران نیز عنوان کرد: تفاوت گفت وگوهای 
”تهران“ و بقیه گفت و گوها از جمله »دوحه« قطر این 
است که وزنه اصلی گفت و گوهای دوحه، موافقتنامه 
آمریکا و طالبان است و خروجی دیگری از روند دوحه 

نداریم.
موســوی افزود: در کنار بحث رونــد دوحه، فرمت 
»مســکو« را داریم. در روســیه هم حرکتی انجام و 
تالش شــد مذاکره ای بین شــخصیت های خارج از 
دولت افغانســتان با طالبان انجام شود و این حرکت 
انجام شــد و چین را دعوت کردند و با آمریکایی ها 
و بــا ما نیز صحبت کردند، امــا آمریکایی ها در این 
مســیر زرنگی کردند و گفت و گوهای ”مسکو“ را به 
روند ”دوحه“ پیوند دادند و مذاکرات مسکو پشتیبان 
روند ”دوحه“ شد.موسوی اضافه کرد: در سازمان ملل 
هم حرکتی به نام 2+۶ انجام و تالش شد همسایگان 
افغانســتان به عالوه دو قدرت بــزرگ، مذاکراتی را 
زیر نظر ســازمان ملل انجام دهند که آن هم شکل 
نگرفت.دســتیار وزیر امور خارجه ادامه داد: در 100 
روز نخســت روی کار آمدن ”جو بایدن“، مذاکرات 
”اســتانبول“ را مطرح کردند که فکر می شد ابتکار 
جدیدی شود که دوحه را از آن بن بست خارج کند 

ولی رقابت های جهانی و موارد دیگر باعث شــد که 
ابتکار مسکو نتواند ابتکار جدیدی باشد و گفتند که 
ابتکار استانبول می خواهد حمایت کننده ابتکار دوحه 
باشــد و همه مذاکرات به بن بست رسید و حرکت 
نظامی که طالبان بعــد از خروج نیروهای آمریکایی 
شروع کرد، افغانستان دچار یک بحران جدیدی شد. 

در این جا ابتکار تهران مطرح شد.

 
موســوی گفت: ابتکار تهران با همه ابتکارات قبلی 
متفاوت است و همان طرح چهار سال پیش را دنبال 
کرد یعنی مذاکره بین افغان ها. از یک طرف طالبان و 
از طرف دیگر فقط دولت نه، االن هیأتی که به تهران 
آمد فقط نماینده دولت نبود نمایندگان جمهوریت 
بود. در بین کســانی که به تهران آمدند دولت فقط 
یک نماینده داشــت و بقیه جریانــات اصلی و موثر 
افغانستان نمایندگان خودشان را داشتندو مذاکرات 
»تهران« از نظر محتوا از دیگر مذاکرات، متفاوت بود 
و اگر امیدواری خاصی در بیانیه وجود دارد به خاطر 

این است که مذاکره کامال ملی صورت گرفته است.

 دور بعدی مذاکرات افغان ها در تهران برگزار 
می شود

وی با اشــاره به اینکه دور بعدی مذاکرات افغانی ها 
در تهران برگزار خواهد شــد، افزود: یکی از مواردی 
که به توافق رسید و در متن اعالمیه آمده این است 
که طرفین قبول کردند جنگ، راه حل نیست و باید 
مذاکره کنند. تمام کسانی که به ساختار سیاسی نظام 

جمهوریت اعتقاد دارند با طالبان مذاکره می کنند.

 داعش دنبال جغرافیا می گردد
مدیرکل آســیای جنوبی وزارت امور خارجه درباره 
حضور ”داعش“ در افغانســتان هم گفت: داعش یک 
حرکت افراطی اســت که دنبال جغرافیا می گردد و 
هر جا خالء قدرت وجود داشته باشد تالش می کند 
مکانی را پیدا کند.دســتیار وزیر امور خارجه افزود: 
متاســفانه داعش در افغانســتان هم به علت خالء 
قدرت، خود را نشــان داده است و یکی از توافق های 
مذاکرات این بود که بین دولت افغانستان و طالبان، 
خالء شکل نگیرد.موسوی اضافه کرد: طالبان هم در 
مناطقی با داعش در حال جنگ اســت و دولت نیز 
حرکت هایی علیه داعش دارد. اگر خدای نکرده این 
روند فعلی ادامه یابد و توافقی بین دولت، جمهوریت 
و طالبان شــکل نگیرد و آرامش در افغانستان پیدا 
نشود، داعش، جغرافیای گسترده ای را در افغانستان 

در اختیار خواهد گرفت.

آمریکا به دنبال جنگ داخلی در افغانستان
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گزیده خبر FATF مانع آزادسازی دارایی های خارجی ایران؟!
 اخیراً به نقل از معاون بانک مرکزی عنوان شــده که دارایی های 
مالی ایران در بانک های اروپایی آزاد شده، اما به دلیل قرار گرفتن 
ایران در لیســت سیاهFATF انتقال این دارایی ها به کشور ممکن 
نیست.به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً یکی از خبرگزاری ها گزارشی 
از اظهارات طیبی فــرد، معاون حقوقی بانک مرکزی در رابطه با 
آزادسازی منابع بانک مرکزی در کشورهای اروپایی منتشر کرد. 
این خبرگزاری در تیتر گزارش خود عنوان کرد که عدم عضویت 
ایران در FATF باعث شده است که بانک مرکزی نتواند دارایی های 
مالی آزاد شده را به ایران انتقال دهد. بعد از گزارش مذکور، برخی 

دیگر از رسانه ها نیز این خبر را بازتاب دادند.

واقعیت ماجرا چیست؟
بــا دقت در اظهارات طیبی فرد می توان متوجه شــد که آمریکا 
از ســال ۲۰۱۲ به دنبال این بوده اســت که بــا بهانه های واهی 
سیاسی از جمله دست داشتن دولت ایران در توطئه ۱۱ سپتامبر، 
دارایی های بانــک مرکزی در بانک های اروپایــی را غارت کند. 
دادگاه های آمریکا موفق شــده بودند نظر دادگاه های اروپایی را 
در ایــن رابطه جلب کنند و دارایی هــای بانک مرکزی را جهت 
مصــادره توقیف نمایند. اما با پیگیری حقوقی بانک مرکزی، این 
دارایی ها رفع توقیف شده و حتی رویه قضائی شکل گرفته است 
که مانع این روند شود.بنابراین آنچه که در مورد آزادسازی منابع 
در اظهارات معاون حقوقی بانک مرکزی گفته شده است، مربوط 
به رفع توقیف دارایی ها از مصادره است؛ نه اینکه دارایی های قابل 
انتقال به کشور باشند، اما عدم عضویت ایران در FATF مانع این 
کار شده باشد.از طرف دیگر طبق توضیحات معاون حقوقی بانک 
مرکزی، آنچه که باعث شده است ایران نتواند دارایی ها را به کشور 
انتقال بدهد، نبود روابط کارگزاری بانکی است. علت نبود روابط 
 FATF کارگــزاری بانکی هم تحریم ها و عــدم اجرای توصیه های
 FATF عنوان شــده اســت. بنابراین بحث عدم عضویت ایران در

مطرح نیست.

FATF چقدر در عدم وجــود روابط کارگزاری بانکی نقش 
داشته است؟

بعضی ها FATF را با سازمان ملل اشتباه می گیرند. دو نوع عضویت 
 FATF وجود دارد: یکی عضویت در مجمع تصمیم گیری FATF در
است، که در حال حاضر ۳۷ کشور عضو تصمیم گیر هستند. بقیه 
کشورها که با FATF تعامل دارند، عضو همکار محسوب می شوند. 
ما نیز به دلیل بهانه گیری های که از ســوی صندوق بین المللی 
 FATF پول صورت می گرفته اســت، از اواسط دهه ۸۰ شمسی با

تعامل داشــته ایم. در سال FATF ۱۳94 برنامه اقدامی برای ایران 
تدوین نمود که تاکنون ۳9 بند از 4۱ بند آن اجرا شــده اســت. 
بنابرایــن این گزاره که ما عضو FATF نیســتیم و یا توصیه های 
FATF در ایران اجرا نشده اســت، گزاره نادرستی است.اما اینکه 
آیا واقعاً FATF موجب شــده اســت روابط کارگزاری بانکی ایران 
با بانک های خارجی قطع شــود؛ باید گفت که در رابطه با نقش 
FATF بــر روی تعامــات مالی و بانک خارجی به شــدت اغراق 
می شــود. ما از سال ۱۳۸۶ در فهرســت اقدام مقابله ای این نهاد 
یا به اصطاح لیســت سیاه قرار داشــته ایم، اما روابط کارگزاری 
بانکی برقرار بوده و تراکنش های بانکی تســهیل می شده است. 
به دنبال اعمال تحریم های ثانویه بانکی توســط آمریکا در سال 
۱۳۸9، روابط کارگــزاری بانکی با بانکی هــای خارجی )عمدتاً 
 FATF اروپایی( قطع شــد. در همان زمان هم که در لیست سیاه
 FATF قرار داشــتیم، با بانک کنلن چین )چین عضو تصمیم گیر
است( روابط کارگزاری بانکی برقرار بود.FATF در بیانیه تفسیری 
مربوط به توصیه شماره ۱9 خود، 9 اقدام مقابله ای را به کشورها 
معرفی کرده اســت و در هیچکدام از این 9 اقدام مقابله ای، قطع 
روابــط کارگزاری بانکی یا قطع تراکنش های بانکی و مالی وجود 
ندارد. مهم ترین اقدام مقابله ای FATF رویه ی شناسایی پیشرفته 
اســت که به موجب این اقدام، بانک ها و مؤسسات مالی بایستی 
تراکنش هایی که از مبدا ایران اســت و یا به مقصد ایران است را 
پرریســک در نظر گرفته و نســبت به دریافت جزئیات ذینفعان 
واقعــی تراکنش اقدام نمایند. اقدامات مقابله ای FATF حتی مانع 
ارائه خدمات بانکی به افراد ایرانی در خارج کشــور نمی شود. در 

دســتورالعمل های اوفک وزارت خزانه داری آمریکا، ایرانی بودن 
افراد و نهادهای ذینفع تراکنش دارای باالترین شــاخص ریسک 
است؛ در صورتی که طبق دستورالعمل های FATF اگر تراکنشی 
به مقصد یا از مبدا ایران باشد دارای ریسک است. اینها با یکدیگر 
متفاوت است و معموالً تفاوت این دو درک نمی شود.در چند سال 
گذشــته، تقریباً هر خبری که در رابطه با قطع خدمات بانکی به 
افراد و نهادهای ایرانی و یا بســتن حســاب افراد ایرانی در خارج 
کشور شنیده شــده، مربوط به فشار تحریمی آمریکا بوده است. 
به عنوان مثال، می توان به اظهارات ماهاتیر محمد، نخست وزیر 
مالزی اشــاره نمود که گفته بود به خاطر فشــارهای قلدرمآبانه 
آمریکا مجبور به بســتن حســاب بانکی افراد ایرانی شده است. 
در بهمن ماه 9۸ یورونیوز اعــام کرد که بانک های ایتالیایی به 
دلیل فشــار تحریمی آمریکا در حال مسدودسازی حساب بانکی 
شهروندان ایرانی هستند. نکته جالب توجه دیگری که وجود دارد 
اظهارات سفیر فرانسه در آمریکاست. در آبان ماه سال ۱۳9۷ که 
روند بازگشت تحریم های آمریکا در حال تکمیل شدن بود، سفیر 
فرانسه از آمریکا درخواســت که برای تراکنش های بشردوستانه 
کانال و چارچوب مشــخصی را تعییــن نماید، چرا که بانک های 
اروپایی آنقدر از تحریم های آمریکا می ترسند که حاضر به برقراری 
روابط بانکی حتی برای تسهیل تراکنش های بشردوستانه نیستند.

جالب اینجاست که اندیشکده شورای آتانتیک که یک مؤسسه 
آمریکایی است نیز اذعان داشته است، به علت تحریم های یکجانبه 
آمریکا قرار گرفتن ایران در لیســت سیاه FATF، هیچ تأثیری بر 

روی اقتصاد ایران ندارد.

چرا برخی افراد و جریان ها تالش می کنند نقش FATF را 
برجسته کنند؟

باید به مسائل تجارت خارجی رویکرد علمی و واقع گرایانه داشت. 
وقتی کــه روند تجارت خارجی اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی، 
واردات و یا ســرمایه گذاری خارجی انجام شــده در داخل کشور 
در طول دو دهه ی گذشــته را بررسی کنیم، متوجه می شویم که 
FATF نقشی بر روی اقتصاد ایران ندارد. فعالین تجارت خارجی نیز 
که برای بیان مشکات خود به نهادهای داخلی مراجعه می کنند، 
در بین مسائل خود اشــاره ای به FATF ندارند.اینکه جریان هایی 
تاش می کنند نقش FATF را در تجارت خارجی کشــور پررنگ 
نمایند، به این دلیل اســت که نسبت به مسائل تجارت خارجی 
دیــده سیاســت زده دارند و با عینــک ایدئولوژیک به مســائل 
بین المللی نگاه می کنند. در دیدگاه این جریان ها، ســازوکارهای 
چندجانبــه و رژیم های بین المللی در حوزه مالی و تجاری دارای 
اصالت هستند. دقیقاً همین نگاه سیاست زده و ایدئولوژیک زده 
بود که مانع انتفاع ایران از توافق هســته ای شد. جریانی در طی 
مذاکرات هســته ای عنوان می کرد که با برداشتن قطعنامه های 
شــورای امنیت سازمان ملل، دیگر تحریم ها از جمله تحریم های 
آمریکا جز تکه پاره ای نخواهد بود. اما بعد از اجرای برجام دیدیم 
که با وجود لغو مفاد قطعنامه های شورای امنیت، به دلیل پا برجا 
بودن ساختارهای تحریمی آمریکا، به ویژه تحریم های ثانویه بانکی 
نتوانستیم دارایی های مالی و بانکی را به داخل کشور انتقال بدهیم 

و همچنان دست به دامان روش های چمدانی بودیم.
در سیاست خارجه و تجارت خارجی، اراده ی سیاسی حاکمیت ها 
متنفذتر از سازوکارهای چندجانبه است. چنانچه دیدیم چین یک 
توافــق همکاری راهبردی با ایران امضا نمــود، در حالی که افق 
روشنی برای رفع تحریم ها و خروج از لیست سیاه FATF در آینده 
نزدیــک وجود ندارد. به عنوان مثالــی دیگر می توان به صادرات 
نفت در ســال 99 اشاره کرد؛ مشاور امنیت ملی دولت ترامپ در 
تابستان ۱۳99 اعام کرد که دیگر تحریمی برای اعمال علیه ایران 
وجود ندارد و از طرف دیگر ایران از اســفندماه ۱۳9۸ در لیست 
سیاه FATF قرار گرفت. با وجود اشباع شدن فشار تحریمی آمریکا 
و بازگشــت کامل اقدامات مقابلــه ای FATF، طبق اعام رویترز 
صادرات نفت ایران در شهریورماه ۱۳99 به بیش از یک میلیون 
بشکه در روز رسید و در اسفندماه ۱۳99 نیز باز هم افزایش پیدا 
کرد و به بیش از دو میلیون بشــکه در روز رسید. این یک مثالی 
است که به روشنی نشان می دهد اراده سیاسی حاکمیت ها چقدر 
در تجارت خارجی مؤثر اســت. به همین دلیل نمی توان FATF را 

برای تجارت خارجی کشور یک مسئله قلمداد کرد.

ارزش واقعی سهام عدالت چقدر است؟
ارزش واقعی ســهام عدالت هنوز با روزهای اوج خود فاصله دارد به طوریکه ارزش 
واقعی این سهام با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در اواخر سال گذشته بیش از ۱۸ 
میلیون تومان قیمت داشــت درحالی که این سهام در پایان معامات بازار سرمایه 
در روز چهارشنبه هفته جاری به کمی بیشتر از ۱4 میلیون تومان رسید.به گزارش 
ایســنا، پس از آزادسازی ســهام عدالت، مشموالن این سهام که روش مستقیم را 
www. برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، می توانند با مراجعه به سامانه

samanese.ir ارزش واقعی ســهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.البته این 
ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می شود.بر این 
اســاس ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی نیز در روز ۲۰ 
اسفندماه سال گذشــته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت. درحالی که 
قیمت این ســهام در ۱۶ تیرماه ســال جاری ۱4 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. 
سهامی که در روزهای نخستین آزادسازی سهام عدالت )اردیبهشت و خرداد سال 
گذشته( بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.هرچند که مشموالن سهام عدالت 
سال گذشته می توانستند ۶۰ درصد سهام خود را بفروشند حدود هشت ماه است 
که به دلیل شرایط بازار و فشار عرضه، این امکان را ندارند اما ذکر این نکته ضروری 
است که ارزش واقعی سهام عدالت همسو با نوسانات بازار صعودی و نزولی می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد؛
تصویب مالیات بر عایدی سرمایه نهایتاً تا 

شهریورماه امسال
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت:نهایی کردن طــرح مالیات بر عایدی 
سرمایه از هفته آینده دردســتورکار قرار گرفته و نهایتاً تا اواسط شهریورماه متن 
نهایی کارشناســی شــده را در صحن علنی ارائه خواهیم کرد.به گزارش خبرنگار 
مهر، محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شــورای اسامی در 
همایش »نقد و بررســی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه« با موضوع »مبانی 
و ضرورت های مالیات بر عایدی ســرمایه« ضمن اشاره به ضرورت وجود مالیات بر 
عایدی ســرمایه در کشور گفت: دولت فعلی چندین سال است که مسئله مالیات 
بر عایدی ســرمایه را کنار گذاشته و به همین دلیل مجلس خودش برای تصویب 
قانون مالیات بر عایدی ســرمایه اقدام نموده است و تا شهریور ماه تصویب خواهد 
شد. وی همچنین گفت در طرح فعلی مجلس بازار سهام مشمول مالیات بر عایدی 

سرمایه نیست.
وی گفت: عدم اجرای قوانین مالیاتی که در دنیا تجربه شــده است، مانند اعطای 
معافیت مالیاتی می باشد.وی افزود: در نظام مالیاتی، باید در اجرای قوانین بازنگری 
کنیم و در اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه جای هیچ تردیدی وجود ندارد و ضرورت 
آن در کشور طبق پژوهش های کارشناسان امری کاماً ضروری است.این نماینده 
مجلس با اشاره به اینکه در شهریور سال 9۷ ما طرحی را در قالب مالیات بر عایدی 
با محوریت مسکن آماده نمودیم، گفت: اما دولت با آن مخالفت کرد و ما در نهایت 
توجیه نشدیم که چرا اینکار را کرد و سپس مسئولین دولتی گفتند ما خود یک طرح 
دیگر داریم و به جای مالیات بر عایدی سرمایه یک نام دیگر برای آن مطرح شد که 

آن هم جز حرف هیچ نتیجه ای تا االن نداشت و عماً طرح را رد کردند.
وی ادامه داد: این موضوع باعث شــد که ما در مجلس خودمان برای ایجاد قانون و 
اصاح اقتصادی ورود کردیم تا به جای الیحه دولت، طرح را ارائه کنیم و متن اولیه 
آن تهیه شد. در کمیسیون با همکاری سازمان مالیاتی و سایر کارشناسان جلسات 
متعددی برگزار گردید. هرچند که هجمه های شدیدی علیه این طرح در رسانه ها 
مطرح شد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر بخواهیم مالیات بر 
عایدی با یک پایه مالیاتی جدید ایجاد نمائیم، اولین پیش نیاز آن وجود زیرساخت 
هاست گفت: سازمان مالیات باید اعام نماید که نهایتاً تعهد خود را تا چه زمانی انجام 
خواهد داد و تا کنون هیچ زمانی توسط این سازمان مطرح نشده است و امیدواریم 
امروز  پارسا موعدی برای آن تعیین نمایند.پورابراهیمی با اشاره به اینکه هر متنی که 
توسط دولت آینده بخواهد در دستور کار قرار گیرد نیز ما در کمیسیون اقتصادی از 
آن استقبال می کنیم، گفت: مسائلی همچون تورم و … که در اقتصاد ما وجود دارد 
باید طبق تجارب کشورهای دنیا مدنظر قرار گیرد و هرگونه اظهار نظر را نیز قبول 
می کنیم.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یک متن موجود داریم که کلیات آن 
تصویب شده و یک متن اصاح شده داریم که تا اواسط هفته آینده متن اصاح شده 
برای بررسی در صحن کمیسیون در اختیار شما قرار خواهد گرفت و آماده دریافت 
همه نظرات هســتیم.وی ادامه داد: از هفته آینده نهایی کردن متن در دستور کار 
قرار خواهد گرفت و نهایتاً تا اواســط شهریورماه متن نهایی کارشناسی شده را در 
صحن علنی ارائه خواهیم نمود.پورابراهیمی در پایان با اشــاره به اینکه در طراحی 
متن نیازمند این هستیم که پدیده قفل شدگی در اقتصاد پیش نیاید به همین دلیل 
بازار سهام مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست گفت: دراین بازارها نیازمند این 
هستیم که مانع کار نقدشونگی در بازار نشویم و در بازار سرمایه فقط شرکت های 
حقوقی کار نقدشوندگی انجام نمی دهند، بلکه اشخاص حقیقی هم هستند که این 

کار را انجام می دهند.

 تعیین تکلیف قیمت بلیت هواپیما 
در جلسه امروز

در هفته های گذشته، شرکت های هواپیمایی بدون مصوبه قانونی و دریافت مجوز 
از شورای عالی هواپیمایی کشــوری، اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما کردند 
و تا کنون نیز این گرانفروشــی آن ها ادامه دارد اما به نظر می رســد فردا در جلسه 
شورای عالی هواپیمایی کشوری تکلیف ایرالین های متخلف و قیمت بلیت هواپیما 
مشخص می شود.به گزارش ایسنا، قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی از اویل 
تیر ماه افزایش پیدا کرد و مســئوالن وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی 
کشوری بارها هشدار دادند و تهدید کردند که این قیمت ها باید از سوی شرکت های 
هواپیمایی اصاح شود اما این اتفاق بعد از گذشت بیست روز نیفتاد و همچنان این 
وضعیت ادامه دارد  و خبری از معرفی متخلفان و برخورد قضایی با آن ها که پیش از 

این مسئوالن هشدار داده بودند، نیست.
در این میان ایرالین ها که به نظر از شرایط کنونی سوء استفاده کردند و حاضر به 
پاسخگویی هم نیستند با قیمت های جدیدشان بلیت پروازهای داخلی را به مردم 
می فروشــند. و به عنوان مثال همچنان قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد برای فردا 
)شــنبه ۱9 تیر ماه( که باید تا سقف ۷۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شود تا یک 
میلیون و ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم عرضه می شود و تا کنون نه کسی دلیلی 
برای این افزایش قیمت عنوان کرده و نه توضیحی برای برخورد نکردن با این افزایش 
قیمت غیرقانونی!البته بر اساس اطاعات به دست آمده خبرنگار ایسنا، امروز جلسه 
شــواری عالی هواپیمایی کشوری با حضور وزیر راه و شهرسازی، سرپرست جدید 
سازمان هواپیمایی کشوری و نماینده ایرالین ها برگزار خواهد شد و قرار است تکلیف 
قیمت بلیت هواپیما مشخص شود.باید دید پس از این جلسه ایرالین ها قیمت بلیت 
هواپیما را بنا به دســتور وزیر راه و شهرســازی به نرخ های سابق باز می گردانند و 
پول های اضافی که از مردم گرفته اند را بازمی گردانند یا اینکه مانند آبان ماه ســال 
گذشته و پس از مدت ها افزایش قیمت بدون مصوبه قانونی، نتیجه این جلسه تنها 

تایید این افزایش قیمت و صدور مجوز برای آن است.

فروش اجباری کاال ممنوع است
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت: فروش اجباری هر گونه کاال در 
کنار کاالی دیگر ممنوع بوده و در صورت احراز تخلف، با متخلفین برخورد می شــود.

به گزارش خبرنگار مهر، در کنار گرانی های روز افزون و باتکلیفی بازار، موضوعی که از 
زمستان سال گذشته بارها و بارها رسانه ای شده و موجبات نارضایتی مصرف کنندگان را 
فراهم کرده، فروش اجباری کاال برای خریداران یک کاالی خاص از جمله روغن اســت.

در توضیح بیشــتر باید گفت که فروش اجباری نیز خود به دو شکل انجام می شود؛ در 
اواخر ســال گذشته و اوایل سال جاری شاهد آن بودیم که برخی از فروشگاه ها تنها در 
حالتی روغن را به مشتری یعنی حلقه آخر مصرف می فروختند که شخص حتماً در کنار 
آن کیسه فریزر، رب گوجه فرنگی و … نیز بخرد. در غیر این صورت اعام می کردند که 
موجودی روغن ندارند.همچنین شنیده ها حاکی از آن بود که شیوه دومی نیز در فروش 
اجباری ابداع شده به این صورت که برخی از شرکت های پخش، روغن را تنها در صورتی 
به بنکداران می فروشــند که بنکدار حتماً کاالی دیگــری از قبیل تن ماهی، رب گوجه 
فرنگی و … نیز بخرد.کار تا جایی جلو رفت که وزارت صمت در اسفند سال گذشته در 
نامه ای به انجمن شرکت های صنعت پخش ایران هر گونه فروش اجباری کاال را ممنوع 
اعام کرد.با این حال اگرچه در زمســتان ســال گذشته وزارت صمت فروش اجباری را 
تخلف اعام کرد اما مجدد در اوایل تیر ماه امسال قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی به خبرنگار مهر گفته بود که طی هفته های اخیر شاهد فروش اجباری برنج 
خارجی، کیسه فریزر و تن ماهی همراه با روغن از سوی شرکت های پخش به بنکداران 
هســتیم؛ یعنی وقتی بنکدار به شــرکت برای خرید روغن مراجعه کند باید یکی از این 
کاالها را هم بخرد در غیر این صورت، روغنی تحویل نمی دهند.در همین راســتا صدیف 
بیک زاده مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار مهر 
اظهار داشت: فروش اجباری هر گونه کاال در کنار کاالی دیگر ممنوع است و اگر شرکت 
یا کارخانه ای این اقدام را انجام دهد، مرتکب تخلف شــده اســت.وی افزود: در صورتی 
که گزارشــی به بازرسین برسد حتماً با متخلف برخورد می کنند؛ چراکه فروش اجباری 
هیچ توجیهی ندارد.بیک زاده گفت: این نحوه فروش اجحاف در حق خریدار اســت و یه 
هیچ وجه نباید انجام شود.مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت یادآور شد: 
خریداران حتماً در صورت مشــاهده چنین مواردی، مراتب را به ســامانه ۱۲4، سازمان 
حمایت و یا سازمان های صمت استانی گزارش دهند.بر این اساس، نکته قابل تأمل آنکه 
این اتفاق زمانی که در زمســتان و یا اوایل ســال جاری رخ داد ناشی از کمبود روغن و 

افزایش تقاضا برای این محصول اما اینکه مجدد شاهد بروز این پدیده هستیم،.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:
ناجا اطالعات کامل خودروهای لوکس را به سازمان 

امور مالیاتی داد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت:  اطاعات کامل خودروهای لوکس را نیروی انتظامی 
در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است و این سازمان با علم، می تواند درباره مالیات 
آن هاتصمیم گیری کند.به گزارش خبرگزاری مهر، امیدعلی پارســا در یک گفت وگوی 
تلویزیونی اظهار داشت: سال گذشته 4۷ دستگاه اجرایی اطاعات می دادند و امروز بیش 
از 9۰ دستگاه به ســازمان مالیاتی دیتا می دهند.رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: 
دســتگاهی نداریم که اطاعات ندهند جریان دیتا برقرار اســت اگرچه کیفیت الزم را 
برخوردار نیست. تمام دستگاه های اجرایی، اطاعات و دیتاهای مورد نیاز را بهتر از گذشته 
در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادند و این کار موجب شد تا گام نهایی طرح جامع 
مالیاتــی به اجرا در آمد.معــاون وزیر امور اقتصادی و دارایــی ادامه داد: اطاعات کامل 
خودروهای لوکس یعنی خودروهایی که ارزش روز آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد یا 
به صورت تجمیعی خودروهای یک فرد یا افراد تحت تکفلش بیش از یک میلیارد تومان 
باشــد را نیروی انتظامی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است و این سازمان به 

راحتی با علم و اطاع، می تواند درباره مالیات آن ها تصمیم گیری کنند.
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چرا نباید منتظر نفت ۱۰۰ دالری باشیم؟گزیده خبر
روند صعودی دیدنی نفت رشد ۳۴ درصدی قیمتها از ابتدای 
ســال ۲۰۲۱ تاکنون را به همراه داشــت و گمانه زنیهایی را 
درباره ۱۰۰ دالری شــدن قیمت هر بشــکه نفت در ســال 
میــادی جاری برانگیخته اســت.به گزارش ایســنا، اگرچه 
خــوش بینی جمعی به بهبود فعالیت اقتصادی جهانی وجود 
دارد اما عوامــل منفی زیادی در بازار نفــت وجود دارند که 
نباید از موارد مذکور چشــم پوشی کرد.پاالیشگاههای چینی 
استفاده از ذخایرشان را شروع کرده اند که به معنای تقاضای 
کمتر از ســوی بزرگترین واردکننده جهان خواهد بود. از نظر 
ژئوپلیتیکی، احتمال رفع تحریمها علیه صنعت نفت ایران به 
موج جدید عرضه نفت منجر خواهد شد و تنشها میان آمریکا 
و چین ممکن است به راه افتادن جنگ تجاری میان دو کشور 
منتهی شــود. در نهایت رشد قیمت نفت باعث افزایش تولید 
نفت شــیل امریکا و افزودن شدن به عرضه جهانی می شود. 
اگرچه موارد مثبت زیادی برای خوش بین بودن نســبت به 
بازارهای نفــت وجود دارد اما پیش بینیهــا برای نفت ۱۰۰ 
دالری هنوز زودهنگام اســت.جالب این است که به نظر می 
رســد در حال حاضر بازارهای نفــت در روندی قرار دارند که 
اخبار به نســبت مثبت باعث واکنش بزرگ آنها می شوند در 
حالی که اخبار منفی نادیده گرفته می شوند. در چنین فضایی 
تغییر ناگهانی احساسات باعث تغییر چشمگیر قیمتهای نفت 
خواهد شــد. اگرچه معلوم نیست منشا این تغییر احساسات 
کجــا خواهد بود اما احتماال پیش از صعود نفت به ۱۰۰ دالر 
روی می دهد.یک عامل منفی که باید در نظر گرفته شــود، 
احتمال کاهش واردات نفت چین اســت. این حقیقت باید در 
نظر گرفته شود که پاالیشــگاههای چینی ۵۸۹ هزار بشکه 
در روز از پاالیشگاههایشــان در ماه مه خارج کردند. چین در 
زمان ســقوط قیمت نفت به پایینترین رکورد ۲۰ ساله، نفت 
زیادی خریداری کرد و با بهبود قیمت نفت، به میزان فزاینده 
ای تشویق شــد به جای واردات نفت گران، از ذخایرش نفت 
برداشــت کند. اگرچه کاهش واردات نفت چین بعید اســت 

عوامل بنیادین اصلی بازار را تغییر دهد اما نهایتا باعث تغییر 
فضای بازار نفت می شود.یک عامل جالب دیگری که باید در 
بخش ژئوپلیتیکی در نظر گرفته شــود، بازگشت نفت ایران 
در صورت رفع تحریمهای آمریکاست. نه تنها پتانسیل تولید 
ایران به ســطح ۲.۸ میلیون بشــکه در روز پیش از تحریمها 
وجود دارد بلکه ایران می تواند با استفاده از ۶۰ میلیون بشکه 
ای کــه در ذخایرش نگهداری می کند، نفت بیشــتری را به 
بازار عرضه کند. چنین تحولی مطمئنا در آمار منعکس خواهد 
شــد و بار دیگر روی نظر سرمایه گذاران تاثیر می گذارد.یک 
عامل ژئوپلیتیکی دیگری که نباید از آن غافل شد، روابط میان 
آمریکا و چین است. آمریکا در تاش است مانع خرید شرکت 
مگناچیپ توسط صندوقهای سرمایه گذاری چینی شود. اگر 
در مقطعی جنگ تجاری میان آمریکا و چین شــدت بگیرد، 
مطمئنا به بازارهای نفت سرایت کرده و به خوش بینی فعلی 

که وجود دارد، لطمه می زند. این تغییرات ژئوپلیتیکی هستند 
که از نظر تاریخی بزرگترین نقش را در تغییر لحن پوشــش 

رسانه و تا حدودی جو حاکم بر بازارهای نفت داشته اند.
افزایش قیمت نفت همیشــه خبر خوبی برای تولیدکنندگان 
نفت شــیل آمریکا بوده که تولیدشــان هنگامی که قیمتها 
باالتر است، پشتیبانی می شــود. این تولیدکنندگان تاکنون 
به دیســیپلین مالی خود خواسته پایبند مانده اند و دکلهای 
بیشــتری را اضافه نکرده اند. برای پــی بردن به این که نظم 
مالی آنها تا چه حد حفظ شــده است کافیست بدانید آخرین 
باری که قیمتهای نفت در سطوح فعلی بودند، شمار دکلهای 
حفــاری فعال هزار حلقه بود در حالــی که اکنون تنها ۴۷۰ 
حلقه است. اگرچه شمار تولید و شمار دکلهای حفاری ارتباط 
مســتقیمی ندارند اما اگر روند افزایش قیمت ادامه پیدا کند، 
احتماال دکلهای بیشتر و تولید بیشتری را شاهد خواهیم بود.

بعاوه همان طور که شــرکت مشاوره ریســتاد انرژی اشاره 
کرد، ظرفیت مازاد تولید فراوانی وجود دارد که در صورت نیاز 
می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تقاضا برای نفت 
همچنان پنج میلیون بشکه در روز پایین سطح معمولی است. 
بعاوه شیوع نوع دلتای ویروس کرونا و محدودیتهای جدید در 
کشورهایی مانند آلمان، اسپانیا و پرتغال ممکن است به معنای 
در پیش بودن مشکات جدید برای اقتصاد جهانی باشد. تا ۲۹ 
ژوئن انگلیس ۲۲ هزار و ۸۶۸ مورد جدید ابتا را گزارش کرد 

که باالترین آمار از ۳۰ ژانویه سال ۲۰۲۱ به شمار می رود.
در نهایــت انتظار می رود اوپک پــاس تولیدش را کندتر از 
آنچه انتظار می رفت، افزایش دهد. این گروه به دنبال شکست 
مذاکرات پیرامون افزایش تولید، ناچار شــده اســت تصمیم 
درباره تولید را به تاخیر بیاندازد. این امر بیشتر منعکس کننده 
نگرانیهایی اســت که در خصوص بهبــود تقاضا وجود دارد و 
ابهامات پیرامون اوپک پاس، قیمتهای نفت را تحت فشارهای 
نزولی قرار می دهد.بر اساس گزارش اویل پرایس، قیمت نفت 
از ســال ۲۰۱۴ به ۱۰۰ دالر صعــود نکرده و بازار نفت فعلی 
هم چنین قیمتی را توجیه نمی کند. مگر این که یک رویداد 
ژئوپلیتیکی مهم مانند حمله موشکی به یک پاالیشگاه روی 
دهد تا زمینه صعود نفــت به ۱۰۰ دالر را تقویت کند. حتی 
این بار افزایش قیمت نفت باعث شده است مصرف نفت چین 
آهسته شــود و صنعت نفت شیل برای افزایش تولید تشویق 
شــود. همه این موارد عوامل منفی هســتند که بر بازار سایه 
افکنــده اند.قیمتهای نفت روز چهارشــنبه که بازار با نگرانی 
نســبت وضعیت عرضه پس از شکست مذاکرات اوپک پاس 
نوســان زیادی را تجربه کرد، بیش از یک دالر در هر بشــکه 
کاهــش یافتند. بهای معامات نفت برنــت با یک دالر و ۱۰ 
سنت معادل ۱.۵ درصد کاهش، در ۷۳ دالر و ۴۳ سنت در هر 
بشکه بسته شد. بهای وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک 
دالر و ۱۷ ســنت معادل ۱.۶ درصد کاهش، در ۷۲ دالر و ۲۰ 

سنت در هر بشکه بسته شد.

پژوهشگران بررسی کردند
تاثیر کرونا در مصرف برق

پژوهشگران با انجام یک مطالعه مروری، تاثیر همه گیری کرونا را بر میزان 
مصرف برق در ایران و جهان، بررســی کردند.به گزارش ایســنا، شــیوع 
ویروس کووید-۱۹ در مدت کوتاهی جهان را تحت الشــعاع خود قرار داد 
و در حال حاضر با گذشــت بیش از یک ســال، درگیری با بیماری ادامه 
دارد. شیوع این ویروس تاثیرات مختلفی بر زندگی افراد و کشورها داشته 
و بخش انرژی نیز از این موضوع مســتنثنی نبوده است.بر همین اساس؛ 
پژوهشگران با انجام یک مطالعه مروری، تاثیر همه گیری کرونا را بر میزان 
مصرف برق در ایران و جهان، بررسی کردند.بررسی یافته های این مطالعه 
حاکی از این اســت که تأثیر ویــروس کرونا بر صنعت برق ایران و جهان 
قابل توجه بــوده و این تأثیر در عرصه های مختلــف عرضه و تقاضا قابل 
مشاهده است.در این مطالعه آمار مصرف برق در کشورهای ایران، آمریکا، 
چین و هند و برخی کشورهای اروپایی در دوران شیوع ویروس کرونا مورد 
بررسی قرار گرفت. با استناد به تحلیل های صورت گرفته در این مقاله که با 
استفاده از آمار در دسترس، انجام شده است، می توان نتیجه گیری کرد که 
تأثیر کرونا بر تقاضای برق در یک دوره کوتاه، یک روند کاهشی داشته و 
این کاهش مصرف برق عواقب نامطلوب اقتصادی در برداشته است.در این 
مطالعه، بررسی تغییرات مصرف روزانه برق در ایران در ایام شیوع ویروس 
کرونا و مقایســه آن با دوره متناظر ســال گذشته نشان داد که برداشتن 
محدودیت فعالیت ها با لغو قرنطینه، مجدداً باعث بازگشت تقاضای برق به 
روال قبل شده است و حتی در مصرف برق شاهد پیک های زودرس حدود 
۵۳ هزار مگاوات در ۱۰ روز اول خردادماه ۱۳۹۹ بوده ایم که کارشناسان 
یکی از دالیل اصلی آن را تغییر الگوی مصرف در اثر شیوع ویروس کرونا 
می دانند. وقوع این پیک های پیش بینی نشده در مصرف برق عواقب خاصی 
در مدیریت عرضه و تقاضای برق و خسارات مربوط به آن را به همراه دارد.

بررسی آمار برق مصرفی روزانه در شهر نیویورک در آمریکا و کشور ایتالیا 
در اروپا نشــان داد که در دوران قرنطینه دیگر کشوها نیز همچون ایران 
بــا کاهش مصرف برق روبه رو بوده اند اما بــا حذف قرنطینه مصرف برق 
به حالت نرمال خود بازگشــته است.در این مطالعه عنوان شده است که 
معاونت پژوهشــی و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران در گزارشی 
تحلیلی آماری »اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر صنعت برق و راهکارهای 
مقابله با آثــار منفی آن و راه حل های جهش تولیــد در صنعت برق« را 
بررســی کرده است. بر اســاس این گزارش، ویروس کرونا از پنج مجرای 
»زیان وارده بر پروژه های احداث صنعت برق«، »زیان وارده بر شرکت های 
زنجیره تامین صنعت برق«، »زیان وارده بر صادرات و واردات صنعت برق«، 
»ناپایداری شبکه و بروز خاموشی« و »تشدید مشکات نقدینگی و شدت 

زنجیره بدهی ها« به اقتصاد برق صدمه وارد خواهد کرد.
پژوهشــگران این مطالعه می گویند: می توان چنین نتیجه گیری کرد که 
ویروس کرونا بیشترین تأثیر را در دوران قرنطینه بر مصرف برق گذاشته 
اســت و با حذف قرنطینه این تأثیر بسیار کم شــده است.این محققان 
معتقدند؛ با وقوع موج های بعدی شــیوع کرونــا و اعمال محدویت های 
قرنطینــه احتمالی بروزکاهش های مجدد در مصــرف برق، دور از انتظار 
نخواهــد بود که این امر باید در مدیریت شــبکه برق مد نظر قرار گیرد.

در انجام این تحقیق کیمیا عطوفت شمسی، سها قانع، روژین قائم مقامی، 
هلیا هداتی و اشکان عبدالی سوسن؛ پژوهشگران دانشکده منابع طبیعی و 
محیط زیست دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات تهران، مشارکت 
داشــتند.یافته های این مطالعه بهار سال جاری به صورت مقاله علمی با 
عنــوان »تاثیر ویروس کرونا بر روی مصرف بــرق در ایران و جهان« در 

نشریه روش های هوشمند در صنعت برق، منتشر شده است.

 مداخله روسیه برای نجات توافق
 اوپک پالس

ســه منبع آگاه در اوپک پاس اعام کردند روســیه تاشــها برای رفع 
اختاف میان عربســتان سعودی و امارات متحده عربی و کمک به انعقاد 
توافق برای افزایش تولید نفت در ماههای آینده را پیش می برد.به گزارش 
ایسنا، اختاف میان دو متحد قدیمی در منطقه خلیج فارس و عضو اوپک 
هفته گذشته علنی شد. ابوظبی با پیشنهاد افزایش تولید دو میلیون بشکه 
در روز نفت از اوت تا دسامبر سال ۲۰۲۱ موافقت کرد اما مخالف تمدید 
مدت اجرای توافق محدودیت عرضه تا پایان سال ۲۰۲۲ است و خواستار 
مذاکره در این خصوص در زمان دیگری شد اما ریاض حاضر نیست با این 
خواســته موافقت کند.این اختاف کم سابقه باعث شد پس از چند روز 
مذاکره، نشست وزیران انرژی گروه اوپک پاس در روز دوشنبه لغو شود 
و تاریخ نشست بعدی این گروه اعام نشد.این تولیدکنندگان اعام کرده 
انــد به موقع درباره تاریخ دیــدار آتی خود تصمیم خواهند گرفت و هیچ 
ســیگنالی درباره این که آیا مصالحه ای در روزهای آینده صورت خواهد 
گرفت، نگفته اند.ســه منبع آگاه در اوپک پاس به رویترز گفتند: مسکو 
که خواهان باال بردن سطح تولید نفت است، پشت صحنه در تاش برای 
بازگرداندن ریاض و ابوظبی به پای میز مذاکره و یافتن مسیری برای توافق 
اســت. روسیه روابط سیاســی و اقتصادی قوی با هر دو کشور عربستان 
ســعودی و امارات متحده عربی دارد.یکی از این منابع از ســمت روسیه 
گفت: آنها زمان برای رســیدن به یک تصمیم را دارند و امید می رود که 
هفته آینده دیدار کرده و توافقی حاصل کنیم. دو منبع آگاه دیگر گفتند 
که کویت هم در تاش برای آشــتی دادن دو کشور و حل اختاف میان 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی است.کاخ سفید سه شنبه هفته 
جــاری اعام کرد آمریکا به دقت مذاکرات اوپک و متحدانش را رصد می 
کند و مکالمات رده باالیی با مقامات در عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی داشــته اســت.دو منبع آگاه دیگر در اوپک گفتند: هیچ پیشرفتی 
در مذاکرات وجود نداشــته و هیچ تاریخی برای نشست جدید پیشنهاد 
نشده اســت.امارات متحده عربی خواستار تغییر تولید مبنای این کشور 
شــده که کاهش تولید بر اساس آن محاسبه می شود اما این درخواست 
مورد موافقت عربستان سعودی قرار نگرفته است. ابوظبی پیشنهاد کرده 
که سطح تولید آوریل سال ۲۰۲۰ به عنوان مبنای جدید تولید برای این 
کشور در نظر گرفته شــود اما ریاض بر این باور است که چنین تغییری 
ممکن است روی پایبندی اعضای دیگر به تولید مبنای تعیین شده برای 
آنها تاثیر بگذارد به خصوص که در آوریل ســال ۲۰۲۰ در نتیجه جنگ 
قیمت میان عربســتان سعودی و روسیه بسیاری از کشورها تولیدشان را 
افزایش داده بودند.بر اساس گزارش رویترز، اوپک پاس سال گذشته در 
ابتدای بحران همه گیری کوویــد ۱۹ با محدودیت عرضه به میزان ۹.۷ 
میلیون بشکه در روز معادل حدود ۱۰ درصد از تولید جهانی موافقت کرد 
و این محدودیت با بهبود تقاضا به مرور تسهیل شده و اکنون به حدود ۵.۸ 

میلیون بشکه در روز رسیده است.

 وزیر نیرو: در شرایط فعلی
 خاموشی نداریم

وزیر نیرو گفت: همه نیروگاه ها در مدار هستند و با ظرفیت کامل برق تولید 
می کنند و در شرایط فعلی خاموشی نداریم.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
رضا اردکانیان گفت: نیاز مصرف روز پنجشنبه برق بیش از ۶۳ هزار و ۹۹۹ 
مگاوات بود، اوج بار روز چهارشــنبه ۶۵ هزارمگاوات و در روز سه شنبه ۶۶ 
هزار مگاوات بود و پنجشــنبه هفته گذشته اوج بار شبکه حدود ۶۶ هزار و 
۳۰۰ مگاوات بود که ۴۰ درصد آن را دستگاه های سرمایشی استفاده کردند.

اردکانیان گفت: گاهی اتفاق های پراکنده که در کشــور رخ می دهد موجب 
قطعی برق است، یکی از آن ها در منطقه تهرانپارس تهران رخ داد که بر اثر 
آن یکی از ترانسفورموتور های ۴۰۰ کیلووات دچار حریق و موجب خاموشی 

شد و نیرو های وزارت نیرو برای رفع مشکل بافاصله وارد عمل شدند.
وزیــر نیرو با بیان این که در شــرایط فعلی خاموشــی نداریــم، گفت: با 
رخداد های غیرقابل پیش بینی مواجه شــدیم، بطور مثال از اواخر خرداد 
تا اواســط تیر، نیروگاه اتمی بوشهر از مدار خارج شد و هر روز ۲۴ میلیون 
کیلووات ساعت انرژی را از دست دادیم.اردکانیان گفت: در مدتی که فعالیت 
نیروگاه بوشــهر متوقف شده بود، روزانه ۲۴ میلیون کیلووات ساعت انرژی 
از دسترس خارج می شد، اما با تاش دست اندرکاران سازمان انرژی اتمی، 
این نیروگاه به مدار تولید بازگشــت.وزیر نیرو گفت: همکاری صنایع بزرگ 
با صنعت برق باعث کاهش بار مصرفی شد و فشار زیادی از شبکه برداشته 
گردیــد.او گفت: صنایعی که در این مدت انرژی مصرف نکنند، در آینده به 
همین اندازه، برق رایگان دریافت خواهند کرد.وزیر نیرو در ستاد فرماندهی 
اوج بار تابستان ۱۴۰۰ هم گفته است: شبکه برق کشور در وضع پایدار است 
و باید همه تاشها بر حفظ پایداری شبکه سراسری و کاهش خاموشی های 

بخش خانگی بکار گرفته شود.

اداره اطاعات انرژی آمریکا:
 کاهش تولید نفت آمریکا امسال 

محدودتر خواهد بود
اداره اطاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱ 
به میزان ۲۱۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۱۱.۱۰ میلیون بشکه در 
روز می رســد که کاهش کمتری در مقایسه با پیش بینی قبلی ۲۳۰ هزار 
بشکه در روز اســت.به گزارش ایسنا، قیمتهای نفت تحت تاثیر محدودیت 
عرضه اوپک و متحدانش، به باالترین حد در حدود سه سال اخیر صعود کرده 
اند. این افزایش باعث شده است بعضی از تولیدکنندگان آمریکایی فعالیت 
حفاری را افزایش دهند و شمار دکلهای حفاری در ژوئن برای یازدهمین ماه 
متوالی افزایش پیدا کرد؛ هر چند که کوچکترین افزایش ماهانه را از سپتامبر 
سال ۲۰۲۰ داشت.اداره اطاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد تولید جهانی 
نفت در ماههای آینده تا حدود زیادی از ســوی اعضای اوپک پاس افزایش 
بیشــتری در مقایسه با مصرف جهانی نفت پیدا خواهد کرد. در گزارش این 
آژانس آمده اســت: ما انتظار داریم افزایش تولید، برداشت مستمر از ذخایر 
جهانی را که عمدتا در ســال گذشــته روی داد، کاهش دهد و قیمتها در 
ســطوح فعلی مانده و میانگین آن در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به ۷۲ دالر در 
هر بشکه می رسد.طبق پیش بینی اداره اطاعات انرژی آمریکا، رشد تولید 
اوپک پاس به همراه تولید نفت شیل آمریکا و مناطق دیگر از رشد مصرف 
جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ پیشی گرفته و باعث کاهش قیمتهای نفت می 
شــود. انتظار می رود تولید نفت آمریکا در ســال میادی آینده به ۱۱.۸۵ 
میلیون بشــکه در روز برسد که باالتر از ۱۱.۱۰ میلیون بشکه در روز تولید 
پیش بینی شــده برای سال ۲۰۲۱ است.این آژانس پیش بینی کرد مصرف 
نفت و سایر سوختهای مایع آمریکا ۱.۵۲ میلیون بشکه در روز رشد کرده و 
به ۱۹.۶۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با پیش بینی قبلی 
۱.۴۹ میلیون بشکه در روز برسد. همچنین پیش بینی کرد تقاضای آمریکا 
در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱.۰۴ میلیون بشکه در روز رشد کرده و به ۲۰.۶۸ 
میلیون بشکه در روز برسد در حالی که پیش بینی قبلی رشد تقاضا به میزان 
یک میلیون بشکه در روز بود.بر اساس گزارش رویترز، طبق پیش بینی اداره 
اطاعات انرژی آمریکا، مصرف سوختهای مایع در سطح جهانی سال میادی 
آینده ۳.۷ میلیون بشکه در روز رشد کرده و به ۱۰۱.۴ میلیون بشکه در روز 

می رسد که از سطح مصرف سال ۲۰۱۹ عبور خواهد کرد.

جدیدترین نظرســنجی پاتس نشان 
داد اوپک و متحدانــش در ژوئن ۵۴۰ 
هزار بشــکه در روز به تولیدشان اضافه 
کردند.به گزارش ایسنا، نظرسنجی اس 
اند پی گلوبال پاتس نشــان داد اوپک 
که متشــکل از ۱۳ کشــور عضو است 
در ژوئن ۲۶.۱۹ میلیون بشــکه در روز 
نفت تولید کرد که ۴۸۰ هزار بشکه در 
روز باالتر از مه بود و عمده این افزایش 
مربوط به احیای تدریجی کاهش تولید 
داوطلبانه عربستان ســعودی است. ۹ 
کشــور تولیدکننده متحد اوپک شامل 
روسیه در ژوئن مجموعا ۱۳.۲۷ میلیون 
بشکه در روز نفت تولید کردند که ۶۰ 
هزار بشــکه در روز باالتــر از مه بود.با 
وجود افزایش تولید، سهمیه باالتر تولید 
بــرای این ماه به معنای آن بود که نرخ 
پایبنــدی به توافــق محدودیت عرضه 
اوپــک پاس به ۱۱۰.۶ درصد در ژوئن 
در مقایسه با ۱۱۱.۴۵ درصد در ماه مه 
رسید.این گروه در دو ماه گذشته ۹۷۰ 
هزار بشکه در روز به تولیدش افزوده که 
در راستای تسهیل تدریجی محدودیت 
عرضه بــه منظور تامیــن تقاضای رو 
به رشــد برای نفت انجام شــده است.

اما اختاف میان عربســتان سعودی و 
امارات متحــده عربی که مانع تصویب 
افزایش تولید به میزان دو میلیون بشکه 
در روز در فاصله اوت تا دســامبر سال 

۲۰۲۱ شده، ممکن است به اتحاد اوپک 
پاس پایان دهد. این اختاف با وجود 
مذاکراتی که در یک هفته گذشــته در 
جریان بود، حل نشد و در نتیجه سهمیه 
تولید پس از ژوییه بدون تغییر می ماند 
و به کمبود شدیدتر عرضه در تابستان 
دامن خواهد زد. اما از سوی دیگر بعضی 
از تحلیلگران می گویند اختاف مذکور 
ممکن است به نرخ پایبندی پایینتر به 
محدودیت عرضه و حتی جنگ قیمت 
منتهی شــود.مذاکرات وزیــران انرژی 
گروه متوقف شــده و امــارات متحده 
عربی حاضر نیست از موضع خود کوتاه 
بیایــد و موافقتش با تمدید محدودیت 
عرضه تا پایان سال ۲۰۲۲ را به موافقت 
با تعیین مبنــای تولید باالتر برای این 
کشور مشــروط کرده است. عربستان 
ســعودی هم اصرار دارد کــه افزایش 
تولیــد تا پایان امســال و تمدید مدت 
توافــق باید با همدیگر مذاکره شــوند.

طبق یافته های نظرســنجی پاتس، 
تولید عربستان سعودی در ژوئن ۴۷۰ 
هزار بشــکه در روز افزایش یافت و این 
کشور ۸.۹۷ میلیون بشکه در روز نفت 

تولید کرد و تولیــدش همچنان ۳۷۷ 
هزار بشــکه در روز پایین سقف تولید 
رســمی ۹.۳۴۷ میلیون بشکه در روز 
ماند. صادرات این کشور در ژوئن اندکی 
کاهش یافت اما مصرف پاالیشگاهی به 
دلیل تقاضای فصلی، رشد چشمگیری 
پیدا کرد.عربســتان سعودی قرار است 
در ژوییــه ۴۰۰ هزار بشــکه در روز از 
تولیدش را احیا کند و با خاتمه کاهش 
تولید داوطلبانه این کشور، نرخ پایبندی 
اوپک پاس به پیمان محدودیت عرضه 
به ۱۰۷.۳۸ درصد کاهش پیدا می کند.

در این بین، نرخ پایبندی کشــورهایی 
مانند روســیه، عراق و نیجریه به لطف 
سهمیه های تولید ســخاوتمندانه تر، 
بهبود یافت. نرخ پایبندی روســیه در 
ژوئن ۹۷ درصد بــود که باالترین نرخ 
پایبنــدی ماهانه از فوریه بــود. تولید 
این کشــور به ۹.۵۱ میلیون بشکه در 
روز رســید که نســبت به ماه پیش از 
آن تغییری نداشــت. با وجود افزایش 
صــادرات، تولید این کشــور به دلیل 
مسدود شدن برخی از خطوط لوله نفت 
برای تعمیرات، ثابت ماند.نرخ پایبندی 

عــراق به توافق در ژوئن به ۱۰۲ درصد 
افزایش یافت. تولید این کشور به دلیل 
صادرات کمتر و کاهش ســطح ذخایر، 
به ۳.۹۴ میلیون بشــکه در روز رسید.

نیجریه که بزرگترین تولیدکننده نفت 
آفریقاســت در ژوئن بزرگترین کاهش 
تولید را داشت و ۱.۴۸ میلیون بشکه در 
روز نفت تولید کرد که پایینترین میزان 
از ژانویــه بود. برخــی از میادین نفتی 
بزرگ این کشــور به دلیل مشــکات 
فنی یــا تعمیرات، پایینتــر از ظرفیت 
کامل فعالیت کردند.تولید ایران، لیبی و 
ونزوئا که از مشارکت در توافق کاهش 
تولید معاف هستند در ژوئن جمعا ۷۰ 
هزار بشــکه در روز افزایش یافت.ایران 
ماه میادی گذشته ۲.۴۸ میلیون بشکه 
در روز نفــت تولید کرد کــه ۵۰ هزار 
بشــکه در روز در مقایسه با مه افزایش 
داشت و باالترین سطح تولید از آوریل 
سال ۲۰۱۹ بود. تولید نفت لیبی با ۱۰ 
هزار بشــکه در روز افزایــش، به ۱.۱۶ 
میلیون بشکه در روز و تولید ونزوئا با 
۱۰ هزار بشکه در روز افزایش، به ۵۵۰ 

هزار بشکه در روز رسید.
نظرســنجی پاتس بر اســاس برآورد 
تولید چاهها و نظرســنجی از مقامات 
صنعت نفت، معامله گران و تحلیلگران 
و همچنیــن بازبینی آمار کشــتیرانی، 

ماهواره ای و ذخایر تهیه می شود.

 تولید نفت اوپک پالس
 افزایش یافت

قبل از شــروع فصل بهار زمزمه هــای کمبود برق 
در کشــور به گوش می رســید و در نهایت پیش از 
شروع تابستان خاموشیها آغاز شد. علل این خاموشی 
نبود نیروگاه های برق آبی، افزایش مصرف و حضور 
یک مهمان ناخوانده به نام رمز ارزها معرفی شد اما 
راه حل چیســت؟به گزارش ایســنا، پیش از شروع 
تابستان، خاموشی های بدون برنامه، تهران و استان 
های دیگر را فراگرفت. هرچنــد که بعد از تحمیل 
چند دوره خاموشی جداولی منتشر شد اما گاها دیده 
می شود که این جداول نیز چندان با خاموشی های 
تحمیلی مطابقت ندارد که البته ســخنگوی صنعت 
بــرق علت این عدم تطبیق را وقوع حادثه و افزایش 
مصرف اعام کرده اســت.آنطور که کارشناسان می 
گویند، افزایش مصرف برق طی ســال های اخیر و 
عدم توسعه شبکه برق رسانی به دلیل تحریم های 
ظالمانه و کاهش بارندگی ها نســبت به سال های 
گذشته مشکاتی را برای صنعت برق به وجود آورده؛ 
تــا جایی که اکنون دیگری خبری از تولید ۱۲ هزار 
مگاوات برق آبی ها در کشــور نیست و این عدد به 
نزدیک صفر رســیده است.از سوی دیگر فرسودگی 
تجهیزات برق باعث افزایش هفت درصدی هدررفت 
برق شــده اســت. همچنین گرمای زودرس و بی 
سابقه در کشور از دالیل مصرف بیشتر برق شناخته 
شــده است. در این میان نمی توان وجود ماینرهای 
غیرمجاز در کشــور برای تولید رمــز ارزها را نادیده 
گرفت. البته تــا کنون تعداد قابــل توجهی از آنها 

توسط نهادهای ذیربط شناسایی و کشف شده است 
امــا همچنان به عنوان یکی از معضات صنعت برق 
شناخته می شوند.از سویی دیگر افزایش مصرف برق 
در اثر بیماری کرونا طی ۱۸ ماه گذشــته نیز برای 
قرمز شدن شــرایط بی تاثیر نبوده است. همچنین 
رعایت نشــدن الگوی مصرف برق در سراسر کشور 
و افزایــش بی رویه مصــرف در حــوزه آب و برق 
موضوعاتی هســتند که نمی توان ســاده از آن ها 
عبور کرد. در این میان باید توجه داشــت که لجام 
گســیختگی در برخی بخش های صنعت آب و برق 
کشور و عدم اجرای تعهدات الزم در توسعه شبکه به 
میزان تعیین شده ساالنه نیز نقش مهم و اساسی در 
بروز خاموشــی های اخیر دارد که باید بیشتر مورد 

توجه صنعت برق قرار گیرد.

راه حل چیست؟
حال که این نواقص و مشــکات وجود دارد، باید به 
دنبال راه حل خاصی بود. طبق گفته کارشناسان، 
کاهش مصرف برق از ســوی نهادها و دستگاه هایی 
همچون مراکز و پادگانهای تحت مدیریت ستاد کل 
نیروهای مســلح و وزارتخانه هایی همچون نفت که 
می توانند در صورت مدیریت مصرف و اســتفاده از 
ژنراتورهای برق، حجم میزان مصرف در دو ماه آینده 
را تا سقف ۴۰۰۰ مگاوات کاهش دهند، عامل موثری 
در این راستاست.مدیریت مصرف در حوزه ی صنایع 
که با ورود معاون اول ریاست جمهوری و وزارت نیرو 

اعمال شــد می تواند در این مهم نقش داشته باشد. 
همچنیــن کاهش مصرف برق از طریق کم کردن و 
خاموشی تعدادی از دستگاه های سرمایشی در کلیه 
ادارات و دوایر دولتی، بانک ها، شهرداری ها و نظایر 
آنها می تواند تاثیر گذار باشد. در شرایط حال حاضر 
دیگر نیازی نیست کارمندان بانک طبق پروتکل های 
تشــریفات بانکی با کت و لباس فرم پشت گیشه یا 
میز کار بنشینند و مجبور باشند به جای روشن نگه 
داشتن یک دستگاه سرمایشــی، دو یا سه دستگاه 
را روشــن نگه دارند! نکته دیگــری که می تواند در 
ایــن میان تاثیر ویژه ای در دور زدن خاموشــی ها 
داشته باشد، این اســت که شهرداری ها در سراسر 
کشــور اهتمام الزم را داشته باشند و روشنایی کلیه 
معابر، خیابان ها، پارک ها و مکان های عمومی را به 
یک سوم تا نصف کاهش بدهند؛ از خاموشی مطلق 
اجتناب شــود، اما روشنایی ها به نصف کاهش یابد.

همچنین  وزارت راه و شهرســازی اقدام به کاهش 
روشــنایی جاده ها و اتوبان هایی کند که به نصف 
و حداقل رســاندن آنها باعث ایجاد مخاطرات جاده 
ای نشــود. کلیه اماکن مذهبی نیز سطح روشنایی 
خود را به نصف و کمتر از نصف برسانند.با انجام این 
کارها تحمل خاموشی یک نوبت در روز برای مردم 
نه تنها ســاده و قابل تحمل خواهد شد، بلکه شاهد 
کاهــش مصرف برق خانگی به صورت خودجوش از 
سوی مردم خواهیم بود و دیگر نیازی به قطعی برق 

نیز نخواهد بود.

چند راه حل ساده برای جلوگیری از خاموشی
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گزیده خبر رزم حسینی مطرح کرد

 واردات خودرو باید آزاد شود
در پی بحث های اخیر پیرامون معادن و موضوع آزادســازی آن ها، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ضمن پرداختن به موضوع آزادسازی ۶۰۰۰ معدن حبس شده و گذاری آن ها از 
طریق مزایده، بر اجرای قانونی مزایده ها طبق مقررات قانونی و برحسب مطالبه مسئولین 
نظام، نمایندگان مجلس و فعاالن معدنی تاکید کرد.به گزارش ایسنا، علیرضا رزم حسینی 
با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری در تشــریح و شفاف سازی موضوع آزادسازی 
و مزایده ۶۰۰۰ معدن و محدوده معدنی که به لحاظ زمانی ُشــبه  برانگیز شــده است، 
ضمن اشــاره به زمان انتخاب وی در ســمت سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( در سال گذشته، اظهار کرد: بنده زمانیکه وارد مسئولیت شدم، یکی از مطالبات 
جدی فعاالن اقتصادی، نمایندگان مجلس و پیش از آن مقام معظم رهبری، فعال سازی 
معادن کشور بود. از جمله برنامه های ارائه شده به مجلس، واگذاری مجدد معادن حبس 
شــده، راکد و غیرفعال طبق قانون و از مسیر قانونی به فعاالن جدید بود.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت افزود: از آبان ماه ســال گذشته مطالعات آغاز شد و تیم های تخصصی 
در وزارت صنعت با همکاری تشــکل های بخش خصوصی همچون خانه معدن و سایر 
دست اندرکاران، بر اساس آیین نامه شورای عالی معادن کشور طرحی را آماده کردند.وی 
خاطر نشان کرد: معدن هایی وجود داشتند که به نام اشخاصی مقیم کشورهای خارجی 
بوده که خودشــان یا نمایندگان آن ها در ایران ثبت نام کرده و هرساله حقوق دولتی را 
هم پرداخت می کردند. طی بازدیدی که هفته گذشته از یکی از معدن های مس خراسان 
رضوی داشــتیم با معدنی مواجه شــدیم که به گفته صاحب آن، ۳۵ سال پیش به نام 
فردی ثبت و سه سال پیش از وی خریداری شده و در حال حاضر فعال است؛ لذا این ها 

مواردی دارای اهمیت برای کشور هستند.

اجازه ندادیم حتی یک معدن بدون مزایده واگذار شود
رزم حسینی ضمن تاکید براینکه معادن جزو انفال هستند و بایستی فعال باشند، گفت: 
تیم کارشناسی تشکیل و مقدمات فراهم شد و وفق مقررات بر اساس سامانه ستاد )مربوط 
به دولت الکترونیک( موضوع طبق مزایده دنبال می شود. حدود ۶۰۰۰ معدن شامل پروانه 
اکتشــاف، پروانه بهره برداری یا محدوده معدنی به صورت مزایده قانونی و کامال شــفاف 
رســیدگی شد. حتی یک مورد هم نداشــتیم که بدون مزایده برگزار شود. این موضوع 
پیــش از انتخابات بود و ارتباطی هم با موضوع انتخابات نداشــت و وظیفه ذاتی وزارت 
صمت در پایان دولت بود.این مقام مســئول با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۴۰۰ تا 
۲۵۰۰ معدن به مزایده رفته و برای الباقی هنوز متقاضی اعالم نشــده است، گفت: نکته 
مهم اینجاست عالوه  براینکه معدنی فعال می شود، از مجوزفروشی نیز جلوگیری می شود. 
ضمن اینکه معدن راکدی که در اختیار افراد در نقاط مختلف بوده که به هرحال دارای 
منفعت و صاحبان معادن بودند، طبق قانون بایســتی خریداری می شده است که کار به 
درســتی صورت گرفت و نه تنها هیچگونه شبهه  ای در آن نیست، بلکه یکی از افتخارات 
نظام جمهوری اســالمی در این مقطع بوده اســت. کسی جرئت نمی کرد به این معادن 
دست بزند؛ اما زمانی که شجاعانه اقدام می شود، حاشیه های اینچینی نیز ایجاد می شود.

می توانستیم انجام ندهیم؛ کسی از کار نکردن مواخذه نخواهد شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: آزادسازی معادن اقدام شجاعانه و خردمندانه 
بود؛ در صورتیکه می توانســت اقدامی هم صورت نگیرد؛ اتفاقی هم رخ نمی داد و کسی 
هم از جهت کار نکردن مواخذه نمی شــد! همه مســئوالنی که کار می کنند، عده ای بر 
کار آن ها ایراداتی وارد می کنند.رزم حســینی در پاسخ به این سوال که آیا در این اقدام، 
از نظرات دولت بعدی هم بهره گرفته شــده است؟ اظهار کرد: زمانیکه در خرداد ماه و 
پیش از انتخابات، کار آغاز و مزایده ها برگزار شــد، دولت سیزدهم مشخص نبود. البته 
در دیدار با آیت  اهلل رئیســی، گزارشــی ارائه شــده و در هفته آینده نیز دیداری مجدد 
صورت خواهد گرفت. وزیر صمت ضمن تاکید براینکه در بخش معادن شک و شبهه ای 
در کار نیســت و بسیار اقدام ارزنده ای صورت گرفته است، تصریح کرد: بحثی مبنی بر 
معدن فروشــی مطرح شد؛ در صورتیکه این اقدام  معدن فروشی نیست و در این رابطه 
پولی دریافت نمی شود. این کاری که انجام می شود ریل گذاری برای دولت بعدی است 

تا دولت بعدی بر اســاس این ریل گذاری معادن واگذار شده ضمن حضور دستگاه های 
نظارتی کار را پیش ببرد.  

وزارت صمت بنگاه سیاسی نیست؛ بنگاه اقتصادی است
رزم حســینی با بیان اینکه وزارت صمت یک بنگاه سیاســی نیســت؛ بلکه یک بنگاه 
تخصصی- اقتصادی اســت، گفت: ما بایســتی به وظیفه ذاتی خود عمل کنیم. اگر در 
آینده از ما سوال شود که چرا ترک فعل صورت گرفته یا چرا ۶۰۰۰ معدن واگذار نشده 
است، چه پاســخی می توان داد؟! دستگاه قضا مختار است تا هر دستوری را بدهد؛ لذا 
باید طبق قانون عمل کرد.روز چهارشــنبه، سعید عمرانی -معاون قضائی دادستانی کل 
کشور- از صدور بخشنامه به دادستانی ها استان های سراسر کشور برای ممانعت از مزایده 
گذاشتن معادن از سوی دولت کنونی، خبر داده بود.در ادامه این گفت وگوی تلویزیونی، 
ضمن اشاره مجری برنامه به عدم موافقت بخش خصوصی و تشکل ها همچون کمیسیون 
معادن اتاق بازرگانــی ایران، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی و 
بیان واگذاری مشــکوک ۳۰ درصد معادن کشــور در روزهای پایانی دولت یا واگذاری 
معدن ســرب به اسم معدن آهک و اظهارات معاون ســابق امور معادن وزارت صمت، 
خواســتار شفاف ســازی  موضوع از وزیر صنعت، معدن و تجارت شد که در این زمینه 
وزیر صمت تصریح کرد: خانه صنعت و معدن به نمایندگی از فعاالن حوزه معدن، عضو 
شــورای عالی معادن و... در جلسات حضور دارند که ارتباطات خوبی با معاونت معدنی 
وزارتخانه دارد و با مشــورت آن ها، کاری قانونی صورت پذیرفته است. واژه »مشکوک« 
مناسب نیست و بار حقوقی  دارد.این مقام مسئول مجدد تاکید کرد: مزایده های قانونی 
وفق مقررات طبق مطالبات مسئولین نظام، نمایندگان مجلس و بسیاری از فعاالن این 
حوزه صورت گرفته اســت. زمانیکه قرار است مقابل »مافیای معادن« ایستاد و از رانت 
جلوگیری کرد، بسیاری از فضای رسانه سواستفاده می کنند؛ در صورتیکه بایستی با مردم 

شفاف صحبت کرد. برگزاری مزایده چه رانتی می تواند داشته باشد؟  

از محل مزایده ها برای واگذاری معادن، هیچ پولی به خزانه دولت واریز نشده 
است

رزم حسینی در پاسخ به اینکه از تعداد مزایده های برگزار شده چه مبلغی به خزانه وارد 
شده است؟ گفت: هیچ مبلغی وارد خزانه نشده است؛ بلکه برگ بانکی ضمانت نامه برای 
شــرکت در مزایده وجود دارد. مردم بدانند که این مزایده بدین صورت است که پروانه 
اکتشافی که بطور مثال ۴۰ ســال پیش توسط شخصی اخذ شده، وارد مزایده شرکت 
شــده و در معرض مزایده قرار می گیرد و پولی ردوبدل نمی شود. اتفاقا مبالغ در دولت 
بعدی اخذ و وارد خزانه دولت خواهد شــد که ممکن است حدود یکسال زمان ببرد.وی 
خاطرنشان کرد: این مزایده در ۳۱ استان برگزار می شود و توسط تمامی ادارات استان ها، 
اطالع رسانی ها صورت گرفته اســت. اطالعات مربوط به معادن هم در اداره کل صنایع 
موجود است و فعاالن می توانند مراجعه و اطالعات مورد نظر را کسب کنند. همچنین از 
طریق سامانه مربوط به دولت هم در مزایده شرکت کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در رابطــه با اولویت برندگان مزایده ها به جهت دارا بــودن اهلیت برای کار در حوزه یا 
تمول مالی افراد، گفت: براساس منطق هر دو مسئله )اهلیت فنی و اهلیت مالی( در کنار 
هم دارای اهمیت است. همه ضوابط در کمیته ای که در شورای عالی معادن سال هاست 
و اهلیت فعاالن معدنی را تشــخیص می دهد مورد بررسی قرار می گیرد. امتیازبندی ها 
توســط تیمی کارشناســی صورت می گیرد که اهلیت متقاضایان را بررســی و تعیین 
می کند. ضمن اینکه در زمان برگزاری مزایده ها نیز دستگاه های نظارتی حضور دارند و 
طبق تشخیص خود برنده را مشخص می کنند.رزم حسینی در ادامه در رابطه با شائبه ای 
که در موضوع افزایش ارزش ضمانت نامه های شــرکت درمزایده از ۳۰ میلیون تومان به 
۵۰۰ میلیون تومان  وجود دارد و ســبب شده که جوانان با انگیزه که برای فعالیت در 
حــوزه معدن انرژی دارند، نتوانند در این مزایده شــرکت کنند، تصریح کرد: این ۵۰۰ 
میلیون تومان مربوط به صنایع فلزی است. شخصی که می خواهد در حوزه سنگ آهن 
فعالیت کند بایستی از توانایی مالی هم برخوردار باشد. برای تاسیس یک واحد کنسانتره 

حداقل ۷۰۰میلیارد تومان سرمایه نیاز است اما برای معادنی همچون سنگ های تزیینی 
۱۰۰ میلیون تومان ضمانت نامه تعیین شده است یا برای معادن شن و ماسه ضمانت نامه 
۳۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. ۵۰۰ میلیون تومان برای فعاالن در حوزه 
سنگ آهن عددی نخواهد بود؛ ضمن اینکه پولی وارد نمی شود بلکه ضمانت نامه ای است 

که افراد دارای اعتبار با ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه دریافت می کنند.

اجرای 10 هزار و 40 مگاوات موافق نامه شــرکت های بزرگ فوالدی و وزارت 
صمت برای تکمیل برق صنایع

وزیــر صنعت، معدن و تجــارت در رابطه با حوزه برق نیز اظهار کــرد: در حال حاضر 
واحدهــای صنعتی حدود ۲۰۰۰ هزار مگاوات نیروگاه دارند و برای تکمیل برق صنایع، 
۱۰ هزار و ۴۰ مگاوات با شــرکت های فوالد مبارکه، فوالد  خوزستان، گل گهر، چادرملو 
و شرکت ملی مس ایران موافقت نامه طبق خواسته خود شرکت ها آماده شده است. هر 
لحظه که مجوزهای الزم از سوی وزیر نیرو صادر شود، بالفاصله کار اجرایی آغاز خواهد 
شد.رزم حسینی با بیان اینکه ما به عنوان سرمایه گذار و تامین کننده برق صنایع کشور 
متاسفیم که بخاطر برق، واحدهای تولیدی تعطیل می شوند. ما نمی توانیم تولید کشور 
را متوقف کنیم. کارخانه های ما در ۲۵ رشته فعال هستند.این مقام مسئول در رابطه با 
محدودیت استفاده از برق صنایع پرمصرف همچون فوالد و سیمان باتوجه به بازارهای 
داخلی و صادراتی آن ها، اظهار کرد: قطعا صنایع از این جهت آســیب خواهند دید اما 
امنیت ملی کشــور در اولویت اســت. برق برخی از خانه ها و بیمارســتان ها در اولویت 
هستند. لذا برق حوزه صنعت قابل مدیریت است. از صنایع خواسته شده طی هفته های 
پیش رو، زمان تعمیرات و تعطیالت کارخانه ها باشد تا به صنعت برق کشور کمک شود 
.وی افزود: عالقمند نیستیم یک شیفت کاری کارخانه ها تعطیل شود اما به هرصورت 
همکاری ها الزم اســت. صنایع دو شب گذشــته ۲۸۰۰ مگاوات به شبکه برق داده اند. 
بامدیریتی که به خود واحدها واگذار شــده مقرر شــده تا مطالبه وزیر نیرو برای تامین 

۴۰۰۰ مگاوات برق تامین شود.

مخالف قیمت گذاری دستوری بودیم و هستیم...
وزیر صنعت، معدن و تجــارت در رابطه با بحث قیمت گذاری ها همچون قیمت گذاری 
زنجیره فوالد و حواشــی پیرامون آن که در نهایت وضعیت نامشخصی به جهت ارزش 
افزوده از این  جهت که سود غالبا به سمت ذوبی ها و کمتر به سمت سنگ آهنی هاست، 
ایجاد کرده، در راستای متوازن سازی آن ها گفت: در مقطعی کار آغاز شد اما عواملی مانع 
ادامه آن شــد.وی ضمن تاکید براینکه ما مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم، افزود: 
برای واقعی کردن قیمت در زنجیره فوالد )نه قیمت دســتوری(، اختالف نظرهایی در 
حوزه های مختلف تصمیم گیری ایجاد شد و اجرای شیوه نامه آنطور که باید، اتفاق نیفتاد.  
اکنون نیز به تدریج در کمیته های موجود مورد بررسی قرار می گیرد اما فعال دست نگه 

داشته شده تا وزیر صمت دولت جدید، در این زمینه تصمیم گیری کند.

 مخالفت با انحصار در خودرو از ابتدا
رزم حســینی با بیان اینکه از روز اولی که وارد وزارت صمت شدم مخالف جدی انحصار 
خودرو بوده ام، گفت: نباید فضای رقابتی را در بازار کشــور از دســت بدهیم. مردم باید 
خودروی با کیفیت ســوار شــوند، واردات خودرو باید آزاد شــود و خودروسازان بخش 
خصوصی بایستی فعال و تقویت شوند تا به میدان بیایند .وی  افزود: دو قرارداد جدید با 
شرکت های بزرگ در داخل که عالقه مند به سرمایه گذاری هستند تا رقیب ایران خودرو 
ســایپا شــوند، در حال انعقاد است. گاهی به عنوان مســئول از وضعیت صنعت خودرو 
شرمنده می شویم. البته طی چند سال اخیر  وضعیت در ایران خودرو و سایپا بهتر شده 
است. همین که خط تولید پراید متوقف شد، کار بسیار بزرگی بود و بالفاصله هم جایگزین 
شد.وزیر صمت با بیان اینکه شورای رقابت مدعی است که باید قیمت گذاری بدین صورت 
باشــد و اختالف نظرهایی هم وجود دارد گفت: اما دست ما هم در این زمینه بسته بوده 

است. اما بسیار امیدوارم که دولت بعدی بتواند در این حوزه تحولی را ایجاد کند.

معیار اصلی سال ۱۴۰۰ صادرات با ارزش 
افزوده بیشتر است

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در بودجه ۱۴۰۰ و مصوبه مجلس 
تهیه  لیســت مواد خام و نیمه خام برای رفع معافیــت مالیاتی در صورت 
صادرات در دســتور کار قرار گرفته و این لیســت با همکاری معاونت امور 
صنایع، معاونت امور معادن و وزارت اقتصاد در دســت تهیه است.به گزارش 
گروه اقتصادی خبرگزاری تســنیم، حمید زادبوم رئیس ســازمان توسعه 
تجارت ایران اظهار داشــت: در بودجه ۱۴۰۰ و مصوبه مجلس تهیه  لیست 
مواد خام و نیمه خام برای رفع معافیت مالیاتی در صورت صادرات در دستور 
کار قرار گرفته و این لیســت با همکاری معاونت امور صنایع، معاونت امور 
معادن و وزارت اقتصاد در دســت تهیه اســت و این یعنی تشویق صادرات 
کاالهایی با اززش افزوده بیشتر همواره مد نظر است و امسال هم این موصوع 
را بــا جدیت در پیش گرفتیم.وی با بیان اینکه »معیار اصلی ســال ۱۴۰۰ 
صادرات با ارزش افزوده بیشتر است«، افزود: ارزش افزوده بیشتر در زنجیره 
تولید کاال معیار اصلی انتخاب صادرکننده نمونه کشوری نیز هست و البته 
دقت داشــته باشــید که این ارزش افزوده باید بزرگ و بیشتر باشد.رئیس 
سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص مشوق های صادراتی نیز اعالم کرد: 
۸۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ برای صادرات در نظر گرفته شده، 
در ستاد اقتصاد مقاومتی در حال تصویب است و بودجه آن در بودجه ۱۴۰۰ 
دیده شــده و در آنجا هم مشوق ها به سمت ارزش افزوده بیشتر سوق داده 
شــده است.وی ابراز امیدواری کرد در آستانه تغییر و تحوالت دولت بتوانیم 
مســیر توسعه صادرات غیر نفتی را با همین روال ادامه دهیم و اهداف کلی 
یعنی تمرکز بر بازارهای ویژه که ۱۵ تای آن ها کشورهای همسایه و ۲ کشور 
هند و چین و دو کشــور اوراسیایی دیگر را شامل می شود، را محقق سازیم.

زادبوم در پایان گفت: به دنبال برگزاری همایش برند هستیم تا برندهای یک 
قرن گذشته را معرفی کنیم.

 افزایش تقاضای سرمایه گذاری 
افغانستانی ها در ایران

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و افغانســتان اظهار داشــت : تقاضای 
سرمایه گذاری افغانستانی ها در ایران کمی بیشتر شده که ممکن است دالیل 
دیگری داشته باشد اما با این بی ثباتی ها همزمان شده است.حسین سلیمی 
در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد تاثیر بی ثباتی های اخیر در 
افغانستان بر تجارت با ایران اظهار کرد: وضعیت بی ثباتی در افغانستان بر اثر 
پیش روی طالبان به تازگی شــروع شده اما در صورت ادامه این روند حتما 
روند صادرات ایران به این کشــور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. ادامه این 
روند بر تجارت ایران و افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت، صادرکنندگان 
و همینطور خریداران در افغانستان در این شرایط صبر می کنند تا روند کمی 
ثبات پیدا کند.رییس انجمن ســرمایه گذای های مشترک ایرانی و خارجی 
اضافه کرد: تقاضای سرمایه گذاری افغانستانی ها در ایران کمی بیشتر شده 
که ممکن اســت دالیل دیگری داشته باشــد اما با این بی ثباتی ها همزمان 
شده است. تعداد مجوزهای صادره برای سرمایه گذاران افغانستانی نیز نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته بیشتر شده، البته تا مراحلی مانند ارائه طرح، 
مشارکت، غیره طی و عملیاتی شود دست کم چندماه طول می کشد و باید 
دید چه مقدار از آن عملی می شود. همچنین ارزش سرمایه گذاری نیز مهم 
اســت؛ ممکن است ۱۰ نفر سرمایه گذاری کنند اما هر کدام ۳۰۰ هزار دالر 
باشــد که باهم ۳ میلیون دالر شود.رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
افغانســتان با اعالم خبر حل شدن مشکل بیمه کامیون های مسیر ایران و 
افغانســتان گفت: مشکل بیمه کامیون هایی که از ایران به سمت افغانستان 
می روند حل شده است. بعد از آتش سوزی هایی که در مرز ایران و افغانستان 
اتفاق افتاد و خسارات زیادی وارد شد، احتیاط نیز بیشتر شده و کامیون ها را 
بیمه می کنند. کار بیمه همین است که با افزایش ریسک، قیمت بیمه بیشتر 
شــود اما این کار را انجام می دهند. قبال شرکت ها اصال کامیون هایی که به 

سمت افغانستان بودند را بیمه نمی کردند.

خبری خوش برای کارجویان و کارفرمایان
رونمایی از پلتفرم نوین و هوشمند 

استخدام در بازار کار 
دبیر علمی رویداد راهکارهای مدیریت منابع انســانی با اشاره به رونمایی از 
پلتفرم نوین و هوشمند در بازار کار طی ۲۱ تیر گفت: رویداد راهکارهای منابع 
انسانی Humanagement با هدف کمک به سازمانها در حوزه استعدادیابی و 
معرفی راهکارهای جذب و اســتخدام برگزار می شود.به گزارش دبیرخانه 
راهکارهای مدیریت منابع انسانی از پارک علم و فناوری پردیس، دکتر یاسر 
نثاری، با اشــاره به این نکته که دانشــگاه ها، استارت آپ ها، سازمان های 
بزرگ، شرکت های دانش بنیان هر کدام نیازهای استخدامی متفاوتی دارند، 
اظهارداشت: در حال حاضر یکی از راهکارهای تامین منابع انسانی بر اساس 
خود اظهاری کاری کارجو صورت می گیرد و ارزیابی رزومه کاری فرد انجام 
نمی شود که این موضوع زمان و هزینه زیادی را برای کارفرما به همراه دارد 
و سبب می شود که فرد کارجو هم موقعیت شغلی مناسبی را پیدا نکند. وی 
با اشاره به لزوم استفاده از پلتفرم های جدید برای تامین منابع انسانی گفت: 
روش های کاریابی فعلی دارای نواقص زیادی است و باید بتوانیم از راهکارهای 
 مناســب و فناوری نوین جهــت کمک به کارجو و کارفرما اســتفاده کرد. 
نثاری با اشــاره به اینکه افــرادی که در ســازمان ها و بخش های مختلف 
بــه کار گرفته می شــوند الزم اســت که شــاخص های مهارتی ســخت 
افــزاری و نرم افزاری آنها مورد احراز صالحیت قــرار گیرد، گفت: در حال 
حاضر پلتفرمی با اســتفاده از تکنولوژی و فناوری های جدید تهیه شــده 
کــه در رویــداد راهکارهای مدیریت منابع انســانی در ۲۱ تیر ماه ســال 
جاری از آن رونمایی خواهد شــد. ایشــان خاطرنشــان کــرد: این پلتفرم 
جدید در کمک به افراد کارجو و کارفرما بســیار حائز اهمیت اســت و در 
 پیشــگیری از اتالف وقت، انرژی و هزینه ها بســیار موثر واقع خواهد شد.

دکتــر نثاری گفــت: افراد کارجو می توانند از طریق پلــت فرم ایران اچ آر 
رزومه خود را بســازند و در پلتفرم قرار دهند همچنیــن افراد کارفرما نیز 
می توانــد رزومه آنها را از طریق این پلتفرم بررســی و مــورد ارزیابی قرار 
 دهنــد و پس از احراز صالحیــت افراد کارجو آنها را بــه کار گیری کنند. 
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر بیش از ۴۵۰ هزار کارجو از بنیاد ملی 
نخبــگان و مجموعه مســابقات فناور و ... در این پلتفرم عضو هســتند که 
همه کارجویان به صورت آزاد هــم می توانند بعداز رونمایی از امکانات این 
پلتفرم  در ۲۱ تیر ماه، بهره مند شوند، همچنین امکان استفاده سازمان ها 
و وزارتخانه ها، بخش دولتی و خصوصی و ... جهت شناسایی نیروی انسانی 

مناسب از این پلتفرم وجود دارد. 

برای نخستین در یک سال گذشته
قیمت جهانی مواد غذایی کاهش یافت

ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد قیمت 
جهانی مواد غذایی برای نخستین بار در ۱۲ ماه گذشته تحت تاثیر 
افــت قیمت روغنهای گیاهی، غالت و محصــوالت لبنی در ژوئن 
۲.۵ کاهش پیدا کرد.به گزارش ایســنا، شاخص قیمت غذای فائو 
که تغییرات ماهانه ســبدی از غالت، دانه های روغنی، محصوالت 
لبنی، گوشت و شکر را بررسی می کند، در ژوئن به ۱۲۴.۶ واحد در 
مقایسه با ۱۲۷.۸ واحد در ماه مه کاهش پیدا کرد. آمار ماه مه پیش 
از این ۱۲۷.۱ واحد اعالم شده بود.قیمتها بر مبنای ساالنه در ژوئن 
۳۳.۹ درصد افزایش داشت.شاخص قیمت روغن گیاهی فائو تحت 
تاثیــر کاهش قیمت روغن پالم که ناشــی از انتظارات برای تولید 
باالتر در تولیدکنندگان بزرگ و عــدم وجود تقاضای جدید برای 
واردات بود، در ژوئن ۹.۸ درصد کاهش یافت. قیمت روغن ســویا 
و آفتابگردان هم کاهش داشت.شاخص قیمت غالت فائو در ژوئن 
بر مبنای ماهانه ۲.۶ درصد کاهش یافت اما بر مبنای ساالنه ۳۳.۸ 
درصد افزایش نشــان داد. قیمت ذرت پنج درصد کاهش داشــت 
که ناشــی از انتظارات برای بازدهی باالتر از حد مطلوب محصول 
آرژانتین و بهبود وضعیت محصول آمریکا بود. قیمت جهانی برنج 
هم در ژوئن کاهش یافت و به پایینترین حد در ۱۵ ماه اخیر رسید 
زیرا هزینه باالی حمل و کمبود کانتینر همچنان فروش صادراتی را 
محدود نگه داشته است.شاخص قیمت لبنیات در ژوئن یک درصد 
کاهش پیدا کرد. کره تحت تاثیر کاهش سریع تقاضای جهانی برای 
واردات و افزایش اندک ذخایر به خصوص در اروپا، بزرگترین کاهش 
را داشت.شاخص قیمت شکر در ژوئن بر مبنای ماهانه ۰.۹ درصد 
رشــد کرد و به باالترین حد از مارس ســال ۲۰۱۷ رسید. ابهامات 
در خصوص تاثیر وضعیت اقلیمی نامطلوب بر بازدهی محصول در 
برزیل که بزرگترین صادرکننده شــکر جهان است، قیمتها را باال 
برده اســت. شاخص قیمت گوشت در ژوئن ۱.۲ درصد در مقایسه 
با ماه مه افزایش یافت. قیمت همه انواع گوشــت با افزایش واردات 
از سوی بعضی از کشورهای شرق آسیا که کندی خرید گوشت از 
سوی چین را جبران کرد، افزایش داشت.فائو برآورد خود از تولید 
جهانی غالت در ســال میالدی جاری را اندکی پایین آورد که به 
دلیل کاهش چشــمگیر پیش بینی تولید ذرت برزیل که ناشی از 
دوره هیای طوالنی خشکســالی و تاثیر منفی آن بر محصول بود. 
چشــم انداز تولید جهانی گندم هم ماه جاری به دلیل آب و هوای 
خشک در خاور نزدیک که به چشم انداز محصول این منطقه آسیب 
زد، ضعیف تر شد. اما پیش بینی تولید جهانی برنج در سال ۲۰۲۱ 

باال رفت.
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حمام خون در بازار ارزهای دیجیتالی!گزیده خبر
همه ارزهای دیجیتالی مهم به شدت ریزش کردند.به گزارش 
ایسنا به نقل از سی ان بی سی، اظهارات سناتور بانفوذ آمریکایی 
در نقد ارزهای دیجیتالی باعث وحشت معامله گران از اتخاذ 
رویکرد سختگیرانه تر در آمریکا نسبت به رمزارزها شده است. 
الیزابت وارن- از سناتورهای ارشد دموکرات- در نامه خود به 
گری گنسلر- رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا- با 
انتقــاد از عدم وجود قانون گذاری در این حوزه گفته اســت 
نوســانات بســیار باال در بازار رمزارزها در نهایت ثبات همه 
بازارهای مالی را به خطر میاندازد و باید فکری به حال آن کرد.  
بعد از محدودیت های شدید بانک مرکزی و دولت چین علیه 
فعالیت های مرتبط با رمزارزها، اکنون استخراج کنندگان به 
دنبال یافتن مقاصد جدید هستند. قزاقستان، کانادا و آمریکا به 
اصلی ترین مقاصد جذب ماینرها تبدیل شده اند و انتظار می 
رود با از سرگیری فعالیت آن ها، به تدریج شاهد بهبود ضریب 
سختی استخراج بیتکوین باشیم. برخی از تحلیلگران توانایی 

بیتکوین برای شکستن سقف ۴۰ هزار دالری در کوتاه مدت 
را بعید می دانند.یک مقام ارشد آمریکایی در اظهار نظری کم 
سابقه ای از بیتکوین حمایت و مردم را تشویق کرده است تا 
در این رمزارز ســرمایه گذاری کنند. سینتیا المیس- سناتور 
جمهوری خواه از ایالت وایومینگ- با بیان اینکه حدود ۱۰۰ 
هزار دالر در این رمزارز ســرمایه گذاری کرده است، از مردم 
خواست تا بخشی از پس انداز خود را برای دوران بازشستگی 
تبدیل به بیتکوین کنند. او گفته است که اکنون پنج بیتکوین 
در اختیار دارد.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱۳۸۰ میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم 
نسبت به روز قبل ۵.۶۷ درصد کمتر شده است. در حال حاضر 
۵۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و 
۱۷ درصد در اختیار اتریوم اســت. بیت  کوین ۱۲ سال پیش 
توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد 

شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.

سفته بازی یا سرمایه گذاری
 سفته باز کیست؟

سفته بازی را کسب سود از طریق تالش برای پیش بینی نوسان قیمت می گویند 
و تاکید می شود که سفته بازی در حد معقول،  برای فعالیت هر بازار ضروری است. 
اما شــکل افراطی آن می تواند به مکانیزم های بازار آســیب بزند.به گزارش ایِبنا، 
سفته بازی اصطالح رایجی در بازارهای مالی و سرمایه گذاری است و غالباً از آن، 
به  عنوان عملی فرصت طلبانه و منفی یاد می شود. سفته بازها افرادی هستند که به 
مطالعه و بررسی دقیق نوسانات قیمت کاال و خدمات پرداخته و برای دست یابی 
به سودهای باال، اقدام به معامالت پُر ریسک می کنند.به عبارت دیگر، سفته بازی 
یعنی انجام معامله ای مالی که در آن ریسک باالیی برای از دست دادن بخش یا 
تمام مبلغ سرمایه گذاری شده  اولیه وجود دارد و در مقابل، انتظار می رود که سود 
قابل توجهی به دست آورده شــود. در سفته  بازی، ریسک ضرر  و  زیان، بیشتر از 
احتمال دستیابی به سودی باالست و به همین دلیل به آن سفته  بازی و معامله  
پُرریسک گفته می شود. هرچند گاهی تشخیص ســفته  بازی از سرمایه گذاری 
مشکل می شود، اما تمایز این دو مفهوم به عوامل مختلفی مانند ماهیت دارایی، 
طول دوره  نگهدارِی مورد انتظار و میزان اهرم افزایش ســرمایه بســتگی دارد.

ســفته بازان، نقدینگی بازار را فراهم می کنند و طیف وسیعی از تقاضاهای باز را 
پاســخ می دهند، همچنین به تولیدکنندگان در پوشش ریسک کمک می کنند. 
فروش اســتقراضی توسط سفته بازان به جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی کمک 
می کند. صندوق سرمایه گذاری مشترک و صندوق های پوشش ریسک نیز گاهی 
در ســفته  بازی شــرکت می کنند. به هر حال در مجموع می توان گفت: سفته  
بازی یک معامله مالی با ریسک باال و در عین حال بازده بسیار باال است. اگر سود 
قابل توجهی در پیش نباشد، انگیزه ای برای شروع سفته  بازی وجود ندارد. گاهی 
اوقات، ســرمایه گذار و ســفته باز را از نظر افق زمانی تصمیم گیری، با یکدیگر 
مقایسه می کنند. از این دیدگاه، کسی که مثاًل خانه ای را خریده و آن را خالی و 
بدون استفاده نگه داشته و سال ها بعد فروخته است، به سرمایه گذار و کسی را 
که خانه ای را به خاطر قیمت مناسب و ارزان آن )مثاًل به دلیل نیاز مالک خانه 
بــه نقدینگی( خریداری می کند و طی روزها یا ماه های آتی آن را به فرد دیگری 
می فروشــند، سفته باز گفته می شود.از سوی دیگر، سرمایه گذار و سفته باز را از 
نظر میزان ریسکی که معامالت خود می پذیرند، مقایسه می کنند. سرمایه گذار را 
کسی می دانند که محافظه کارانه تصمیم گرفته یا ریسک معقول انجام می دهد و 
سفته بازی را رفتار کسی می دانند که وارد ریسک های بزرگ قمارگونه می شود. 
در ایــن تعریف، فردی که در حوزه  بازرگانی فعالیت می کند، اگر با هدف کاهش 
ریسک معامالت خود، پس از اعالم قیمت به مشتری، ارز مورد نیاز معامله خود 
را تامین کند، تصمیم او از جنس ســرمایه گذاری محسوب می شود. بازرگان،  با 
ایــن کار، اطمینان حاصل می کند که به دلیــل تغییر ناگهانی ارزش پول، دچار 
زیان نخواهد شــد. البته طبیعی اســت که بر خالف برخی از همکاران خود، با 
نوســان قیمت ارز،  سود مضاعف هم کســب نخواهد کرد.اما کسی که بر اساس 
شــنیده های خود، بر این باور است که احتمال دارد ارزش ریال مثاًل در هفته ای 
آینده ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و سرمایه ی قابل توجهی را به امید کسب سود 
به دالر یا یورو تبدیل می کند، سفته باز در نظر گرفته می شود.برخی منابع رسمی، 
ســفته بازی را کسب سود از طریق تالش برای پیش بینی نوسان قیمت تعریف 
می کنند و تاکید می کنند که وجود سفته بازی در حد معقول،  برای فعالیت هر 
بازار ضروری است. اما شکل افراطی آن می تواند به مکانیزم های بازار آسیب بزند. 
از سوی دیگر برخی به این باور رسیده اند که بازارها، درست مانند یک اکوسیستم 
هستند و هر یک از این نقش ها، در صورتی که به شکل متعادل و منطقی آن ایفا 
شــوند، می توانند ضامن سالمت و بقاء بازار باشند.اما خوب است به خاطر داشته 
باشــیم که شکل متعادل سفته بازی به تعدیل عرضه و تقاضا و تامین نقدینگی 
کمک کرده و شکل نامطلوب آن، به ایجاد نارضایتی در معامله کنندگان و سرمایه 
 Market( گذاران و همینطور ایجاد حباب در قیمت ها و نوســانات شدید قیمت ها

Volatility( منجر می شود. 

بانک مرکزی:
بانک ها تا پایان مرداد، پنج شنبه ها تعطیل 

هستند
بانک مرکزی اعالم کرد که بانک ها در روزهای پنج شنبه تا آخر مرداد ماه ۱۴۰۰، 
تعطیل خواهند بود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با توجه به 
تصمیم هیأت دولت مبنی بر تعطیلی بانک ها در روزهای پنج شنبه تا آخر مرداد 
ماه ۱۴۰۰، این مصوبه از امروز اجرایی است و شعب بانک ها تعطیل خواهند بود.

بر این اســاس، سامانه های بین بانکی ساتنا و چکاوک نیز در روزهای پنج شنبه و 
از جمله امروز ۱۷ تیر ماه کار نخواهند کرد و سامانه پایا مطابق روزهای تعطیل 
فقط با یک ســیکل کار می کند.همچنین سامانه سپام ریالی در روز ۱۷ تیر ماه 
فعال است و تمدید ضمانت نامه هایی که سررسید آنها فرارسیده است امکان پذیر 

خواهد بود.

تغییر ساعات کار بانک آینده در استان تهران
 سحرخیز تر از همیشه برای خدمت به مردم  

از شنبه ۱۹ تیر۱۴۰۰ تا اطالع بعدی، ساعات حضور کارکنان در ادارات مرکزی و 
شعب بانک آینده در استان تهران از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ 
و ۳۰ دقیقه خواهد بود. بر این اساس ساعت ارایه خدمت به مشتریان بانک آینده از ۷ 
صبح تا ۱۳ و ۳۰ اعالم شده است.یادآور می شود تا پایان مردادماه امسال، روزهای 
 پنج شــنبه اداره مرکزی و همه شعب بانک آینده در سراسر کشور تعطیل است.

همچنین  در راســتای مســئولیت های اجتماعی تمامی واحدهای ســتادی و 
شــعب بانک آینده به منظور صرفه جویی در مصرف برق، در صورت لزوم، موظف 
به اســتفاده ۵۰ درصدی از چراغ های روشــنایی و هم چنین استفاده بهینه از 

دستگاه های سرمایشی هستند.

همه دارایی های مالی باید مشمول مالیات بر 
عایدی سرمایه شود

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: سهام و اوراق و سایر ابزارها نباید از مالیات 
بر عایدی ســرمایه معاف باشــند و همه دارایی های مالی باید در این طرح 
گنجانده شود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،  تیمور رحمانی 
در نشســت نقد و بررســی طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با اشاره به 
دامنه شمول این نوع مالیات اظهار داشت: اگر بی ثباتی در اقتصاد را کنترل 
کنیم، شاید این مالیات محلی از اعراب نداشته باشد، در حقیقت مالیات تورم 
را می گیریم.این اقتصاددان افزود: معاف کردن بخش هایی از این نوع مالیات 
و مشمول شــدن دیگر بازارها و دارایی ها درست نیست. باید همه دارایی ها 
را شــامل شود. با فرض اینکه مالیات بر عایدی سرمایه وجود داشته باشد و 
تورم را از آن کسر کنیم.این استاد اقتصاد دانشگاه تهران عده ای برای در پناه 
ماندن از نوسانات اقتصاد و تورم به سمت بازارهای طال، ارز و مسکن می روند.

دالر عقب نشست
برای دومین روز متوالی ارزش دالر نزولی شــد.به گزارش ایســنا به نقل از رویترز،  در خبری بد برای اقتصاد آمریکا به ویژه در 
زمانی که نرخ تورم وضعیت نگران کننده ای دارد، شــمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری تا هفته نخست ماه ژوییه با ۲۰۰۰ 
نفر کاهش نسبت به هفته قبل به ۳۷۳ هزار نفر رسید که این رقم، باال ترین رقم ثبت شده طی سه هفته اخیر تاکنون محسوب 
می شــود. طبق اعالم وزارت کار آمریکا، بیشــترین میزان افزایش در تقاضای دریافت مزایای بیکاری مربوط به ایالت لوییزیانا 
بوده است. تاکنون ۱۵۵ میلیون آمریکایی واکسن کرونا دریافت کرده اند اما بازار کار تا بازگشت به نقطه اوج خود فاصله دارد.  
همزمان با بیشــتر شدن شــمار مبتالیان به کرونا و پیدایش انواع جهش یافته جدید، سازمان بهداشت جهانی در بیانیه ای به 
کشــورهای مختلف هشدار داده است که در برداشتن محدودیت های کسب و کارها و مقررات قرنطینه ای احتیاط بیشتری از 
خود به خرج دهند. تنها در یک هفته نخســت ماه ژوییه میزان ابتال به کرونا در اروپا به نســبت هفته قبل آن ۳۳ درصد بیشتر 
شده است. واریانت دلتای ویروس کرونا که در هند منجر به مرگ و میر بسیاری از افراد شده اکنون به نوع غالب در اروپا و آمریکا 
تبدیل شده است.رشد نسبتا خفیف بخش خدمات آمریکا در ماه ژوئن انتظار فعاالن بازار را برای پایان سریع تر به سیاست های 
محرک بانک مرکز یاین کشور افزایش داده است. بخش خدمات به ویژه در زیرمجموعه توزیع کاال دچار وقفه رشد قابل توجهی 
شده که بخشی از این مساله به کمبود اقالم مورد نیاز وارداتی بر می گردد. از طرف دیگر در اروپا نیز شاخص اطمینان فعاالن 
تجاری به وضعیت اقتصادی آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپا در هفته نخست ماه ژوییه پس از سه رشد مثبت متوالی بار 
دیگر به محدوده رشد منفی بازگشته است.  با احیای تدریجی سطح تقاضا و بازگشایی کسب و کارها که منجر به افزایش درآمد 
آن ها شده، درآمدهای مالیاتی دولت آمریکا نیز افزایش پیدا کرده که این مساله در کاستن از سرعت شیب تند افزایش کسری 
بودجه، مفید است. طبق اعالم سایت بدهی آمریکا، میزان درآمدهای مالیاتی دولت این کشور تا پایان ماه ژوئن به سه تریلیون 
و ۵۰۵ میلیارد و ۶۹۴ میلیون دالر و میزان مالیات بر درآمد دولت آمریکا تا پایان ماه این ماه به یک تریلیون و ۸۲۱ میلیارد و 
۶۳۳ میلیون دالر رســیده است.پس از کاهش غیرمنتظره رشد تولیدات کارخانجات آمریکا در ماه آوریل، در ۱۲ ماه منتهی به 
ماه می رشد این بخش ۱.۷ درصد اندازه گیری شده که ۰.۱ درصد بیشتر از رشد ماه قبل و ۱.۸ درصد بیشتر از رشد ثبت شده 
بازه مشابه منتهی به ماه قبل است. اگرچه به صورت کلی بخش تولید آمریکا سهم زیادی از کل رشد اقتصادی این کشور ندارد،.

سقوط آزاد بورس ها در جهان!
بیشتر شاخص های مهم بورسی جهانی ریزش کردند.به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، با وجود گسترش ابتال به کرونا در جهان 
و نیاز بازارهای مالی به حمایت های سیاست گذار، سیگنال های ارسالی از طرف بانک های مرکزی مختلف چنین القا می کنند 
که دوره خاتمه سیاست های محرک نزدیک است. بانک مرکزی اروپا در بیانیه ای اعالم کرد که دستیابی به تورم دو درصدی را 
هدفگذاری کرده و بدان پایبند است. مقامات بانک مرکزی آمریکا نیز از احتمال پایان دادن به برنامه خرید اوراق خبر داده اند که 
طی آن ماهانه حدود ۱۲۰ میلیارد دالر اوراق از بازار خریداری می شود.کمیسیون اروپا در گزارش جدید خود اعالم کرد پیش 
بینی از رشــد اقصادی کشورهای منطقه یورو برای امسال و سال آینده را افزایش داده است. در سه ماهه نخست امسال میزان 
مرگ و میر ناشی از ابتال به کووید-۱۹ کاهش محسوسی یافته و به لطف این اتفاق، محدودیت های رفت و آمدی و موانع پیش 
روی کسب و کارها توسط دولت ها کمتر شده است. این کمیسیون پیش بینی کرده است که متوسط رشد اقتصادی امسال و 
سال آینده منطقه یورو به ترتیب به ۴.۳ و ۴.۴ درصد برسد.  چین در تالش برای ثبات بخشی به بازارهای مالی و مهار بحران 
بدهی، محدودیت های تازه ای روی فعالیت شرکت های بزرگ این کشور وضع کرده که این مساله موجب نگرانی سهامداران آن 
ها شده است. از طرف دیگر آمریکا و متحدان اروپایی اش در تالش هستند تا نرخ استاندارد مالیاتی جدیدی بر درآمد شرکت 
های بزرگ وضع کنند که البته برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه کشورهای شرق و مرکز اروپا، موافقت خود را با آن 
اعالم نکرده اند.  فشار تورمی در  کشورهای توسعه یافته به سطح قابل توجهی رسیده است. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
در گزارش جدید خود اعالم کرد متوسط تورم ۳۸ کشور عضو این سازمان در دوازده ماه منتهی به می به ۳.۸ درصد رسیده که 
این رقم در مقایسه با بازه زمانی مشابه منتهی به ماه قبل ۰.۵ درصد بیشتر شده است. در بین بخش های مختلف، انرژی با تورم 
۱۸.۶ درصدی )باالترین تورم این بخش از سپتامبر ۲۰۰۸ تاکنون( پیشتاز تورمی بوده و بخش انرژی نیز با تورم ۱.۴ درصدی 
بیشترین نقش کاهنده را داشته است.  تا پایان ماه می نرخ بیکاری در منطقه یورو با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه 
قبل به ۷.۹ درصد رسید. این نرخ در سطح اتحادیه اروپا با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۷.۸ درصد رسید که کمترین 
نرخ بیکاری ثبت شده کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چهار ماه اخیر بود. تخمین زده می شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۲۷۸ 

هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند.
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گزیده خبر

مسکو: طالبان قول داده به مرزهای 
همسایگان تعرض نکند

وزارت خارجه روســیه اعالم کرد طالبان قول داده به مرزهای همسایه های این 
کشور در آسیای مرکزی تعرض نکند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، 
وزارت خارجه روســیه اعالم کرد طالبان در گفت وگوهای مســکو قول داده به 
مرزهای افغانســتان با همسایه  های این کشور در آسیای مرکزی احترام بگذرد. 
وزارت خارجه روســیه در این بیانیه اعالم کرد »ضمیــر کابلوف«، معاون وزیر 
خارجه روســیه که نماینده ویژه کرملین در مسائل افغانستان است با هیأتی از 
دفتر سیاســی طالبان دیدار کرده است. در این بیانیه آمده است: »طرف روسی 
درباره تشــدید تنش ها در مناطق شمالی افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار 
آن شد که اجازه ندهد این مسئله به خارج از این کشور تسری پیدا کند.«وزارت 
خارجه روسیه تأکید کرده است: »طالبان قول داد به مرزهای کشورهای آسیای 
مرکزی تعرض نکند.«»والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روســیه روز چهارشنبه 
به مسئوالن تاجیکستان قول داد به مسئله تشدید درگیری ها در منطقه مرزی 
این کشــور رســیدگی کند. پوتین عالوه بر این با رئیس جمهور ازبکستان نیز 
گفت وگو کرد.»ضمیر کابلوف« روز گذشــته گفت که طالبان منابع کافی برای 
تصرف و مهم تر از همه نگهداری شــهرهای بزرگ و مراکز شهرستان ها را ندارد.

وی با بیان اینکه هنوز امیدواری برای حل مسالمت آمیز بحران افغانستان وجود 
دارد، ادامه داد: »طالبان توانایی تغییر بیش از این برای تغییر وضعیت را نداردو 
به صورت ســنتی فعالیت جنگی این گروه در تابســتان افزایش و در زمستان 
کاهش می یابدو هر چند در این اواخر بخش از مناطق شــمال را تصرف کرده، 
اما منابع الزم برای نگهداری شهرهای بزرگ را ندارد.«این تحوالت در شرایطی 
روی می دهند که »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا پنجشــنبه شب اعالم کرد 
مأموریت نیروهای این کشــور از افغانســتان تا ۳۱ آگوست )۹ شهریور( خاتمه 
می یابد.بایدن در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در این باره که آیا تسلط گروه 
طالبان بر افغانستان اجتناب ناپذیر شده است پاسخ داد: »خیر اینطور نیست«.با 
اینکه دولت آمریکا پیش تر تاریخ یازدهم سپتامبر را برای تکمیل خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانســتان اعالم کرده بود، رسانه های آمریکایی گزارش کردند که 
تاکنون حدود نود درصد از سربازان آمریکایی خاک این کشور را ترک کرده اند.

عالوه بر این، نشریه »پولیتیکو« به نقل از دو مقام آمریکایی خبر داده است که 
روند خروج نظامی این کشــور از افغانستان »عماًل تکمیل شده است«.»جنیفر 
ساکی« سخنگوی کاخ سفید بامداد پنجشنبه در این باره گفت: »رئیس جمهور 
صبح پنجشنبه )به وقت محلی( با تیم امنیت ملی خود دیدار می کند تا گزارش 
دوره ای درباره پیشــرفت روند کاهش نظامیان ما در افغانستان را دریافت کند«.

همزمان با گمانه زنی ها درباره خروج آمریکا از افغانستان، نخست وزیر انگلیس به 
نمایندگان پارلمان این کشــور خبر داد که حضور انگلیس در افغانستان بعد از 
۲۰ سال به پایان رسید.خروج نظامیان خارجی از افغانستان با استقبال طالبان 
مواجه شــده است، به طوری که اخیراً »ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان در 
واکنــش به خبر خروج نظامیان آمریکا از بگرام گفــت: »طالبان از روند خروج 
نظامیان آمریکایی و ناتو از بگرام حمایت و استقبال می کند«.بعد از توافق فوریه 
۲۰۲۰ آمریکا و طالبان و امضــای »توافقنامه صلح« بین دو طرف، روند خروج 
نظامیان آمریکایی و متحدان این کشور از افغانستان شروع شد.ایاالت متحده و 
دیگر کشورهای عضو ناتو در سال ۲۰۰۱ در پاسخ به حمالت ۱۱ سپتامبر همان 
سال در آمریکا، به افغانستان حمله نظامی کردند و از آن زمان، حضور نظامی و 

اشغالگری آنها در افغانستان ادامه داشته است.

اشرف غنی:
 طالبان و پاکستان مسئول خونریزی ها در 

افغانستان هستند
رئیس جمهور افغانستان در نشست کابینه بار دیگر طالبان و پاکستان را مسئول 
ویرانی ها و خونریزی ها در افغانســتان دانست.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، 
اشــرف غنی، رئیس جمهور افغانســتان گفت: من پیش از رفتن خارجی ها از 
افغانســتان اعالم کردم که طالبان و پاکســتان باید موضع خــود در برابر ما را 
روشــن کنند و دیدیم که آنان گزینه جنگ را پذیرفتند و حاال ما باید در برابر 
آنان ایستادگی کنیم.اشرف غنی افزود: حاال همه مردم افغانستان بدانند و شک 
نکنند که مسئولیت همه خونریزی ها و ویرانی ها در افغانستان به گردن طالبان و 
پاکستان است؛ چون من اعالم کردم که پاکستان و طالبان تصمیمشان را بگیرند 
اما آنان تصمیم به جنگ گرفتند.غنی، ایستادگی در برابر طالبان و حامیان آنان 
را حکم قرآن خواند و افزود: اگر طالبان فکر می کنند می توانند ما را به تســلیم 
وادارند، بدانند که ۱۰۰ ســال دیگر هم به این آرمان دست نخواهند یافت و در 
تمام کشــتار و ویرانی ها که به وجود بیاید مســئولند و ما مجبوریم که از خاک 
خود دفاع کنیم.او اظهار داشت: ما تسلیم نمی شویم. ما با عزت زندگی می کنیم 
و اکنون روز غیرت و عزم و اراده اســت.غنی معتقد اســت طالبان اراده ای برای 
صلح ندارند کــه میز مذاکره را ترک کردند و در پی بهانه جویی اند. او در همین 
جلســه بار دیگر اعالم کرد که پاکستان حامی اصلی طالبان است و نمی خواهد 
که این گروه ســر میز مذاکره حاضر شود.غنی پیش تر به پاکستان هشدار داده 
بود که باید سیاستش در قبال دولت افغانستان را روشن کند؛ اینکه دوست است 
یا دشــمن؟ اما او حاال می گوید که پاکستان با انتخاب گزینه جنگ و حمایت از 
طالبان دشمنی خود را اعالم کرده است و باید بداند که مسئول تمام خونریزی ها 
و ویرانی ها در افغانســتان است.با شــدت گرفتن اتهام زنی مقام های افغان علیه 
پاکستان، این کشور هشدار داده است که دولت افغانستان نباید با این اتهام های 

بی بنیان روابط دو کشور را خراب کند.

هشدار آکسفام در باره خطر گرسنگی 
گسترده مردم جهان

 سازمان مبارزه با فقر آکسفام اعالم کرد که هر دقیقه ۱۱ نفر در جهان به علت 
فقر جان خود را از دســت می دهند و شــمار افرادی که با شرایط گرسنگی و 
قحطی در جهان روبه رو هســتند، در سال گذشته ۶ برابر شده است.به گزارش 
ایرنا از خبرگزاری آسوشــیتدپرس؛ آکسفام در نوشتاری با عنوان »افزایش چند 
برابری ویروس گرسنگی« نوشــت که شمار تلفات گرسنگی و قحطی از شمار 
قربانیان بیمــاری کووید – ۱۹ که هر دقیقه ۷ نفر را از بین می برد، فراتر رفته 
اســت.   بر اساس ارزیابی این گروه، اکنون ۱۵۵ میلیون تن در روی کره زمین 
در مرحله بحرانی ناامنی غذایی یا شرایط بدتر از آن به سر می برند که نزدیک 
به ۲۰ میلیون تن بیشــتر از سال گذشته است و علت این وضع برای نزدیک به 
دوسوم این افراد، وجود درگیری های نظامی در کشورشان می باشد.   به گفته 
ابی مکســمن مدیرعامل آکســفام، امروزه پیامدهای منفی درگیری های پایان 
نیافتنی از پیامدهای اقتصادی کووید – ۱۹ فراتر رفته و بحران تشــدید شونده 
اقلیمی موجب رانده شــدن بیش از ۵۲۰ هزار تن تا آستانه گرسنگی و قحطی 
شده اســت. طرف های درگیر در نبرد نظامی به جای مبارزه با همه گیری، به 
جنگ پرداخته اند که اغلب آخرین ضربه را به میلیون ها نفری وارد می کند که 
پیش از این به علت فجایع آب و هوایی و تکانه های اقتصادی، به شدت آسیب 
دیده بودند.وی افزود: هزینه های نظامی کشــورهای جهان به رغم همه گیری 
در همین دوره تا ۵۱ میلیارد دالر افزایش یافته که دستکم ۶ بار از بودجه مورد 
نیاز ســازمان ملل متحد برای مبارزه با گرسنگی بیشتر است. در این گزارش به 
شماری از کشورها مانند افغانســتان، اتیوپی، سودان جنوبی، سوریه و یمن به 
عنوان مراکز شدیدترین گرسنگی اشاره شده که همگی درگیر نبردهای نظامی 
هســتند.  به گفته مکسمن، سوء اســتفاده از گرسنگی به عنوان سالح جنگی 
ادامه یافته که شهروندان غیرنظامی را از مواد غذایی و آب محروم کرده و جلوی 
کمک های  انساندوستانه را می گیرد.  این نهاد از همه کشورها درخواست کرده 
اســت که با جلوگیری از درگیری های نظامی از گرسنگی فاجعه بار جلوگیری 
کرده و از امکان فعالیت ســازمان های امدادی در مناطق جنگ زده و دستیابی 
به افراد نیازمند، اطمینان یابند.این سازمان همچنین از کشورهای کمک کننده 
درخواســت تامین فوری و کامل هزینه فعالیت های سازمان ملل متحد را برای 
مبارزه با گرسنگی کرده است. این گزارش می افزاید: گرم شدن آب و هوای کره 
زمین و پیامدهای اقتصادی همه گیری، موجب باال رفتن ۴۰ درصدی بهای مواد 
غذایی و رسیدن آن به باالترین سطح در ده ها سال گذشته شده که به نوبه خود 

ده ها میلیون نفر دیگر را به سوی گرسنگی رانده است.

 گراهام تصمیم بایدن در مورد افغانستان
 را فاجعه خواند

تهران- ایرنا- سناتور جمهوریخواه تصمیم جو بایدن برای خروج کامل نیروهای 
نظامی از افغانستان را فاجعه خواند.به گزارش ایرنا از نشریه هیل، سناتور گراهام 
یکــی از متحدین دونالد ترامپ، در پیام توییتری عنوان کرد که بایدن در مورد 
جنگ علیه تروریســم مرتبا اشــتباه می کند و مدعی شد که تصمیم بایدن در 
مورد افغانستان بزرگترین اشــتباه وی بوده است.گراهام در ادامه نوشت: بایدن 
ممکن است برای خاتمه دادن به جنگ با القاعده و داعش مهلتی را تعیین کرده 
باشد، اما از طرف ما زمانیکه القاعده و داعش منافع آمریکا را مورد حمله قرار می 
دهند مهلتی تعیین نمی شود.انتقادات سناتور گراهام در حالی عنوان می شود 
که بایدن ساعتی پیش در سخنانی در کاخ سفید درباره خروج نیروهای نظامی 
آمریکایی از افغانســتان با بیان اینکه باقی ماندن ما در افغانســتان یعنی تلفات 
بیشتر در صفوف سربازان آمریکایی افزود: من نسل دیگری از آمریکایی ها را به 
جنگ در افغانستان نخواهم فرستاد.رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد:  پس از 
۲۰ سال، حدود یک هزار میلیارد دالر برای آموزش و تجهیز صدها هزار نیروی 
افغان شده دو هزار و ۴۴۸ آمریکایی کشته و ۲۰ هزار و ۷۲۲ نفر از آنها زخمی 
شــدند.وی با بیان اینکه فرماندهان نظامی خواســتار خروج سریع از افغانستان 
شــدند، اظهار داشت:  تجربه ۲۰ سال جنگ به ما ثابت کرده است ادامه جنگ 

حتی تا ۲۰ سال دیگر نیز راه حلی برای بحران افغانستان نیست.

  پنتاگون: 
حمله به مواضع ما در عراق و سوریه، تهدیدی 

جدی است
ســخنگوی وزارت دفاع آمریــکا در واکنش به هدف قــرار گرفتن مواضع این 
کشــور در عراق و سوریه اظهار داشت که پنتاگون حمالت گسترده به نظامیان 
آمریکایی در ســوریه و عراق را »تهدیدی جدی« می داند.به گزارش گروه بین 
الملل خبرگزاری تسنیم، »جان کربی« ســخنگوی وزارت دفاع ایاالت متحده 
دیروز در یک نشست خبری به حمله راکتی و پهپاد اخیر به پایگاه نظامی خود 
در محوطه فرودگاه اربیل و همچنین پایگاه سوم نظامی توحید در سفارتخانه این 
کشور در منطقه سبز بغداد واکنش نشان داد.سخنگوی پنتاگون گفت که ایاالت 
متحده عمیقا نگران حمالتی است که طی روزهای اخیر علیه نظامیانش صورت 
گرفته اســت.جان کربی تصریح کرد: آنها از سالح های مرگبار استفاده می کنند 
و این یک تهدید جدی و خطرناک اســت. بامداد پنجشنبه، پایگاه سوم نظامی 
توحید در سفارت آمریکا در بغداد هدف حمالت راکتی و پهپادی قرار گرفت.روز 
قبل تــر هم یک پایگاه نظامی »الحریر« آمریکا در نزدیکی فرودگاه اربیل، هدف 

حمالت پهپادی و راکتی قرار گرفت.

»جانسون« پایان حضور نظامی انگلیس در 
افغانستان را اعالم کرد

همزمان با گمانه زنی ها درباره خروج آمریکا از افغانســتان، نخست وزیر انگلیس 
به نمایندگان پارلمان این کشــور خبر داد که حضور اشــغالگرایانه انگلیس در 
افغانســتان بعد از ۲۰ سال به پایان رســید.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
گاردین، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس پایان مأموریت نظامی این کشور 
در افغانســتان را اعالم کرد.بر اساس این گزارش، گاردین اذعان کرد که خروج 
نظامیان انگلیسی از افغانستان بعد از ۲۰ سال حضور در این کشور، »به صورتی 
عجوالنه و محرمانه« انجام شــده اســت.در همین ارتباط، نخست وزیر انگلیس 
در اظهارنظری خطاب به نمایندگان پارلمان این کشــور از پایان حضور نظامی 
انگلیس در افغانستان خبر داد.برآورد رسانه های انگلیس نشان می دهد که حضور 
نظامی این کشــور در جنگ افغانستان باعث مرگ ۴۵۷ نظامی انگلیسی شده 
اســت.گفتنی است، طی روزهای گذشته رسانه ها از تدارک لندن برای خروج از 
افغانستان خبر داده بودند. بر همین اساس، سیزدهم تیر ماه روزنامه »دیلی میل« 
نوشت که تمام نظامیان انگلیسی خاک افغانستان را ترک خواهند کرد.انگلیس 
در ســال ۲۰۰۱ و به بهانه »جنگ با ترور«، دوشــادوش آمریکا به افغانســتان 
لشکرکشــی کرد و امروز پنجشــنبه نخست وزیر این کشــور در پارلمان، پایان 

مأموریت نظامی و اشغالگرایانه لندن در افغانستان را اعالم کرد.

سفیر ایران در سازمان ملل

به خطر انداختن سالمت مردم برای اهداف سیاسی جنایت جنگی است
 ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه 
تحریم ها از دسترســی به محصوالت پزشــکی، فناوری و 
همکاری با موسسات مالی بین المللی جلوگیری می کند، 
خواســتار برچیده شدن ســریع تحریم ها شد.به گزارش 
ایرنا،  مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده دائم ایران در  
سازمان ملل متحد در نشست عالیرتبه مجمع عمومی در 
خصوص ایدز به پیشــرفت های صورت گرفته در ایران در 
حوزه وضعیت بهداشت و سالمت بیماران و افراد در معرض 
ایــدز و اچ آی وی از جمله  جلوگیری از انتقال بیماری از 
مادر به کودک و کاهش آســیب های ناشــی از آن اشاره 
کرد.دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران گفت: جمهوری 
اســالمی ایران به رغم پیشرفت قابل توجه در این زمینه، 
همچنان از  تحریم هــای ظالمانه یکجانبه ایاالت متحده 
که مغایر با اهداف و اصول منشــور سازمان ملل و قوانین 
بین المللی و هنجارهای اساسی روابط بین الملل است رنج 
می برد.تخــت روانچی توضیح داد: تحریم های غیرقانونی 

باعث کاهش منابع عمومــی و خصوصی اختصاص یافته 
برای پیشــگیری و درمان ایدز و اچ آی وی شده و تأثیری 
منفی بر سیستم های بهداشتی گذاشته و از دسترسی به 
محصوالت پزشــکی و همچنین فناوری و مشارکت های 
مقرون بــه صرفه از جمله با موسســات مالی بین المللی 
جلوگیری می کند.ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل افزود: در شــرایط کنونی ناشی از همه گیری  کرونا، 
تأثیرات منفی چنین اقداماتی بر سالمت عمومی در ایران 
به ویژه بر زنان، کودکان، نوجوانان، ســالخوردگان و افراد 
دارای معلولیت افزایش یافته است.وی هشدار داد: به خطر 
انداختن سالمت و امنیت مردم برای اهداف سیاسی نه تنها 
غیرقانونی است، بلکه جنایت جنگی و جنایتی علیه بشریت 
محســوب می شود  و مســئولیت بین المللی را به دنبال 
دارد. وی تاکید کرد:  مســئولیت اخالقی ما حکم می کند 
تا با چنین تحریم هایی به شدت مخالفت کرده و خواستار 

برچیده شدن سریع آنها شویم.

ترامپ: 
نتانیاهو با تبریک پیروزی بایدن، به من خیانت کرد

طبق بخشی از متن کتابی با موضوع آخرین روزهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا تبریک بنیامین نتانیاهو به جو بایدن بابت پیروزی در 
انتخابات را »خیانت« خوانده اســت.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »مایکل ُولف« نویســنده کتاب جنجالی »آتش  و خشم درون کاخ سفید ترامپ«، در 
کتابی که قرار است بزودی در آمریکا منتشر شود، از دلخوری شدید ترامپ از نتانیاهو پرده برداشت.طبق نوشته یک نویسنده آمریکایی، در حالی که بنیامین نتانیاهو 
جزء آخرین مقام هایی بوده که بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ )۱۳ آبان ۱۳۹۹( آمریکا، پیروزی جو بایدن را تبریک گفت، 
این اقدام عصبانیت دونالد ترامپ را در پی داشت.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، »مایکل ُولف« نویسنده آمریکایی در کتابی که قرار است ۱۳ جوالی )۲۲ تیر ماه( 
در این کشور منتشر و توزیع شود خبر داد، اقدام نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در تبریک گفتن پیروزی جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ را »خیانت« خوانده بود.

طبق این گزارش، بنیامین نتانیاهو جزء آخرین مقام هایی بوده که بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ )۱۳ آبان ۱۳۹۹( آمریکا، 
پیروزی جو بایدن را تبریک گفت اما این اقدام او با عصبانیت تند دونالد ترامپ مواجه شد.بر اساس کتاب »مایکل ُولف« که وبگاه آمریکایی »فروارد« از دسترسی به 
نسخه ای از آن خبر داده است، پیام تبریک توییتری نتانیاهو به جو بایدن بابت پیروزی در انتخابات، باعث بهت و عصبانیت دونالد ترامپ شده بود.بنا بر روایت مایکل 
ُولف در کتابش، رئیس جمهور وقت آمریکا )دونالد ترامپ( به مشاوران خود در کاخ سفید گفته بود که توییت نتانیاهو »نهایِت خیانت« به او بود.ترامپ با عصبانیت از 
توییت نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی به مشاورانش گفته بود کارهایی را که او در حمایت از این رژیم کرده بود، هیچ یک از دیگر روسای جمهور آمریکا نکردند 
و او به تنهایی بیشتر از همه آنها در حمایت از تل آویو اقدام کرده بود.به روایت مایکل ُولف در کتابش، چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا به مشاوران در واکنش به 
تبریک نتانیاهو به بایدن گفته بود که نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی به او بدهکار است. ترامپ همچنین گفت »او )نتانیاهو( مرا فروخت«.تبریک توییتری  نتانیاهو، 
دوازده ساعت بعد از اقدام رسانه های آمریکایی در اعالم پیروزی جو بایدن و شکست دونالد ترامپ در انتخابات منتشر شد.دونالد ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهور 

آمریکا تا آخرین روز ریاست جمهوری خود و تا به امروز، بارها گفته است که او برنده واقعی انتخابات بوده و بایدن با تقلب در انتخابات پیروز شد.

رئیس جمهور آمریکا گفت مأموریت 
نظامی این کشور در افغانستان، سی و 
یکم آگوست خاتمه می یابد و او حاضر 
نیست نسل دیگری از آمریکایی ها را به 
جنگ در این کشور بفرستد.به گزارش 
گــروه بین الملل خبرگــزاری فارس، 
»جو بایدن« رئیــس جمهور آمریکا 
پنجشنبه شــب اعالم کرد، مأموریت 
نیروهای این کشور از افغانستان تا ۳۱ 
آگوســت )۹ شهریور( خاتمه می یابد.

بایدن در یک ســخنرانی ضمن طرح 
این ادعا که ارتــش آمریکا مأموریت 
خود در افغانستان را به شکل موثری 
انجام داده اســت، گفت: »فرماندهان 
نظامی بــه من توصیــه کرده اند که 
ســریعاً از افغانســتان خارج شویم«.

او همچنین در دفاع از بیســت سال 
اشغال افغانســتان گفت: »ما ]اسامه[ 
بن الدن را کشــتیم و از تبدیل شدن 
افغانستان به ســکویی برای حمله به 
آمریکا جلوگیری کردیم«.بایدن افزود، 
حق و مسئولیت مردم افغانستان این 
اســت که درباره آینده کشورشان و 
نحــوه اداره آن تصمیم گیــری کنند 

و آمریــکا نیز به ارســال کمک های 
بشردوستانه و غیرنظامی به افغانستان 
ادامه می دهد.رئیس جمهور آمریکا با 
اشاره به کشته شــدن ۲۴۴۸ سرباز 
آمریکایــی و زخمی شــدن ۲۰۷۷۲ 
نیــروی نظامی دیگر، افــزود حضور 
بیشــتر نیروهای آمریکایی، تلفات در 
میان آن هــا را افزایش می دهد.بایدن 
در این باره گفت:  »قرار نیســت بدون 
انتظار منطقی از دستیابی به اهدافی 
متفاوت، نسل دیگری از آمریکایی ها 
را برای جنگ به افغانستان بفرستم«.

او در ادامــه گفت، اقدامات الزم برای 
مترجمین و افغان هایی که به مأموریت 
آمریــکا در افغانســتان کمک کردند 
انجام خواهد شــد و آن ها می توانند 
کنند.بایدن  دریافت  آمریکایی  ویزای 
در پاســخ به سوال یکی از خبرنگاران 

در این باره که آیا تسلط گروه طالبان 
بر افغانستان اجتناب ناپذیر شده است 
پاسخ داد: »خیر اینطور نیست«.رئیس 
جمهور آمریکا افزود، نیروهای امنیتی 
افغانســتان به خوبی برای مقاومت در 
برابر پیشــروی طالبان تجهیز شده و 
آموزش دیده اند.وی همچنین در پاسخ 
به این سوال که آیا بیست سال حضور 
نظامی آمریکا در افغانستان ارزش آن 
را داشــت پاسخ داد: »شما سوابق مرا 
می دانیــد. من کاماًل با اعزام نیروهای 
آمریکایی به افغانستان مخالف بودم«.

با اینکه دولــت آمریکا پیش تر تاریخ 
یازدهم سپتامبر را برای تکمیل خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانستان اعالم 
کرده بود، رسانه های آمریکایی گزارش 
کردند که تاکنون حدود نود درصد از 
ســربازان آمریکایی خاک این کشور 

را ترک کرده اند.عالوه بر این، نشــریه 
»پالتیکو« به نقل از دو مقام آمریکایی 
خبر داده است که روند خروج نظامی 
این کشور از افغانستان »عماًل تکمیل 
شده است«.»جنیفر ساکی« سخنگوی 
کاخ سفید بامداد پنجشنبه در این باره 
گفت: »رئیس جمهور صبح پنجشنبه 
)به وقت محلی( بــا تیم امنیت ملی 
خود دیدار می کند تا گزارش دوره ای 
درباره پیشرفت روند کاهش نظامیان 
مــا در افغانســتان را دریافت کند«.

با گمانه زنی ها درباره خروج  همزمان 
نخســت وزیر  افغانســتان،  از  آمریکا 
انگلیس به نماینــدگان پارلمان این 
کشــور خبر داد که حضور اشغالگرانه 
انگلیس در افغانستان بعد از ۲۰ سال 
به پایان رسید.خروج نظامیان خارجی 
از افغانستان با استقبال طالبان مواجه 
شده است، به طوری که اخیراً »ذبیح 
اهلل مجاهــد« ســخنگوی طالبان در 
واکنش به خبر خروج نظامیان آمریکا 
از بگرام گفت: »طالبان از روند خروج 
نظامیــان آمریکایی و ناتــو از بگرام 

حمایت و استقبال می کند«.

بایدن: 
پایان آگوست مأموریت آمریکا در 

افغانستان خاتمه می یابد

 سفیر در وین گفت: ابراز نگرانی مصنوعی درخصوص 
تولید مقادیر کمی فلز اورانیوم توســط ایران از سوی 
برخی طــرف های برجــام، به هیچ وجه مســموع 
نیســت و جمهوری اســالمی ایران، بویژه در جایی 
که از دانش فنی مربوطه برخوردار اســت، بر اساس 
نیازهای فنــی پیش خواهد رفت و خــود را معطل 
دیگران نخواهــد کرد.به گزارشــکاظم غریب آبادی 
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی 
مستقر در وین درخصوص تولید سوخت سیلیساید و 
نامسموع دانستن مواضع برخی کشورها در این رابطه 
توضیحاتی را در گفت وگو با خبرنگاران ارائه داد. وی 
بیان داشت: ساالنه بیش از هشتصدهزار نفر بیمار در 
ایران، از رادیوداروهای سازمان انرژی اتمی که توسط 
رآکتور تحقیقاتی تهران تولید می شوند، استفاده می 
کنند.سفیر کشورمان افزود: سوخت رآکتور تهران از 
نوع ســوخت عادی با غنای تا ۲۰ درصد می باشد. با 
ارتقای این سوخت از طریق تولید سوخت سیلیساید 
با غنای تا ۲۰ درصد، کمیت و کیفیت رادیوداروهای 
تولیدی به نحو چشــمگیری ارتقا مــی یابد. در این 
فراینــد، تولید فلز اورانیــوم در یکی از مراحل میانی 
تولید سوخت سیلیساید، ضروری است.غریب آبادی 
ادامــه داد: هرچند برابر برجام چنانچه ایران به دنبال 
شــروع تحقیق و توســعه بر روی سوخت بر پایه فلز 
اورانیوم برای راکتور تحقیقاتی تهران در مقدار کم بعد 

از ۱۰ ســال و قبل از ۱۵ سال باشد، باید برنامه خود 
را در کمیسیون مشــترک ارایه و تصویب نماید؛ اما 
باید توجه داشــت که جمهوری اسالمی ایران در گام 
پنجم کاهش تعهدات برجامی خود در دی ماه ۱۳۹۸ 
اعالم کرد که برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
دیگــر با هیچ محدودیتی در حــوزه عملیاتی مواجه 
نیست و من بعد، برنامه هسته ای ایران صرفاً بر اساس 
نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت. وی بیان داشت: 
درصورت اجــرای برجام نیز حتی ایــن محدودیت 
برجامی نمی تواند به این  معنی باشد که چنانچه ایران 
به چنین سوختی نیاز داشت، دارندگان آن در سطح 
جهانی نیز نباید آن را در اختیار ایران قرار دهند.غریب 
آبادی با بیان اینکــه در مذاکرات اخیر احیای برجام 

موضوع درخواست تضمین دریافت سوخت سیلیساید 
از ســوی ایران طرح گردید خاطر نشان کرد: اما هیچ 
یک از کشــورهای تولیدکننده این سوخت حاضر به 
ارائه یک تضمین قطعی در این خصوص نشــدند. در 
همین راســتا، گرچه در چند بند برجام به کمک به 
بهبود کیفیت رادیوداروهای تولیدی ایران از ســوی 
ســایر طرف ها اشاره شده اســت، ولی از اجرای این 
تعهد نیز سرباز زدند و در جهت صلح آمیزترین کاربرد 
هســته ای نیز  گامی برنداشــتند.وی افزود: از سوی 
دیگر، با پیشــرفت های حاصله در حوزه هســته ای 
و با همت دانشــمندان پرتالش سازمان انرژی اتمی، 
ایران اکنون به فناوری تولید سوخت سیلیساید دست 
پیدا کرده است. کشورهای مدعی و به اصطالح نگران 
بگویند در حالی که چنین ســوختی را به ایران نمی 
دهند از یکسو، و ایران نیز فناوری تولید آن را کسب 
کرده و تعهد برجامی نیز ندارد از ســوی دیگر، بر چه 
اساســی نباید به چنین اقدامی مبادرت ورزد؟!سفیر 
کشورمان با بیان این مطالب تصریح کرد: ابراز نگرانی 
مصنوعی درخصوص تولید مقادیر کمی فلز اورانیوم 
توسط ایران از سوی برخی طرف های برجام، به هیچ 
وجه مسموع نیســت. جمهوری اسالمی ایران، بویژه 
در جایی که از دانش فنی مربوطه برخوردار است، بر 
اساس نیازهای فنی پیش خواهد رفت و خود را معطل 

دیگران نخواهد کرد.

غریب آبادی: 

درحوزهدانشهستهایمعطلدیگراننمیمانیم
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تصویــری که بــا »تلســکوپ فضایی هابل« به ثبت رســیده 
است، یک ســتاره نوترونی را در مرکز »ســحابی خرچنگ« 
نشــان می دهد.به گزارش ناســاهابل، تصویری که »تلسکوپ 
فضایی هابل« )Hubble Space Telescope( از ســحابی موسوم 
به »ســحابی خرچنگ« )Crab Nebula( ثبت کرده است، یک 
ســتاره نوترونی را در مرکز آن به نمایش می گذارد.پژوهش ها 
نشــان می دهند که جرم این ســتاره نوترونی، مشــابه جرم 
خورشید اســت. این ستاره نوترونی که سرعت گردش آن ۳۰ 
بار در ثانیه اســت، پرتوهای قابل مشــاهده انرژی را به بیرون 
پرتاب می کند و همین موضوع موجب می شــود که مانند یک 

ستاره چشمک زن به نظر برسد.

محیط های آبی که فاضالب  به آن ها ریخته می شود در معرض آلودگی 
ناشی از ضایعات فعالیت های انسانی قرار دارند. این آالینده ها شامل مواد 
دارویی قانونی و غیرقانونی می شود و تحقیقات جدید اثر این مواد را بر 
 آبزیان نشان می دهد.به گزارش نیواطلس، در تحقیقاتی جدید تاثیر این 
آالینده ها بر موجودات آبزی بررسی شده است و مطالعات جدید نشان 
می دهد که ماهی های قزل آالی خال ســرخ می توانند به ماده ی مخدر 
مت آمفتامین که با نام شیشه نیز شــناخته می شود اعتیاد پیدا کنند.

اطالعات زیادی درمورد اثر ضایعات دارویی برحیات وحش وجود ندارد 
اما تحقیقات اخیر برخی از خطرات آن را نشان می دهد.در این تحقیقات 
نشان داده شده است که چگونه این آالینده ها بر روی تولید مثل و میزان 

اضطراب ماهی ها اثر می گذارند.

دانشــمندان در کلینیــک پوســت UKJ در آلمــان در حال ســاخت 
مدل هایی از  پوســت مصنوعی دارای عفونت هستند که می توانند در 
آینده جایگزین مناسبی برای تست حیوانی باشند.به گزارش اینوویشن 
اوریجینز، داروها، مواد آرایشی، مواد شیمیایی، خوراک دام ها، غذاهای 
تراریخته، سموم دفع آفات و بســیاری از محصوالت دیگر مورد تست 
حیوانی قرار می گیرند.حیواناتی که در این آزمایش ها شــرکت دارند از 
موش ها گرفته تا ســگ ها و میمون ها زندگی خود را در قفس و در رنج 
ســپری می کنند با این حال پروژه های زیادی با هدف کاهش تســت 
حیوانی در حال گسترش هستند و در بیمارستان دانشگاه جنا )UKJ( در 
آلمان نیز محققان در حال ساخت پوست مصنوعی سه بعدی هستند که 

می تواند جایگزینی برای تست حیوانی محصوالت درمانی باشد.

ستاره ای در قلب خرچنگ 
آسمان!

اعتیاد ماهی ها به ماده مخدر 
مت آمفتامین!

پوست مصنوعی جایگزینی برای 
تست حیوانی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جشن صعود تیم فوتبال انگلستان به فینال یورو ۲۰۲۰

معرفی نسخه های سفارشی تویوتا کراون در ژاپن
پانزدهمین نســل تویوتا کراون در ســال ۲۰۱۸ معرفی و در سال ۲۰۲۰ به روز شد. هم اکنون ژاپنی ها دو نسخه سفارشی از این 
 II لیمیتد RS خودرو را برای بازار داخلی معرفی کرده اند تا طیف بیشــتری از مشتریان را به خود جذب نمایند.اولین مدل با نام
شــناخته می شود که بر پایه تریم RS استاندارد بنا شــده اما طرح تیره تری برای بدنه دارد. این مدل همچنین از رینگ های ۱۸ 
اینچی جدید با طرح مشکی مات سود می برد. جلوپنجره و مه شکن ها نیز تریم جت بلک را دریافت کرده و کاسه چراغ های جلو 
و عقب نیز تیره شده اند.داخل کابین کراون RS لیمیتد II پوشش چرم مشکی با دوخت متضاد، صندلی تهویه دار و عناصر فلزی 
روی داشبورد و کنسول مرکزی دیده می شوند.اما دومین محصول سفارشی کراون S الگانس استایل III نام داشته و بر پایه تریم 
S شکل گرفته است. این خودرو با رینگ های ۱۸ اینچی چند پره با طرح کروم متالیک و بدنه ای روشن تر متمایز می شود. کابین 
این خودرو نیز به پوشش چرم قهوه ای و عناصر چوب مانند مزین شده است.هر دو مدل یاد شده از پیشرانه ۲.۵ لیتری هیبریدی 
با قدرت ترکیبی ۲۲۲ اسبی و گشتاور ۲۲۱ نیوتون متری سود می برند. این نیرو از طریق یک گیربکس CVT به چرخ های عقب 

یا تمامی چرخ ها منتقل می شود.

 مصاف حساس بزرگان کشتی جهان در توکیو
اتحادیه جهانی کشتی اسامی نهایی ۹۶ آزادکار و ۹۷ فرنگی کار حاضر در المپیک توکیو را منتشر کرد. رقابت های حساس کشتی فرنگی 
و آزاد المپیک ۲۰۲۱ توکیو از ۱۰ تا ۱۶ مرداد با رقابت برترین کشتی گیران جهان برگزار خواهد شد.اتحادیه جهانی کشتی در فاصله ۲۳ 
روز تا آغاز این رقابت ها، اسامی نهایی ۹۶ آزادکار و ۹۷ فرنگی کار حاضر در المپیک توکیو را منتشر کرد.بر اساس اعالم اتحادیه جهانی 
کشتی در مجموع ۲۸۹ کشتی گیر از ۶۰ کشور جهان در کشتی آزاد و فرنگی مردان و کشتی زنان در المپیک  توکیو به میدان می روند 
که در این میان یک کشتی گیر به نام آکر العبیدی برای تیم پناهندگان در وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی مردان به میدان خواهد رفت 
تا در این وزن بر خالف دیگر اوزان شاهد حضور ۱۷ کشتی گیر باشیم.بر اساس اعالم اتحادیه جهانی کشتی همچنان امکان تغییر نفرات 
برای کشــورها تا زمان آغاز المپیک وجود خواهد داشت.در مجموع تعداد ۱۱ قهرمان المپیک ۲۰۱۶ ریو در رقابت های کشتی ۲۰۲۱ 
توکیو به میدان می روند که در این میان سهم کشتی آزاد مردان و کشتی زنان هر کدام ۴ قهرمان و کشتی فرنگی نیز ۳ قهرمان المپیک 
۲۰۱۶ خواهد بود.حسن یزدانی از ایران، عبدالرشید سعداهلل یف از روسیه، کایل اسنایدر از آمریکا و طاها آکگل از ترکیه ۴ طالیی کشتی 

آزاد المپیک ریو هستند که اینبار نیز در المپیک توکیو به میدان می روند.

ره دو جای توست ای بدرالدجیگاه رد دل ساز و هگ رد دیده جا طوبی آمد قد تو وقت خرام
گر خرامد سوی ما طوبی لنا

چشم من دارد غباری از صباات هب ره چشمی ز راهت سرهم ربد
می نگویم بنده خویشم شمار

نیست حکمی بنده را رب پادشا
کان تو خواهم از دل ربکشم پی

لیکن از دل ربنمی آید مرا
ات رخت مینیب بعد از عمراهرپده بگشا چون نمودی آن دو زلف

پیشنهاد

چهره روز

فروغ زندگی
داستان کتاب در یک اردوگاه  کار اجباری در پایان 
جنگ جهانی دوم و در بخشی به نام اردوگاه کوچک 
اتفاق می افتد. زندانیانی که از شدت ضعف توان کار 
کردن ندارند، تا زمانی که مرگ آن ها را نجات دهد 
در ایــن خوابگاه ها زندگی می کردند. این خوابگاه ها 
پر از اســکلت و پر از تسلیم شدگان است. زندانیانی 
که دیگــر نمی توانند نجات پیدا کننــد؛ نه به این 
دلیل که چیزی برای خوردن ندارند و یا انقدر بیمار 
هســتند که نمی توانند از جایشــان تکان بخورند، 
بلکه به این دلیل که باورشــان بــه نجات یافتن از 
دســت رفته است.وقتی نیروهای متفقین به شهری 
که اردوگاه در آن قرار دارد حمله می کنند، اسکلت 
شماره ۵۰۹ اولین زندانی در اردوگاه کوچک است که به خودش اجازه می دهد باور کند ممکن 
خرین تالش ها و جنگیدن ۵۰۹ برای زنده ماندن هستیم. در  است نجات پیدا کند و ما شاهد آ
واقع ۵۰۹ شخصیت اصلی داستان است و خودش ترجیح می دهد ۵۰۹ نامیده شود؛ شماره ای 
که از طرف اردوگاه به او داده شده. چرا که نام واقعی، زندگی گذشته اش را به عنوان یک انسان 
آزاد به یادش می آورد.جمالت ابتدایی کتاب که در عین حال که امیدبخش اســت )نگاه رو به 
باال و باز کردن چشــم(، عمق ناامیدی را نیز نشان می دهد:اسکلت شمارۀ ۵۰۹ جمجمه اش را 
باال گرفت و چشم ها را باز کرد. معلوم نبود از حال رفته یا فقط خوابش برده بود. در آن موقع 
چندان فرقی هم نمی کرد؛ گرســنگی و خستگی چنان رمق او را کشیده بود که حوصلۀ توجه 
به این موضوع را نداشــت. به هر حال گویی در باتالقی عمیق فرو رفته بود، طوری که امیدی 

برای باال آمدن نداشت. 

مصطفی رحماندوست
مصطفی رحماندوســت معروف به شــاعر »صد دانه 
یاقوت« )زاده ۱ تیر ۱۳۲۹، همدان( شــاعر، نویسنده 
و مترجم کتاب های کودکان و نوجوانان اســت. او از 
داوران و نمایندگان هیئت علمی جشنواره بین المللی 
شعر فجر بوده است. او پس از اخذ مدرک کارشناسی 
زبان و ادبیات فارســی از دانشــگاه تهران، به عنوان 
کارشــناس کتاب های خطــی در کتابخانه مجلس 
مشــغول به کار شد و ســپس به عنوان مدیر مرکز 
نشــریات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
مدیر مسئول نشریات رشد، سردبیر رشد دانش آموز، 
سردبیر و پدیدآورنده ســروش کودکان و نوجوانان، 
ســردبیر مجله شهرزاد قصه گو به فعالیت خود ادامه 
داد. او همچنین به مدت سه سال مدیر کل دفتر مجامع و فعالیت های فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی ایران بوده است که بنابر گفته خودش، آغاز راه او برای انتقال ادبیات برگزیده کودکان 
و نوجوانان ایران به زبانهای دیگر بوده اســت. او در ســال ۱۳۷۱ در رشته زبان و ادبیات فارسی به 
ادامه تحصیل پرداخت و پس از دوره کارشناسی ارشد، به دریافت نشان درجه یک هنری )دکترا( 
نائل آمد.]۵[ مصطفی رحماندوســت، عالوه بر این، مدرس داستان نویسی و قصه گویی و ادبیات 
کودکان و نوجوانان در دانشگاه ها نیز بوده است. وی پس از بازنشستگی از سمت های دولتی، مدیر 
گروه شــکوفه )بخش کودکان و نوجوانان( انتشارات امیرکبیر و مشاور رئیس کتابخانه ملی ایران 
شد. و اقدام به تأسیس و راه اندازی پایگاه اینترنتی »کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران« کرد و 
توانست تا دهمین سال شروع به کار این پایگاه متن کامل بیش از بیست و چهار هزار عنوان کتاب 

کودک و نوجوان را برای پژوهشگران قابل دسترسی کند.

فرهنگ

درویش محمود مداح نخســتین حامِل زنده میراث 
ناملموس آیین سنتی نقالی، پرده خوانی و روضه خوانی 
اســتان اصفهان بر اثــر بیماری قلبی درگذشــت. 
محمدحسن طالبیانـ  معاون میراث فرهنگی کشورـ  
با تایید درگذشت این استاد پرده خوانی، گفت: استاد 
درویش محمود مداح  و برادرشان  استاد درویش علی 
از نخســتین حامالن زنده میراث ناملموس فرهنگی 
استان اصفهان بودند که در اسفندماه ۱۳۹۶ همزمان 
با ثبت ملی هنر پرده خوانی و روضه خوانی در شــهر 
تاریخی وزوان از توابع شهرستان شاهین شهر و میمه 
در فهرســت آثار ناملموس، فهرســت حامالن زنده 

میراث ناملموس مزین به ثبت نام آن ها شد.
او افزود: شــادروان استاد درویش محمود مداح و برادرشان با تلمذ در مکتب پدر و اجداد خویش، 
همچون درویش خدابخش، درویش حســینعلی و درویش یداهلل، عمر پربار خود را با بیانی رسا و 
آهنگین در حفاظت و صیانت از هنر نقالی و روایت پرده خوانی واقعه های مذهبی بویژه واقعه عاشورا 
گذراندند.طالبیان در پیامی تســلیت درویش محمود مداح را تسلیت گفت و یادآور شد: حامالن 
میراث فرهنگی ناملموس، هنرمندان و دارندگان زنده دانش های سنتی و میراث فرهنگی و معنوی 
هستند و حفاظت و صیانت از این گنجینه های زنده بشری، گامی برای ماندگاری فرهنگ و دانش 
ســنتی آن هایی است که در مسیر پرپیچ و خم تاریخ این ســرزمین کهن در انتقال آن از نسلی 
به نسل بعد کوشیده اند.گنجینه های کهنســالی که با تجارب به ارث برده از پیشینیان و افزودن 
اندوخته های خود هنر، فرهنگ و دانش های سنتی را با خود حمل می کنند، در حقیقت حامالن 

میراث ناملموس و میراث زنده بشری اند.

میراث زنده نقالی و پرده خوانی درگذشت
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