یک رسانه هندی مطرح کرد؛

فرصت جدید برای همکاری هند با ایران در دولت رییسی

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

یک رسانه هندی از سفر موفقیت آمیز وزیر خارجه این کشور به تهران و عالقه دهلی نو در توسعه روابط با دولت رئیس جمهور منتخب ایران خبر داد.به گزارش فارس،
رسانههای هندی گزارش دادند که «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهور منتخب جدید ایران ،هند را برای برگزاری مراسم تحلیف خود در پنجم آگوست (پنجشنبه
 ۱۴مرداد) دعوت کرده است.به نوشته روزنامه «ایندین اکسپرس» منابع مطلع گفتند که «سوبرامانیام جایشانکار» وزیر امور خارجه هند در دیدار چهارشنبه گذشته
خود با رییسی پیام شخصی «نارندرا مودی» نخست وزیر هند را به وی تحویل داد .این منابع به نقل از وزیر خارجه هند دیدار وزیر خارجه هند با رییس جمهور
منتخب ایران را «گرم» توصیف کردند.یک منبع مطلع در دولت هند در این باره و شرکت یک مقام دولتی....

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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وام خرید مسکن ۴۴۰میلیون تومان میشود؟

قدرت خریدی که تکان نمیخورد

نگـــاه
تحلیلگر مسائل اقتصادی مطرح کرد؛

نخستین چالش اقتصادی دولت آینده
مجید شاکری گفت :نخستین چالش کوتاهمدت رییسی در سهماهه اول
دولت به مساله کنترل تورم برمیگردد .اقدام دوم به کنترل ترازنامههای
سیســتم بانکی برمیگردد که از اواخر دوره همتی برنامه آن آغاز شد تا
رشد کل ترازنامههای سیستم بانکی ما محدود شود.
مجید شاکری ،کارشناس اقتصادی در گفتوگویی به این مساله پرداخته
کــه دولت آینده در اقتصاد باید چگونه عمــل کند .بخشهای مهم این
گفتوگو در ادامه آمده است.
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مرکز پژوهشهای مجلس

فشار سازمان تأمین اجتماعی به
کسبوکارها برای جبران کسری بودجه

کنترل تورم مهمترین اقدام  ۳ماهه نخست دولت باشد
نخستین چالش کوتاهمدت رییسی در سهماهه اول دولت به مساله کنترل
تورم برمیگردد .برای موفقیت در این چالش باید دو اقدام مهم رخ دهد؛
نخست تغییر ساختار نگهداشت ذخایر بانک مرکزی که بهوسیله آن امکان
کنترل نرخ ارز توسط دولت فراهم میشود .امکان کنترل نرخ ارز بحثش
جدا از این است که این کنترل باید انجام شود یا خیر؛ فرصت طالیی برای
تغییر نگهداشت ذخایر ارزی یکماهه اول دولت رییسی است.
اقدام دوم به کنترل ترازنامههای سیســتم بانکی برمیگردد که از اواخر
دوره همتی برنامه آن آغاز شد تا رشد کل ترازنامههای سیستم بانکی ما
محدود شود .این محدودیت الزم است وگرنه در شرایطی قرار میگیریم
که ممکن است جهش ارزی کنترل شود اما تورم روبهرشد باشد .مجموعا
ســهماهه اول دولت سیزدهم مشــخص میکند که آیا رییسی درطول
چهارسال ریاستش میتواند موفق شود یا خیر؟

مرکــز پژوهشهای مجلس با اشــاره به ســازوکار ناعادالنه برای شناســایی حق بیمــه و تعیین ضرایب
علیالرأســی (حق بیمه قرارداد) اعالم کرد :اختیارات در نظر گرفته شــده برای ســازمان تأمین اجتماعی
در اخذ حق بیمه قراردادها به عاملی جهت جبران کســری درآمد این ســازمان به بهای فشــار به محیط
کســبوکار تبدیل شده اســت.به گزارش فارس ،اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی با انتشار
گزارشــی با عنوان «آسیبشناسی نحوه وصول حق بیمه توسط ســازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع
موانع تولید» ،ضمن اشاره به مهمترین عوامل پایهای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل
در تعامل کسبوکارها با ســازمان تأمین اجتماعی میشود ،اعالم کرد« :این عوامل ،مشکالت جدی برای
کســبوکارها به همراه دارد و تعامل با ســازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهمترین موانع تولید تبدیل
کرده اســت».در سلسله گزارش هایی قصد داریم به بررسی جزئیات هر کدام از این عوامل مورد اشاره در
تعامل سازمان تأمین اجتماعی...
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معاون وزیر صمت خبر داد؛

رشد  ۸درصدی تولید ناخالص داخلی صنعت در سال ۹۹
5
سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

واردات برق از  ۳کشور همسایه
4

گزارشها نشــان میدهد استخراج یک بیتکوین به بیش از
 ۳۰۰مگاوات ســاعت برق نیاز دارد که این میزان بیشــتر از
برق مصرفی حدود  ۳۵هزار واحد مسکونی در یک شبانه روز
اســت.مریم فکری :تیرماه گرم امسال ،خانهها را بینصیب از
بیبرقی نگذاشت؛ اتفاقی که منجر به این شد که هفته گذشته
برخی از خانهها خاموشــیهای بیش از  ۶ساعت و چند نوبته
را تجربه کنند .بنا به گفته مدیرعامل توانیر ،تا یک ماه آینده
شــرایط اضطراری برقی ادامه خواهد شــد و دلیل اصلی این
موضوع ،گرمای بیســابقه در ایران و اغلب کشورهای جهان
اســت؛ بهطوری که به ازای هر یک درجه افزایش دما ،حدود
 ۱۵۰۰مگاوات به مصرف برق کشور اضافه میشود.
بیبرقیهای هفته گذشته در حالی اتفاق میافتاد که در میان
گالیه شــهروندان این نکته دیده میشــد که خاموشیها با
جداولی که منتشر میشد ،همخوانی نداشت .البته سخنگوی
صنعت برق در مقابله این گالیهها عنوان میکرد :وقتی مصرف
برق بیش از پیشبینیها افزایش یابد ،نمیتوانیم خاموشیها
را براســاس جدول زمانبندی اعالم کنیم و اضافه بر این ،در
این شرایط حوادث شبکه هم افزایش مییابد که خاموشیهای
برنامهریزی نشده را بهدنبال دارد.
نیروگاهها در حالت اضطرار
به نظر میرسد نیروگاههای کشــور امسال شرایط ویژهای را
میگذرانند .براساس روایت مصطفی رجبیمشهدی ،سخنگوی
صنعت برق ،در حال حاضر نیروگاههای کشور توان تولید ۵۴
هزار مــگاوات برق را دارند؛ در حالی کــه نیاز مصرف رکورد
باالیــی را ثبت کرد و به بیش از  ۶۶هزار مگاوات رســیده که
نســبت به اوج بار سال گذشــته  ۸هزار مگاوات بیشتر است.
این حجم افزایش اســتفاده از توان نیروگاهی ،باعث شده که
تمام تاسیسات صنعت برق به صورت پرفشار در حال استفاده
باشــند؛ تا جایی که گفته میشــود همین موضوع ،منجر به
افزایش حوادث در شــبکه شــده است.شاید بر همین اساس
بود که در زمان خاموشــیهای هفته گذشته ،از خروج برخی
واحدهای نیروگاهی از مــدار بهرهبرداری خبر آمد .گزارشها
نشان میداد که روز یکشنبه هفته گذشته نیروگاه بوشهر به
دلیل مسایل فنی با تمام ظرفیت در مدار نبود و روز دوشنبه
نیز با وقوع حادثهای فنی ۸۰۰ ،مگاوات از ظرفیت تولید برق
نیروگاه نکا از مدار بهرهبرداری خارج شد.
کاهش نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

 ۶۵ساله ها در سامانه
واکسن کرونا
ثبت نام کنند

دریادار خانزادی مطرح کرد؛

حضور ما در اقیانوس اطلس پاسخ به ادعای
امریکاییها بود

استخراج یک بیتکوین مساوی مصرف برق  ۳۵هزار واحد مسکونی است

بازی عجیب رمزارزها با برق خانگی

در این میان ،در گزارشــی که ســندیکای صنعــت برق ارائه
داده ،مشاهده میشود که نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور
کاهشــی بوده است؛ تا جایی که نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی
کشــور از  ۸.۸درصد در ســال  ۱۳۸۹به  ۲.۲درصد در سال
 ۱۳۹۹کاهش یافته و رشد متوسط ساالنه در  ۱۰سال گذشته
 ۳درصد بوده اســت.این در شــرایطی است که به گفته علی
بخشی ،رییس هیات مدیره ســندیکای صنعت برق ،در پنج
سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایهگذاری انجامشده
حدود  ۱۵درصد بوده است .وی توضیح میدهد :معادل ارزی
سرمایهگذاری انجامشده نشان میدهد که روند سرمایهگذاری
در صنعت برق از سال  ۱۳۸۷نزولی شده و از  ۶.۵میلیارد دالر
در ســال  ۱۳۸۷به  ۰.۶۳میلیارد دالر در سال  ۱۳۹۹رسیده
اســت .این روند نزولی سرمایهگذاری با روند نزولی نرخ رشد
افزایش ظرفیت نیروگاهی کشــور هم همخوانی دارد .این در
حالی است که روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده
و بهطور متوســط پنج درصد رشد داشته است.به اعتقاد وی،
روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در  ۱۰سال گذشته بهطور
متوســط نزولی بوده و متوسط رشد آن سه درصد بوده است.
این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا میشود که
در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا مانده
و منجر به خاموشــی میشود.محمد مالکی ،عضو سندیکای
تولیدکنندگان برق میگوید :انتظار خاموشیها از سال گذشته
وجود داشت ،زیرا بارشهای زیادی اتفاق نیفتاد .به گفته وی،
باید تمرکز روی نیروگاههای حرارتی وجود باشــد و به دنبال
توسعه آنها باشــیم .نمیتوان روی نیروگاههای تجدیدپذیر و
آبی تکیه کرد؛ چراکه این نیروگاهها وابسته به عواملی هستند.
مالکی تاکید میکند :اگر سرمایهگذاری روی نیروگاهها صورت
نگیرد و تولید افزایش پیدا نکند ،با چالش مواجه خواهیم بود.
بازی خطرناک رمزارزها
در این میان ،در فضای خاموشــیهای پی در پی این روزها،
بخش مهمی از انگشــت اتهام به ســمت مزارع استخراج رمز
ارز رفته اســت؛ آن هم در شرایطی که این روزها زیاد شنیده

وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی با اعالم گشایش
ســامانه ثبتنام واکسن کرونا از همه متولدین  ۱۳۳۵و قبل
از آن خواســت جهت دریافت و تزریق واکسن کرونا در این
سامانه ثبت نام کنند.به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت
بهداشت ،نوبتدهی و ثبتنام تزریق واکسن کرونا برای افراد
متولد ســال  ۱۳۳۵و ماقبل از آن از روز یکشنبه در سامانه
 salamat.gov.irآغاز شــده اســت.هماکنون فقــط متولدین
 ۱۳۳۵و قبل از آن میتوانند از طریق این درگاه نســبت به
ثبتنام و درج کد ملی ،تاریخ تولد و شماره تلفن همراه خود

میشــود که ایران به بهشت ماینرها و صاحبان مزارع رمز ارز
تبدیل شده است.
محمدحســین متولیزاده ،مدیرعامل توانیر هفته گذشته در
گزارشی اعالم کرد که طبق آمار ،دو هزار مگاوات مصرف برق
به مراکز اســتخراج رمز ارز اختصاص دارد.توصیف محمدرضا
جمالی ،رییس کمیســیون بالکچین اتــاق بازرگانی درباره
رمز ارزها اینگونه اســت :ارز مجازی شبکه برق را وارد بازی
خطرناکی کرده اســت .وی با محاســبه میزان برق مصرفی
ماینرها ،میگوید :زمانی که تعداد ماینرها در ســال  ۹۸بین
 ۸۰هزار تا  ۳۵۰هزار دستگاه تخمین زده میشد ،با توجه به
مصرف  ۵۵هزار مگاوات برق در تابستان ،تخمین زده میشد
که  ۰.۱۶تا  ۰.۷درصد از برق تولیدی در ایران توسط ماینرها
مصرف میشود .این میزان برق ،با برق مصرفی  ١٣۶هزار نفر تا
 ۵۹۵هزار نفر برابری میکرد.وی تاکید میکند :شاید فعالیت
مزارع استخراج ارز دیجیتال در برخی نقاط ،مانند نقاطی در
کنار یک شهر کوچک مشکل درست میکرد؛ به این دلیل که
بیشتر ماینینگ در مزارع ماینتینگ یا سولهها انجام میشد،
ولی سیاست غلط دولت و وزارت نیرو باعث شد که به ماینینگ
خانگی روی آورده شــود که مثل موریانه کل شبکه برق را با
مشکل مواجه میکند و امکان کنترل از دست رفت.جمالی با
ذکــر این نکته که با توجه به بــاال رفتن مصرف ،تخمین من
این که بیش از یک میلیون دستگاه ماینر در ایران مشغول به
کار است ،عنوان میکند :تخمین زده میشود که در سال ۹۹
میزان مصرف به حدود  ۲درصد رسیده و این یک بازی ناپایدار
از نظر من اســت که به مرور با توجه به کثیف بودن برق ما و
اینکه  ۹۳درصد از برق ما از سوختهای فسیلی تهیه میشود،
مشکلساز میشود.
ایران در میان  ۷کشــور جهان با بیشــترین میزان
استخراج رمزارز
هفته گذشــته گزارشی منتشر شــد مبنی بر اینکه به دلیل
تعرفههای تخفیفی ،ایران جزو  ۷کشوری است که بیشترین
میزان استخراج رمز ارز جهان در آن صورت میگیرد .محمد

اقدام کنند.بنا به اعالم وزارت بهداشــت ،تاکنون  ۴میلیون
و  ۵۹۲هــزار و  ۱۳۹نفر ُدز اول واکســن کرونا و دو میلیون
و  ۱۳۴هــزار و  ۶۶۲نفــر نیز ُدز دوم را تزریــق کرده اند و
مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به  ۶میلیون و
 ۷۲۶هزار و ُ ۸۰۱دز رســیده است.انتظار می رود با محموله
های جدیدی از واکســن های خارجی که وارد کشور شده یا
در حال ورود اســت و نیز ،ورود واکسن های داخلی به ویژه
برکت در روزهای آینده ،روند واکسیناسیون کرونا در کشور
سرعت گیرد.مقامهای مســئول گفته اند که تا اوایل مرداد،

خدادادی ،مجری طرح تامین برق مراکز اســتخراج رمز ارزها
در توانیــر در توضیح این موضوع میگویــد :در حال حاضر
چین ،روســیه ،آمریکا ،قزاقســتان ،کانادا ،ایسلند و ایران۷ ،
کشوری هســتند که بیشترین میزان اســتخراج رمز ارز در
آنها صــورت میگیرد.به گفته او ،عامل اصلی شــیوع پدیده
استخراج غیرمجاز رمز ارزها در ایران ،وجود تعرفههای مخفف
حاملهای انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه با قیمتهای جهانی
است.خدادادی با اشاره به شناسایی و جم ع آوری  ۳۶۴۶مرکز
غیرمجاز استخراج رمز ارز با  ۱۹۶هزار و  ۲۳۳دستگاه ماینر،
متذکر میشــود :توان مصرف برق این تعداد مرکز غیرمجاز
رمــز ارز ،بیش از  ۵۷۰مگاوات بود .برای تولید این میزان برق
و رساندن آن به محل مصرف ،باید نیروگاهی به بزرگی ۸۰۰
مگاوات احداث میشد.
طبق اعالم وزارت نیرو ،اســتخراج یک بیتکوین به بیش از
 ۳۰۰مگاوات ساعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر از برق
مصرفی حدود  ۳۵هزار واحد مسکونی در یک شبانه روز است.
همچنیــن مصرف برق یک ماینر  ۲تــا  ۳کیلوواتی به میزان
 ۳۵پنکه یا  ۱۵یخچال فریزر است .ماینری با این مشخصات
همچنیــن به اندازه  ۵کولر آبی یا یک کولر گازی برق مصرف
میکند.
توقف فعالیت مزارع رمز ارز غیرمجاز
تازهتریــن گزارشها نشــان میدهد از ابتدای امســال بیش
از  ۲۴۰مزرعه غیرمجاز اســتخراج رمــزارز با یکهزار و ۱۴۷
دستگاه ماینر در سطح تهران بزرگ ،کشف و جمعآوری شده
اســت .قائممقام مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران
در حاشــیه نشســت کمیته مقابله با مزارع و مراکز استخراج
غیرقانونی رمز ،از کشف  ۱۳مزرعه غیرمجاز دیگر که در زمینه
اســتخراج غیرقانونی ارز دیجیتال فعــال بودند نیز خبر داد.
کامبیز ناظریان اعالم کرده است؛ با هوشیاری بازرسان مناطق
و کارشناسان حراســت و همراهی عوامل قضایی و انتظامی،
طی  ۵روز ۱۰۷ ،ماینر غیرمجاز دیگر ،توســط شرکت توزیع
نیروی برق تهران بزرگ ،کشف و جمعآوری شد .از این تعداد،
 ۷۸ماینر در واحدهای مسکونی و  ۲۹ماینر در مراکز تجاری،
نصب بودند که ضمن جمع آوری ،وصول مبالغ ریالی خسارات
وارد به شبکه برق طبق قوانین جاری وزارت نیرو در دستور کار
قرار گرفته است.وی تاکید کرده است؛ دستگاههای استخراج
ارز دیجیتال ،تجهیزاتی پرمصرف بوده و بار زیادی را به شبکه
برق کشور وارد میکنند.

فازهای اول و دوم واکسیناسیون شامل افراد باالی  ۵۵سال،
بیماریهای خــاص و خطرناک ،کارکنان بخش بهداشــت و
درمــان و مانند آن به پایان می رســد و پس از آن شــاهد
اجرای فاز  ۳واکسیناســیون کرونا برای مشــاغل عمومی از
جمله رانندگان وسایل نقلیه عمومی خواهیم بود.در صورتی
که روند واکسیناســیون طبــق برنامه پیش برود ،اســاتید
دانشــگاهها ،معلمان مدارس ،دانشجویان و بخش بزرگی از
جمعیت کشور تا مهرماه تحت پوشش برنامه تزریق واکسن
کرونا قرار خواهند گرفت.
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برخی نمیداننــد دولت روحانی در هفتههای پایانی چه بالیی بر
سر کشور میآورد
 گویا برخی متوجه نیســتند دولت روحانی در هفتههای پایانی عمرشچه بالیی بر سر کشور میآورد .برخی تصمیمات کابینه مانند دائمیسازی
همسانسازی حقوقها دولت رییسی را وارد لوپ متفاوتی از کسری بودجه
خواهد کرد که در این صورت کار بسیار سخت میشود.
 ایــران باید به دالیل دیگری جدا از حل مســاله کســری بودجه نفتبفروشــد و از طرفی موضوع تبدیل ذخایر نفتی بــه فرآورده نیز درقالب
پتروپاالیشگاهها کمکی به بازسازی ساختار مالی ایران نخواهد کرد .البته
اگر ما نفت بفروشیم کسری بودجه قابل تحملتر خواهد شد .ما میتوانیم
بــا پیادهکردن الگوی مولدســازی داراییها که راهبــردی بهجز فروش
آنهاست مشکل کسری بودجه را حل کنیم در مولدسازی ،دولت بهوسیله
بازتنظیم رابطه خود با اموال و داراییهایش بهســمت مدیریت بهتر آنها
برای به دست آوردن بازدهی مطلوب میرود.
 اگر این فرآیند از ســال اول دولت رییسی آغاز شود میتوانیم نتایج آنرا از سال ۱۴۰۱مشــاهده کنیم .برای حل مشکل بودجه در کوتاهمدت
بهخصوص مرداد و شهریورماه امسال دولت چارهای جز کاهش هزینههای
برجایمانــده از دوران روحانی و تالش برای فروش نفت ندارد چون عمال
راهبرد فروش اوراق نیز با توجه به شرایط فعلی دیگر روالش با سالهای
گذشــته فرق میکند و برای این منظــور باید نرخ بهره باال برود تا مردم
مجاب به خرید اوراق شوند.
تغییر چشمانداز حکمرانی باید اصلیترین رویکرد تحولی رییسی
باشد
 تغییر چشــمانداز حکمرانی باید اصلیترین رویکرد تحولی رییسی درآینده باشــد .روحانی با یک نوع تفکر و گفتمان مشــخص روی کار آمد،
چشــمانداز ایشــان برای اداره کشور از ســال ۹۵یعنی قبل از انتخابات
ریاستجمهوری دوازدهم به بنبست رسید .متاسفانه از آن زمان تاکنون
هیچ تصویر روشــنی برای اداره کشــور میان اعضای دولت ایشان وجود
نداشــته است ،به همین خاطر ما برای حل مشکالت بهسمت رشتهای از
رفتارهای نهادگرایانه و غیرتوسعهای رفتیم که در این رفتارها هدفگذاری
برای بقای خودش مهمترین نشانه عدم بقاست.بهنظر من شروع این تحول
در چشــمانداز باید از روابط خارجی باشــد .منظورم صرفا تجدیدنظر در
ارتباطاتمان با آمریکا نیست منظورم بازتعریف نسبت خودمان با تمامی
محورهای توسعه اطراف کشورمان هست .خیلی از رفتارهای تنظیمگرایانه
درصورتیکه شــما چشمانداز درستی از حکمرانی داشته و توانسته باشی
به جامعه انتظارات قویتری نســبت به آینده تزریق کنی خیلی راحتتر
قابل اجرا هستند.مثالی میزنم؛ وقتی شما بر )CGT) Capital Gains Tax
بهمعنی مالیات بر افزایش ارزش یا مالیات بر ســود ســرمایه است اصرار
میکنید از طرفی در کشــور چشمانداز نرخ ارز مناسب نباشد نتیجهاش
چیزی جز خروج نرخ سرمایه از کشور نیست ،در اینجا نمیتوانید بگویید
خروج ســرمایه را با حکمرانی ریــال میتوانیم کنترل کنیم .تنها راهحل
مشکل در این شرایط داشتن یک سیستم ارزی رسمی و خارجی است که
این موضوع مستلزم داشتن روابط بینالمللی خوب است .به همین دلیل
معتقدم ســهماهه اول دولت رییسی فرصت خوبی برای گشایش روابط با
کشورهای دیگر است.
باید شدت انحصار آمریکا در ساختار اقتصادی ایران شکسته شود
 ما اکنون در غرب غرق هستیم و کاالهای اساسی کشور بهطور انحصاریاز طریــق کانال مورد تایید وارد ایران میشــود حتی نگاه ما به نفت نیز
کامال غربی اســت بنابراین وقتی صحبت از ایجاد روابط با چین ،روسیه
و هند میکنیــم هدفمان ایجاد تعادل در روابط خارجی اســت وگرنه
اینگونه نیست که بهطور کامل بهسمت شرق متمایل شدهایم .باید شدت
انحصار آمریکا در ساختار اقتصادی ایران شکسته شود ،این انحصار ناشی
از ارثیهای است که ما از زمان تشکیل اقتصاد مدرن در ایران داشتهایم که
در آن زمان شرایط کامال متفاوت نسبت به االن بود.
 ما حتی الیحه بودجه ســالیانه را که اجراییشــدن آن توســط نهادیمانند دیوان محاسبات رصد میشود بهطور کامل عملیاتی نمیکنیم .فکر
میکنم مهمترین دلیل عدم توفیق ما در اجراییکردن برنامهها به بیثباتی
شرایط اقتصاد کالن کشور برمیگردد .به همین دلیل همیشه مدیران در
اواسط اجراییکردن برنامهها مجبور به جابهجاییهای میانسالی میشوند،
زیــرا خیلی از اتفاقاتی که در ابتدای ســال پیشبینی میکنیم عمال در
اواسط کار به نتیجه نمیرسد.
 علت این رخداد مشــخص اســت ،گاهی مواقع مــا خوشبینانه عملمیکنیم؛ مانند اتفاقی که بر سر بودجه ۱۴۰۰آمد .در همان زمان خیلی
از کارشناســان به مجلس یازدهم پیرامون این موضوع هشــدار دادند اما
دوستان خوشبینانه معتقد بودند بودجه بهنحوی تنظیم شده که به غرب
این پیام را القا میکند باید دســت از تحریم ایران بردارد ،گاهی نیز این
شرایط ناشــی از تفاوت وضعیت اقتصاد کالن کشور نسبت به خواست و
تصورات ماست .به همین دلیل شما در یک تجربهنگاری نسبت به گذشته
متوجه میشوید موفقترین برنامه توسعه ایران بعد از انقالب یعنی برنامه
سوم توسعه در شرایط نسبتا باثبات اقتصاد کالن به نتیجه رسیده است.
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رای الیوم:

بهبود روابط تهران_ریاض از اهداف سفر
سلطان عمان به عربستان است
روزنامه رای الیوم چاپ لندن در یادداشــتی به اهداف ســفر ســلطان عمان به
عربستان پرداخت و نوشت که نزدیک کردن دیدگاه تهران و ریاض یکی از اهداف
این ســفر است.به گزارش ایســنا ،روزنامه فرامنطقهای رای الیوم در یادداشتی
به قلم خالد الجیوســی به اهداف ســفر امروز هیثم بن طارق ،سلطان عمان به
عربستان پرداخت که اولین سفر خارجی بن طارق از زمان تکیه بر تخت سلطنت
در عمان به شمار می رود.در این یادداشت آمده است :به نظر می رسد که هیثم
بن طارق ،پادشــاه عمان که اوایل سال گذشــته روی کار آمد از سنت سلطان
قابوس ،سلطان پیشین این کشــور در عدم تمایل به سفرهای خارجی پیروی
نکند و اولین ایســتگاه سفرهای خارجی او عربستان خواهد بود.نویسنده آورده
اســت :سلطان عمان روز یکشنبه وارد عربستان می شود و به نظر می رسد که
این ســفر از اهمیت زیادی برخوردار باشــد .ملک سلمان پادشاه عربستان قرار
است در شهر نیوم با همتای عمانی خود دیدار و رایزنی کند.در بخش دیگر این
یادداشت آمده است :انگیزه ها و دالیل این سفر زیادو متفاوت است و زمان این
ســفر نیز مورد توجه است زیرا مسقط نقش میانجیگر برای حل بحران یمن را
ایفا میکند.نویسنده می گوید :برخی ها بر این باورند که مسقط به دنبال نزدیک
کردن رویکردهای تهران و ریاض است زیرا اکنون گفت وگو و یا مذاکراتی میان
ایران و عربستان درحال برگزاری است و توافق نهایی در خصوص پرونده هسته
ای ایران نیز همچنان مهمترین مساله است.پیش از این بدر بن حمد البوسعیدی،
وزیر خارجه عمان در گفت وگو با روزنامه الشرق االوسط در پاسخ به این سوال
که مســقط در آوریل گذشته میزبان محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه ایران بود
و ظریف در آن ســفر با مسئوالنی از حوثی های یمن دیدار کرد ،نقش ایران در
بحــران یمن را چگونه توصیف می کنید ،گفت :ما بر این باوریم که نقش ایران
در راســتای تالش برای تحقق صلح و ثبات است.وی در پاسخ به این سوال که
بــا تغییر دولت آمریکا و روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در ایران و نزدیک
شــدن بازگشــت به برجام ،آیا انتظار دارید که رفتار ایران نسبت به کشورهای
منطقه تغییر یابد گفت :در صورتی که تمایل و اراده سیاسی به طور متقابل و از
طریق گفت وگو و تفاهم وجود داشته باشد ،تمام رفتارها قابل تغییر است .ما بر
این باوریم که اکنون این تمایل و این اراده در راستای امنیت و ثبات منطقه است.
وزیر خارجه عمان در پاسخ به این سوال که آیا کشورش ابتکار عملی برای انجام
گفت وگوهای منطقه ای با ایران را رهبری می کند ،تاکید کرد :خیر ،هیچگونه
ابتکار عملی از این قبیل را رهبری نمی کنیم ،هرگونه گفتوگوی منطقه ای باید
از داخل کشــورهای منطقه سرچشمه بگیرد و ما از این مساله که به سود تمام
کشورهای منطقه است حمایت می کنیم.
گلرو در دیدار با مشاور بشار اسد:

ایران سوریه را شریک راهبردی خود
در منطقه میداند
رئیس کمیته روابط خارجی کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت :جمهوری
اسالمی ایران ،سوریه را شــریک راهبردی خود در منطقه دانسته و به دقت
تحوالت منطقه و سوریه را دنبال میکند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از
خانه ملت ،گروه اعزامی هیئت گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسالمی ایران و
سوریه به ریاست عباس گلرو در ادامه دیدار با مقامات سوریه با «بثینه شعبان»
مشــاور رئیسجمهور این کشــور درباره تحوالت منطقه ،اوضاع پساداعش و
همچنین ارتقاء سطح تعامالت و افزایش مناسبات گروههای دوستی پارلمانی
بحث و تبادل نظر کردند.عباس گلرو نایب نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی
جمهوری اسالمی ایران  -سوریه ،با بیان اشتراکات فرهنگی ،دینی و تاریخی
و عالقمندی مردم دو کشــور به فرهنگ یکدیگر ،بسط و گسترش تعامالت
فرهنگی و اجتماعی را حائز اهمیت دانســت.وی در همین راستا ،با اشاره به
جنگ تحمیلی علیه ایران و تهاجم تکفیریها و داعش به ســوریه و حمایت
همهجانبه دو کشور از یکدیگر ،ابراز داشت :جمهوری اسالمی ایران و سوریه
در گذر زمان دوستان پایدار و پشتیبان در هیاهوی تحوالت و بحرانها هرگز
در شــرایط ســخت یکدیگر را رها نکردهاند.گلرو با اشــاره به موضوع رسانه،
جنــگ روایتها و گفتمانها در جامعه فراگســتر کنونی تأکید کرد :توجه و
تمرکز روی اندیشــکدهها و امور فکری بین دو کشور ضروری است و ایران و
ســوریه برای ترسیم چشمانداز پیش روی ،نیاز به ایجاد اندیشکدههایی برای
حــل و فصل نگرشهای پیرامونی دارند.نایب رئیس گروه دوســتی پارلمانی
جمهوری اسالمی ایران و سوریه تقویت مناسبات گروههای دوستی پارلمانی
را هموارکننده مسیر در پیشبرد عالقمندیهای دو کشور عنوان و تصریح کرد:
گروههای دوستی پارلمانی و کمیسیونهای مشترک تسریعکننده تعامالت و
تقویتکننده روابط فیمابین دولتها هستند و تعامالت پارلمانی دو کشور در
این زمینه پراهمیت است.گلرو ،توجه ویژه به حوزه اقتصاد را زیربنای تعامالت
و مراودات عنوان و خاطرنشان کرد :ضرورت دارد که با ارتقاء سطح مناسبات
اقتصادی ،دو کشور در دوران تحریم ،حامی و پشتیبان یکدیگر باشند.رئیس
کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،درباره
تحوالت منطقه و ســوریه نیز اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران ،سوریه را
شریک راهبردی خود در منطقه دانسته و به دقت تحوالت منطقه و سوریه را
دنبال میکند.وی همچنین خواستار تقویت مناسبات دو کشور در حوزههای
فرهنگــی و اقتصادی و تجاری شــد و عنوان کرد :جدیــت و پیگیری در به
فعلیت رســانیدن قراردادهای فیمابین باعث انتفاع مردم دو کشور و تقویت
بنیه دفاعی و اقتصادی دو کشور خواهد شد.نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی
جمهوری اسالمی ایران و سوریه ،سرمایهگذاری بخشهای خصوصی ،تجار و
بازرگانان در دوران پساداعش در سوریه را کمک به زیرساختهای این کشور
بر شــمرد و خواستار همکاری بیش از پیش ســوریه با سرمایهگذاران ایرانی
در این موضوع شد.همچنین «بثینه شعبان» مشاور رئیسجمهور سوریه نیز
با اشــاره به دوران بحران ســوریه و مبارزه ایرانیان همدوش سوریها گفت:
امروزه امنیت ملت ســوریه مرهون دالورمردی سوریها و ایرانیانی است که
در کنار هم به مبارزه با داعش و تروریســم پرداختند.وی در همین راســتا با
یادیاز سپهبد شهید سلیمانی افزود :مردم ،دولت و رئیسجمهور سوریه بر این
باورند که جانفشانی ایرانیها در گذر از بحران سوریه فراموش شدنی نخواهد
بــود و تاریخ حمایت ایران از ملت ســوری را به خاطر خواهد سپرد.مشــاور
رئیسجمهور سوریه ،توجه ویژه به ابعاد اقتصادی فیمابین و تالش در جهت
ارتقاء سطح مناســبات اقتصادی را مهم شمرده و خواهان توجه ویژه به این
مقوله شــد.وی در پایان این دیدار ،از مردم ،دولت و رهبری ایران که حامی و
پشــتیبان ملت و دولت سوریه در شرایط سخت بودند تشکر و قدردانی کرد.
در این دیدار که در کاخ ریاستجمهوری برگزار شد ،دیگر اعضای هیئت گروه
دوســتی پارلمانی ایران و سوریه ،شــامل احمد حسینفالحی نماینده مردم
همدان ،جعفر راستی نماینده شبستر ،احمد آوایی نماینده دزفول و همچنین
فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین نیز حضور داشتند که هرکدام به طرح
دیدگاههای خود در زمینههای مورد عالقه پرداختند.
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دریادار خانزادی مطرح کرد؛

حضور ما در اقیانوس اطلس پاسخ به ادعای امریکاییها بود
دریادار خانزادی بابیان اینکه نیــروی دریایی ایران در اقیانوس
اطلس رونــد تولید میکنــد گفت:حضور ما پاســخ به ادعای
امریکاییها بود که میگفتند ایران هیچگاه نمیتواند در اقیانوس
اطلس حضورداشــته باشد.به گزارش صداوســیما ،امیر دریادار
حسین خانزادی در برنامه نگاه یک شبکه سیما افزود :در حالی
که آمریکاییها از آبهای ما  ۱۲مایل فاصله دارند اما از ناوگروه
ارتش جمهوری اســامی ایران در اقیانوس اطلس که پنج هزار
مایل با آنها فاصله دارد به وحشــت افتادهاند.وی گفت :ناو بندر
مکران  ۱۱۰هزار تن سوخت با خودش حمل میکند و میتواند
 ۱۰سال بدون ســوخت گیری در دریا بماند و آب شیرین کن
بسیار پیشرفتهای دارد بنابراین حضور مستمری را برای ناوگروه
در دریا فراهم میکند.فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود :ناوشکن
سهند نیز که همراه ناو بندر مکران است از سال  ۹۷تاکنون ۴۰۰
روز دریا نوردی داشــته که بیشتر آن در دریای سرخ بوده است.
دریادار خانزادی گفت :جمهوری اسالمی ایران در  ۶ماه ناوبندر
مکران را ســاخت که موجب تعجب کشورهای غربی شد.وی با
بیان اینکه کسی که روند را تولید میکند در عرصههای مختلف
دست باال را دارد افزود :تاکنون آمریکاییها در منطقه ما حضور
داشــتند و ما آنها را رصد میکردیم که اگر شیطنت کنند پاسخ
دهیــم اما اکنون نیــروی دریایی جمهوری اســامی ایران در
اقیانوس اطلس روند تولید میکند.فرمانده نیروی دریایی ارتش
گفت :حضور ما در اقیانوس اطلس پاسخ به ادعای امریکاییها بود
که میگفتند ایران هیــچ گاه نمیتواند در این اقیانوس حضور
داشته باشــد.دریادار خانزادی افزود :باتوجه به اینکه کشورهای
آفریقایی حاشیه اقیانوس اطلس نیروی دریایی ندارند و به طور
طبیعی تهدیدی برای آمریکاییها محسوب نمیشوند کشورهای
اروپایی نیز تهدیدی برای آمریکاییها نیســتند بنابراین حضور
جمهوری اســامی ایران که اســاس آن ظلم ستیزی است در
اقیانوس اطلس برای آمریکاییها نگران کننده است.وی گفت :با
حضــور در اقیانوس اطلــس در حال آزمایــش توانمندیهای
مقتدرانه نیروی دریای ارتش جمهوری اسالمی ایران هستیم و
ایــن ناوگروه بدون پهلــو گرفتن در اقیانــوس اطلس در حال
دریانوردی و آمریکاییها را ترسانده است.فرمانده نیروی دریایی
ارتش با بیان اینکه این ناوگروه حدود پنج هزار مایل معادل ۲۰
هزار کیلومتر از ســواحل ایران فاصله دارد افزود :از ابتدا هدفی
برای رفتن به خلیج مکزیک نداشتیم و در سکوت خبری زمانی
که ناوگروه در وسط اقیانوس اطلس حضور یافت آن را رسانهای
کردیم.دریــادار خانزادی گفت :با توجه بــه اینکه در این زمینه
حرفی نمیزدیم اما اظهارات مقامات آمریکایی را درباره ناوگروه
جمهوری اســامی ایران به ویژه ناوبندر مکران میشنیدیم که
خنده دار بود و نشان میدهد آنها هیچ شناختی از تواناییهای ما
ندارند.فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه اکنون دروازههای
اقیانوس اطلس به روی ما باز شــده اســت گفت :زمانی یکی از
مقامات آمریکایی خطی از سواحل آمریکا تا بندرعباس کشید و
گفت محال است ایران بتواند نزدیک آمریکاییها شود.وی افزود:
هر قدر در دریاهای آزاد پیش برویم نمایش اقتدار و حضور امنیت
آفرین ماست و اینکه توانمندی ایفای نقش ما را در راستای کار
جمعی برای ایجاد امنیت نشان میدهد.دریادار خانزادی با بیان
عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظام
گفت :بالاســتفاده ماندن بخش زیادی از
ظرفیت حمل و نقــل ریلی و همچنین
خامفروشی از چالشهای کشور است.به
گزارش خبرگزاری مهر ،نشست ارائه طرح
«شــبکه یکپارچه فــرآوری و ترابری» با
حضور سعید جلیلی برگزار شد .این طرح
به توضیح نحوه ایجاد سیســتم یکپارچه
حمل و نقل به منظور مقابله با چالشهای
مدیریت زنجیره ارزش کشــور میپردازد.
وی با بیــان اینکه بســیاری از صادرات
به کشورهای همســایه از طریق خطوط
حمل و نقلــی ایران صــورت میگیرد،
تکمیل زنجیــره ارزش این محصوالت و
همچنین مــواد اولیه تولید داخل را یکی
از ضرورتهای کشــور برشمرد و گفت:
بــا توجه به ظرفیتهــای بالفعلی که در
کشور وجود دارد ،در زمینه تولید برخی
محصوالت و صادرات آن به کشــورهای
همسایه ،میتوان به قطب منطقه تبدیل
شود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
با بیــان اینکه بالاســتفاده ماندن بخش

اینکه حضور ناوگان آمریکاییها در آفریقا برای اســتعمار و برده
داری بوده اســت ،گفت :امروز ناوگروه جمهوری اسالمی ایران با
پرچم کشــورمان پیام صلح و دوســتی را اعالم میکند و نشان
میدهد ایران صلح طلب از کشورهایی که تحت ظلم و ستم قرار
گرفتهاند حمایت خواهد کرد.فرمانده نیروی دریایی ارتش اضافه
کرد :از روز نخست پیروزی انقالب اسالمی تحریمهای نظامی بر
ما تحمیل شد اما اکنون نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران نخستین بار در تاریخ در اقیانوس اطلس حضور یافته است
که این بسیار معنا دارد.وی گفت :باال ترین سطح والیت پذیری
در نیروهای مسلح وجود دارد و تدابیر رهبر معظم انقالب اسالمی
ســرلوحه کارهای ماســت.دریادار خانزادی با اشاره به ساخت
ناوشکن جماران که برخی آن را امکان پذیر نمیدانستند اما به
خواست رهبر معظم انقالب اســامی این ناوشکن ساخته شد
افزود :به زودی اخبار حضور ناوشــکن دنا نیز در دریای ســرخ
منتشــر میشــود.فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت :اقدامات
تروریستی نیابتی در دریای سرخ انجام میشود و کشورهایی که
نمیتوانند جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند به واسطه دیگران
تالش میکنند به کشتیهای نفتکش ایران در این منطقه آسیب
برسانند .در دریای سرخ و شمال اقیانوس هند نفتکشهای ایران
به وســیله ناوگان نیروی دریایی کشــورمان اسکورت دو سویه
میشود و در رفت و برگشت کشتیهای تجاری ایران را اسکورت
میکنیم تا به نقطه امن برســند.وی افزود :جوانان مؤمن پس از
پیروزی انقالب اسالمی و اعمال تحریمهای نظامی پای کار آمدند
و همه دیدند هفت روز پس از آغاز جنگ تحمیلی نیروی دریایی
عراق از بین رفت.دریادار خانزادی گفت :این جوانان در جهادهای
خودکفایی که به فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی ایجاد شد کار
ســاخت قطعات بســیار پیچیده را انجام دادند.فرمانده نیروی

دریایی ارتش افزود :اکنون ناوشکنهای شهیدان نقدی و بایندر
که  ۶۰ســال از عمر آنها میگذرد ســه چهار مــاه در پنج هزار
کیلومتر آن طــرف تر از مرزها نفتکشهای ایران را اســکورت
میکنند که این نشــان دهنده توانمندی و دانش جوانان مؤمن
نیروی دریایی جمهوری اســامی ایران اســت.وی گفت :برای
رســیدن امنیت جمعــی در اقیانوس هند مرکــز بین المللی
همکاریهای امنیتی دریایی در منطقه آزاد چابهار ماه آینده به
بهره برداری میرســد.دریادار خانزادی افزود :برقراری امنیت در
این منطقه بسیار گسترده به وسیله یک کشور امکان پذیر نیست
بنابراین زمان زیادی تــاش کردیم مرکزی برای هدایت تالش
جمعی کشــورها برای ایجاد امنیــت در اقیانوس هند به وجود
آوریم.فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت :قرار است در مرکز بین
المللــی همکاریهــای امنیت دریایــی چابهــار نماینده همه
کشورهایی که تمایل دارند در این همکاری باشند حضور یابند.
وی افزود :هدف ایجاد این مرکز تسلط و اشراف بر اقیانوس هند
و تمرکز بر مناطقی است که کانون ناامنی در آنها شکل میگیرد.
دریادار خانزادی گفت :با تجمیع اطالعات سفید از کشتیهایی
که در این منطقه تردد میکنند شناورهایی که مشخصات آنها
نامعلوم است و سیســتمهای ناوبری خود را خاموش کردهاند از
ابتدا مشخص میشود.فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود :در این
مرکــز هدایت مبارزه با قاچاق کاال ،مــواد مخدر و عملیاتهای
تروریستی و کنترل رزمایشها انجام میشود.وی گفت :به همه
نهادهایی که با دریا سرو کار دارند در این مرکز یک میز اختصاص
داده میشــود تا اطالعات خود را به اشــتراک بگذارند.دریادار
خانزادی درباره نشســت فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای
پیرامون منطقه اقیانوس هند نیز افزود ۳۶ :کشور پیرامون منطقه
اقیانوس هند هســتند که پس از بروز دزدیهای دریایی در این

جلیلی:

خامفروشی از چالشهای کشور است
زیــادی از ظرفیــت حمــل و نقل ریلی
و همچنیــن خامفروشــی از چالشهای
کشور است ،اجرای عملیاتی طرح شبکه
یکپارچــه فرآوری و ترابــری را منوط به
تعیین چشــمانداز و تعیین اولویتهای
فرآوری و صادرات دانست و اظهار داشت:
پیش از اجرای کامل این طرح میبایست
ابتــدا الگوی محــدودی از آن در یک یا
چند زنجیره فــرآوری و ترابری عملیاتی
شــود تا با بررسی نتایج و میزان استقبال
بخش خصوصی ،برای گامهای بعدی قدم
برداشت.در ابتدای این جلسه ،تمنایی از
دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به حجم
باالی صادرات مواد خام در کشور ،میزان
صادرات محصوالت نهایی و فرآوری شده
ایران را مطابق آمار سازمان تجارت جهانی
کمتر از  5درصد از کل صادرات برشمرد و

خاطرنشان کرد :میانگین جهانی صادرات
محصوالت نهایی و فرآوری شــده بیش
از  50درصد از کل صادرات اســت.وی با
اشــاره به سهم پایین صنایع باالدستی از
اشتغال کشــور ،حرکت صنعت جهانی را
به سمت مشارکت در صنایع پاییندست
دانست و اظهار داشــت :میزان زیادی از
یارانه انرژی کشور در جهت رشد صنایع
مادر تخصیص مییابد اما متاسفانه بیش
از  90درصــد صادرات در ایران مربوط به
مواد اولیه و خام اســت.تمنایی در ادامه
با مقایســه بهرهوری ناوگان حمل و نقل
در کشــورهای مختلف ،جایگاه ایران در
تخصیص ظرفیت شبکه ریلی به افزایش
ارزش افــزوده را نامطوب خواند و تصریح
کرد :مطابق طرح شبکه یکپارچه فرآوری
و ترابــری ،طراحی و تکمیل کریدورهای

حمــل و نقلــی باید با توجه به توســعه
صنایع پاییندســتی و مزیتهای نسبی
کشــور صورت بگیرد .این بدان معناست
که هــر «زنجیره فــرآوری و ترابری» ،از
مبــدا تولید مواد اولیه به مقصد صادراتی
محصول نهایی طراحی شده و واحدهای
صنعتی پاییندســتی در مسیر کریدور
حمــل و نقلی به تکمیــل زنجیره ارزش
افزوده محصول خواهند پرداخت.او نبود
ارتباط نظاممند میان اولویتهای توسعه
شــبکه حمل و نقل و اولویتهای توسعه
صنایــع پاییندســتی را از جمله اهداف
طرح یکپارچه فــرآوری و ترابری خواند
و گفت :این طرح در ســه ســطح دولت،
مدیران اجرایی طــرح و متولیان صنایع
پاییندستی به همراه شرکتهای حمل
و نقل ریلی طراحی شــده اســت که با
ایجاد سامانههای اطالعاتی و زنجیرههای
فــرآوری و ترابری ،به تنظیم روابط میان
صنایع باالدستی و پایین دستی به منظور
افزایش مشارکت ایران در صنعت جهانی
خواهد پرداخت.

روحانی :بانک مرکزی جزییات تعهدات ارزی را اعالم کند
رییس جمهوری گفت :بانک مرکزی میبایست با شفافیت ،دقت و جزییات ،میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شده را به تفکیک در سالهای مختلف اعالم کند.به گزارش
پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،دویست و چهلمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح دیروزیکشنبه به ریاست حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی
رییس جمهور برگزار شد و در آغاز جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تامین منابع طرحهای عمرانی و پیشرفت پروژه ملی آزاد راه تهران  -شمال ارائه کرد.
در ادامه جلسه نیز گزارش بانک مرکزی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در سالهای  ۹۷و  ۹۸ارائه شد.براساس این گزارش در سال  ،۹۷بالغ
بر  ۹۵درصد ارز تامین شــده با نرخ ترجیحی برای کاالهای اساســی و دیگر واردات مورد نیاز کشور ،به صورت کاال و خدمات به کشور وارد و رفع تعهد ارزی شده است و
موارد عدم رفع تعهد به ســازمان تعزیرات و مراجع قضائی ارجاع شــده است.رییس جمهوری با اشاره به برخی ابهامات و اظهارات درخصوص دریافت ارز از سوی اشخاص
حقیقی و حقوقی و چگونگی رفع تعهدات آنان در فضای عمومی و جامعه گفت :بانک مرکزی میبایست با شفافیت ،دقت و جزییات ،میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع
شده را به تفکیک در سالهای مختلف اعالم کند و در این خصوص با توجه به شبهات مختلفی که ایجاد شده است ،شفافسازی کند.در این جلسه همچنین وزیر نیرو،
گزارشی از طرحهای آب شیرینکن ارائه کرد.با توجه به حساسیت طرحهای تامین آب تاکید شد که سیاست حمایت از طرحهای تامین آب شرب به ویژه در استانهای
کم برخوردار عملکرد مثبت و ملموسی داشته است و از طرحهای موفقی بوده است که از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکها برخوردار شده و دولت نیز با توجه به
مشکالت تحریمی ،در مورد پرداخت اقساط آنها حمایت الزم را به عمل آورده است.رییس جمهوری در اینباره گفت :با توجه به جدی شدن مشکل آب و لزوم برخورداری
مردم از آب ســالم ،دولت از چند ســال قبل طرحهای احداث آب شیرینکن را بخصوص در مناطقی از کشور که بیشتر با مشکل آب شیرین روبرو هستند ،در دستور کار
قرار داد و طرحهایی با سرمایهگذاری بخش خصوصی یا مشارکت این بخش اجرایی کرد که نیازهای آبی مناطق درگیر کمآبی را تأمین میکند و این اولویت کماکان در
دستور کار دولت و صندوق توسعه ملی قرار دارد.

منطقه این کشــورها هوشیاری بیشــتری از خود نشان دادند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود :در بخش جنوبی اقیانوس هند
نیروی دریایی تمام عیاری برای پوشش تردد کشتیهای تجاری
نداریم اما در منطقه شمال این اقیانوس نیروهای دریایی معنا دار
مانند جمهوری اســامی ایران متمرکز هستند .سازمان جهانی
دریانوردی  ۷۰۰مایل دریایی از اقیانوس هند را در سال ۲۰۰۷
میالدی به عنوان منطقه ناامن معرفی کرد که تا نزدیک سواحل
هند امتداد داشــت.وی افزود :بر این اساس در سال  ۲۰۰۸هند
نشســتی را بــرای ایجاد تالشهــای جمعــی در جلوگیری از
کانونهای ناامنی و تبادل اطالعات برگزار کرد.دریادار خانزادی
گفت :در نشست سال  ۲۰۱۰این کشورها در امارات ،جمهوری
اســامی ایران نیز شرکت کرد و پس از پنج دوره میزبانی دوره
ششم در سال  ۱۳۹۷در ایران برگزار شد و ما ریاست این نشست
را بر عهده گرفتیم.فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه هر
جا یک جزیره کوچکی اســت رد پای استعمار نیز در آنجا دیده
میشود افزود :کشورهای انگلیس و فرانسه نیز به دلیل جزایری
که در منطقه دارند ادعا میکنند باید جزو این اجالس باشند.وی
گفت :با توجه به اینکه قرار بود ریاســت این اجالس امســال بر
عهده فرانسه گذاشــته شود این کشور تمایل داشت اجالس در
پاریس انجام شود اما تاکید کردیم معنا ندارد اجالس کشورهای
پیرامون اقیانوس هند در اروپا برگزار شود و اگر قرار است فرانسه
میزبان این اجالس شود باید آن را در جزیره ریونیون در جنوب
اقیانوس هند برگزار کنند که فرانســه پذیرفت.دریادار خانزادی
افزود :این نشست بســیار مؤثر بود و ما مواضع جدی جمهوری
اســامی ایران را درباره صف بندی ها و ائتالفاتی که در منطقه
وجــود دارد مطرح کردیــم و گفتگوهای خوبی بــا فرماندهان
نیروهای دریای برخی کشــورها از جمله هلند و آلمان داشتیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت :فرماندهان آلمانی و هلندی
گفتند ما پیام بسیار صریح و روشنی از جمهوری اسالمی ایران
در این نشست دریافت کردیم که آن را به کشورهایمان منتقل
میکنیــم.وی افزود :بــه نظر میرســد اروپاییها خــود را از
آمریکاییها جدا میکنند.دریادار خانزادی گفت :در مجمع اصلی
و عمومی به عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران بسیار صریح
و بدون پرده پوشی مطالب تند و شفافی را مطرح و اعالم کردیم
چه کسانی چه خطاهایی را در منطقه مرتکب میشوند و ممکن
است به آنها و کسانی که میزبان آنها هستند آسیب برسد.فرمانده
نیــروی دریایی ارتش افزود :مکان همه ناوهای آنها را در منطقه
دریای عمان ،خلیج فارس و اقیانوس هند به آنها نشان دادیم که
حتی برای فرمانده نیروی دریایی فرانسه تعجب آور بود.وی گفت:
به فرمانده نیروی دریایی فرانســه گفتیم دریای عمان و خلیج
فارس را منطقه امن میدانیم بنابراین سه هزار کیلومتر دورتر در
خلیج عدن در جهت تأمین امنیت جهانی حضور یافتهایم اما شما
در خلیج فارس چکار میکنید.دریــادار خانزادی افزود :فرمانده
نیروی دریایی فرانسه گفت با شما موافق هستیم البته اروپا برای
اینکه در بازیهای سیاسی قرار نگیرد رفتار خنثیای در منطقه
دارد.فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد :ممکن است در خلیج
فارس شناورهای فرانسوی حضور داشته باشند اما آنکه شیطنت
میکند آمریکاییها هستند.
یوسفی:

مجلس در رأی اعتماد به کابینه سیزدهم
با هیچ فردی رودربایستی ندارد
عضو هیئت رئیســه مجلس گفت :مجلس در بررســی صالحیت
نامزدهای تصدی وزارتخانهها ،با چهره سیاسی و یا گفتمان خاصی
رودربایستی ندارد و بر اســاس برنامهها و عملکرد افراد ،صالحیت
آنان را بررســی میکند.مجتبی یوسفی در گفتگو با مهر ،با انتقاد از
نمایندگانی که اصرار زیادی به فعالیت در دولت آینده دارند ،گفت:
ما نباید جایگاه فعلی خــود را نادیده بگیریم و طبق فرمایش مقام
معظم رهبری «در جمهوری اســامی ،هر کجا که قرار گرفتهاید،
همانجا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشــید که همه کارها به شــما
متوجه است».وی متذکر شد :همچنین رهبر معظم انقالب در جایی
فرمودند که «هر مســئولیتی که در دســت تک تک ماست ،تنگه
احدی اســت که باید از آن پاسداری کنیم» .بنابراین اگر مسئوالن
مســئولیتهای خود را رها کنند ،قاعدتاً در آنجا خألهایی به وجود
میآید.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :مردم
در انتخابات مجلس شــورای اســامی ،نمایندگان خود را انتخاب
کردند تا مطالباتشــان پیگیری شــود و بر این اساس ،ما نسبت به
مردم مسئول هستیم.
نباید کسوت نمایندگی را برای حضور در دولت رها کنیم
نماینده مردم اهواز در مجلس شــورای اســامی گفــت :اگر واقعاً
اضطراری وجود داشته باشد که برخی از نمایندگان در دولت حضور
یابند ،مسئلهای نیســت اما اگر ما کسوت نمایندگی را رها کنیم و
فرض را روی این بگذاریم کــه در دولت میتوانیم اقدامات بهتری
انجام دهیم ،درســت نیست.یوســفی با تاکید بر اینکه ارزش کار
نمایندگی مجلس کم نیست ،افزود :نمایندگان مجلس باید مشکالت
کشــور در حوزه قانونگذاری را مرتفع کنند و در کنار دولت باشند
تا با یکدیگر بتوانند مشــکالت مردم را رفع کنند.وی اظهار داشت:
اختیارات دولت بسیار زیاد است اما قانون خوب ،راه دولت را تسهیل
میکند و مجلس شــورای اســامی هم باید در این زمینه اقدامات
الزم را انجام دهد و با تصویب قوانینی که ضرورت دارد ،به دولت در
رفع مشکالت کمک کند.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
دربــاره مالکهای مجلس برای رأی اعتماد به وزرا ،گفت :قطعاً هر
فردی به راحتی نمیتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد و کسانی که
برای تصدی وزارتخانهها معرفی میشوند ،باید برنامه قابل پایش و
مبتنی بر اسناد باالدستی داشته باشند.یوسفی گفت :مجلس شورای
اسالمی با چهره سیاسی و یا گفتمان خاصی رودربایستی ندارد و بر
اساس برنامهها و عملکرد افراد ،صالحیت آنان را بررسی میکند.
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مرکز پژوهشهای مجلس

فشار سازمان تأمین اجتماعی به کسبوکارها برای جبران کسری بودجه
مرکز پژوهشهای مجلس با اشــاره به ســازوکار ناعادالنه
برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علیالرأسی (حق
بیمه قــرارداد) اعالم کرد :اختیارات در نظر گرفته شــده
برای سازمان تأمین اجتماعی در اخذ حق بیمه قراردادها
به عاملی جهت جبران کسری درآمد این سازمان به بهای
فشــار به محیط کسبوکار تبدیل شــده است.به گزارش
فارس ،اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی
با انتشــار گزارشــی با عنوان «آسیبشناسی نحوه وصول
حق بیمه توسط ســازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع
موانع تولید» ،ضمن اشاره به مهمترین عوامل پایهای که با
توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل
کســبوکارها با ســازمان تأمین اجتماعی میشود ،اعالم
کرد« :این عوامل ،مشــکالت جدی برای کسبوکارها به
همراه دارد و تعامل با ســازمان تأمین اجتماعی را به یکی
از مهمترین موانع تولید تبدیل کرده اســت».در سلســله
گــزارش هایی قصد داریم به بررســی جزئیات هر کدام از
این عوامل مورد اشــاره در تعامل سازمان تأمین اجتماعی
با کســبوکارها در فرایند وصول حق بیمه که مشــکالت
جدی برای کســب و کارها ایجاد کرده اســت ،بپردازیم.
اولیــن و دومین عامل« ،عدم قانونگــذاری صریح و دقیق
و واگذاری مسئله شیوه وصول حق بیمه به بخشنامههای
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهعنوان دســتگاه مجری و
ذینفع» و «صدور بخشــنامههای متعدد توســط سازمان
تأمین اجتماعی و عدم شــفافیت آنهــا برای کارفرمایان و
کسبوکارها» بود .سومین عامل« ،سازوکار ناعادالنه برای
شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علیالرأسی (حق بیمه
قرارداد)» است که در ادامه توضیح خواهیم داد:
حق بیمه قرارداد چیست و چگونه اخذ میشود؟
حق بیمه قراردادهــای پیمانکاری در مــاده ( )38قانون
تأمین اجتماعی شــرح داده شده است .این ماده خواستار
ایجاد الزام از سمت کارفرما بر پیمانکار جهت بیمه کردن
کارکنان فعال در قرارداد اســت .برای اطمینان از این امر
کارفرما موظف است پرداخت پنج درصد بهای کل قرارداد
را به بعد از تسویهحساب با سازمان تأمین اجتماعی و ارائه
مفاصاحساب از این سازمان موکول کند .همچنین چنانچه
کارفرما بدون دریافت مفاصاحساب بیمه از پیمانکار ،قسط
آخر مطالبات پیمانکار را پرداخت نماید ،مسئول پرداخت
حق بیمه و خســارت آن ،از طرف پیمانــکار خواهد بود.

قانونگذار با هدف اطمینان از بیمه شــدن کارگرانی که در
مراکز غیرقابل دسترســی برای ســازمان تأمین اجتماعی
مشغول بهکار هســتند و همچنین کارگرانی که بخشی از
نیرویها شرکت نیستند و برای کارفرما کار میکنند ،ماده
( )38را در قانون تأمین اجتماعی پیشبینی کرده اســت.
سازمان تأمین اجتماعی براساس این ماده ،اقدام به تعیین
درصدهایــی برای قراردادهای پیمانکاری کرده اســت که
براساس آن درصدها ،حق بیمه را دریافت میکند .تعیین
درصد و تدوین بخشــنامههای مرتبط نیز بهعهده سازمان
تأمین اجتماعی اســت .مبلغ حــق بیمه در این حالت که
اصطالحــاً «حق بیمه قرارداد» نامیده میشــود عموماً از
حق بیمه ناشــی از لیست بیشتر اســت و بسته به اینکه
قرارداد عمرانی (اجرایی  6.6درصد و مشاوره  15.6درصد)
یا غیرعمرانــی (با مصالح  7.7درصد و بدون مصالح 16.7
درصد) باشــد ،درصدی از قرارداد بهصورت یکجا بهعنوان
حق بیمه اخذ میشود.
براســاس بند « »55بخشــنامه تنقیح و تلخیص ضوابط
بیمهای مقاطعهکاران ،سازمان تأمین اجتماعی با محاسبه
حالتهای اول و دوم هریک از این مبالغ که بیشــتر بود را
فارغ از اینکه شــخصی را در قبال مبالغ دریافت شده بیمه
کند یا خیر از پیمانکار مطالبه میکند.
ســازوکار حق بیمه قرارداد لزوم ًا منجر به رعایت
حقوق کارگران فعال در پروژه نمیشود
نکته حائز اهمیت این موضوع اســت که ســازمان تأمین
اجتماعی ایــن ماده را بــرای بیمه نمودن افــرادی قرار
داده اســت که برای یک شــرکت در قالب یــک قرارداد
کار میکنند ،ولی چون نیروی کار شــرکت نیستند ،بیمه
نشدهاند .بهعبارت دیگر این افراد بتوانند از طریق این حق
بیمههای دریافتــی از قرارداد عم ً
ال بیمه شــوند .ولی در
حقیقت دیده میشــود که سازمان تأمین اجتماعی الزامی
در راستای گرفتن اسامی این افراد اعمال نمیکند .درواقع
میتوان عنوان کرد که فراینــدی جهت حصول اطمینان
از بیمــه افراد در ازای دریافت حــق بیمه قرارداد طراحی
نشــده است .لذا بهنظر میرسد این ســازوکار لزوماً منجر
به رعایت حقوق کارگران فعال در پروژه نمیشود و عمدتاً
بهلحاظ درآمدی برای ســازمان منافعی را محقق میکند.
این موضوع مشــکالت فراوانی را نیز برای پیمانکار ایجاد
میکند زیــرا میزان دریافتی حق بیمه از طریق حق بیمه

قرارداد لزوماً بــا مقدار واقعی آن تطابق ندارداختیارات در
نظر گرفته شده برای سازمان تأمین اجتماعی در اخذ حق
بیمه قراردادها به عاملی جهت جبران کســری درآمد این
ســازمان به بهای فشــار به محیط کسبوکار تبدیل شده
است و می تواند به کاهش سرمایه اجتماعی سازمان تأمین
اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه ای کشور منجر
شــود .مبلغی معادل  5درصد کل قــرارداد نزد کارفرما تا
لحظه ارائه مفاصاحســاب به کارفرما باقی میماند که این
مبلغ با توجه به اختیارات داده شده توسط سازمان تأمین
اجتماعی به کارفرما (در ماده ( )38قانون تأمین اجتماعی)
حتی تا  20درصد کل قرارداد در عمل نیز میرســد .این
اقدام باعث میشــود که پیمانکار دچار مشــکل نقدینگی
شــود.از دیگر مشــکالت حق بیمه قراردادها مشــکالت
تعیین قیمت است .عم ً
ال پیمانکار براساس مبلغ حق بیمه
قراردادهایــی که پرداخت میکند قیمــت کاال یا خدمت
خود را مشــخص میکند ،ولی اینکه دقیقاً چه ضریبی به
قرارداد تعلق میگیرد یکی از ابهامهایی است که شرکتها
با آن مواجه میشــوند و عم ً
ال تعیین قیمت محصول برای
کسبوکارها دشوار میشود و حتی رقابتپذیری شرکتها
را دچار مشکل میکند.همچنین اختیارات مأمور بیمه در
تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد ،راه را برای اعمال نظرات
شــخصی و بهتبع آن بروز فساد اداری در روند اجرایی باز
گذاشــته است .تعیین تکلیف ضریب حق بیمه هر پیمان،
به رأی و تفسیر کارشناسان بیمه تأمین اجتماعی بستگی
دارد .درنتیجه ،معموالً بین شــرکتها و کارشناســان این
ســازمان اختالفها و کشــمکشهایی بروز میکند .این
اختالفها بر ســر موضوعهای گوناگونی مانند رأی بر سر
تفســیر نوع کار (فعالیت مکانیکی و فعالیت انســانی که
ضریب بیمــه پیمان درباره آنها متفاوت اســت) ،تفکیک
هزینههــای قرارداد (مبالغ مربوط به خرید مصالح و مبالغ
مربوط به پرداخت دســتمزد که ضرایــب متفاوتی به آنها
تعلق میگیرد) بروز میکند.در ســالهای گذشته مجلس
شورای اسالمی و سایر نهادهای مؤثر در قانونگذاری برای
اصالح ســازوکار حق بیمه قرارداد و کمــک به تولید ،در
قوانیــن مختلفی ازجمله بند «ج» مــاده ( )11قانون رفع
برخــی از موانع تولید و ســرمایهگذاری صنعتی (مصوب
 ،)7/5/1386مــاده ( )14قانون حداکثر اســتفاده از توان
تولیــدی و خدماتــی در تأمین نیازهای کشــور (مصوب
 ،)1/5/1391ماده ( )۴۰قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
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و ارتقای نظام مالی کشــور(مصوب  )1/2/1394مصوباتی
داشــتهاند تا با اصالح و یا حتی حــذف حق بیمه قرارداد
این مشــکل را حل کنند .با وجود این همچنان مشــکل
تعییــن ضرایب بــرای دریافــت حق بیمه بــرای فعاالن
اقتصادی برطرف نشده است ،زیرا در این اصالحات قانونی
بهصورت جامع به حل مســئله حق بیمه قرارداد پرداخته
نشده و راهکار جایگزین برای شیوه نظارت سازمان تأمین
اجتماعی معرفی نشــده اســت و ازســوی دیگر بهدلیل
تفســیرپذیر بودن و وجود موارد اســتثنا در عمل وصول
حــق بیمه به روش حق بیمه قرارداد برای بخش زیادی از
فعاالن اقتصادی همچنان تداوم یافته است.
نمونههای واقعی
براســاس این گزارش ،در کتاب «درد دل کسبوکارهای
مردم با ســازمان تأمین اجتماعی» (منتشر شده در سال
 )98نمونههــای واقعی درباره این موضوع آمده اســت که
عبارتند از:
مورد  :1با توجه به اینکه فعالیت شرکت  Aدر حوزه خرید
و فروش نرمافزار اســت ،کارشناســان بیمه با فرض اینکه
پول دریافتی برای هر نرمافزار شامل هزینه نصب نرمافزار
هم میشــود و چون نصب نرمافزار یک خدمت بهحساب
میآید ،کل هزینه دریافتی برای نرمافزار را مشــمول حق
بیمه قرارداد دانســتند .مبلغ  320میلیون تومان بهعنوان
حق بیمه قرارداد و جریمه در آن سال برای شرکت تعیین
شد.
برای اعتراض به مبلغ مشاوری از افراد قدیمی و بازنشسته
ســازمان را به خدمت گرفت .مشاور قول داد در ازای مبلغ
معینی بهعنوان دستمزد میزان جریمه را به  280میلیون
تومان کاهش دهد .پس از گذشــت چند هفته ،نامهای از
تأمین اجتماعی دریافت شــد که مبلغ جدید جریمه 280
میلیون تومان تعیین شده بود.
مورد  :2فردی جهت فیلمبرداری از همایش یک ســازمان
دولتی با آن ســازمان قراردادی امضا میکند .فیلمبرداری
در یک روز و به مدت دو ساعت انجام میشود .اما سازمان
مربوطه برای پرداخت کامل حقالزحمه از او مفاصاحساب
بیمه میخواهند .ســازمان تأمیــن اجتماعی برای صدور
مفاصاحساب هزینه قابلمالحظهای از او طلب میکند .این
درحالی اســت که در ازای دریافت این مبلغ او را هم بیمه
نمیکند و خدمتی نیز ارائه نمیدهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد؛

تزریق واکسن کرونا برای افراد باالی ۶۸
سال مازندران
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران از برنامه
ریزی برای تزریق واکسن کرونا برای افراد باالی ۶۸
سال در روزهای آینده خبر داد.سیدعباس موسوی
بــا اعالم اینکه  32هزار واکســن کرونا در اســتان
مازندران دریافت شــده است ،افزود :این واکسن به
صورت برنامه ریزی شــده در روزهای آینده تزریق میشود.رئیس دانشگاه
علوم پزشــکی مازندران با اعالم اینکه تزریق واکسن کرونا برای همه افراد
باالی  70ســال استان مازندران تقریبا انجام شده است ،افزود :بخشی افراد
اگر جامانده باشند هم انجام میشود.وی خاطر نشان کرد :برای  10هزار نفر
تزریق واکســن کرونا دوز دوم را در دســتور کار داریم در بقیه موارد تزریق
صورت گرفته است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره نحوه تزریق
واکســن اینکه آیا افراد باید مراجعه حضوری داشته باشند یا خیر ،گفت :به
هیچ وجه افراد تا زمانی که به آنها اعالم نشده مراجعه نکنند.وی خاطر نشان
کرد :با توجه به سیســتم ارجاع پزشک خانواده شهری در استان مازندران و
اینکه اطالعات پزشکی خانوارها در اختیار مسئووالن دانشگاه علوم پزشکی
قرار دارد نیاز به مراجعه حضوری نبوده و بر اســاس اطالعاتی که در اختیار
افراد برای تزریق واکسن فراخوان داده میشود.
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی شهرداری صدرا خبر داد:

طرح «اهدای دانایی» با هدف توسعه
فرصت استفاده و مطالعه کتاب
در شهر صدرا

فرج زاده رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی شــهرداری صدرا از
آغاز طرح «اهدای دانایی» با هدف ایجاد فرصت اســتفاده و مطالعه کتاب
با نیت اهداء کتاب و تشــویق و ترغیب شهروندان به انس با کتاب و تشویق
سنت اهداء کتاب خبرداد.به گزارش دبیرخانه جشنواره پایتخت کتاب ایران
در شــهر صدرا ،فرج زاده با اعالم این خبر گفــت :فراهم کردن امکانات و
فرصتهای مطالعه برای تمامی شهروندان و ترغیب و تشویق آنان به مطالعه،
تفکر و اندیشهورزی و غنی ساختن برنامههای فرهنگی با محوریت کتاب از
اولویتهای برنامههای دبیرخانه جشنواره پایتخت کتاب است و طرح اهدای
دانایی نیز در همین راستا آغاز گردیده است.وی ضمن تاکید بر اینکه اهدای
کتاب سنت حسنهای است که به کتابخوان تر کردن جامعه کمک میکند،
گفت :در منازل بیشــتر مردم ،کتابهای ارزشمندی وجود دارد که مدتها از
مطالعه آن گذشته و در بســیاری از مواقع بدون استفاده باقی مانده است،
بدون شــک اهدای این کتابهای ارزشمند به کتابخانهها یکی از کارهایی
اســت که میتواند به ترغیب کتابخوانها و افزایش سرانه مطالعاتی در شهر
صدرا کمک کند.دبیر جشــنواره پایتخت کتاب ایران در شهر صدرا ،اهدای
کتاب را یکی از ســنتهای فرهنگی پســندیده دانست که توسط بسیاری
از اهالی ادب ،فرهنگ و هنر انجام میشــود و عنوان کرد :شهروندان ادیب
گ شــهر صدرامی توانند کتاب هایمطالعه شــده ی خود را به
و با فرهن 
منظور استفاده سایرشهروندان به دبیرخانه جشــنواره راه اندازی و تقویت
کتابخانه های مختلف شهری اهداء نمایند تا ضمن برخورداری از اجر معنوی
این عمل خیرخواهانه ،در اهدای دانایی به ســایر همشهریان و غنی سازی
کتابخانه های محلی و منطقه ای شریک شوند.
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گزیده خبر
ارزانترین خانه در تهران چند؟
ارزانترین آپارتمان عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران طی چهار روز اخیر
یک واحد  ۴۵متری قولنامهای  ۱۲سال ساخت در طبقه همکف واقع در محله
یافت آباد اســت که  ۳۸۵میلیون تومان به فروش میرسد.به گزارش ایسنا،
شاید به سختی بتوان در شهر تهران آپارتمان کمتر از  ۵۰۰میلیون تومان پیدا
کرد اما گشتی در فایلهای عرضه شده نشان میدهد که در محلههای یافتآباد،
عبدلآباد ،فالح ،خاک سفید ،مرتضیگرد ،هاشمآباد شهرری ،تقیآباد ،عالئین،
خاورشهر و در بعضی محلههای منطقه  ۱۲میتوان خانه و آپارتمان کمتر از
 ۵۰۰میلیون تومان خریداری کرد.اطالعات به دست آمده از سامانه آتیفایل
که به  ۱۲سایت اینترنتی دسترسی دارد و تمامی فایلهای عرضه شده به بازار
مسکن را در  ۱۴اســتان و  ۶۰۰شهر تجمیع کرده ،نشان میدهد چهار روز
قبل یک آپارتمان  ۴۵متری  ۱۲ســال ســاخت با سند غیررسمی در طبقه
همکــف واقع در محله یافت آباد به قیمت  ۳۸۵میلیون تومان عرضه شــده
است .فروشــنده میگوید که قابلیت دریافت سند تک برگی برای این واحد
وجــود دارد .اطالعات این آگهی با صرف نظر کــردن از فایلهای غیرواقعی و
فروخته شــده به دســت آمد.فیلترگذاری را که در بازه قیمتی  ۴۰۰تا ۵۰۰
میلیون تومان قرار میدهیم با انبوه فایلها در بازار مسکن شهر تهران مواجه
میشویم .بجز واحدهای پیشفروش واقع در منطقه  ۲۲که عمدتا قیمت پیش
پرداخت آنها  ۲۰۰تا  ۴۰۰میلیون تومان اســت ،در محلههای جنوبی تهران
قابلیت خرید مسکن با نرخهای کمتر از  ۵۰۰میلیون تومان وجود دارد .طبق
اطالعات سامانه آتیفایل در محله یافت آباد یک آپارتمان  ۴۰متری  ۱۳ساله
با سند  ۴۹۰میلیون تومان فروخته میشود .در مرتضیگرد آپارتمانی نوساز
بدون پارکینگ و بدون آسانسور  ۴۱۰میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
کمترین نرخ مسکن در محله عباس آباد منطقه ۲۰
با اینکه متوسط قیمت مسکن در تهران به متری  ۲۹.۶میلیون تومان رسیده
در محله عباس آباد واقع در منطقه  ۲۰متوســط قیمت هر متر مسکن ۹.۶
میلیون تومان اســت .هر متر خانه در خاورشهر  ۹.۸میلیون تومان ،تقی آباد
 ۱۰میلیون تومان ،عالئین  ۱۰.۵میلیون تومان ،قیامدشت منطقه  ۱۵متری
 ۱۰.۸میلیون تومان ،دولتخواه جنوبی و بهشتی هرکدام متری  ۱۰.۹میلیون
تومان است.متوسط قیمت مسکن در محله هرندی واقع در منطقه  ۱۲متری
 ۱۲میلیون تومان است .نرخ هر متر خانه در یافت آباد شمالی  ۱۲.۱میلیون
تومان ،مســگرآباد  ۱۲.۲میلیون تومان ،مطهری در منطقه  ۱۵متری ۱۲.۲
میلیون تومان ،نعمت آباد  ۱۲.۳میلیون تومان ،اســماعیل آباد  ۱۲.۴میلیون
تومــان ،باغ آذری  ۱۲.۴میلیون تومان ،جوانمرد قصاب  ۱۲.۵میلیون تومان،
شــادآباد  ۱۲.۶میلیون تومان ،ظهیرآباد و ســیزده آبان هردو در منطقه ۲۰
متری  ۱۲.۷میلیون تومان و شــهید کاظمی  ۱۲.۹میلیون تومان در هر متر
مربع اســت .بدین ترتیب با نقدینگی  ۶۳۵میلیون تومان می توانید در محله
سیزده آبان صاحب یک آپارتمان نقلی  ۵۰متری شوید.
قیمت در  ۱۹محله تهران در کانال  ۱۳میلیون تومان
همچنین در  ۱۹محله از شــهر تهران متوســط قیمت آپارتمــان در کانال
 ۱۳میلیون تومان قرار دارد .این محلهها شــامل علیآباد جنوبی ،کیانشــهر
جنوبی ،زمزم در منطقه  ،۱۷رضویه ،زهتابی ،اتابک ،نوروزآباد ،امامزاده یحیی،
وصفنارد ،ولیعصر ـ بیســیم ،شوش ،فتح ،امام خمینی ،شهرک بعثت ،شهید
رجایی ،مقدم ،مظاهری ،جلیلی و خلیج فارس شمالی هستند .در محله علی
آباد جنوبی که میانگین قیمت هر متر خانه در آن  ۱۳میلیون تومان اســت
با  ۶۵۰میلیون تومان می توان یک واحد  ۵۰متری خریداری کرد .متوســط
قیمت مسکن در امامزاده یحیی  ۱۳.۴میلیون تومان ،در شوش  ۱۳.۵میلیون
تومان ،شــهرک بعثت واقع در منطقه  ۱۶متری  ۱۳.۷میلیون تومان و خلیج
فارس شمالی  ۱۳.۹میلیون تومان است.در محله های هفده شهریور و صاحب
الزمان در منطقه  ،۱۸مینایی و کیانشــهر شــمالی در منطقه  ،۱۵استقالل
دانشــگاه ،هاشم آباد ،ولیعصر جنوبی ،مختاری ـ تختی ،ابوذر شرقی (منطقه
 ،)۱۷جوادیه ،شــکوفه جنوبی ،انبار نفت ،یافت آباد ،صفائیه ،طیب ،امامزاده
حسن ،بوستان والیت ،مســعودیه و شهادت قیمت هر متر مسکن در کانال
 ۱۴میلیون تومان قرار دارد .در محله مســعودیه واقع در منطقه  ۱۵متوسط
قیمت هر متر خانه بر اساس آگهی های بهمن ماه  ۱۳۹۹بالغ بر  ۱۴.۹میلیون
تومان است .یعنی برای خرید یک واحد  ۵۰متری نیاز به  ۷۴۵میلیون تومان
نقدینگی دارید .میانگین قیمت مسکن در یافت آباد نیز  ۱۴.۷میلیون تومان،
شکوفه  ۱۴.۷میلیون تومان ،ابوذر شرقی  ۱۴.۶میلیون تومان ،جوادیه ۱۴.۶
میلیون تومان ،کیانشهر شمالی  ۱۴.۲میلیون توامن و هفده شهریور واقع در
منطقه  ۱۸بالغ بر  ۱۴میلیون تومان است.
از ســوی دیگر اطالعات ســامانه مذکور حاکی از آن است که طی چهار ماه
اخیر بازار مســکن شهر تهران در محدوده  ۳۰میلیون تومان نوسان داشته و
به نوعی در ثبات قرار دارد .در اســفندماه بازار به نقطه اوج قیمتی رسید که
متوسط قیمتهای قطعی  ۳۰میلیون و  ۲۴۷هزار تومان شد .سپس در ماههای
فروردین و اردیبهشت  ۱۴۰۰قیمتها به ترتیب  ۳.۱درصد و  ۱.۸درصد کاهش
پیدا کرد .مجددا در خرداد با رشــد  ۳درصدی قیمت مواجه بودیم که بنا به
گفته کارشناسان نوعی ریزنوسان محسوب میشود.
یک کارشناس :بازار مسکن تا پایان سال آرام است
یک کارشــناس اقتصاد مسکن میگوید :قیمت مســکن به دالیلی همچون
رکود معامالت ،افت شــدید تــوان متقاضیان و تعدیل چشــمانداز تورمی،
افزایش چندانــی نمییابد و قطعا پایینتر از نرخ تــورم عمومی خواهد بود.
مهدی روانشــادنیا در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :رشد  ۳درصدی متوسط
قیمت مســکن شــهر تهران در خردادماه را به دو دلیل نمیشود شروع یک
روند افزایشی در بازار دانست؛ زیرا از آذرماه سال گذشته شدت نوسانات بازار
مسکن گرفته شده و بازار به ثبات نسبی رسیده است .انتظار می رود تا پایان
ســال  ۱۴۰۰با همین وضعیت مواجه باشیم و قطعا نرخ رشد قیمت مسکن
کمتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.وی افزود :دلیل دوم این است که آنقدر
تعداد معامالت کم شــده که چندان نمیتوان روی میانگین قیمت حســاب
کرد .خرداد امسال در  ۱۲منطقه از تهران تعداد معامالت کمتر از  ۲۰۰فقره
بود بنابراین دادههای قیمتی گمراه کننده اســت .با همه ابهاماتی که وجود
دارد میتــوان تا حد زیادی به این نتیجه رســید که به دلیل رکود حاکم بر
بازار و کاهش انتظارات تورمی در ســال  ۱۴۰۰جهش قیمتی در بازار مسکن
نخواهیم داشت.
متوسط قیمت هر متر خانه در تهران  ۲۹.۶میلیون تومان
بنابراین گزارش ،طبق اعالم بانک مرکزی ،در خرداد  ۱۴۰۰متوســط قیمت
یک متر مربع مســکن در شهر تهران  ۲۹میلیون و  ۶۷۰هزار تومان بوده که
نســبت به ماه قبل و مدت مشــابه در ســال قبل به ترتیب  ۳و  ۵۶.۶درصد
افزایش یافته اســت .همچنین تعداد معامالت انجام شده در این ماه معادل
 ۵.۱هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۵۲.۷درصد کاهش و در
مقایسه با ماه قبل  ۲۹.۶افزایش را نشان میدهد.
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رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان رضوی خبرداد:

همکاری موثر دوجانبه دانشگاه آزاد و
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی استان خراســان رضوی و جمعی از مسئولین این
واحد ،از شــرکت پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد بازدید و از نزدیک با فعالیت
های این مجتمع در حوزه تولید گاز طبیعی آشنا شدند.به گزارش روابط عمومی
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ،دکتر مسعود طاهری الری پس از بازدید از
بخش های مختلف این پاالیشگاه گفت :هدف از این بازدید ارتباط و تعامل بخش
صنعت با واحدهای دانشــگاهی ،ارائه راهکارها و زمینه های مشــارکت نخبگان
دانشگاهی با صنعت نفت و گاز است.وی اظهارداشت :در این خطه مرزی اقدامات
ارزشمندی در حوزه تولید گاز طبیعی ،تامین انرژی مصارف خانگی و صنعتی و
همچنین فرآیندها به ثمر نشسته است و شاهد بهره وری در حوزه های مختلف
عملیاتی هستیم.طاهری الری با بیان اینکه ما به دنبال رابطه پایدار با صنعت گاز
و استفاده از ظرفیت های مناطق و واحدهای دانشگاهی در شهرستان های استان
خراسان رضوی می باشیم.

برای عبور از این شرایط سخت نیازمند
همكاری مردم هستیم
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم گفت :مشترکان
می توانند برای اطالع از خاموشی منطقه خود به سامانه
" برق من"و یا ســایت این شرکت مراجعه کنند و یا از
طریق شبکه های اجتماعی  ،برنامه های خاموشی را از
این طریق دریافت کنند.به گزارش روابط عمومی شرکت
توزیع نیروی برق اســتان قم ،مهندس مهدی آهنین پنجه درباره خاموشی های
اضطراری اظهار داشــت :برای هر استان یک سقف مصرف تعریف شده است که
باید با اقدامات مدیریت مصرف ،میزان مصرف خود را کاهش دهند .وی تصریح
کرد:در صورتی که میزان مصرف از ســهمیه تعیین شده کمتر باشد محدودیتی
ایجاد نخواهد شــد اما اســتان هایی که موفق به انجام این کار نشوند متحمل
خاموشی خواهند شــد .آهنین پنجه با بیان اینکه خاموشیها از طریق سامانه
برق من و ســایت شرکت توزیع برق استان اطالع رسانی می شود از همکاری و
مشارکت فعال صداوسیما،اصحاب رسانه و شبکه های اجتماعی در اطالع رسانی
خاموشی ها و همچنین جلب همراهی مردم در مصرف بهینه برق قدردانی کرد.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای استان اصفهان :

مجهزترین آزمایشگاه های تخصصی بر کیفیت
و سالمت آب شرب نظارت دارند
آبفای اصفهان از مجهزترین وپیشــرفته ترین آزمایشــگاه های تخصصی برای
نظارت بر کیفیت و سالمت آب شرب بهره می برد.مدیر مرکز پایش و نظارت بر
کیفیت آب و فاضالب آبفای اســتان اصفهان گفت 22 :آزمایشگاه میکروبی و 5
آزمایشگاه شیمیایی در سطح شهرستان های استان با استفاده از نیروهای مجرب
و متخصص ،کار ســنجش سالمت و کیفیت آب را در تمام شهرها و روستاهای
تحت پوشــش بر عهده دارند.فهیمه امیری با اشاره به فعالیت آزمایشگاه مرکزی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به عنوان یک آزمایشگاه مرجع در زمینه های
میکروبیولوژی ،فیزیکوشیمیایی و ریز آالینده های معدنی گفت :این آزمایشگاه
تنها آزمایشگاه آب در سطح کشور به شمار می رود که دارای گواهینامه استاندارد
ایزو 17025 -2017اســت .وی در بخش دیگری از ســخنانش با بیان این که
آب شــرب شهرها و روستاهای استان هر روز توسط کارشناسان کنترل کیفی و
آزمایشگاه های زیرمجموعه آبفای استان اصفهان مورد پایش قرار گرفته و سالمت
آن تایید می شود افزود :یکی از این آزمایش ها ،اندازه گیری میزان کلر باقیمانده
آب آشامیدنی در شبکه های آب است.
روح اله نوریان:

افزایش محصوالت تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم
در سال جهش تولید
ایالم -مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از افزایش
محصوالت تولیدی این واحد صنعتی خبر داد و گفت:
برای تحقق شــعار «جهش تولید» ،با تالش همکاران
موفق شــدیم ،میزان تولیــدات خــود را در برخی از
محصوالت افزایش داده و امیدواریم این رویه در ســال
جاری نیز استمرار داشته باشد.به گزارش روابط عمومی ،روح اله نوریان مدیرعامل
شرکت پاالیش گاز ایالم در حاشیه نشست مجمع عمومی عادی سالیانه ،افزود:
با برنامه ریزی های انجام شده برای متنوع شدن سبد محصوالت و تولید گوگرد
بنتونیتی که حاصل آن ،افزایش کیفیت و تولید محصوالت مرغوب کشاورزی و
کسب درآمد بیشتر است ،تولید گاز مایع در این پاالیشگاه ،رشدی  211درصدی
را در ســال گذشته تجربه کرد و گوگرد که یکی از با کیفیتترین محصوالت در
بین پاالیشگاه های کشور است ،با رشــدی  7درصدی در این سال ،همراه بوده
است.وی اظهار داشت:همچنین میعانات گازی از رشدی  2درصدی برخوردار بود،
ضمن اینکه برای نخســتین بار از زمان راهاندازی پاالیشگاه ،بیش از  30هزار تن
اتان به پتروشــیمی ایالم ارسال شده ،در حالی که در سالهای گذشته و قبل از
راه اندازی واحد الفین پتروشیمی ایالم ،اتان تولیدی پاالیشگاه به عنوان سوخت
پاالیشگاه مصرف و مابقی آن به همراه گاز طبیعی به خط سراسری تزریق می شد.

@sobheqtesad
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برنامه جدید برای دور زدن هرمز

عمان و عربستان بدنبال خالصی از تنگهها هستند؟

کارشــناس مسائل عمان گفت :احداث جاده مذکور بیش از دور زدن هرمز باشد ،برای
دور زدن امارات و افزایش تجارت بین عمان و عربستان است که تاکنون مشکل زیادی
داشــتند.به گزارش ایلنا ،هیثم بن طارق ،سلطان عمان در نخستین سفر خارجی خود
بنا به دعوت سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان قرار است راهی ریاض شود.این سفر
که به مدت  2روز به طول خواهد انجامید ،پس از گذشت دو ماه از اعتراضات کمسابقه
به بیکاری انجام میشود که چالشی پیش روی سلطان جدید عمان به شمار می رود.
در همین رابطه ،عبدالرحمن الملحم ،تحلیلگر امور سیاســی عربستان گفته است :این
سفر بسیار حائز اهمیت اســت و برای تحکیم مناسبات مستحکم دو طرفه انجام می
شود.سالم الجهوری ،پژوهشگر عمانی مناسبات بینالملل هم در این باره عنوان کرده:
عمان و عربستان از زمان به تخت نشستن سلطان هیثم با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند
و سلمان بن عبدالعزیز به هنگام تماس برای تسلیت وفات سلطان پیشین ،از وی برای
سفر به ریاض دعوت رسمی به عمل آورد.بنا بر این گزارش؛ اقتصاد عمان به دلیل افت
بهای نفت و پیامدهای اپیدمی کرونا ،با افزایش بدهیها دســت به گریبان اســت ،به
طوری که صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که حجم بدهیهای خارجی عمان از
 127درصد تولید ناخالص ملی در ســال گذشته به  112درصد در سال جاری کاهش
پیدا خواهد کرد.عمان در ماه آوریل گذشــته برای نخستین بار در چارچوب اصالحات
اقتصادی ،قانون مالیات بر ارزش افروده را تصویب کرد.الملحم در این باره گفته است:
وضعیت سلطان کنونی عمان نسبت به پیش بسیار متفاوت است ،عمان با چالشهای
اقتصادی بزرگی دســت به گریبان است و به عربستان به عنوان شریکی اقتصادی نگاه
می کند و پیشبینی میشود که دو کشور در این سفر ،توافقات اقتصادی بزرگی امضا
کنند.حجم مبادالت تجاری میان عربســتان و عمان در سال گذشته به  3.36میلیارد
دالر رسید که بیشتر شامل آهن آالت ،فوالد و فرآوردهای شیمیایی بود.الجهوری معتقد
اســت که در این سفر ،چهار پرونده مورد بررسی و مذاکره قرار خواهد گرفت؛ نخست
مناســبات دوجانبه و دوم روابط اقتصادی ،مسئوالن دو کشور همچنین درباره ارتباط
اقتصادی و بهرهبرداری از تاسیسات و بنادر دو کشور به خصوص بنادر عمانی و برپایی
منطقه اقتصادی صنعتی در اراضی عمان رایزنی خواهند کرد.الجهوری در ادامه درباره

احیای پروژه خط انتقال لوله نفت از عربســتان به منطقه الدقم ســخن گفت و افزوده
اســت :عمان در تالش است تا الدقم را که روزی تنها روستایی برای صید ماهی بود و
در فاصله  550کیلومتری جنوب مسقط قرار دارد را به بندر و مرکز صنعتی مهمی در
خاورمیانه تبدیل کند.وی درباره خط لوله انتقال نفت بیان داشته :این پروژهای قدیمی
اســت و به زمان جنگ ایران و عراق در دهه هشــتاد میالدی باز میگردد که قرار بود
کویت و امارات هم در آن مشــارکت داشته باشند.الجهوری پیشبینی کرده :عربستان
در حال بررسی این پروژه برای پرهیز از مخاطرات امنیتی موجود در تنگه هرمز است.
به گفته وی؛ دو طرف همچنین درباره فرصتهای سرمایهگذاری در زمینه پتروشیمی،
گردشگری و انرژی خورشیدی و اعالم زمان افتتاح مسیر زمینی  800کیلومتری میان
ریاض و غرب همان رایزنی خواهند کرد.الجهوری در پایان گفته است :پادشاه عربستان
و سلطان عمان همچنین درباره شورای همکاری ،بازار مشترک خلیجی ،روادید واحد،
همکاری در زمینه گمرکی ،امنیت کشورهای شــورای همکاری پس از خروج امریکا
از افغانســتان ،پرونده یمن و ایران گفتوگو خواهنــد کرد.میرجواد میرگلویبیات در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا ،در این باره اظهار داشت :عمان با امارات در منطقه
تنگه هرمز که قبایل قواســم سکونت دارند اختالفات مرزی دارند و امارات هم نسبت
به آن قســمت ادعا دارد ،بنابراین یکی از مزایای تنگه هرمز برای عمان که در جنوب
این منطقه قرار گرفته این اســت که همه کشورها در بحرانها حاکمیت این کشور بر
آن قسمت را به رسمیت میشناسند ،بنابراین عمان هیچگاه چه در زمان بحران و چه
غیربحران بدنبال کماهمیت کردن تنگه هرمز نیست.وی با بیان اینکه منافع عمان در
تنگه هرمز تهدید نمیشــود و میتواند نفت و گاز خود را از خارج از تنگه صادر کند،
افزود :هر قدر اهمیت تنگه هرمز حفظ شــود حاکمیت عمان بر آن منطقه بیشــتر به
چشــم جهانیان میآید ،بنابراین در وهله اول باید گفت عمان به دنبال تضعیف تنگه
نیســت.این کارشناس مسائل عمان تصریح کرد :سفر امروز سلطان عمان به عربستان
و افتتاح جاده  650کیلیومتری در منطقه االحســاء عربستان که از شمال ربعالخالی و
جنوب امارات عبور میکند در واقع دور زدن امارات است تا تنگه هرمز.وی خاطرنشان
کرد :جاده در برخی نقاط دوبانده اســت و ظرفیت آنچنانی برای حمل و نقل تانکرها

ندارد ،منطقه صعبالعبور و در  6ماه ســال دمای منطقه  50درجه است .برای تحقق
هدف دور زدن تنگه هرمز از مناطق نفتی شــرق عربســتان تا آن منطقهای که عمان
اقدام به ســاخت بندر کرده است حدود  1400کیلومتر جاده وجود دارد که این مسیر
در مقابل حمل و نقل با کشتی مقرون به صرفه نیست.میرگلویبیات تاکید کرد :احداث
جاده مذکور بیش از دور زدن هرمز برای دور زدن امارات و افزایش تجارت بین عمان و
عربستان است که تاکنون مشکل زیادی داشتند ،بنابراین نیاز به مسیر مستقیم داشتند
تا حجم مبادالتشان باال برود ،این جاده را ساختهاند که نیازی به امارات نداشته باشند
و مستقیما به هم متصل شوند.وی یادآور شد :خط لوله نفتی که قرار است احداث شود
هم در زمان بحران بکار خواهد آمد و هم اینکه اگر تنگه هرمز و بابالمندب بسته شود
عربستان بتواند از این خط لوله استفاده کند.این کارشناس حوزه انرژی گفت :عربستان
همواره نسبت به عمان و شرق یمن یک نگاه طمعکارانه داشته است ،در بحران جنگ
ظفار که نیروهای ایرانی هم حضور داشتهاند قبل از اینکه کمونیستها کادرهای اصلی
را تشکیل دهند و تغییر ایدئولوژی داده شود شورشیان ظفار از سوی عربستان حمایت
میشدند .عربستان آن زمان به دنبال این بود که آن قسمت را از عمان جدا و به خاک
خود منضم کند با این کار عمال از شر تنگهها خالص و به اقیانوس هند میرسید ولی
این اتفاق نیفتاد .وقتی تغییر ایدئولوژی دادند امریکا و انگلیس باهم متحد شــدند و با
توجه به اینکه یمن جنوبی هم دســت چپگرایان بود به شــدت احساس خطر کردند،
بنابراین اگر قرار بود تنگه هرمز هم دست متحدان شوروی و چین بیفتد منافعشان به
خطر میافتاد ،بنابراین با هم متحد شدند.وی با اشاره به اینکه عربستان بدنبال منضم
کردن بخشــی از خاک یمن و عمان برای دسترسی به دریاهای آزاد بوده ،بیان داشت:
این خط لوله هنوز احداث نشده و عمان بدنبال احداث مخازن بزرگی است که نفت را
انبار کند در این صورت یک برگ برنده در کشــمکشهای منطقهای دارد.بیات گفت:
ت کشورها هم متفاوت اســت یعنی نفت کویت نمیتواند در لولهها حرکت
جنس نف 
داده شود ،در هر حال بیش از اینکه خط لوله برای دور زدن تنگه هرمز باشد یک بهره
اقتصادی برای عمان اســت که کشورهای منطقه از این مسئله تا حد زیادی استقبال
نمیکنند و بعید است در کوتاه مدت اجرایی شود.

عربستان برای قیمت بنزین سقف تعیین کرد

مصرف برق  3هزار مگاوات کاهش یافت

عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است ،سقفی برای قیمت بنزین داخلی در ژوئیه تعیین کرد تا به
مهار افزایش هزینه های زندگی و تقویت اقتصاد کمک کند.به گزارش ایسنا ،طبق فرمانی که از سوی ملک سلمان ،پادشاه
عربســتان ســعودی صادر شد ،سقف قیمت سوخت  ۲.۱۸ریال ( ۵۸.۱سنت) برای هر لیتر گرید اکتان  ۹۱و  ۲.۳۳ریال
برای هر لیتر سوخت اکتان  ۹۵خواهد بود .این سقف قیمت از  ۱۰ژوییه اجرایی خواهد شد.تورم ساالنه عربستان سعودی
در ماه مه برای دومین ماه متوالی رشد کرد و به  ۵.۷درصد در مقایسه با  ۵.۳درصد در پایان آوریل رسید که تحت تاثیر
افزایش قیمت مواد خوراکی و حمل و نقل بود.دولت عربستان سعودی در راستای اصالحاتی که برای کاهش بار یارانه ها
روی فاینانس دولت و بهبود کارآمدی سوخت و کاهش مصرف به اجرا گذاشته ،تالش کرده است قیمتهای داخلی سوخت
را به سطح قیمتهای بین المللی نزدیک کند.بر اساس گزارش رویترز ،اقتصاد عربستان سعودی سال گذشته  ۴.۱درصد
رشــد منفی داشــت اما صندوق بین المللی پول انتظار دارد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور امسال از تبعات همه
گیری کووید  ۱۹بهبود یافته و  ۲.۱درصد رشد کند.قیمتهای بنزین و برق از سال  ۲۰۱۵که اصالح یارانه با هدف کمک
به مصرف بهینه تر و کاهش کسری بودجه ناشی از افت قیمت نفت معرفی شد ،عصبانیت شهروندان عربستان سعودی را
برانگیخته است .بعضی از سعودیها اکنون بر این باورند که افزایش قیمتهای نفت باید با پایین رفتن قیمتها در پمپ بنزین
همراه شود زیرا فاینانس دولت را تقویت می کند.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه طی ســه روز گذشته خاموشــی برنامهریزیشده نداشتیم ،گفت :امروز میزان مصرف برق
به  63هزار مگاوات رســید که نسبت به مدت مشابه هفته گذشته در همین ساعت  3000مگاوات کاهش یافته است.به
گزارش خبرنگار ایلنا ،محمدحسن متولیزاده با اعالم اینکه در چند روز اخیر به خاطر همکاری صنایع بزرگ و مردم ،شاهد
کاهش محدودیتها و خاموشی بودهایم ،اظهار داشت :طی سه روز گذشته خاموشی برنامهریزیشده نداشتیم.وی افزود:
امروز میزان مصرف برق به  63هزار مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه هفته گذشته در همین ساعت  3000مگاوات
کاهش یافته است.مدیرعامل توانیر تصریح کرد :به دلیل یک حادثه در تهران خاموشی داشتهایم که ماموران  24ساعته در
حال فعالیت برای رفع آن هستند و یک خاموشی محدود نیز به دلیل نقص فنی داشتیم که امیدواریم امشب برطرف شود.
متولیزاده با اشــاره به وضعیت تامین برق در روزهای گرم پیشرو طی هفته جاری و هفته آینده گفت :قطعا همکاری
مردم موثر اســت .باید بدانیم که برق از تولید به مصرف اســت و نقش مردم و مصرفکنندگان تعیینکننده است.وی با
اشاره به اینکه با خاموش کردن المپهای اضافی و کم کردن درجه وسایل سرمایشی طی یک ساعت امروز شاهد 400
مگاوات کاهش مصرف بودهایم ،خاطرنشان کرد :این رقم معادل تولید یک نیروگاه بزرگ و مصرف یک استان است بنابراین
میتوانیم با یک اقدام ساده از خاموشی و کمبود تامین برق یک استان کمک کنیم.مدیرعامل توانیر از مردم خواست با
اقدامات ساده به صنعت برق و خودشان کمک کنند تا بتوانیم از این مقطع استثنایی عبور کنیم.

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه
از ترکمنســتان ،جمهوری آذربایجان
و ارمنســتان بــرق وارد میشــود،
گفت :صادرات بــرق به غیر از حدود
 ۵۰مگاواتی که به افغانســتان انجام
میشود ،قطع است«.مصطفی رجبی
مشــهدی» روز یکشــنبه در صفحه
اینستاگرام خود نوشت :برق ناچیزی
هم که به افغانســتان صادر می شود،
براساس ضرورتی است که وجود دارد.
وی ادامــه داد :در عیــن حال برق از
سه کشــور ترکمنســتان ،جمهوری
آذربایجــان و ارمنســتان بــه میزان
حداقل  ۴۰۰تا حداکثر  ۶۵۰مگاوات
وارد می شود.سخنگوی صنعت برق با
اشاره به شرایط آب و هوایی حاکم بر
جهان گفت :این کشورها هم شرایط
آب و هوایی دارند که برق بیشــتری
نمی توانند در اختیــار ما قرار دهند.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد :عالوه
بر آن ،شبکه های انتقال نیز بیش از
این مقدار را نمی توانند انتقال دهند.
وی بهتریــن روش را رعایت مدیریت

واردات برق از  ۳کشور همسایه

مصــرف دانســت و افــزود :کاهش
ســاعت کار اداری و نیز تعطیل شدن
پنجشنبه ها کمک بزرگی به صنعت
برق کرد.سخنگوی صنعت برق ادامه
داد :فروشــندگان لوســتر بیشترین
مصرف برق را دارند که باید با خاموش
کردن المــپ های اضافــه مدیریت
کنند.رجبی مشــهدی روشن ماندن
تابلوهای تبلیغاتی و چــراغ نماهای
ســاختمان را از دیگر عمده مصرف
برق اعالم کرد و گفت :باید در ساعت
اوج مصرف این روشنایی ها خاموش
شــوند.وی گفت :گرچه مشترکان پر
مصرف  ۶درصد کمتر شده اند اما آن

تعدادی که باقی مانده اند  ۱۴برابر کم
مصرفها مصرف می کنند.سخنگوی
صنعت برق افزود :به این مشــترکان
تذکر داده شده و تعرفه های باالتر هم
وضع شده اما این رقم تعرفه به دلیل
تمکن باالی مالی ،آنها را مجاب برای
صرفه جویی نمی کند.به گزارش ایرنا،
در روزهای گذشــته به دنبال گرمای
هوا و باال رفتن مصرف مشترکان برق،
خاموشی هایی در کشور بدون اعالم
قبلی رخ داده است.معاون هماهنگی
توزیع توانیر دربــاره وضعیت مصرف
برق گفته اســت :پیشبینیها برای
روزهای دوشــنبه و سهشنبه به ویژه

چهارشــنبه هفته جــاری( ۲۱تا ۲۳
تیــر) حاکی از رســیدن مصرف برق
به  ۶۶هــزار و  ۵۰۰مگاوات به دلیل
افزایش دمــای هواســت .غالمعلی
رخشــانی مهر با بیان اینکه تعطیلی
آخر هفته و تعدیل مصرف مشترکان
شــرایط بهتری را بــرای توزیع برق
ایجاد کرده اســت ،تصریح کرد :هفته
آینده با گرم تر شــدن هوای کشــور
مصرف برق افزایــش می یابد که در
این صورت بار دیگر شــاهد خاموشی
خواهیم بود.رخشانی مهر تاکید کرد:
برای جلوگیری از تکرار خاموشی ها
راهکارهای ســاده ای وجــود دارد به
عنوان مثال اگر همه مشــترکان تنها
یــک المپ را خاموش کنند می توان
برق یک اســتان را به سهولت تامین
کرد.وی با بیان اینکه  ۲۵هزار مگاوات
از بــرق مصرفی مربوط به وســایل
سرمایشی است ،خاطرنشان کرد :تنها
با تنظیــم کولرهای گازی روی دمای
 ۲۵و کولرهای آبی روی دور کند می
توانیم خاموشی نداشته باشیم.
نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحلهاي

 ۲۳۰۰مورد سرقت تجهیزات مخابراتی از
ابتدای سال جاری در گلستان
حمید رضا مسلمی با اشاره به افزایش سرقت از تجهیزات مخابراتی  ،گفت  :بالغ
بر  2300مرحله ســرقت از ابتدای سال تاکنون انجام شده و این میزان موجب
خســارت زیادی به مخابرات منطقه گلستان شده اســت .رئیس اداره حراست
مخابرات منطقه گلســتان  ،با اشاره به سرقت تجهیزاتی همچون کابل های کم
زوج و پرزوج  ،کله پست  ،باطری  ،درب حوضچه  ،لوله پست  ،کولر ،سیم گراند
فیدر  ،فیبرنوری  ،قفل کافوها  ،تیر فلزی  ،نبشی دکل  ،چمبر و جعبه تقسیم
گفت  :میزان سرقت در شهرستان گنبد کاووس بیش از سایر مناطق استان بوده
و تاکیدکرد ســامانه  ۳۱۴۴بصورت شبانه روزی فعال و آماده دریافت گزارشات
مردمی اســت تا با ثبت هرگونه اطالعات  ،اخبار تخلفات و رفت و آمد مشکوک
در مراکز فنی  ،اداری وحساس مخابرات در جهت دستگیری سارقان اقدام نماید.
حمید رضا مســلمی گفت  :هم استانی ها توجه داشته باشند تمامی پیمانکاران
مخابرات دارای لباس متحدالشــکل و کارت شناســایی در زمان اجرا و یا اصالح
شبکه ارتباطی هســتند در غیر اینصورت با شماره ۳۱۴۴ستاد خبری حراست
استان و یا با شماره  ۱۱۰فوریت های پلیس در میان بگذارند.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir
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اداره كل راه و شهرســازي اســتان البرز در نظر دارد مناقصه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .لذا با توجه به اينكه كليه مراحل
برگزاري مناقصه اعم از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irصورت خواهد پذيرفت ،الزم است كليه مناقصهگران واجد صالحيت در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و
دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  1400/04/20ميباشد.
رديف

شرح پروژه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد (ريال)

رتبه مورد نياز

1

تهيه ،حمل و نصب نيوجرسی مفصلی در محور طالقان به هشتگرد

2000003559000011

20،232،666،201

 5و باالتر راه و ترابری

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :از ساعت  10/00صبح روز يكشنبه مورخ  1400/04/20لغايت ساعت  13/00روز پنجشنبه مورخ 1400/04/24
مهلت زماني ارائه پيشنهاد قيمت :تا ساعت  13/00روز يكشنبه مورخ 1400/05/03
زمان بازگشايي پاكات :ساعت 10/00صبح روز دوشنبه مورخ 1400/05/04
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكات ((الف)):
آدرس :كرج-رجاييشهر (گوهردشت)-بلوار جمهوري اسالمي(رستاخيز) -خ سوم غربي -اداره كل راه و شهرسازي استان البرز  -كد پستي3148715634 :
تلفن 026-35830000 :اطالعات تماس سامانه ستاد1456 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/04/21:

اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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معاون وزیر صمت خبر داد؛

رشد  ۸درصدی تولید ناخالص داخلی صنعت در سال ۹۹
معاون امــور صنایع وزیر صمت از رشــد  ۸درصدی تولید
ناخالص داخلی صنعت در سال  ۹۹خبر داد.به گزارش وزارت
صمت ،مهدی صادقی نیارکی میزان اشتغال صنعتی ایجاد
شــده طی  ۲ماه اخیر را بیــش از  ۱۷هزار نفر عنوان کرد و
اظهار داشت :روند صدور جوازهای تأسیس نیز در مقایسه با
سال گذشته با رشد  ۲۷درصدی به  ۶۴۰۰فقره رسیده و این
موضوع از افزایش رغبت مردم به ســرمایه گذاری در بخش
صنعت حکایت دارد.معاون امور صنایع وزیر صمت در ادامه
از رشــد  ۸درصدی تولید ناخالص داخلی صنعت در ســال
 ۹۹خبر داد و گفت :بر اســاس گــزارش بانک مرکزی روند
تولیــد ناخالص داخلی در صنعت در چهار فصل مثبت بوده
است به طوری که در فصل بهار رشد تولید ناخالص داخلی
صنعت معادل  ،۱.۸در فصل تابســتان  ۱۱.۹پاییز  ۱۰و در
زمستان  ۸.۴درصد بوده است.وی خاطر نشانکرد :این رشد
در شــرایطی محقق شده که دو تهدید بزرگ تحریم و کرونا
آخرین وضعیت واردات واکسن توسط بخش خصوصی

چرا برخی داروها
کمیاب شدند؟

رییــس اتحادیه واردکننــدگان دارو میگویــد کاهش جدی
تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی در ســال جاری ،شــرایط را برای
تولید و تامین داروهای موردنیاز کشور دشوار کرده است.ناصر
ریاحی در گفت و گو با ایســنا ،تشــریح کرد :از نوروز امسال و
حتــی هفتههای پیش از آن ،عمال میــزان ارز تخصیص یافته
برای واردات دارو یا مواد اولیه و واســطهای تولید دارو در کشور
به عدد صفر نزدیک شده و اگر در این مدت دارو یا مواد اولیهای
وارد شده نیز با حداقل اســناد و بر اساس تعهد واردکنندگان
به شــرکتهای خارجی برای تسویه حساب در آینده به کشور
رســیده است.وی با تکذیب برخی ادعاها در دریافت ارز دارو از
سوی چند شرکت محدود ،توضیح داد :اگر در هفتههای گذشته
ارزی به دارو تخصیص داده شده نیز به شرکتهایی بوده است
که پیش از این دارو یا مواد اولیه را به کشــور وارد کرده بودند
و زمان برای تســویه حساب آنها در حال سر آمدن بود .از آنجا
که این احتمال وجود دارد که در شــهریور ماه امسال ،سیاست
تخصیــص ارز دولتی تغییر کند ،برای آنکه در آینده مشــکل

همچنان بر صنعت ســایه افکنده بود و صنعتگران با تحمل
مشکالت بسیاری توانستند جهش تولید را رقم بزنند.معاون
امور صنایع وزیر صمت با اشاره به جهش تولید  ۲۳محصول
از بیــن  ۲۸محصول منتخب صنعتی تصریح کرد :در  ۲ماه
ابتدای سال جاری روند تولید صنایع راهبردی نظیر خودرو
و لوازم خانگی با رشد مناســبی رو به رو بوده است.صادقی
نیارکی تصریح کرد :میزان تولید کامیون ،کامیونت و کشنده
در صدر روند افزایشی محصوالت منتخب قرار داشته و بیش
از  ۴۵.۵درصد رشد داشته و میزان تولید خودرو سواری نیز
حدود  ۹درصد افزایش یافته اســت.وی در خصوص صنعت
لوازم خانگی نیز بیان کرد :تولید ماشــین لباسشویی با رشد
بالــغ بر  ۴۰درصــد به بیش از  ۱۷۹هزار دســتگاه و تولید
یخچال با رشــد  ۳۰درصدی به بیش از  ۲۵۶هزار دستگاه
رسیده است .همچنین تولید تلویزیون با رشد  ۲۵درصدی
به حدود  ۱۵۰هزار دستگاه رسیده است.
کمتری برای شــرکتهایی که در گذشــته دارو وارد کرده اما
ارز نگرفته بودند به وجود آید ،تالش شــده بخشــی از ارزهای
محدود موجود به آن تعلــق گیرد.عضو اتاق بازرگانی تهران با
اشــاره به فهرست محدود داروهایی که در حال حاضر به ایران
وارد میشوند ،تشریح کرد :در سالهای گذشته قرار بر این بوده
که داروهایی که امکان تولید آنها در داخل کشــور وجود دارد
دیگر وارد نشــوند .از این رو در سالهای گذشته یا مواد اولیه
و واســطهای موردنیاز برای تولید دارو در داخل وارد شدهاند یا
داروهای آمادهای به کشــور رسیدهاند که چند حالت داشتند؛
نخســت آنکه امکان تولید آنها وجود نداشت .دوم داروهایی که
در داخل تولید میشــد اما تمام نیاز کشور را تامین نمیکرد و
ســوم داروهایی که تولید داخل دارند اما در گذشته گروهی از
بیماران ،درمان بــا داروهای خارجی را آغاز کردهاند و در طول
درمان امکان جابجایی آنها با داروی داخلی وجود نداشت.ریاحی
اضافه کرد :با وجود تمام این سیاستها متاسفانه روند تخصیص
ارز آن قدر مشــکل داشــته که این داروها و مواد اولیه آنها نیز
برای واردات محدودیت جدی داشــتند و ذخیره برخی از آنها
به مرحله خطر در کشور رسیده بود که تالش شد با تخصیص
ارز یا با تعهد واردکنندگان به شرکتهای خارجی ،الاقل برای
تامین نیازهای روز ،این داروها به کشــور برسند اما متاسفانه با
این وجود کمبودها دیده میشود.وی با بیان اینکه برای واردات

برخی مواد اولیه به ارز چین و هند نیاز اســت ،گفت :متاسفانه
در تامین این ارزها نیز مشــکل داریم که شــاید دلیل آن عدم
فروش نفت یا تسویه نشدن قراردادهای مربوط به آن باشد .در
هر حال در این حوزه نیز مشکالت ادامه دارد.عضو اتاق بازرگانی
تهــران با تاکید بر این موضوع که نمیتــوان واردات دارو را با
موضوعاتی ماننده نهادههای دامی مقایسه کرد ،توضیح داد :در
رابطه با نهادهها هم تنوع کم اســت و هم امکان واردات با وزن
زیاد وجود دارد اما در رابطه با دارو ما با کمبود نزدیک به ٨٠٠٠
قلــم دارو یا مواد اولیه مواجهیــم که چون بیمهها پول ما را به
موقع نمیدهند ،امکان خرید با حجم باال ممکن نیست و باید
در چندین محموله به کشور وارد شود و همین موضوع چه برای
تولیدکننده ،چه برای واردکننده مواد اولیه و چه برای واردکننده
دارو مشکل آفرین شده است.ریاحی ادامه داد :در حال حاضر،
در هر ماه روی ســایت ،سیاست گذاری جدید دارویی را اعالم
میکنند و فهرســت داروهای موردنیاز را به روز میکنند .هیچ
واردکنندهای جلسه حضوری برای چانه زنی درباره واردات دارو
ندارد و ما وقتی دارویی وارد میکنیم نیز مستقیما آن را تحویل
میدهیم و حتی اگر نیاز شخصی داشته باشیم نیز مانند مردم
عادی باید آن را از بازار تهیه کنیم؛ بنابراین هیچ موضوع پنهانی
و تردیدآمیزی در این زمینه وجود ندارد.وی در پاســخ به این
سوال که چرا پس از خبر نهایی شدن واردات واکسن از بخش

خصوصی ،امکان ورود آن به کشــور فراهم نشد نیز بیان کرد:
همانطور که پیش از این اعالم کرده بودیم ،واردات سه میلیون
دوز واکســن آسترازنکا به کشور از بخش خصوصی نهایی شده
و ال ســی الزم در این زمینه باز شده است .در حال حاضر دو
مشکل در این زمینه وجود دارد .نخست آنکه سه میلیون دوز از
این واکســن فعال موجود نیست و تنها  ۵۰۰هزار دوز آن تولید
شده است اما تا شهریور این ظرفیت خریداری شده پر میشود
و امکان واردات آن به کشور وجود خواهد داشت .از سوی دیگر
این واکســنها نیاز به امضا و مجوز نخست وزیر هند دارد که
هنوز نهایی نشده است.ریاحی ادامه داد :بخش خصوصی خرید
سه میلیون دوز واکسن سینوفارم چین را نیز پیگیری میکند
که هنوز به مرحله گشــایش ال سی نرسیده است .واردات این
واکسنها ابتدا باید به تایید سفارت این کشور برسد و از سوی
دیگر سازمان غذا و دارو برگه نمایندگی این شرکت را خواسته
که چون تاکنون نمایندهای در ایران نداشتهاند ،فرایند دریافت
آن طوالنی خواهد شد .از سوی دیگر مقداری واکسن از سهمیه
کشــورهای دیگر که وضعیت کرونایی بهتری دارند از ســوی
واردکننده پیدا شــده که امیدواریم با دریافت مجوزهای الزم،
امکان واردات به کشور فراهم شود .از این رو فعال نمیتوان زمان
بندی دقیقی در این زمینه اعالم کرد اما پیگیریها در همه این
حوزهها ادامه دارد.

پرسش از یک مقام مسئول؛

طالبان چه تاثیری بر تجارت ایران و افغانستان گذاشت؟

رایزن ســابق ایران در افغانســتان اظهار داشت :در
دوماهه امسال نسبت به دوماهه سال گذشته تجارت
مــا با افغانســتان از نظر وزنی  ۱۷درصــد و از نظر
ارزشــی  ۴۲درصدی افزایش داشته است.به گزارش
ایلنــا ،محمد مهدی جوانمرد قصــاب در مورد روند
تجاری ایران و افغانستان با توجه به ناآرامیها در این
کشور اظهار کرد :همیشه در افغانستان نوعی ناامنی
را داشتیم و همیشــه با این چالشها رودررو بودیم،
برای مثال مشــکل امنیتی بــه وجود میآمد یا یک
جایی آتش میگرفت .اتفاقات اخیر مربوط به داخل
افغانستان بوده و سمت ایران اتفاقی رخ نداده است.
از همین روی سه گمرک ما هرلحظه آماده بازگشایی
هستند.وی افزود :گمرک میلک درحال فعالیت است،
طبق گفته ایالت فراه قرار بود گمرک فراه نیز امروز باز
شود ولی افغانستان در این مورد درگیریهای خاص
خود را دارد .به هرحال دولت نیز میگوید طالبان این
منطقه را گرفته و نباید این گمرک باز شود.وی ادامه
داد :بازرگانــان تا جایی کــه بتوانند محموله خود را

منتقل میکنند؛ بسیاری از بارهایی که به افغانستان
میرونــد از درب کارخانههــا در ایــران خریداری
میشــود ،بعد از آن هم شرکتهای افغانستانی آنها
را حمل میکنند .یعنی تا مرز از کامیونهای یارانی
استفاده میشود و سپس بار در مرز تخلیه شده و با
کامیون افغانستانی بقیه مسیر طی میشود.جوانمرد
خاطرنشان کرد :من فکر میکنم با یک چالش چند
روزه وضعیــت حمل و نقل به افغانســتان به حالت
عادی خود برمیگردد و وضعیت نسبت به امروز بهتر
خواهد شد.رایزن سابق ایران در افغانستان در پاسخ
به ســوالی در مورد وضعیت تجاری ایران در صورت
تداوم حضور طالبان در این کشــور گفت :بیشــتر
کاالهایی که به افغانســتان صادر میشوند مصرفی
هســتند .هر دولتی در این کشــور مستقر شود این
کاالها صادر میشــود .االن هم که کشور در اختیار
دولت افغانستان است و به همین دلیل کاری با آمدن
یــا رفتن طالبان برای تجارت نداریم .اگر وضعیت به
منوال قبل باشد صادرات نیز به روال قبل ادامه پیدا

طال منتظر سیگنال بانک مرکزی آمریکا
قیمت اونس طال باالی مرز  ۱۸۰۰دالر ایستاده و در جست و جوی سیگنالهای
جدید تعدیل سیاســت انبساطی ،همه چشمها به اظهارات نیم ساالنه رییس
بانک مرکزی آمریکا در برابر کنگره دوخته شــده است.به گزارش ایسنا ،بهای
هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا با  ۱۰دالر و  ۴۰سنت معادل
 ۰.۶درصد افزایش ،در  ۱۸۱۰دالر و  ۶۰ســنت بســته شد و برای کل هفته
 ۱.۵۳درصد افزایش نشان داد که سومین رشد هفتگی این فلز ارزشمند بود.
تحلیلگران با اشــاره به انتظار بازار برای روشن شــدن زمان تعدیل سیاست
انبساطی ،اعالم کردند اظهارات روز چهارشنبه جروم پاول ،رییس بانک مرکزی
آمریکا مهمترین رویداد هفته جاری خواهد بود.جیمز نایتلی ،اقتصاددان بین
المللی موسســه  INGدر این باره گفت :با توجه به فشارهای بخش عرضه در
درون اقتصاد ،احتماال زمان تعدیل سیاســت انبساطی جلو انداخته می شود
و پاول ممکن است اشــاره واضحتری درباره تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه
داشته باشد.آمار متعددی که هفته جاری منتشر می شوند هم به بازارها کمک
خواهنــد کرد بــرآورد کنند اقتصاد آمریکا در چه روندی قــرار دارد و موضع
بانک مرکزی آمریکا تــا چه حد موافق افزایش نرخهای بهره خواهد بود .آمار
مهم هفته جاری شــامل نرخ تورم و آمار خرده فروشی ژوئن خواهند بود که
به ترتیب روزهای ســه شنبه و جمعه منتشــر می شوند .سایر آمارهای قابل
توجه شاخص قیمت تولیدکننده در روز چهارشنبه و متقاضیان دریافت بیمه
بیکاری ،شاخص بخش تولید بانک فدرال رزرو فیالدلفیا و شاخص تولید ایمپایر
استیت نیویورک در روز پنج شنبه هستند.با این حال با در نظر گرفتن شیوع
گونه های جهش یافته ویروس کرونا در جهان و آمار اقتصادی ضعیفتر از حد
مطلوبی که اخیر منتشــر شده اند ،بعضی از تحلیلگران انتظار ندارند بانکهای
مرکزی از جمله بانک مرکزی آمریکا به این زودی موضع سیاســت پولی خود
را تغییر دهند.

میکند ،اگر درگیری افزایش پیدا کند طبعا تجارت
ما نیز کاهش پیــدا خواهد کرد ولی فعال اتفاقی رخ
نداده و تجارت ما انجام شــود.وی با اشاره رشد روند
تجاری دو کشور بیان کرد :تجارت ما نسبت به سال
گذشته با افغانستان رشــد داشته است بطوریکه در
دوماهه امسال نسبت به دوماهه سال گذشته تجارت
با افغانســتان از نظر وزنی  17درصد و از نظر ارزشی
 42درصدی افزایش داشــته است .البته این موضوع
نمیتواند به خاطر بسته بودن مرزها در ابتدای سال
 99باشد چراکه مرز ایران و افغانستان به هیچ عنوان
بسته نشــد.جوانمرد همچنین با اشاره به پیشنهاد
کشــت فرامرزی در افغانســتان خاطرنشان ساخت:
در این شــرایط باید در مورد کشــت فرامرزی کمی
دســت نگه داریم .به نظر مــن باید بخش خصوصی
بیشتر در این حوزه وارد شود و ما به دولت افغانستان
پیشنهاد خرید دهد .این که خودمان در این شرایط
وارد کاشت ،کشت و برداشت شویم در این شرایط به
خاطر ناآرامیهای داخل افغانستان عملیاتی نیست.

یک مقام مسئول تشریح کرد؛

جزییات افزایش قیمت مواد شوینده
رییس انجمن صنایع شــوینده ،بهداشــتی و آرایشــی ایران اظهار داشــت :پودر
رختشویی ،مایع ظرفشــویی ،خمیردندان و مایع لباسشویی اقالمی هستند که
افزایــش قیمت آنها  25درصدی خواهد بود .این افزایش قیمت اعمال شــده و تا
زمانی که قیمــت مواد اولیه دوباره تفاوت فاحش پیدا نکند معتبر اســت.بختیار
علمبیگــی در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا در مــورد افزایش قیمت مواد
شــوینده اظهار کرد :افزایش قیمت در خردادماه صورت نگرفت .در آن زمان شایع
بود که افزایش قیمت از  25تا  65درصد اعالم شده بود که با آن موافقت نکردیم.
اخیرا  5قلم کاال به میزان  25درصد و مابقی شویندههای آرایشی و بهداشتی 20
درصد افزایش قیمت در سال جاری را تجربه میکنند.وی افزود :پودر رختشویی،
مایع ظرفشویی ،خمیردندان و مایع لباسشویی اقالمی هستند که افزایش قیمت
آنهــا  25درصدی خواهد بود و تغییرات قیمت مابقی  20درصدی خواهد بود .این
افزایش قیمت اعمال شــده و تا زمانی که قیمت مــواد اولیه دوباره تفاوت فاحش
پیدا نکند معتبر اســت.رییس انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی ایران در
پاســخ به درصد اعالمی افزایش قیمت مواد شوینده در رسانهها گفت :افزایش 27
درصدی در مواد شوینده رخ نداده است .اگر بیش از میزان اعالمی گرانتر فروخته
شود ،به سازمان حمایت معرفی میکنیم.وی خاطرنشان کرد :طبیعتا تقاضا در این
مدت کمتر شــده و مردم ســعی میکنند خرید خود را کمتر کنند اما میزان آن
هنوز محاســبه نشده است .صادرات مواد شوینده هم به منوال قبلی به کشورهای
حوزه خلیج فارس ،ازبکستان ،ارمنستان و غیره انجام میشود.علمبیگی در واکنش
بــه خبر واردات خمیردندانهای لوکس گفــت :خمیردندانهای میلیونی در بازار
موجود نیســتند ،اگر هم باشند عجیب اســت که ارز به آنها تخصیص داده شود،
بنابراین تقلبی یا قاچاق است .کسانی که تولید غیرحرفهای دارند این موارد را شایعه
میکنند تا اگر  300یا  400هزار تومان هم خواستند بفروشند آن را توجیه کنند.
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گزیده خبر
با تکیه بر توانمندی متخصصان داخلی صورت گرفت

قطع وابستگی به شركتهای خارجی با تولید
گرید  C590-DC04در فوالد مباركه
مدیر متالوژی و روشهای تولید شرکت فوالد مبارکه گفت :در راستای تکمیل
سبد محصوالت فوالد مبارکه و قطع وابستگی به شرکتهای خارجی ،طراحی
و تولید گرید  C590-DC04نیمســخت( )Semi Hardبا تکیه بر توانمندی
متخصصان داخلی در شــرکت فوالد مبارکه محقق گردید.علیرضا مولویزاده
مدیر متالوژی و روشهای تولید شــرکت فوالد مبارکه گفت :طراحی و تولید
محصوالت جدید از اهداف اســتراتژیک فوالد مبارکه میباشــد که در راستای
تکمیل ســبد محصوالت فوالد مبارکه و قطع وابستگی به شرکتهای خارجی
طراحی محصوالت جدید در حوزههای مختلف از جمله صنایع خودروســازی
با تعامل گســترده با مشــتریان و نواحی تولیدی و پشتیبانی محقق میگردد.
وی افزود :فوالدهای نیمسخت( )Semi Hardدر صنایع مختلفی نظیر صنایع
خودروســازی و صنایع الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرند که اخیرا ً با توجه
به شــرایط تحریمی به وجود آمده در بازار فوالد کشور ،تقاضاهای مختلفی از
چند شرکت قطعهساز به شــرکت فوالد مبارکه واصل گردید.مدیر متالوژی و
روشهای تولید شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :بر اساس این تقاضاها،
واحــد متالورژی و روشهای تولید با همکاری نواحی تولیدی در فوالد مبارکه
و به ویژه واحد نورد ســرد ،نسبت به بومیسازی این محصول اقدام و موفق به
تولیــد این محصول با عنوان گرید  C590-DC04و با مشــخصات مندرج در
استاندارد گردید.وی با بیان این که در تولید این گرید از عملیات آنیل با سیکل
ویژه استفاده میشــود ،اذعان داشت :این گرید دارای استحکام نهایی  590تا
 690مگاپاسکال بوده و دارای سختی 185تا  215ویکرز است و کلیه تستهای
آزمایشــگاهی را با موفقیت گذرانده اســت.مولویزاده تأکید کرد :این گرید به
دلیل پانچپذیری مناسب در ساخت قطعات ریز با فرم پیچیده به کار میرود و
بدون مشــکل ایجاد پلیسه و پارگی قابلیت ویژهای را داراست که این فوالد در
غالفهایی پالســتیکی جهت جلوگيري از ورود خاک ،آب ،هوا و صدا به داخل
خودرو ،در صنعت خودروســازی استفاده میشــود.مدیر متالوژی و روشهای
تولید شــرکت فوالد مبارکه ضمن قدردانی از حمایتهای معاون بهرهبرداری
در راســتای توســعه محصوالت جدید تأکید کرد :طراحی و تولید این گرید با
همت کلیه واحدهای فروش ،فوالدســازی ،نورد گرم ،نورد ســرد ،آزمایشگاه و
برنامهریزی محقق گردیده که بیشک ،بدون همکاری واحدهای مذکور ،کسب
این موفقیت غیرممکن بود.
مدیرعامل فوالد هرمزگان در حاشیه جشنواره حاتم:

رفع موانع تولید خواسه اصلی صنعت است
عطــاءاهلل معروفخانی مدیرعامل فــوالد هرمزگان در
حاشــیه همایش حاتم در مصاحبه بــا خبرنگار صدا
وســیما خواستار حمایت دولت از صنعت و رفع موانع
تولید شد .معروفخانی ضمن ابراز تاسف از قطعی های
برق در روزهــای اخیر مهمترین مانع تولید را کمبود
انرژی دانســت و گفت :در فصول گرم با کمبود برق و در فصول سرد با کمبود
گاز مواجه هســتیم .وی به دستور مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید ملی
اشاره کرد و گفت  :معظم له فرمودند ((اقتدار و آبروی كشور در «خودكفایی»
اســت و باید نیازهای مهم كشور را خودمان تولید و تأمین كنیم )).در حالیکه
این کمبود انرژی مانعی بر سر راه تامین نیازهای مهن کشور است.معروفخانی
با بیان اینکه راه حل تامین کمبود انرژی پاک کردن صورت مساله و قطع برق
و گاز صنایع نیســت تاکید کرد :این اخالل در تامین انرژی ،کاهش تولید در
یک زنجیره را در پی دارد وی در ادامه تاکید کرد :ضرر و زیان کاهش تولید در
صنایع مادری چون فوالد دامن بسیاری از صنایع پایین دستی را خواهد گرفت
و مشکالت جدیدی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.مدیرعامل فوالد هرمزگان
ابراز امیدواری کــرد در آینده با برنامه ریزی و اقدامات صحیح این مانع اصلی
تولید از سر راه صنایع برداشته شود.

قرعهکشی طرح فروش فوق العاده و پیش
فروش کوییک.آر سایپا انجام شد
قرعه کشــی همزمان طرح فروش فوقالعاده و پیش فروش محصول کوییک.آر
سایپا در سال  ۱۴۰۰انجام شــد و اسامی منتخبان پس از تائید نهایی توسط
نهادهای نظارتی فردا دوشــنبه  ۲۱تیر ماه در ســایت رسمی این گروه منتشر
خواهد شد.به گزارش سايپانيوز ،قرعه کشی طرح همزمان فروش فوق العاده و
پیش فروش خودرو کوییک.آر سایپا در سال  ۱۴۰۰با حضور نهادهای نظارتی
و مســئوالن این گروه خودروسازی برگزار شد.در طرح فروش فوق العاده سايپا
 ۷۲هزار و ۷۶۰نفر شــركت كردند كه تمامی افراد شرکت کننده واجد شرايط
شناخته شدند .همچنین در طرح پیش فروش محصول سایپا ۲۴هزار و  ۸۰۶نفر
شرکت کردند که تمامی شرکت کنندگان واجد شرایط شناخته شدند.ظرفيت
محصوالت عرضه شــده گروه خودروسازي ســايپا در این دو طرح فروش(فوق
العــاده و پیــش فروش)  ۱۸هزار و  ۵۰۰خودرو اســت و بــراي آنكه حقي از
متقاضيان خريد خودرو ضایع نشود و توزيع خودروها بر اساس قرعه كشي باشد
 ۳۷هزار نفر هم به عنوان رزرو در نظر گرفته شده اند.در طرح فروش فوق العاده
 ۲هزار دستگاه خودرو کوییک.آر و در طرح پیش فروش این محصول  ۱۶هزار
و  ۵۰۰دستگاه عرضه میشود.

با مشارکت چادرملو ،کارخانه آهن اسفنجی
آرتا فوالد مبین اردبیل احداث می شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اردبیل گفت :امروز دراستان اردبیل
برای توسعه صنعت و اقتصاد یک قدم بسیار بزرگ و مهمی برداشت شد.
با مشارکت چادرملو ،کارخانه آهن اسفنجی آرتا فوالد مبین اردبیل احداث می
شود.در مراســم آغازعملیات ساخت کارخانه آهن اسفنجی مجتمع آرتا فوالد
مبین اردبیل که با حضور مســئوالن اســتانی برگزار شد،آیت اهلل سید حسن
عاملی ،نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اردبیل گفت :امروز دراستان
اردبیل برای توســعه صنعت و اقتصاد یک قدم بسیار بزرگ و مهمی برداشت
شد.وی ضمن تقدیر از سرمایه گذاران این واحد صنعتی افزود  :از عموم کسانی
که توان ســرمایه گذاری اقتصادی و ایجاد اشــتغا ل در این استان را دارند به
گرمی اســتقبال می کنیم .بر اســاس همین گزارش ،عملیات اجرایی مجتمع
آرتا فوالد مبین اردبیل با ســرمایه گذاری  ۱۳۵میلیون یورویی شــرکتهای
ســرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات ،شــرکت صنعتی و معدنی چادر ملو و
شرکت بین المللی مهندسی ایران( ایریتک) طی  ۳۰ماه اتمام و به بهره برداری
خواهد رسید.با بهره برداری از این واحد فوالدی بیش از  ۳۵۰نفر بطور مستقیم
مشــغول بکار خواهند شد و ساالنه یک میلیون تن آهن اسفنجی ،تولید و نیاز
صنایع فوالدسازی این استان به مواد اولیه را تامین می کند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

صرافی ارز رمزنگاری شده :پلی میان کنترل
داراییها و انجام مبادالت
در راســتای هدایت جریان داراییهای دیجیتال ،صرافیهای ارزهای رمزنگاری
شده در پی رفع شکاف کنترل بر داراییها و انجام مبادالت هستند.به گزارش ایبِنا
به نقل از ســایت کوین تلگراف ،رویای ارز رمزنگاری شده این است که مبادالت
را به شــکل جهانی و بدون اثری از مالیــات انجام دهد ،اما نگرانیهای امنیتی و
قابلیت پاسخگویی ،باعث ایجاد معامالت دائمی میشود .در سال  ،۲۰۱۹تخمین
زده شد که  ۹۹درصد از انتقالهای دارایی های ارز رمزنگاری شده در صرافیهای
اصلی ( )CEXsانجام شده اســت .این صرافیها به احتمال زیاد در آینده یکی از
عناصر اصلی چشــم انداز تجارت ارز رمزنگاری شده باقی میماند CEXs .سریع و
راحت اســت ،اما معموال معاملهگران مجبور هســتند که وجوه را در حسابی که
توسط صرافی کنترل میشود واریز کنند .متأسفانه ،تاریخ نشان میدهد که این
از دست دادن توان کنترل بر داراییهای دیجیتال یک کاربر میتواند مصالحهای
پرهزینه باشــد.صرافیهای غیرمتمرکز ( )DEXsگزینه جذابی ارائه میدهند و
شتاب بیشتری میگیرند ،اما هنوز برای ساعات پربازدید آماده نیستند .بنابراین،
باید راهی وجود داشته باشد که بتواند شکاف بین کنترل داراییها و انجام مبادله
را برطرف کند .نیاز به پیش پرداخت در مبادالت ارزهای رمزنگاری شده مشکالت
و ریسکهایی را ایجاد میکند که مانع قابل توجهی در برابر داراییهای دیجیتال
است .در حالی که صرافیهای غیرمتمرکز گزینهای نو ارائه میدهند که معاملهگر
میتواند وجوه خود را کنترل کند ،اما معامالت قابل توجهی را نیز به دنبال دارد.
برای هدایت جریان داراییهای دیجیتال و کسب یک مزیت رقابتی ،صرافیهای
ارزهای رمزنگاری شــده باید راههایی را بــرای حفظ توان کنترل داراییها بدون
آسیب رساندن به انجام مبادله بررسی کنند.

تاکید مدیرعامل بانک سینا بر استفاده شعب
از ظرفیت های شهر اصفهان
مدیرعامل بانک سینا با سفر به استان اصفهان ضمن بازدید از شعب بانک و دیدار
با همکاران این اســتان بر اســتفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های شهر تاریخی
اصفهان در جهت بهبود عملکردها و تامین رضایتمندی مشتریان تاکید کرد.دکتر
ایمانی با اشاره به پیشینه و قدمت شهر تاریخی اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی
جهان اسالم با جاذبه های توریستی متنوع ،گفت :این شهر در کنار برخورداری
از امتیاز حضور گردشگران و مسافران در فصل های مختلف سال ،دارای ظرفیت
های صنعتی بزرگی چون فوالد مبارکه و ذوب آهن است که با تمرکز و تعامل بر
ارائه خدمات به این صنایع می توان ضمن کسب سودآوری بانک ،از این طریق در
مسیر رشد و توسعه صنعت کشور گام برداشت.مدیرعامل بانک سینا ضمن ارائه
سیاســت ها و برنامه های توسعه ای سال  1400این بانک ،از همکاران خواست
با برنامه ریزی هدفمند در جهت بهبود شــاخص های عملکردی ،ضمن رعایت
تناســب الزم در خصوص نسبت منابع و مصارف شعب در راستای تحقق اهداف
بانک اهتمام جدی داشته باشند.وی همچنین بر شناسایی بازار هدف ،در راستای
شــخصی سازی خدمات و توسعه بانکداری شرکتی ،گسترش و توسعه بازاریابی
هوشــمند در جهت ارتقاء و افزایش ســهم بازاری منابع و جبران عقب ماندگی
سنواتی ،تعامل با شرکت های حقوقی بزرگ و جذب مشتریان جدید در منطقه
تاکید کرد.دکتر ایمانی با بیان آنکه کاهش قیمت تمام شــده پول از مهمترین
عوامل ســودآوری و بهره وری شعب است ،افزود :این مهم می بایست به عنوان
یک اصل همواره و بصورت مســتمر مدنظر تمامی همکاران صف و ستاد باشد و
برای تحقق اهداف بانک در این زمینه تالش و جدیت بیشــتری صورت پذیرد.
وی همچنین جانشین پروری و پرورش نیروی انسانی مستعد ،آگاه و کارآمد در
راستای توانمندسازی سرمایه های انسانی را یک ضرورت دانست.گفتنی است در
این دیدار معاون شعب و مناطق و مدیرحوزه مدیرعامل و روابط عمومی نیز حضور
داشــتند که ضمن بازدید از شعب شاهین شهر ،خمینی شهر و بادرود از نزدیک
با همکاران گفتگو کردند.
بیمه تعاون به ایستگاه نهم رسید

شرکت بیمه تعاون ،نهمین سال فعالیت خود
را آغاز کرد
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون ،این شــرکت بر اســاس «قانون تأســیس
مؤسســات بیمه غیر دولتی» و «قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
ایــران و بیمه گری» و تأیید شــورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه
مرکزی جمهوری اســامی ایران در تاریخ  20تیرماه  1392موفق به اخذ پروانه
فعالیت خود شد.از  11خرداد  ،1396یونس مظلومی که سابقه فعالیت در بیمه
های آسیا و دانا و مدیرعاملی بیمه های سایان و رازی را در کارنامه خود داشت،
سکاندار بیمه تعاون شد.در نخستین سال مدیریت مظلومی ،زمینه ارتقای سطح
توانگری مالی بیمه تعاون از ســطح  2به سطح یک انجام شد و بیمه مرکزی در
راستای اجرای ماده  ۶آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات
بیمه (شــماره  )۶۹و براســاس صورتهای مالی مصوب این ارتقاء را تأیید کرد.
سیاست های ارتقاء ساختار بیمه تعاون و نیز توجه مدیران این شرکت به جلب
حداکثری رضایت مشــتریان سبب شد تا بیمه تعاون به عنوان نخستین شرکت
بیمه ای اســتانداردهای 10002 ISOو  10004 ISOکه به موضوع پاســخگویی
و رســیدگی به شکایات مشتریان و پایش و سنجش رضایتمندی مشتریان می
پردازد را اخذ کند.بیمه تعاون در ادامه موفق به اخذ استاندارهای ایزو  31000در
زمینه مدیریت ریسک؛ ایزو  9001در زمینه مدیریت کیفیت ،از موسسه توفنورد
اتریش و برگزیده دریافت جایزه بین الملــی ( )supporter of customer welfareاز
کشور آلمان و گواهی تعهد تعالی سازمانی از هجدهمین دوره جایزه ملی تعالی
سازمانی نیز شده که در راستای مسئولیت اجتماعی شرکتی ،تجربیات خود در
زمینه کسب این استانداردها را نیز به سایر شرکت ها همچون گروه خودروسازی
سایپا انتقال داد.همچنین این شرکت با توجه به هدف دستیابی به مقاصد بزرگ تر
و عدم نگاه صرف به داخل کشور ،در مجامع و کمیسیون هایی نظیر «کمیسیون
بانک و بیمه اتاق مشــترک ایران و عراق»؛ «اتحادیه بینالمللی تعاون ( »)ICAو
«کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ( »)ICCحضور داشته و همواره با اعتماد
اعضاء به عنوان رئیس و عضو هیأت مدیره فعالیت کرده است.بیمه تعاون همچنین
در راستای مسئولیت اجتماعی خود فعالیت هایی چون حمایت از کنفرانس های
علمی و هنری مانند «ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور»« ،کنفرانس ملی
مهندســی مالی و بیم سنجی»« ،سمینار ملی مدیریت بحران و بازسازی پس از
سانحه»« ،همایش روز ملی صنعت و معدن»« ،همایش ساالنه بیمه و توسعه» و
«جشن انجمن منتقدان خانه تئاتر»؛ ارائه بیمه های خدمت رسان ،ترغیب کننده
و مانع زدایانه ای همچون «ارائه بیمه رایگان به یکصدهزار قالیباف»« ،ارائه خدمت
بیمه ازدواج برای اولین بار در کشــور»« ،بیمــه کیفیت کاالی ایرانی به منظور
حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و افزایش اطمینان به خرید محصول تولید
داخل»« ،بیمه توقف کســب و کار ناشی از پاندمی و اپیدمی به عنوان تنها ارائه
کننده در سطح قاره آسیا» داشته است.
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گزیده خبر
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وام خرید مسکن ۴۴۰میلیون تومان میشود؟

قدرت خریدی که تکان نمیخورد

دســتگاه سیاستگذار بخش مســکن و بازوی تأمین مالی آن
درخواست دو برابر شدن تسهیالت خرید مسکن را به شورای
پول و اعتبار ارائه داده و منتظر تصویب آن هستند.به گزارش
خبرنگار مهر ،در پاییز  ۱۳۹۷تسهیالت خرید مسکن از محل
اوراق گواهی حق تقدم این تسهیالت برای آخرین بار افزایش
یافت و به سقفهای  ۱۰۰و  ۲۰۰میلیون تومان در تهران برای
متقاضیان به ترتیب فردی و زوجین ۶۰ ،و  ۱۲۰میلیون تومان
(فردی و زوجین) در کالنشهرها و مراکز استانها و  ۴۰و ۸۰
میلیون تومان (متقاضیان فردی و زوجین) در ســایر شهرها
رســید.این تسهیالت با نرخ ســود  ۱۷.۵درصد و بازپرداخت
حداکثر  ۱۲ساله به همراه تسهیالت جعاله مسکن  ۴۰میلیون
تومانی با نرخ سود  ۱۸درصد و بازپرداخت حداکثر  ۵ساله به
متقاضیان اعطا میشود.در حال حاضر متوسط قیمت مسکن
در تهران بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی  ۲۹.۶میلیون
تومان و بیشــترین رقمی که بانک تخصصی بخش مسکن به
خریداران مسکن میتواند کند ،پرداخت  ۲۴۰میلیون تومان از
محل اوراق تسهیالت مسکن است که قدرت پوشش آن برای
یک واحد  ۵۰متری در تهران با متوســط قیمت متری ۲۹.۶
میلیون تومان که به حدود یک و نیم میلیارد تومان میرسد،
در حدود  ۴.۱درصد این واحد و تنها کمی بیش از  ۸متر یک
واحد مسکونی است.
افزایش  ۱۰۰درصد سقف وام مسکن؛ روی میز شورای
پول و اعتبار
بر اساس شنیدهها دستگاه سیاستگذار بخش مسکن به همراه
بازوی تأمین مالی آن به شــورای پول و اعتبار درخواســت
شکاف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار
آزاد منجــر به شــکلگیری صفهای
طوالنی در این ســامانه شده و عمال به
دلیــل کندی تائید پروندهها از ســوی
بانک مرکزی ،واردات در مقابل صادرات
متوقف شده اســت.به گزارش خبرنگار
مهر ،باال رفتــن قیمت ارز در بازار طی
هفتههــای اخیر منجر به شــکلگیری
معامالت خاص در بازار ارز شــده است.
برخی ،دالل ارز در سامانه نیما شدهاند
و برخــی بــه خرید کارت ملــی برای
دریافت ارز بیشــتر روی آوردهاند .همه
چیز دســت به دســت داده تا باز هم
ســوداگران در بــازار ارز جان بگیرند و
در نبود بازارساز ،مسیر قدیمی افزایش
قیمت و ایجاد هیجانات کاذب را دوباره
احیا کنند.اردیبهشت ماه امسال بود که
قیمت ارز در بازار به کانال بیست هزار
تومان وارد شد و پیشبینی این بود که
قیمت به زیر  ۲۰هزار تومان هم برسد.
آن روزها رئیس کل وقت بانک مرکزی
هنوز سودای ریاست جمهوری را علنی
نکرده بود اما درســت از زمانی که ایده
حضور در این رقابت را علنی کرد ،بازار
رها شــد و قیمت ظرف مدت کوتاهی،
بالغ بر  ۵هزار تومان رشــد کرد.اینک
با گذشــته حدود یک مــاه از برگزاری
انتخابات ،قیمــت دالر در صرافیهای
بانکی بــه کانال  ۲۵هــزار تومان وارد
شــده و در مقابــل ،بــازار آزاد هم در

با  ۴۴۰میلیون تومان ،زوجین میتوانند در تهران تا حدود ۱۰
درصد از قیمت ملک را با کمک تسهیالت مسکن تهیه کنند؛
این رقم ،معادل حدود  ۱۵متر از یک واحد مسکونی است.

اقساط  ۶.۶میلیون تومانی با وام  ۴۴۰میلیون تومانی
خرید مسکن
ضمن اینکه رقم اقســاط این تسهیالت در صورتی که مدت
زمان بازپرداخت آن همچنان  ۱۲ســاله و با نرخ ســود ۱۷.۵
درصد باشد ،بیش از  ۶میلیون و  ۶۰۰هزار تومان خواهد بود.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند افزایش سقف تسهیالت
خرید مســکن بدون افزایش تولید ،به تورم این بخش منجر
خواهد شــد.به خصوص که در حال حاضر دفاتر واسطههای
ملکی و مشــاوران امالک با کمبود شدید عرضه فایلهای با
قیمت مناســب روبه رو بوده و این موضوع به تشدید قیمت
مسکن به دلیل تورم انتظاری مالکان ،دامن میزند.

افزایــش  ۱۰۰درصد تســهیالت خرید مســکن را داده اند؛
باالترین مقام اجرای دستگاه سیاستگذار بخش مسکن ،عضو
شورای پول و اعتبار است.
وام  ۴۴۰میلیونی خرید مسکن  /قدرت خرید بیشتر

نمیشود!
بنابراین پیشنهاد شده است که رقم تسهیالت خرید مسکن
فردی و زوجین در تهران به ترتیب  ۲۰۰و  ۴۰۰میلیون تومان
شــود که در این صورت ،به همــراه وام جعاله به رقم  ۲۴۰و
 ۴۴۰میلیون تومان افزایش خواهد یافت (در صورت تصویب).

دریافت ارز از سامانه نیما باز هم
جذاب شد
همین کانال و البته نزدیک به  ۲۶هزار
تومان روند افزایشی خود را حفظ کرده
است؛ به نظر میرسد دولت در روزهای
باقیمانده از عمر خود ،دست از مدیریت
بازار ارز برداشــته و بانــک مرکزی با
هدایت فردی که ســالها پســت قائم
مقامــی چندیــن رئیــس کل را یدک
کشــیده اســت ،هیچ برنامه مشخصی
برای بــازار ارز پیاده نمیکند.اما فضای
حاکم بر بازار اســکناس ارز است و در
بخش حوالهها نیز که بازارساز میتواند
نقش پررنگی را ایفــا کرده و در حوزه
واردات کشــور ،زمینــه را بــرای ورود
کاالهای اساســی ،تجهیزات و ماشین
آالت بیشــتر فراهم کند ،اوضاع بهتر از
این نیســت .هم اکنون اختالف قیمت
ارز در سامانه نیما با بازار آزاد به شدت
افزایش یافته و صفهای طوالنی در این
ســامانه برای دریافت ارز تشکیل شده
اســت؛ ضمن اینکه اختالف حدود ۱۵
درصــدی نرخ نیما و بــازار آزاد ممکن
اســت خطاهــا را در اختصاص صحیح
ارز از ســوی واردکنندگان بیشتر کرده
و ســودای فروش ارز در بــازار از یک
ســو و بیش اظهاری از ســوی دیگر را

جانی دوباره ببخشــد.یک مقام مسئول
در نظــام بانکی در گفتگــو با خبرنگار
مهر میگویــد :دولت بخشــنامهای را
در راســتای اســتفاده از ارز صادراتی
بــرای واردکنندگان صادر کرده بود که
متأسفانه معاونت ارزی بانک مرکزی آن
را زیر پا گذاشــته است؛ به همین دلیل
هر روز با تعداد زیادی از واردکنندگانی
مواجه هســتیم که قدرت اســتفاده از
ارز صادراتــی را ندارنــد؛ چراکه مجدد
بانک مرکزی پروندههای ارزی را تائید
نمیکند تا ضمن هموارشــدن مســیر
واردات کاالهــای اساســی و تجهیزات
تولیــد ،صادرکنندگان هــم بتوانند با
ســهولت رفع تعهد ارزی کــرده و ارز
صادراتــی را چرخــه تجارت کشــور
بازگرداننــد.وی میگویــد :هم اکنون
صفهای طوالنی از درخواســت ارز از
ســوی واردکنندگان در ســامانه نیما
شــکل گرفته و نشــان میدهد بانک
مرکزی اســتراتژی مشــخصی ندارد و
علیرغــم اینکه در آمــار اعالم میکند
که عرضه ارز در ســامانه نیما افزایش
یافته ،اما عم ً
ال واردکنندگان دسترسی
به این ارزها ندارند ،چراکه پروندههای

تخصیــص ارز آنهــا تائید نمیشــود.
همانطور که در جدول باال هم مشاهده
میشــود از زمان برکنــاری عبدالناصر
همتی ،رئیس کل ســابق بانک مرکزی
( ۹خــرداد  )۱۴۰۰تا  ۹تیرماه که اکبر
کمیجانــی ،به عنوان سرپرســت بانک
مرکزی مشغول به کار شد ،قیمت دالر
ســامانه نیما از  ۲۰هزار و  ۴۳۳تومان
به  ۲۱هزار و  ۶۸۳تومان رســیده است
که  ۱,۲۵۰تومان رشد را نشان میدهد.
در عین حال قیمــت دالر صرافیهای
بانکی نیز در مــدت مذکور از  ۲۳هزار
و  ۷۹۴تومان به  ۲۴هزار و  ۸۹۶تومان
رسیده که یک هزار و  ۱۰۲تومان رشد
و قیمــت دالر در بــازار آزاد هم از ۲۴
هــزار و  ۱۰۰تومان به  ۲۵هزار و ۳۰۰
تومان رســیده که  ۱,۲۰۰تومان رشد
داشته اســت.همچنین از روز  ۹تیرماه
که اکبر کمیجانی رسماً با حکم رئیس
جمهور به عنوان رئیس کل جدید بانک
مرکزی تعیین شد تا  ۱۶تیرماه قیمت
دالر در ســامانه نیما از  ۲۱هزار و ۶۸۳
تومان به  ۲۲هزار و  ۴۰۷تومان رسیده
که  ۷۲۴تومان رشــد را نشان میدهد.
قیمت ارز صرافیهای بانکی از  ۲۴هزار
و  ۸۹۶تومان به  ۲۴هزار و  ۵۱۴تومان
رسیده که  ۳۸۱تومان کاهش را به ثبت
رسانده است؛ ضمن اینکه نرخ دالر در
بــازار آزاد نیز از  ۲۵هزار و  ۳۰۰تومان
به  ۲۵هزار تومان کاهش یافته است.

وزیر راه ( ۵آبان  :)۱۳۹۹افزایش ســقف وام مسکن
منتفی است
این در حالی اســت که محمد اسالمی  ۵آبان  ۱۳۹۹در یک
برنامه زنده رادیویی درباره افزایش ســقف وام مسکن به طور
تلویحی آن را رد کرد و گفته بود :ما نگرانی مان این است که
اقداماتی که خودش تورم زاســت را پرهیز کنیم؛ چون اثرات
روانی اش ما را گرفتار میکند؛ فع ً
ال برنامه مان این اســت که
کار را بیشــتر و پرحجم تر پیش ببریم.اســامی تأکید کرد:
به دنبال آن هســتیم تا آسیب پذیری هایمان را از تورمهای
هیجانی غیر عادی بتوانیم کاهش دهیم.

ایرانیها چقدر تراکنش بانکی دارند؟
تراکنشهای شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در سومین ماه
سال جاری به بیش از  ۵۵۲هزار میلیارد تومان رسید.به گزارش ایسنا،
بر اســاس تازهترین گزارش اقتصادی منتشرشــده از سوی شاپرک،
مجموع تعداد تراکنشهای انجام شــده شاپرک در خرداد سالجاری
به  ۳۳۰۸میلیون عدد رســیده که ارزش این تراکنشها در مجموع
به بیش از  ۵۵۲هزار میلیارد تومان میرسد که نسبت به اردیبهشت
رشــدی معادل  ۹.۵۳درصد در تعــداد و  ۱۵.۱۲درصدی در ارزش
ریالی داشــته است .بر این اساس ،رشــد اسمی ماهانه تراکنشهای
شاپرک در خرداد سال جاری نســبت به ماه گذشته معادل ۱۵.۱۲
درصد بوده اســت .در خرداد  ۱۴۰۰سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی
در تراکنشهای انجام شده  ۶.۳۲درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۴۴
درصد بوده و این در حالی است که کارتخوانهای فروشگاهی بیش
از  ۹۰درصــد از کل تراکنشهای انجام شــده را به خود اختصاص
دادهاند.از تعداد تراکنشهای انجام شده  ۸۸.۲۳درصد مربوط به خرید
کاال و خدمــات ۷.۵ ،درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شــارژ
تلفن همراه و معادل  ۴.۲۷درصد مربوط به ماندهگیری بوده اســت.
همچنین ،از مجموع کل تراکنشهای انجامشــده در خرداد معادل
 ۹۲.۵۴درصــد موفق و  ۷.۴۶درصد ناموفق بوده ،البته تراکنشهایی
که با سوییچ شــاپرک انجام شده ۹۹.۹۸ ،درصد موفق بوده است.اما
از مجمــوع تراکنشهای ناموفق انجام شــده در این ماه ۰.۹ ،درصد
به دلیل خطــای پذیرندگی ۰.۲ ،درصد به دلیل خطای شــاپرکی،
 ۱۰.۶۲درصد به دلیل خطای صادرکنندگی ۸۷.۸۲ ،درصد به دلیل
خطای کاربری و  ۰.۴۶درصد به علت خطای کسب و کار بوده است.
بر اساس این گزارش ،نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی
در خرداد ماه ســالجاری نیز  ۱۶.۵۷درصد بوده و این در حالی است
که نســبت اسکناس و مسکوک در دست اشــخاص به نقدینگی در
این ماه تنها  ۲.۱۱درصد بوده اســت.بنا بر تحلیل آمارهای رســمی
در خرداد ســالجاری ،ابزار کارتخوان فروشگاهی با  ۳۱۳تراکنش
بــه ازای هر کارتخوان در مکان نخســت قــرار میگیرد و پذیرش
اینترنتــی با  ۱۳۰تراکنش به ازای هــر ابزار و پذیرش موبایلی با ۷۹
تراکنش بــه ازای هر ابزار فعال به ترتیــب در مکانهای بعدی قرار
میگیرند .افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در
ماه مذکور معادل  ۲۶۳تراکنش اســت که این تعداد نسبت به مقدار
مشابه در ماه گذشــته افزایش  ۲۵.۸۹واحدی ( ۱۰.۹۲درصدی) را
تجربه کرده است.همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش
مربوط به کارتخوان فروشــگاهی بوده اســت .شاخص مهم دیگر،
شاخص متوســط مبلغ تراکنشها به ازای هر ابزار پذیرش است که
بنا بر آمارهای رســمی ،متوســط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش
اینترنتی  ۳۹.۸میلیون تومان بوده که این عدد برای کارتخوانهای
فروشــگاهی  ۵۱.۱میلیون تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۷۶۳
هزار تومان بوده است.
مکاتبه مهم رئیس مجلس با رئیسجمهور

عدمتطابق یک مصوبه مهم ارزی دولت
با قانون
رئیس مجلس شورای اسالمی در مکاتبه با رئیسجمهور ،از عدمتطابق
یک مصوبه هیئت دولت در خصوص نرخ محاسباتی ارز ۴۲۰۰تومانی
خبر داد.به گزارش تسنیم ،محمد باقر قالیباف در مکاتبهای با رئیس
جمهور در خصوص جزء  1بند و تبصره  7قانون بودجه ســال 1400
کشــور اعالم کرد ،نرخ ارز محاســبه ارزش گمرکــی کاالی وارداتی
بهاســتثنای کاالهای اساســی ،دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در
ســال  1400در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس
برابــری نرخ ارز اعالمشــده بانک مرکزی ایتــیاس در روز اظهار و
مطابق ماده  14قانون امور گمرکی میباشد.بنابراین بند یک مصوبه
هیئت دولت در تاریخ  23فروردین ماه سال جاری در خصوص تعیین
حقوق گمرکی و ســود بازرگانی کاالهای وارداتی در سال  1400که
بدون هرگونه تفکیک و برای تمام کاالهای وارداتی نرخ ارز رســمی
4200تومانی را مبنا قرار داده است و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را
برای کاالهای غیراساسی در نظر نگرفته مغایر قانون است.
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آیا لبنان به حل بحران سیاسی نزدیک می شود؟

«جبران باســیل» رئیس جریان ملی آزاد لبنــان از مهیا بودن
فاکتورهای الزم برای تشکیل دولت آینده این کشور خبر داد که
ممکن اســت راه را برای حل بحران سیاسی چندین ماهه لبنان
هموار کند.به گزارش ایرنا ،جبران باســیل رئیس جریان ملی آزاد
لبنــان که از طرف های ذیربط در امــر ترکیب کابینه دولت این
کشور به شــمار می رود ،در آخرین موضعگیری خود اعالم کرد:
فاکتورهای تشــکیل دولت امروز مهیا شده است و ما همه موانع
داخلی تشکیل دولت را با مایه گذاشتن از خود برطرف کرده ایم.
کشور لبنان از هفت ماه پیش شاهد بحران سیاسی ناشی از عدم
توافق جریان های سیاســی برای تشکیل دولت آینده به ریاست
«سعد حریری» است«.میشل عون» رئیس جمهور لبنان روز ۲۲
اکتبــر  ۲۰۲۰میالدی ( اول آبان  )۹۹درپی رایزنی با جریانهای
سیاسی پارلمان ،سعد حریری را مامور تشکیل دولت جدید لبنان
کــرد اما اختالف نظر جریان های سیاســی بویژه بین حریری و
جریان  ۱۴مارس حامی اش از یک ســو و نهاد ریاست جمهوری
و رئیس جمهور و «جبران باسیل» رئیس جریان ملی آزاد لبنان
از سوی دیگر و پافشاری هر طرف بر مواضع خود درخصوص نوع
ترکیب کابینه از آن زمان تاکنون مانع از تشکیل دولت شده است
اما از گفته های تازه باسیل اینگونه بر می آید که تحول و تغییری
در موضعگیری وی برای کمک به تشــکیل دولت صورت گرفته
است.باســیل در عین با انتقاد از حریری گفته است :اگر خواسته
باشــیم منتظر نخست وزیر مامور تشکیل دولت باشیم ،ما قربانی
شــدن روزانه لبنان را خواه در زمینه دارو ،سوخت یا موارد دیگر
خواهیم دید .از زمانی که او مامور تشــکیل دولت شده است ،از او
خواســته ایم که آن را تشکیل دهد.رئیس جریان ملی آزاد لبنان
همچنین حریری را متهم کرد کــه نگاه به خارج از لبنان دارد و
گفت :حریری نخست وزیر مامور تشکیل دولت باید بر مشکالت
خارجی غلبه کند تــا اینکه با او مالقات کنیم .ما هرگز به بیرون
از مرزها به زیان وضعیــت داخلی نگاه نکرده ایم .اگر هرچه ما از
جانب خود برای رفع مشکل خارجی انجام داده ایم از نظر او کافی
نیست و تصمیم گرفته که از تشکیل دولت کناره گیری کند ،پس
چرا کشور را قربانی می کند و در خونریزی هرچه بیشتر آن سهیم
می شــود؟وی ادامه داد :هرکسی که خواسته پیمان (جریان آزاد
ملی و حزب اهلل) را بســوزاند ،با این کار کل کشور را می سوزاند.
باسیل تأکید کرد که هیچ کس نمی تواند زندگی در کشور را فلج
کند و حریری در رایزنی ها بدون میثاقی مسیحی معرفی شد و ما

راضی بودیم و رابطه با «ولید جنبالط» رئیس حزب سوسیالیست
ترقیخواه دروزی لبنان عادی است و انشااهلل وقتی او آماده توسعه
آن باشــد ،ما آماده خواهیم بود.این موضعگیری باسیل درحالی
مطرح می شــود که در هفته اخیر گمانه زنی های رســانه ای و
برخی شخصیت های لبنانی مبنی بر احتمال کناره گیری حریری
از تشکیل دولت آینده لبنان نُقل محافل داخلی لبنان شده است.
درحالی که برخی رسانه ها و شخصیت های لبنانی از بستر سازی
حریــری برای کناره گیری خبر می دهند؛ برخی دیگر تاکید می
کنند که وی در حال حاضر تصمیمی برای کناره گیری ندارد.در
همین ارتباط ،برخی رسانه های لبنانی حتی نام «نجیب میقاتی»
از نخســت وزیران اسبق لبنان را برای مامور شدن جهت تشکیل
دولت جدید به جای حریری مطرح کرده اند.روزنامه االخبار لبنان
ســه روز پیش نوشــت :همه تالش ها برای توافق بر سر تشکیل
دولتی به ریاســت حریری به بن بست رسیده است و بحث جدی
درباره بستر سازی برای کناره گیری رسمی او از تشکیل دولت به
شرط آنکه قبال از این کار ،توافق درباره جایگزین او و شکل دولت
آینده صورت گیرد ،آغاز شــده اســت و به نظر می رسد که اسم
نجیب میقاتی جلوتر از همه مطرح شده است.این روزنامه با اشاره
به دیدار چند روز پیش حریری با بری به نقل از منابع خود نوشت:
به طور قطع ،تالش ها برای تشکیل دولت به ریاست حریری تمام

یک رسانه هندی مطرح کرد؛

فرصت جدید برای همکاری هند با ایران در دولت رییسی

یک رسانه هندی از سفر موفقیت آمیز وزیر خارجه این کشور به تهران و عالقه دهلی نو در توسعه روابط با دولت رئیس جمهور
منتخب ایران خبر داد.به گزارش فارس ،رسانههای هندی گزارش دادند که «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهور منتخب جدید
ایران ،هند را برای برگزاری مراســم تحلیف خود در پنجم آگوست (پنجشــنبه  ۱۴مرداد) دعوت کرده است.به نوشته روزنامه
«ایندین اکسپرس» منابع مطلع گفتند که «سوبرامانیام جایشانکار» وزیر امور خارجه هند در دیدار چهارشنبه گذشته خود با
رییســی پیام شــخصی «نارندرا مودی» نخست وزیر هند را به وی تحویل داد .این منابع به نقل از وزیر خارجه هند دیدار وزیر
خارجه هند با رییس جمهور منتخب ایران را «گرم» توصیف کردند.یک منبع مطلع در دولت هند در این باره و شــرکت یک
مقام دولتی در مراسم تحلیف رییسی گفت« :این فرصتی برای ایجاد روابط به ویژه پس از روی کار آمدن دولت جدید خواهد
بود».این روزنامه نوشت که دهلی نو در زمینه اینکه کدام مقام برای برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور منتخب ایران به تهران
ســفر کند ،به زودی تصمیم گیری خواهد کرد .به نوشته این رسانه هندی ،جایشانکار در طول حضور در تهران گفتوگوهای
مفیدی در مورد مسائل منطقهای و جهانی با «جواد ظریف» با وزیر امور خارجه ایران برگزار کرد .تحوالت در افغانستان وضعیت
منطقه خلیج فارس ،چشــم انداز مذاکرات وین در مورد احیای توافق هســتهای ایران و پروژه بندر چابهار از جمله موارد مورد
گفتوگوی طرفین بود.

بورل:

جهان تا سال  ۲۰۲۳بر کرونا غلبه نخواهد کرد

جوسپ بورل مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر واکسیناسیون
به عنوان راهکار عبور از بحران کرونا گفت :جهان تا ســال  ۲۰۲۳بر همه گیری
غلبه نخواهد کرد.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری افه ،جوســپ بورل مسئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در همایشی با موضوع تاثیر همهگیری بر روابط
ژئواستراتژیک و اقتصاد جهانی در شهر دوبروونیک کرواسی اعالم کرد ،با گذشت
یک سال و نیم از شیوع همهگیری کووید ،۱۹-اروپا در آستانه خروج از این بحران
بهداشتی قرار دارد اما وضعیت در آمریکای جنوبی ،آفریقا و هند همچنان دشوار
و وخیم اســت.بورل با بیان اینکه «مبارزه ای طوالنی مدت علیه کرونا پیش رو
داریم» افزود ،به این ترتیب جهان به صورت کلی (شــامل تمام کشورها) تا سال
 ۲۰۲۳بر ویروس کرونا غلبه نخواهد کرد.رئیس دیپلماســی اتحادیه اروپا تاکید
کــرد :کرونا ،جهانی متفاوت ،دیجیتالیتر و با نابرابریهای جدید به جای خواهد
گذاشت.وی گفت :همه ما از پیامدهایی که در آینده رخ خواهد داد ،آگاه هستیم
اما در عین حال راه حل عبور از این بحران را نیز میدانیم و آن واکسیناســیون
است.این دیپلمات اروپایی با یادآوری هشدارهای سازمان ملل متحد مبنی بر عدم
وجود راهکارهای درمانی در برخی مناطق جهان که به معنای تفاوت در بهبودی
و بی ثباتی بیشتر در جهان است ،از اهدای واکسن به کشورهای فقیر برای تقویت
توســعه اقتصادی حمایت کرد.اورسوال فو ن در الرین ،رئیس کمیسیون اروپا نیز
دیروز شنبه اعالم کرد ،اتحادیه اروپا به هدف خود در تامین دوزهای کافی برای
واکسیناســیون  ۷۰درصد از جمعیت بزرگساالن دست یافته است.برنامه خرید
واکسن در اتحادیه اروپا تحت مدیریت کمیسیون اروپا ۳۳۰ ،میلیون دوز واکسن
بیونتک-فایزر ۱۰۰ ،میلیون دوز واکسن آسترازنکا ۵۰ ،میلیون دوز مودرنا و ۲۰
میلیون دوز واکسن جانسون اند جانسون را تهیه کرده است.بورل بدون اشاره به
عدم توجه اروپا به تاکیدهای مکرر سازمان جهانی بهداشت مبنی بر ضرورت توزیع
عادالنه واکسن کرونا بین ملت های جهان ،انگشت اتهام را به سوی روسیه و چین
به عنوان دو کشور تولید و صادر کننده واکسن کرونا به کشورهای مختلف نشانه
رفت و مدعی شد که این دو کشور از «دیپلماسی واکسن» به عنوان ابزاری برای
تقویت منافع خود در جهان اســتفاده می کنند.وی به رغم دفاع از لزوم تفاهم با
چین با توجه به اهمیت این کشــور آسیایی تاکید کرد ،نفوذ چین در جهان در
حال افزایش اســت و همکاری با پکن به طور فزاینده ای دشــوار است.به عقیده
بورل ،رقابت بین چین و آمریکا در دهه های آینده ،جهان را شــکل خواهد داد
و اتحادیه اروپا باید جهتگیری خود را تعیین کند.وی همچنین پیرامون روابط
با آمریکا گفت :ما با ایاالت متحده در حوزه سیاســی ،اقتصادی و تاریخی دارای
اشتراکات هستیم و همیشه به واشنگتن نزدیک هستیم اما باید با در نظر گرفتن
منافع خود به جهان بنگریم.

ایرنــا -هیات  ۴نفــره طالبان که روز
پنجشــنبه به مســکو رفته بــود ،در
نهایــت در یک کنفرانــس مطبوعاتی
مقابــل خبرنگاران قــرار گرفتند و به
ســواالت آنان در ارتباط بــا ابهام ها و
نگرانی ها پاســخ دادند .آنها گقتند «
در خصوص حمله به مراکز اســتان ها
هیچ قولی بــه آمریکایی ها نداده اند».
این جمله در بطــن خود یک توافق را
فاش می ســازد که میان آمریکایی ها
و طالبان صورت گرفته است .در بطن
این عبارت مطرح شده از زبان اعضای
هیــات افغان در روســیه ،این واقعیت
مستتر اســت که میان طالبان و مقام
هــای آمریکایی در جریــان مذاکرات
مســتمر دو سال گذشته که به قرارداد
صلح میان طرفین در اسفند  ۹۸منجر
شــد ،توافقی صورت گرفته و طالبان
وعده هایی داده است ،البته اینکه بیان
این مســاله از ســوی طالبان خواسته
و شــاید ناخواســته بوده باشد ،مساله
دیگری اســت.اگرچه نقش اختالفات
جریان های سیاســی ،بازی بد برخی
همسایگان ،نبود نیروی منسجم بسیج
مردمــی و همچنین ارتــش ناکارآمد
ساخت آمریکا در پیشروی های طالبان
در سراسر افغانســتان بی تاثیر نبوده
است ،اما آنچه بیش از همه تردیدآمیز
به نظر می آید ،رابطه خروج شتابزده و
غیرمسئوالنه آمریکایی ها از افغانستان
با حرکت طوفانی طالبان اســت که در
کمتر از  ۱۰روز باعث تسلط این گروه
بر بیش از  ۸۵درصد خاک افغانســتان
شده اســت و این همزمانی نشان می
دهد که قطعا یک توافقی میان طرفین
وجود داشته است.عالوه بر این ،نسبت
به وعده های تبلیغاتی اخیر طالبان نیز

شده و اکنون تالش های دیگری برای تدوین نقشه راهی برای بعد
از کناره گیری او در جریان اســت.به نوشته این روزنامه ،حریری
قصد خود برای کناره گیری را به اطالع بری رسانده است اما بری
قاطعانه گفته است که این امر قبل از توافق درباره یک سبد کامل
که شامل نام جایگزینش و کل ساختار دولت آینده باشد ،صورت
نخواهد گرفت زیرا کناره گیری او بدون تحقق این امر ،یک راه حل
به شمار نمی رود.برخی منابع سیاسی بارز نیز به االخبار گفتند که
توافق اولیه برای معرفی میقاتی برای تشــکیل دولت بعد از کناره
گیری حریری صورت گرفته و از این رو ،حریری دو شب پیش با
«فواد سینوره» و «تمام سالم» نخست وزیران اسبق لبنان  -بدون
حضور میقاتی که در خارج به ســرمی برد -جلســه داشته است.
حریری در این جلسه ایده همکاری برای معرفی میقاتی را مطرح
کرده است.این منابع گفته اند که حریری موضوع را با آمریکایی ها
و فرانسوی ها هماهنگ کرده است و آنها به حریری برای حرکت
در این مسیر چراغ سبز داده اند.به گفته این منابع ،در این جلسه،
ســنیوره از طرح یاد شــده ابراز نارضایتی کرده و تمام سالم هم
در موضعگیری نهایی خود محتاط بوده اســت و اختالف بزرگی
با حریری در این باره صورت گرفته اســت.این درحالی است که
االخبار به نقل از برخی منابع دیگر در عین حال نوشت که هرگونه
توافق دربــاره جایگزین حریری در آینده نزدیک به ثمر نخواهند

نشست و آنچه اکنون در جریان است ،چیزی بیشتر از وقت کشی
نیســت.در همین حال ،شبکه تلویزیونی « »LBCIلبنان گفت که
حریری در جریان دیدارش اخیرش با بری قاطعانه مخالفت خود
را با هرگونه نامزد دیگری برای تشــکیل دولت اعالم کرده است.
روزنامه سعودی «الشرق االوسط « نیز سه روز پیش به نقل از یک
منبع سیاســی که رایزنی های حریری را دنبال می کند ،نوشت
که در حال حاضر حریری تصمیمی برای کناره گیری از تشکیل
دولــت ندارد؛ هرچند این امر به عنوان یکی از گزینه های جدول
کاری او مطرح بوده است.برخی منابع آگاه لبنانی نیز سه روز پیش
به روزنامه الجمهوریه گفتند که حریری در سکوت و دور از انظار
رایزنی های خود را ادامه می دهد و جلســه ای با نخست وزیران
ســابق داشته اســت که درخصوص بحث درباره اقدامی است که
ممکن اســت در مرحله آینده برای خروج از بحران صورت گیرد.
یکی از شرکت کنندگان در این جلسه به الجمهوریه گفت که هنوز
هیچ گامی نهایی نشده است و سناریوهای مختلف همچنان روی
میز است؛ بدون اینکه یکی بر دیگری مقدم باشد.این گمانه زنی ها
امروز نیز در محافل سیاسی لبنان همچنان ادامه یافت و در آخرین
مورد ،یکی از نخست وزیران سابق که خواست نامش فاش نشود،
به روزنامه سعودی «الشرق االوسط» گفت :رسانه ها برای سوزاندن
مراحل عجله دارند و از کناره گیری حریری برای تشــکیل دولت
آینده صحبــت می کنند.وی تأکید کرد که حریری تا این لحظه
تصمیم خود برای کناره گیری را اتخاذ نکرده است؛ حتی اگر این
یکی از گزینه های جدی روی میز بوده باشــد .اگر هم این اتفاق
بیفتد ،بدون مقدمه چینی سیاسی نخواهد بود.این نخست وزیر
سابق لبنان گفت که موضعگیری نهایی حریری براساس ارزیابی او
از وضعیت سیاسی خواهد بود.در سایه این گمانه زنی ها اما برخی
از رســانه های لبنان تاحدی از باز شــدن گره سیاسی و معرفی
ترکیــب کابینه حریری به رئیس جمهور لبنان در هفته آینده به
عنوان آخرین فرصت خبر می دهند.شــبکه تلویزیونی «»NBN
امروز یکشنبه به نقل از اطالعاتی که بدست آورده ،گفت :حریری
ترکیب کابینه را هفته آینــده به رئیس جمهور ارایه خواهد کرد
که چه بسا آخرین فرصت برای نجات باشد.در پرتو شرایط ناگوار
اقتصادی و بحران سیاسی لبنان فراکسیون «وفاداری به مقاومت»
وابسته به حزباهلل در پارلمان لبنان نیز هشدار داده است که تأخیر
در تشکیل کابینه موجب به هدر رفتن وقت و فرصتهایی خواهد
شد که شاید در آینده به دست نیاید.

رسانههای ژاپنی؛

ژاپن در پی تقویت روابط با تهران در دولت رییسی است

منابع آگاه ژاپن با اشاره به سفر محتمل وزیر خارجه این کشور در هفتههای آتی به تهران ،از تالش ژاپن برای توسعه روابط
با دولت «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهور منتخب خبر دادند .به گزارش فارس ،رسانههای ژاپنی به نقل از دیپلماتهای
این کشور نوشتند که توکیو قصد تقویت روابط با دولت جدید ایران را دارد .به نوشته وبگاه «مینیچی» دپیلماتهای ژاپنی
گفتند که «توشیماتســو متگی» وزیر خارجه این کشــور اوائل ماه آگوست (مرداد) در سفر محتمل خود به تهران در پی
تحکیم روابط با دولت جدید ایران به ریاست جمهوری «سید ابراهیم رییسی » است .به گفته منابع دیپلماتیک ژاپنی ،وزیر
خارجه ژاپن در سفر به تهران با همتای ایرانی خود برای تقویت روابط دوستانه و سنتی و نیز با ابراهیم رییسی در زمینه
توگو میکند.پیش از این مقامات و سران بسیاری از کشورها در پیامهایی پیروزی آیتاهلل رییسی
برنامه هستهای ایران گف 
در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفتند .منابع مطلع گفتند که «سوبرامانیام جایشانکار» وزیر امور خارجه هند نیز
در دیدار چهارشنبه گذشته خود با رییسی پیام شخصی «نارندرا مودی» نخست وزیر هند را به وی تحویل داد .این منابع
به نقل از وزیر خارجه هند دیدار وزیر خارجه هند با رئیس جمهور منتخب ایران را «گرم» توصیف کردند.یک منبع مطلع
در دولت هند در این باره و شرکت یک مقام دولتی در مراسم تحلیف رییسی گفت« :این فرصتی برای ایجاد روابط به ویژه
پس از روی کار آمدن دولت جدید خواهد بود.

طالبان به آمریکاییها
چه قولی داده اند؟
تردیدها جدی است ،هم در بعد داخلی
و هــم در بعد خارجــی و از جمله در
ارتباط با همسایگان افغانستان!طالبان
طی روزهای گذشته بارها درارتباط با
رفتارهای خشن دهه  ۹۰میالدی قرن
گذشته اش اطمینان داده است که آن
رفتارها دیگر تکرار نخواهد شد ،از جمله
کشتار نظامیان و افراد عادی و قوانین
سختگیرانه نسبت به زنان! این درحالی
است که تا همین چند ماه پیش برای
چندین بار اخبار تاسف باری از کشتار
غیر نظامیان توســط طالبان در رسانه
انتشار یافت ،هرچند این گروه گزارش
های واصله را مردود دانســته اســت،
امــا طی همین چند روز گذشــته نیز
ویدئوهایی در فضای مجازی منتشــر
شده که نشان می دهد نیروهای طالبان
دست به کشتار سربازان افغان زده اند،
آن هم بعد از آنکه خود را تسلیم کرده
بودند.طالبان تاکنون نتوانســته افکار
عمومی را متقاعد کنــد که این فیلم
ها و یا جنایات صــورت گرفته ربطی
به ایــن گروه ندارد و اگر هم رفتارهای
اخیر واقعا ربطی به فرماندهی و رهبری
این گروه نداشــته باشد ،این امر نشان
می دهد که بی نظمی و بی ثباتی می
توانــد کنترل اوضاع را از دســت همه
طرف های اصلی خارج کند و بازیگران
سومی را به اوضاع مشرف نماید؛ شاید
القاعده ،داعش و شــاید نامی دیگر! به
عــاوه  ،از طالبان ایــن انتظار وجود
داشت که به فوریت به تالش های صلح

در منطقه پاسخ مثبت دهد ،اما شاهد
بودیم کــه همزمان با نشســت هایی
در تهران و مســکو بر حمالت خود به
نیروهای دولتی برای تصرف شهرها و
روســتاها افزوده اند.این رویه ،تردیدها
را نســبت به طالبان در روزهای اخیر
افزایش داده اســت ،حتی در ارتباط با
کشورهای همسایه ،تا جایی که «یوری
شویتکین» رئیس کمیته دفاع مجلس
روسیه ،اقدامات طالبان را کودتا دانسته
و در مورد وعده های نمایندگان طالبان
افغانســتان مبنی بر عدم تهدید برای
قلمرو کشورهای سازمان پیمان امنیت
جمعی ( )CSTOو نپیوستن داعش به
آنها ابراز تردید کرده است .رئیس کمیته
دفاع دومای دولتی روسیه گفته که با
وعده های نمایندگان طالبان افغانستان
(ممنوع در روسیه) مبنی بر عدم تهدید
برای قلمرو کشــورهای سازمان پیمان
امنیت جمعــی باید با احتیاط برخورد
کرد.ایــن مقام روس مــی گوید« ،من
از اینکه طالبان شــرایط تأمین امنیت
و جلوگیری از نفــوذ داعش را تحقق
می بخشــند تردیــد دارم».از طرفی،
تردیدها نسبت به طالبان زمانی جدی
تر می شود که برخی عملکردهای این
گروه در صحنــه های جنگ جاری در
افغانستان ،خالف حرف ها و وعده هایی
است که در رســانه ها درج می شود؛
مانند کشتار جمعی تعدادی از نظامیان
افغان که ویدئوهای آن در رســانه ها و
شبکه های اجتماعی به گردش در آمده

اســت .همچنین گزارش هایی از آتش
زدن خانه های برخی مناطق توســط
نیروهای طالبان و ترک اجباری آنان از
محل های سکونت خود که اینها نیاز به
شفاف سازی از سوی طالبان دارد ،آن
هم پاسخ هایی که باور پذیر و مستند
باشــد و آن هم تنهــا از طریق حضور
خبرنگاران رسانه های مستقل منطقه و
جهان ممکن است.درحقیقت از طالبان
انتظار این بود که با آغاز خروج آمریکا
از این کشور ،صحنه را برای آغاز فوری
مذاکرات بین االفغانــی فراهم کند تا
کشــور از تهدید فروپاشی ساختارهای
اجتماعــی و نهادهای نظم و امنیت در
امان بماند.امــا می بینیم که این گروه
با باالبردن ســطح تنش تــا جایی که
افغانستان بر لبه پرتگاه قرار بگیرد ،بر
بی اعتمادی ها به خود افزوده اســت،
بویژه پس از اظهــارات مقام های این
گروه در مسکو که بطور غیر مستقیم بر
وجود یک توافق پنهانی با آمریکایی ها
صحه می گذارد و خبر از یک ماموریت
احتمالی بــرای طالبان در منطقه دارد
و در عین حال گفته نشــده جزییات
این توافــق چه بوده اســت ،اگر برای
عــدم حمله به مراکز اســتان ها قولی
نداده اند ،پس چه قول های دیگری به
طــرف آمریکایی داده اند؟بی اعتمادی
به طالبان همچنان بیشــتر می شود،
بخصوص به این دلیــل که رفتارهای
جاری هیچ تناســبی با شعارهای صلح
طلبانه این گروه ندارد و ادامه این روند
افغانســتان را به ســمت خارج شدن
کنترل امنیتی سوق می دهد و زمینه
را برای ورود تروریســت های اجاره ای
از سایر نقاط جهان به افغانستان آماده
می کند.
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نگـــاه
هائیتی؛

از ترور رئیس جمهور تا خونخواهی
گروههای تبهکار

رئیس ســنای هائیتی که در پی ترور رئیس جمهوری این کشــور از سوی سنا
به عنوان سرپرســت دولت معرفی شــده ،اعالم کرد که مراسم ادای سوگندش
به تعویق افتاده اســت.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،ژوزف
لمبر ،رئیس سنای هائیتی در توئیتی نوشت :سناتورها تصمیم به تعویق مراسم
گرفتند .همگی آنها میخواهند به صورت فعاالنه در این مراسم شرکت کنند و
برای همین ،آن را به تعویق انداختند .ایجاد انگیزه و امیدواری در کشور اهمیت
زیادی دارد.ســنای هائیتی که در حال حاضر تنها یک ســوم از اعضا را شامل
میشــود ،روز جمعه و در پی ترور ژو ِونل موئیس ،رئیس جمهوری این کشــور
لمبر را به عنوان سرپرست دولت انتخاب کرد .سنا اعالم کرد که لمبر در پارلمان
ســوگند یاد میکند و بالفاصله پس از ایراد سوگند زمام امور کشور را به دست
میگیرد و دولت جدید تشــکیل میدهد.در همین حال ،گزارش شــده بعضی
اعضای احزاب سیاســی هائیتی یک تفاهــم نامه امضا کرده و گفتند که «آریل
آنری» ،دو روز پیش از ترور موئیس از سوی وی به عنوان نخست وزیر منصوب
شده و باید اکنون ریاست دولت اتحاد ملی را به دست بگیرد«.آنری» زمانی برای
تشکیل دولت نداشته و بنابراین کلود ژوزف اکنون و از زمان ترور موئیس نخست
وزیر موقت اســت .ژوزف بر روی حمایت جامعه بینالملل برای ماندن در قدرت
تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری  ۲۶سپتامبر سال جاری
میالدی حساب باز کرده است.بر اساس گفتههای پلیس هائیتی ،گروهی متشکل
از  ۲۶کلمبیایی و دو آمریکایی روز چهارشــنبه گذشته موئیس را در منزلش به
ضرب گلوله کشتند .پلیس ملی هائیتی روز جمعه اعالم کرد که  ۱۷کلمبیایی
و دو آمریکایی هائیتیتبار را بازداشــت کرده است .همچنین پلیس بعدا اعالم
کرد که یک مظنون دیگر با ملیت هائیتیایی نیز بازداشــت شــده است.روزنامه
هائیتین تایمز نیز نوشت ،پیام صوتی منتشر شده از سوی همسر رئیس جمهوری
ترور شده این کشور احتماال جعلی است؛ وی در بیانیهای صوتی که در حساب
توئیتری خود روز شــنبه منتشر کرد ،گفت :همسرم توسط مزدوران ترور شده
اســت .دشمنان ژو ِونل موئیس به او به دلیل پروژههای توسعهای و برنامههایش
برای سازماندهی رفراندوم قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی
حمله کردند.به نوشــته این روزنامه ،بسیاری از کاربران توئیتر مشکوک هستند
که این پیام صوتی از ســوی همســر رئیس جمهوری ترور شده هائیتی جعلی
اســت .گمان میرود که حساب کاربری همسر رئیس جمهوری ترور شده هک
شده باشد.موئیس به همراه همسرش در منزل مسکونیشان صبح روز چهارشنبه
هدف ترور قرار گرفتند و همســر موئیس به شدت از ناحیه شکم زخمی شد و
با هلیکوپتر به بیمارســتانی در میامی ،ایاالت متحده برای درمان منتقل شده
است .البته وضعیت وی اکنون با ثبات است.اگرچه اکثر بازداشتیهای این ترور
کلمبیایی هستند ،اما هنوز انگیزه این ترور مشخص نشده است.در این میان ،به
گفته مقامهای هائیتی ،رئیس جمهوری این کشــور پیش از ترور ،شکنجه شده
است؛ «کارل انری دستین» ،یکی از قضات رسیدگی به پرونده مذکور به روزنامه
«لو نوولیســت» گفت :موئیس پیش از ترور در اتاق خوابش مورد شکنجه قرار
گرفته .دخترش فرار کرده و پسرش و کارکنان منزل را هم به زور ساکت کردند.
بر اساس گزارش کالبد شکافی ،بر روی بدن موئیس آثار شکستگی دست و پای
راست دیده میشــود.همچنین سفیر هائیتی در آمریکا مردانی که در این ترور
دست داشتند را کارآزموده ،قاتالنی آموزش دیده و کماندوهایی حرفهای توصیف
کرد.از طرف دیگر ،سفیر هائیتی در کلمبیا نیز روز جمعه گفته بود که شاید اتباع
هائیتی هم در ترور رئیس جمهوری این کشور دست داشته باشند و تحقیقات در
این باره و به منظور یافتن مغز متفکر این ترور در حال انجام است.دیگو موالنو،
وزیر دفاع کلمبیا نیز روز پنجشنبه اعالم کرد که مظنونان از اعضای سابق ارتش
این کشــور بودند.رویدادهای اخیر در هائیتی این کشور را در بحران رهبری فرو
برده است؛ موئیس  ۵۳ساله در سال  ۲۰۱۷و پس از یک انتخابات مناقشه برانگیز
انتخاب شــد و پس از ناکامی در برگزاری انتخابات ،اپوزیسیون از وی خواستند
تا کناره گیری کند.یک روز پیش از ترور ،موئیس یک نخست وزیر جدید را که
قرار بود در روزهای آتی زمام امور را به دســت بگیرد ،منصوب کرده بود.در این
میان ،خواهر یک سرباز سابق کلمبیایی که در جریان درگیری مسلحانه با پلیس
هائیتی و پس از ترور رئیس جمهوری این کشــور کشــته شد ،گفت :برادرم به
عنوان بادیگارد در هائیتی اســتخدام شده بود.وی گفت :خبرها درست نیستند.
آنچه میدانم و میخواهم بیان کنم این است که برادرم آدم درستی بود و آنچه
که او را به آن متهم میکنند ،درســت نیست.دســتکم دو تن از خویشــاوندان
کلمبیاییهای دستگیر شده در جریان ترور موئیس نسبت به گزارش مقامهای
هائیتی ابراز تردید کرده و گفتند که این افراد به عنوان بادیگارد استخدام شده
بودنــد« :در روز ترور ،من و بــرادرم با هم در تماس بودیم .در آخرین تماس ،او
به من گفت متاسفانه خیلی دیر رسیدیم .عصر همان روز برادرم به من در یک
پیام در واتساپ گفت که هدف حمله واقع شده و نوشت گیر افتادیم .آنها به ما
تیراندازی میکنند و ما را هدف تیراندازی قرار دادهاند».به گفته پلیس هائیتی،
 ۱۷مرد در این جریان بازداشت شده ،سه تن کشته و هشت تن دیگر نیز تحت
پیگرد هستند.مقامهای کلمبیایی اذعان داشتهاند که سربازان سابق ارتش این
کشــور اغلب به عنوان مزدور در سایر کشــورها به خدمت گرفته میشوند اما
پلیس کلمبیا از بیان این مساله که چه کسی این نظامیان سابق را به کار گرفته،
امتناع کرد و گفت :این مســاله در دست بررسی است.در بحبوحه ناآرامیهای
پس از ترور رئیس جمهوری هائیتی ،یکی از رهبران بزرگترین گروه تبهکار این
کشــور اعالم کرد که مردانش در اعتراض به ترور موئیس به خیابانها میآیند؛
اقدامی که تهدیدی در ناآرامیهای بیشــتر در این کشور حوزه دریای کارائیب
به شمار میرود«.جیمی شریزیه» ،افسر سابق پلیس هائیتی که اکنون رهبری
فدراســیون  G۹متشــکل از  ۹گروه تبهکار را در این کشور به دست دارد ،علیه
پلیس و سیاستمداران اپوزیسیونی که آنها را به تبانی با «بورژوازی متعفن» برای
ترور موئیس متهم کرده ،برخاسته و گفته که مردانش را به خیابانهای هائیتی
میکشاند.وی در پیامی ویدئویی در حالیکه لباس نظامی به تن داشت و در مقابل
پرچم هائیتی نشسته بود ،گفت :این توطئه ملی و بینالمللی علیه مردم هائیتی
است .ما به تمامی پایگاههای خود میگوییم که بسیج باشند و برای روشن شدن
ترور رئیس جمهوری به خیابانها بیایند.این رهبر گروه تبهکار هائیتی همچنین
گفت ،حامیانش خشــونت مشروع خواهند داشت و «زمان آن رسیده که اربابان
سیستم  -بزرگان تجاری از تبار سوریه و لبنان که بر بخشهایی از اقتصاد تسلط
دارند  -کشــور را پس دهند .زمان آن رسیده تا سیاهپوستان با موهای وز چون
ما سوپرمارکتها را به دســت بگیرند ،نمایندگی فروش خودرو داشته باشند و
صاحب بانکها شوند».نگرانیها از بروز درگیری در پورتوپرنس ،پایتخت هائیتی
که در هفتههای گذشته شــاهد زد و خورد بین پلیس با اعضای این گروههای
تبهکار بوده ،شــدت یافته است«.ماتیاس پیر» ،وزیر انتخابات هائیتی گفته که
در جریان ترور ،هیچیک از نگهبانهای موئیس زخمی نشــدند.مجله کلمبیایی
 Semanaگــزارش کرد« ،دیمیتری ارار» ،رئیــس گارد امنیتی موئیس اغلب به
کلمبیا سفر داشته است .وی که قرار است  ۱۳تا  ۱۴ژوئیه سال جاری میالدی
مورد بازجویی قرار گیرد ،باید درباره سفرهای مکرر خود به اکوادور و توقفهایش
در بوگوتا ،پایتخت کلمبیا توضیح دهد.
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چهره روز
آلبر کامو
آلبر کامو زادهٔ  ۷نوامبر  – ۱۹۱۳درگذشــتهٔ  ۴ژانویه
 )۱۹۶۰نویسنده ،فیلســوف و روزنامهنگار فرانسوی
برنده جایــزه ادبی نوبل بود .او یکی از نویســندگان
بزرگ قرن بیستم و خالق کتاب مشهور بیگانه و مقاله
جریانســاز افسانهٔ سیزیف است.کامو در سال ۱۹۵۷
به خاطر «آثار مهم ادبی که به روشــنی به مشکالت
وجدان بشری در عصر حاضر میپردازد»برندهٔ جایزهٔ
نوبل ادبیات شد .آلبر کامو پس از رودیارد کیپلینگ
جوانترین برندهٔ جایزهٔ نوبل و همچنین نخســتین
نویســندهٔ زادهٔ قارهٔ آفریقا اســت که ایــن عنوان را
کسب کردهاست.همچنین کامو در بین برندگان نوبل
ادبیات ،کمترین طول عمر را دارد و دو ســال پس از
بردن جایزهٔ نوبل در یک ســانحهٔ تصادف درگذشــت.با وجود اینکه کامو یکی از متفکران مکتب
اگزیستانسیالیســم شناخته میشود او همواره این برچسب خاص را رد میکرد.در مصاحبهای در
ســال  ۱۹۴۵کامو هرگونه همراهی با مکاتب ایدئولوژیک را تکذیب میکند و میگوید« :نه ،من
اگزیستانسیالیست نیســتم .هم سارتر و هم من همیشه متعجب بودهایم که چرا نام ما را پهلوی
هم میگذارند».کامو در الجزایر تحت اســتعمار فرانسه متولد شد .او در دانشگاه الجزیره تحصیل
کرد و تا پیش از آنکه در سال  ۱۹۳۰گرفتار بیماری سل شود دروازهبان تیم فوتبال این دانشگاه
بود .در ســال  ۱۹۴۹پس از آنکه کامو از جنبش «شــهروند جهانی» گری دیویس جدا شد یک
اتحادیهٴ بینالمللی را تأســیس کرد که آندره بروتون نیز یکی از اعضای آن بود ]۸[.شــکلگیری
این گروه ،به گفته خود کامو ،بر اساس «محکوم کردن هر دو ایدئولوژی شکل گرفته در آمریکا و
اتحاد جماهیر شوروی» بود.

پیشنهاد

از هر دری خبری

سواری گرفتن از اسب وحشی در جریان جشنواره ای در آلبرتا کانادا

ورزشی

پژوهشگران با بررسی میزان ویتامین دی در افراد نابارور و افراد سالم عنوان
کردند که میزان ویتامین دی در مردان با کیفیت اسپرم در ارتباط است.
یکی از مشــکالت بهداشتی در جامعه امروز که همواره هزینه زیادی را به
نظام سالمت تحمیل میکند ،نازایی و مشکالت ناشی از آن است.حدود ۱۰
تا  ۱۵درصد از زوجها به این مشکالت مبتال هستند و در  ۴۰درصد موارد،
ناباروری مردان ،علت اصلی ناباروری و در  ۲۰درصد موارد هر دو عامل زنانه
و مردانه مطرح است.یکی از دالیل ناباروری در مردان کاهش حرکت اسپرم
یا نبود حرکت اسپرم در مایع منی است که منشا آن نامشخص است .در
سالهای اخیر «استرس اکسیداتیو» به عنوان یکی از دالیل ناباروری مردان
مطرح شده است .از آنجایی که آنتیاکسیدانها نقش محوری در دفاع از
سلولها در مقابل رادیکالهای آزاد دارند.،

کتاب بیگانه
کتــاب بیگانه با عنــوان اصلــی  L’Étrangerو با عنوان
انگلیســی  The Strangerیکی از بهترین کتابهای آلبر
کامو است .رمانی که در سال  ۱۹۴۰به پایان رسید اما در
سال  ۱۹۴۲به همت انتشارات گالیمار و با حمایت آندره
مالرو منتشــر شد .آلبر کامو در این رمان به یک زندگی
پوچ میپردازد و تجربه احســاس پوچــی را پیش روی
خواننده قرار میدهد .شــروع کتاب بیگانه بدون تردید
یکی از ماندگارترین و حتی تکاندهندهترین شــروعها
در دنیای ادبیات اســت .جمــات کوتاهی که عالوه بر
نشــان دادن شخصیت اصلی کتاب ،بالفاصله خواننده را
نیز درگیر خود میکند .این جمالت چنین اســت:امروز
مامان ُمرد .شاید هم دیروز .نمیدانم .تلگرامی از خانهی
سالمندان به دستم رسید« :مادر درگذشت .مراسم تدفین فردا .با احترام ».این چیزی را نمیرساند .شاید
هم دیروز بوده است( .کتاب بیگانه اثر آلبر کامو – صفحه )۵
راوی رمان بیگانه مرد جوان مجردی اســت که در الجزایر زندگی میکند و کارمند یک شــرکت است.
کسی که نام خانوادگیاش «مورسو» است اما نام کوچکش مشخص نیست .از گذشته مورسو چیز زیادی
در کتاب آورده نشده ولی میفهمیم که او با مادرش در یک آپارتمان زندگی میکرد و پدرش را ندیده
اســت .بعدها نیز مادرش را به خانه ســالمندان فرستاده است اما این بدان معنا نیست که او مادرش را
دوست نداشته و یا با او رابطهای نزدیک نداشته است.حال مورسو باید به مراسم تدفین مادرش میرفت.
بنابراین از رئیس خود مرخصی میگیرد و با اتوبوس راهی مقصد میشــود .پس از بیتفاوتی مورسو به
زمان مرگ مادرش ،شوک دوم هنگامی به خواننده وارد میشود که میبیند او حتی حاضر نیست برای
بار آخر در تابوت را باز کند و مادرش را ببیند .در عوض سیگار میکشد و قهوه مینوشد.

فرهنگ

سه جایزه بزرگ کوپا آمه ریکا برای مسی

فوق ســتاره تیم ملی فوتبال آرژانتین ســه جایزه مهم کوپا آمه ریکا را به خود اختصاص داد .رقابت های کوپا آه ریکا به بهترین
شکل برای مسی به پایان رسید.تیم ملی فوتبال آرژانتین در دیدار پایانی با یک گل برزیل را شکست داد تا جام قهرمانی را باالی
سر ببرد.مسی بیشترین نقش را در این قهرمانی آرژانتین داشت .او با زدن  ۴گل عنوان آقای گلی را به دست آورد.این فوق ستاره
آرژانتینــی  ۴پاس گل هم داد تا از این حیث هم بهترین باشد.مســی بــا  ۴گل و  ۴پاس گل به عنوان بهترین بازیکن جام هم
انتخاب شد تا او به تنهایی عنوان آقای گل ،آقای پاس و بهترین بازیکن جام را به دست آورد.مسی در سال های ۲۰۱۵ ،۲۰۰۷
و  ۲۰۱۶هم به فینال کوپا آمه ریکا راه پیدا کرد اما در هر سه فینال شکست خورد و این برای نخستین بار است که توانست با
آلبی سلسته جام به دست آورد.

تخت گاز

جشنواره کن تحت تاثیر کرونا
از میــان حاضران در هفتاد و چهارمین جشــنواره کن،
به طور متوسط روزانه تست کووید سه نفر مثبت اعالم
میشود.به گزارش ددالین ،از میان هزاران نفری که هر
روز در جشنواره کن تست کرونا میدهند به طور متوسط
تست سه نفر مثبت اعالم میشود که حداقل یکی از این
افراد از نیروهای امنیتی جشنواره هستند .جشنواره فیلم
کن که سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد
سرانجام از چند روز پیش دوره جدید خود را در جنوب
فرانسه با تمهیدات ویژه برای جلوگیری از انتشار ویروس
کرونا آغاز کرده اســت و میهمانان واکسینه نشده برای
دسترسی به اغلب بخش ها از جمله کاخ اصلی جشنواره
باید تســت منفی کرونا ارائه دهند کــه حداکثر در ۴۸
ساعت گذشته انجام شده باشد.الزام به انجام تست کرونا مربوط به مهمانان جشنواره کن خارج از اتحادیه
اروپاشامل بریتانیا و آمریکا میشود اما ظاهرا با مثبت شدن تست کرونای برخی افراد بصورت روزانه و
همه حاضران تست گرفته میشود .بر اساس قوانین دولت فرانسه چنانچه تست فردی مثبت شود ،باید
 ۱۰روز را در قرنطینه سپری کند.عکسها و ویدئوهای منتشر شده از جشنواره کن نشان میداد تعداد
زیادی از شرکت کنندگان از ماسک استفاده نمیکنند و به همین دلیل «تیزی فرمو» مدیر جشنواره بار
دیگر تاکید کرده که همه باید در هنگام تماشای فیلم از ماسک استفاده کنند.از سوی دیگر تصاویری از
«پیر لسکیور» رئیس جشنواره کن منتشر شده که در حال روبوسی با برخی از مهمانان جشنواره و عدم
رعایت پروتکل های بهداشتی است و «آدام درایور» بازیگر فیلم «آنت» که در افتتاحیه کن به نمایش
گذاشته شد پس از پایان نمایش فیلم و در حین تشویق ایستاده حضار در سالن لومیر ،ماسک خود را بر
داشت و همراه با «لئوس کارکس» کارگردان فیلم در حرکتی عجیب سیگار کشیدند.

نقش ویتامین دی
در کیفیت اسپرم

کیت بدنه المبورگینی اوروس برای تویوتا ونزا!
تویوتا ونزا یکی از شیکترین محصوالت این خودروساز ژاپنی بوده اما شاید شما ترجیح دهید خودرویی داشته باشید که شباهت بیشتری
به المبورگینی اوروس داشــته باشد .خب مطمئن نیستیم که چه کسی میتواند چنین ویژگیای داشته باشد اما شرکت ژاپنی آلبرمو
کیت بدنهای را عرضه کرده که باعث میشــود ونزای ژاپنی شبیه اوروس ایتالیایی باشد!آلبرمو این کیت را  XH42مینامند .کیت بدنه
موردبحث شــامل سپر جلوی جدید با طراحی تیز و کاپوتی متفاوت اســت .به این موارد باید ورودیهای هوای بزرگ روی سپر را نیز
اضافه کرد.بچه گلگیرهای جدید نیز در بخش جانبی بدنه دیده میشوند .در جایی که ونزای استاندارد از قوس چرخ های نرم سود برده،
این کیت بدنه ظاهر تیزتری را به کراس اوور تویوتا بخشیده است.در بخش عقب بالی را میبینیم که بین شیشه و بخش پشتی نصب
شده است .محل نصب این قطعه نشان میدهد که احتماالً با بال عملکردی روبرو نیستیم چراکه تأثیر مثبتی روی جریان هوا نخواهد
داشت.بخش پایینی سپر عقب نیز پذیرای دیفیوزری جدید شده است .در کل کیت  XH42آلبرمو ظاهر اسپورتی را برای ونزا به ارمغان
آورده است.این شرکت همچنین کیت اگزوزی جدید با یک جفت خروجی در مرکز سپر را نیز ارائه میکند .البته اگر محل خروجیهای
اگزوز باالی دیفیوزر بودند ظاهر بهتری ایجاد میشد زیرا در حالت کنونی که آنها زیر دیفیوزر هستند نمای شلوغی را ایجاد کردهاند.

تشخیص کرونا با بررسی
گوشی افراد
گروهــی از محققان «کالج دانشــگاهی لندن» در مطالعه اخیرشــان
موفق به توسعه روشــی دقیق ،غیرتهاجمی و کم هزینه برای آزمایش
کووید ۱۹-شدهاند .روش ایجاد شده توسط محققان در نوع خود بسیار
متفاوت اســت چرا که این آزمایش با استفاده از نمونههای گرفته شده
از صفحه نمایش تلفنهای همراه انجام میشــود.به گزارش سای تک
دیلــی ،این مطالعه به رهبری دکتر «رودریگو یانگ( )Rodrigo Youngاز
موسسه چشم پزشکی کالج دانشگاهی لندن انجام شده و نتایج آن در
مجله « »eLifeمنتشر شده است.محققان در این مطالعه به جای آنکه به
بررسی تست سواب افراد بپردازند ،به تجزیه و تحلیل سوابهای صفحه
نمایش گوشیهای هوشمند پرداختند و دریافتند افرادی که آزمایش پی
سی آر سواب بینی آنها مثبت بوده است.

تاثیر پیروی از یک رژیم غذایی
خاص بر سرطان مغز
محققان «آکادمی عصب شناسی آمریکا»( )AANدر مطالعه اخیرشان اظهار
کردهاند ،پیروی از رژیم غذایی کتوژنیک ممکن است برای بیماران مبتال به
سرطان مغز مفید باشد.به گزارش سای تک دیلی ،نتایج مطالعه اخیر محققان
نشان میدهد رژیم غذایی کتوژنیک اصالح شده ممکن است برای افراد مبتال
به تومور مغزی مفید باشد چرا که این رژیم غذایی سرشار از چربی و دارای
کربوهیدرات کم اســت.یافتههای این مطالعه نشان داد که این رژیم غذایی
بــرای افرادی که تومورهای مغزی به نام «آستروســیتوما»()astrocytomas
دارند ایمن و مفید اســت .طی این مطالعه محققان به بررســی افرادی که
دورههای پرتودرمانی و شیمی درمانی را گذرانده بودند و از این رژیم غذایی
پیروی کرده بودند ،پرداختند .محققان دریافتند پیروی از این رژیم غذایی به
تغییراتی در متابولیسم بدن و مغز منجر میشود.

