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رییس جمهوری منتخب در دیدار وزیر دادگستری گفت: سازمان تعزیرات باید با همکاری دستگاه های نظارتی نقش موثرتری در تنظیم بازار و برقراری ثبات 
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دیروز دوشنبه با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب، با آیت اهلل  سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفت و گو کرد.آوایی در این دیدار با تبریک انتخاب آیت اهلل 
رئیسی از سوی مردم و آرزوی موفقیت برای وی و دولت آینده، گزارشی از آخرین وضعیت برنامه ها و اقدامات وزارتخانه تحت مدیریت خود ارائه کرد.آیت اهلل 

رئیسی هم در این دیدار ضمن تشکر از تبریک وزیر دادگستری و گزارش وی، با  اشاره به ضرورت تنظیم بازار و برقراری....
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آیت اهلل رییسی در دیدار وزیر دادگستری؛

سازمان تعزیرات نقش موثرتری در تنظیم بازار ایفا کند
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آیا توزیع سود سهام عدالت میان 
سهامداران سیاست درستی است؟

در حوزه سهام عدالت شاهد توزیع سود چند هزار میلیاردی به صورت 
سالیانه هســتیم که این اتفاق موجب خروج نقدینگی قابل توجهی از 

شرکت ها و بازماندن آنها از طرح های توسعه ای شده است.
به گزارش تســنیم، طرح توزیع ســهام عدالت در حالی از سال 1385 
تا کنون در کشــور در حال اجرا اســت که بر اساس این طرح، در ابتدا 
یک میلیون تومان از سهام شرکت های مختلف به شرطی به مشموالن 
داده شــد که به مدت 10 سال، سود این سهام بابت اقساط آن بجای 
پرداخت به ســهامداران، به خزانه دولت واریز، و پس از آن سازوکار و 
شرایط آزادسازی و خرید و فروش این سهام فراهم شود.همچنین مقرر 
شــد پس از پایان این مهلت 10 ساله، سود سالیانه سهام شرکت های 
حاضر در ســبد سهام عدالت )یا همان شــرکت های سرمایه پذیر( به 
حســاب دارندگان سهام عدالت واریز شــود.جدای از مشکالتی که تا 
کنون ســهام عدالت برای اقتصاد، بازار ســرمایه و دارندگان این سهام 
بوجود آورده که این مشکالت را می توان در مواردی همچون آزادسازی 
سهام عدالت، دریافت کد سجام، داستان متوفیان سهام عدالت، دریافت 
نصف و نیمه سود سهام عدالت در سالجاری، جاماندگان سهام عدالت، 
پرتفوی پرحرف و حدیث سهام عدالت، حواشی مربوط به شرکت های 
تعاونی و سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و مجامع آنها، تاثیر منفی 
آزادسازی ســهام عدالت بر بازار ســرمایه و معامالت آن و ... دانست، 
موضوع قابل توجه و تامل در زمینه طرح ســهام عدالت تقســیم سود 
سالیانه  این سهام میان دارندگانش است که هم موجب خروج نقدینگی 
از شــرکت ها بجای صرف آن در پروژه ها و طرح های توسعه ای است و 
هم تاثیری که این نقدینگی بر اقتصاد و افزایش تورم دارد.بر اســاس 
آمارها پس از پایان دوره 10 ســاله تسویه اقساط سهام عدالت، از سال 
1396 تا کنون 4 دوره تقســیم سود سهام عدالت در مجموع به ارزش 
حدود 27 هزار میلیارد تومان میان مشــموالن صورت گرفته است. به 
عبارتی در ســال های 1396 معادل 4 هزار و 193 میلیارد تومان، سال 
1397 معادل 4 هزار و 734 میلیارد تومان، سال 1398 معادل 8 هزار 
و 406 میلیارد تومان و در ســال 1399 بیش از 9 هزار میلیارد تومان 
بابت سود سالیانه مجامع سال های 95 تا 98 شرکت های حاضر در سبد 
سهام عدالت میان 50 میلیون سهامدار عدالت متناسب به دارایی آنها 
تقسیم شده است.نکته قابل تامل در این میان اما این است که در دنیا 
تقسیم سود مجامع شرکت ها عمدتا اتفاق نمی افتد و شرکت ها تالش 
می کنند تا سود ســالیانه را صرف پروژه ها و طرح های توسعه ای خود 
کننــد تا از این منظر، هم به ســودآوری بنگاه های خود کمک کرده و 
هم این که از این طریق ارزش افزوده ای به ســهام شرکت ها داده و در 
پی آن ســهامداران خود را منتفع کننــد. عالوه بر این این کار موجب 
تشویق سهامداران و سرمایه گذاران به سرمایه گذاری میان و بلندمدت 
در شــرکت ها و همچنین توجه به مســایل بنیادی بنگاه ها شده و در 
مجموع عالوه بر عدم افزایش نقدینگی، موجب انتفاع اقتصاد کشورها 
از این رخداد می شــود.این در حالی اســت که در کشور ما دستکم در 
حوزه ســهام عدالت شاهد توزیع ســود چند هزار میلیاردی به صورت 
سالیانه هستیم که این اتفاق هم موجب خروج نقدینگی قابل توجهی 
از شــرکت ها و بازماندن آنها از طرح های توســعه ای شده، هم موجب 
می شود تا شرکت ها برای پروژه ها و طرح های خود از سایر منابع موجود 
از جمله بانک ها با هزینه تمام شــده بیشتری تامین مالی کنند، و هم 
این که سود تقسیمی مبلغ قابل توجهی برای سهامداران عدالت نیست 
و در مجموع تزریق نقدینگی و تورم به اقتصاد کشــور را نیز به دنبال 
دارد.به همین دلیل همزمان با تدوین و اجرای طرح و سیاســت سهام 
عدالت باید به این موارد نیز فکر می شود و شاید بهتر بود بجای سیاست 
تقسیم سود سالیانه و گاها اهداف پوپولیستی، سود شرکت های حاضر 
در ســبد سهام عدالت بابت طرح های توسعه ای در این شرکت ها باقی 
می ماند و از این طریق در پی رشد تولید و سودآوری و همچنین کاهش 
هزینه های تامین مالی، هم ســهامداران عدالت متنفع می شدند و هم 
این که با این اتفاق ســهامداران عدالت به ســرمایه گذاری بلندمدت و 
عدم فروش ســهام عدالتشان تشویق می شدند.همچنین یکی دیگر از 
راهکارهایی که می شد در این زمینه به آن مبادرت ورزید ایجاد صندوق 
سرمایه گذاری در بازار سهام در راستای تامین مالی شرکت های پرتفوی 
ســهام عدالت از سود سالیانه ســهام عدالت با هدف سرمایه گذاری در 
حوزه تولید و اشــتغال بوذ که در این زمینه نیز هر یک از سهامداران 
عدالت متناسب با سود سالیانه دریافتی خود، سهامدار این صندوق ها 
شــده و از مزایای آن بهره مند می شــدند. این در حالی است که این 
صندوق از چند جهت هم به نفع ســهامدارن عدالت بود و هم به نفع 
اقتصاد. نخست این که نقدینگی مضاعفی از این طریق به اقتصاد کشور 
تزریق و تحمیل نمی شود. دوم این که این نقدینگی قابل توجه صرف 
طرح های توســعه و اشتغال در استان های مختلف نمی شود. سوم این 
که سهامداران عدالت سود سالیانه سهام خود را در جای امنی با ارزش 
افزوده بیشتر سرمایه گذاری کرده؛ و نکته بعدی این که این صندوق به 
عنوان منبع ســرمایه گذاری بلندمدت برای اقتصاد و بنگاه های کشور 
تامیــن مالی می کردند و این اقدام اندوخته ای مطمئن و ســودآور نیز 
برای سهامداران عدالت بود.از سوی دیگر شاهد عدم افزایش نقدینگی 
و تورم ناشــی از سود تقسیمی سالیانه سهام عدالت نیز نبودیم و عدم 
تاثیرپذیری منفی اقتصاد کشور از این موضوع هم به نوعی به نفع مردم 
و جامعه 50 میلیونی ســهامداران عدالت بود. ضمن این که مشکالت 
ناشی از ثبت شماره شبای بانکی، ایجاد بروکراسی اداری مضاعف برای 
دولت و بانک ها جهت تایید و راســتی آزمایی شماره شباها و همچنین 
حواشــی ناشی از دریافت این سود از شرکت های حاضر در سبد سهام 
عدالت و گرفتاری های تقســیم و توزیع این ســود میان دارندگان این 
سهام نیز مانند امســال بوجود نمی آمد.عالوه بر این حدود 4 میلیون 
از ســهامداران عدالت هستند که به دالیل مختلف هنوز شماره شبای 
بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده اند و بخش قابل توجهی از 
سود سالیانه سهام عدالت این دسته از مشموالن نیز فعال رسوب کرده 
و برایشــان غیرقابل دسترسی است.در هر حال اتفاقی که فعال در حال 
تکرار است تقسیم سود سالیانه شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت 
میان سهامدارانی است که نه این سود دردی از آنها را دوا کرده، نه این 
مبالغ در خدمت تامین مالی بنگاه ها بوده، نه این تقســیم سود سودی 
برای اقتصاد کشور داشته و نه این که در دوره چهارم، سود سهام عدالت 
منظم و به موقع به حســاب سهامداران واریز شده است. ضمن این که 
با آزادســازی ســهام عدالت و فروش نصفه و نیمه این سهام، برخی از 
ســهامداران عدالت دیگر نمی توانند به دریافت ســود سهام عدالت در 

سال های آینده چشم داشته باشند ... .
مهدی حاجی وند. کارشناس بازار سرمایه

نگـــاه

هزینه ۱۱۰هزار میلیارد تومانی مسکن مهر طی ۱۲ سال
معاون وزیر راه و شهرســازی، هزینه کل مســکن مهر را 110 هزار میلیارد تومان شامل 57.5 هزار میلیارد 
تومان تســهیالت بانکی و 52 هزار میلیارد تومــان آورده مردمی عنوان کرد.به گزارش خبرنگار مهر، احمد 
اصغری مهرآبادی در آئین بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه و شهرسازی گفت: از مجموع دو میلیون 
و 200 هزار واحد مســکن مهر تاکنون 2 میلیون و 60 هــزار واحد تکمیل و بیش از 2000 واحد به مردم 
تحویل شــده است. 60 هزار واحد مسکن مهر نیز با نصب انشعابات و برق آنها به متقاضیان تحویل خواهد 
شــد.وی افزود: از زمان ورود اســالمی به وزارت راه و شهرسازی 470 هزار واحد مسکن تعیین تکلیف و به 
مردم تحویل شد. سهم شهر جدید پردیس از مسکن مهر 84 هزار واحد است که تاکنون 76 هزار واحد آن 
تکمیل شــده، درحالی که تا قبل از ورود اسالمی به وزارت راه و شهرسازی، فقط 30 هزار واحد مسکن مهر 
شهر جدید پردیس تکمیل شده بود.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون 7,000 میلیارد تومان 
برای امور زیربنایی و روبنایی هزینه کرده ایم، گفت: 50 درصد پروژه های مسکن مهر در اراضی دولتی در قالب 
تعاونی تعاونی های مسکن و تفاهمنامه های سه جانبه ساخته شده است.وی تأکید کرد: 50 درصد دیگر نیز با 
استفاده از ظرفیت قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در اراضی اشخاص، بافت های فرسوده و عمدتاً در 
محدوده های شهری احداث شده که نشان می دهد بیش از یک میلیون و 100 هزار واحد مسکن مهر توسط 
خود مردم تولید و تحویل شده است.مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: مسکن مهر از دو محل 
تسهیالت بانکی و آورده مردم تأمین مالی شد که 57 هزار و 500 میلیارد تومان آن توسط بانک های عامل 
و همین رقم به عنوان آورده مردمی به پروژه ها تزریق شد و مجموعاً 110 هزار میلیارد تومان هزینه مسکن 
مهر بود که این رقم بدون محاســبه اراضی دولتی اســت.نماینده تام االختیار وزیر راه و شهرسازی در طرح 
مسکن مهر درباره پروژه های مسکن مهر پردیس گفت: امروز 7000 واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس 
افتتاح می شود که تمام این واحدها دوخوابه هستند؛ زیربنای متوسط هر واحد مسکن مهر 75 مترمربع و با 
احتساب مشاعات 100 متر است که در پردیس تا 130 مترمربع هم می رسد. مجموعاً امروز 2000 مترمربع 

مسکن مهر با هزینه 3,000 میلیارد تومان افتتاح می شود.

 شــاخص کل در بازار بورس دیروز )دوشنبه، 21 تیر ماه( 19 هزار و 75 واحد 
رشد داشــت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و 304 هزار واحد 
رسید. شاخص بورس در 10 فروردین امسال به علت فشار فروش از کانال یک 
میلیون و 300 هزار واحد خارج شده بود.به گزارش ایرنا، برپایه معامالت دیروز 
بیش از هفت میلیارد و 593 میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
58 هزار و 795 میلیارد ریال داد و ســتد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( 
با ســه هزار و 49 واحد افزایش به 400 هزار و 649 واحد و شــاخص قیمت 
)هــم وزن( با یک هزار و 942 واحد رشــد به 255 هزار و 239 واحد رســید.
شــاخص بازار اول 19هزار و 729 واحد و شــاخص بازار دوم 18 هزار و 998 
واحد افزایش داشــتند.عالوه بر این در بین همه نمادهــا، نماد فوالد مبارکه 
اصفهــان )فوالد( با دو هزار و 249 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 
یک هزار و 970 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با یک هزار و 64 
واحد، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با 942 واحد، شرکت سرمایه 
گذاری غدیر )وغدیر( با 782 واحد، پتروشــیمی پردیس )شــپدیس( با 779 
واحد، پاالیش نفت تهران )شــتران( با 776 واحد، گروه رمپنا )رمپنا( با 737 
واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با 729 واحد و ملی صنایع مس ایران )فملی( 
با 657 واحد تاثیر مثبت بر شــاخص بورس داشتند.شــرکت سرمایه گذاری 
اســتان کرمانشاه )وسکرشا( با 272 واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با 231 
واحد، بورس اوراق بهادر تهران )بورس( با 136 واحد، شــرکت سرمایه گذاری 
سهام عدالت استان خراسان رضوی )وسرضوی( با 114 واحد، فجر انرژی خلیج 
فارس )بفجر( با 93 واحد، شرکت سرمایه گذاری استان گلستان )وسگلستا( با 
87 واحد و توصعه صنایع بهشهر )وبشهر( با 72 واحد تاثیر منفی را بر شاخص 

بورس داشتند.بر پایه این گزارش، دیروز نماد لیزینگ کارآفرین )ولکار(، گروه 
مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری )ومدیر(، شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شســتا(، گروه دارویی برکت )برکت(، فوالد مبارکه 
افهان )فوالد(، ملی صنایع مس ایران )فملی( و پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( 
در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه فلزات اساسی هم در معامالت دیروز 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 377 میلیون و 56 هزار 

برگه سهم به ارزش پنج هزار و 379 میلیارد ریال دادوستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
دیروز شــاخص فرابورس نیز حدود 262 افزایش داشــت و بر روی کانال 18 
هــزار و 881 واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار دو میلیارد و 480 میلیون 
برگه ســهم به ارزش 276 هزار و 235 میلیارد ریال دادوستد شد.دیروز نماد 
پتروشیمی مارون )مارون(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، اعتباری ملل )وملل(، پتروشــیمی شیراز )شراز(،  پاالیش نفت الوان 
)شاوان(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پلیمر آریا ساسول )آریا(،  صنعتی 
مینــو )غصینو(، بیمه تجارت نو )بنو(، فوالد هرمــزگان جنوب )هرمز(، گروه 
ســرمایه گذاری میراث فرهنگی )ســمگا(، بیمه کوثر )کوثر(،  پتروشــیمی 
تندگویان )شــگویا( و بیمه سامان )بســاما( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس 
داشــتند.همچنین شــرکت ســرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، تولید نیروی 
برق دماوند )دماوند(، مدیریت انرژی تابــان هور )وهور(، نروگاه زاگرس کوثر 
)بزاگرس(، توسعه و عمران استان کرمان )کرمان( و توسعه مسیر برق گیالن 

)بگیالن( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

اتاق بازرگانی تهران در گزارشــی به وضعیت تولیــد و مصرف برق ایران در 
سال های گذشته پرداخته و مقدمات رسیدن به محدودیت های فعلی را تشریح 
کرده است.به گزارش ایســنا، از ابتدای خرداد امسال و همزمان با آغاز فصل 
گرمــا، وزارت نیرو اعــالم کرد که با توجه به کمبــود ظرفیت تولید برق در 
قیاس با میزان مصرف ناچار به اعمال برخی خاموشــی ها خواهد بود. اعمال 
خاموشــی های جدید در هفته گذشته و در اوج گرما نیز به افزایش نارضایتی 
مردم منجر شــد، هرچند این وزارتخانه در روزهای گذشــته اعالم کرده در 
تالش است خاموشی ها را به حداقل برساند.با وجود آنکه در روزهای ابتدایی 
خاموشــی ها، از رمزارزها به عنوان عامل اصلی یاد می شد اما آمارها مشخص 
کرد که این فن آوری جدید سهم محدودی از ظرفیت شبکه را به خود مشغول 
کرده و علت اصلی را باید در نبود سرمایه گذاری کافی و افزایش مصرف جست 
و جــو کرد.گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران نیز نشــان می دهد که میزان 
افزایش تولید برق در ایران متناسب با روند افزایش مصرف نبوده است. بر این 
اساس، از ســال 1393 تا 1399، جز یک سال، در سایر سال ها میزان تولید 
برق کشــور رو به افزایش بوده و میانگین رشد ساالنه چهار درصد را به ثبت 
رســانده است.در سال 1399، میزان کل برق تولیدی، 341 میلیارد کیلووات 
ساعت بوده که نســبت به سال قبل افزایش چهار درصدی را نشان می دهد.

میزان فروش داخلی برق نیز در این مدت افزایش یافته است. در سال 1399، 
287 میلیارد کیلووات ساعت برق فروش داخلی شده که نسبت به سال قبل 
رشــدی حدودا 5.7درصدی را نشان می دهد. میانگین فروش برق داخلی نیز 
در این پنج ســال رشــدی حدودا 4.8 درصدی داشــته که باز هم نسبت به 
رشد تولید، با سرعت بیشتری افزایش یافته است.در پنج ساله گذشته، نسبت 
فــروش داخلی به تولید، همواره باالی 80 درصد بوده اما این عدد در ســال 
1399 به باالترین ســطح خود یعنی 84 درصد رسیده که نشان دهنده زنگ 

خطر عملکرد ســال قبل برای امسال بوده که بخشی از خاموشی ها را تشریح 
می کند. این در حالی است که در سال گذشته تحت تاثیر شیوع کرونا، اعمال 
برخی محدودیت ها می توانست به کاهش مصرف برق منجر شود که در عمل 
اینگونه نشد.موضوع دیگری که شرایط به وجود آمده در هفته های گذشته را 
تشریح می کند، محدودیت های دولت در سال های گذشته بوده است. براوردها 
نشان می دهد که در پنج سال اخیر 60 درصد از برق کشور را سایر موسسات 
و تنها 40 درصد را وزارت نیرو تولید کرده است. به این ترتیب بخش خصوصی 
یا سایر بخش های فعال در عرصه تولید برق، نسبت به وزارت نیرو بیشتر شبکه 
را تامین کرده اند.این در حالی اســت که در ســال1399 ، میزان تولید برق 
موسسات 11 درصد افزایش یافته و میزان تولید برق وزارت نیرو، چهار درصد 
کاهش یافته اســت. به این ترتیب این کاهش ظرفیت وزارتخانه خود عاملی 
برای نرسیدن به سطح تولید الزم برای پاسخگو بودن نیازهای مردم بوده است.

در این گزارش همچنین به میزان تولید برق بر حسب نیروگاه در هفت سال 
گذشــته نیز اشاره شده است. به این ترتیب نیروگاه هایگازی و چرخه طبیعی 
اصلی ترین ســهم را در این میان داشته اند و پس از آن نیروگاه های بخاری و 
آبی، دیزلی، بادی و اتمی قرار دارند. آنچه در آمار سال گذشته عجیب است، 
افزایش 55 درصدی تولید برق در نیروگاه های آبی، دیزلی، بادی و اتمی بوده 
که با این وجود نتوانســته ظرفیت الزم بــرای تامین نیازها را براورده کند.در 
حوزه تجارت برق نیز اتاق تهران آخرین بررســی ها را منتشر کرده که نشان 
می دهد در یک بازه هفت ساله، همواره تراز تجاری ایران در حوزه برق مثبت 
بوده اســت. در ســال 1399 ، کل تجارت برق ایران، 12.5 میلیارد کیلووات 
ساعت بوده که 9.8 میلیارد آن صادرات و 2.7 میلیارد آن واردات بوده است.

رونــد صادرات برق ایران در ســال 1399 ، حدودا 22 درصد افزایش یافته و 
میزان واردات نیز حدودا دو برابر شده است.

چرا برق ایران به این روز افتاد؟

ردپای استقراض دولت در کاهش سود بین بانکی
هزینه چاپ اسکناس  های جدید؛

الیحه حذف 4صفر از پول 
ملی منتفی شد؟

عضو هیأت رییسه مجلس خبر داد؛

لغو بخشنامه جهانگیری درباره افزایش حقوق مدیران

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: الیحه حذف 4 صفر از پول ملی منتفی نشده و تاکنون به نتیجه هم 
نرسیده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران، غالمرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
دربــاره آخرین وضعیت طرح حذف 4 صفر از پول ملی گفت: الیحه حذف 4 صفر از پول ملی منتفی نشــده و 
تاکنون به نتیجه هم نرســیده اســت.  وی ادامه داد: این طرح موافقان و مخالفانی دارد، ولی هنوز در کمیسیون 
اقتصادی به جمع بندی برای رای گیری نرسیده است. 3 هفته پیش جلسه ای با نمایندگان بانک مرکزی و مرکز 

پژوهش های مجلس برگزار شد. ....

مرگ تدریجی زمین های ایران؛

»ورشکستگی آبی« اُفق پیش روی کشور
واکسیناسیون سنین 68 سال؛

زالی: بدون نوبت و دریافت پیامک به 
مراکز واکسیناسیون مراجعه نکنید

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران با اشاره به ثبت نام واکسیناسیون سنین 65 سال به باال، گفت: 
سامانه به گونه ای طراحی شده است که افراد باالی 65 سال می توانند ثبت نام کنند اما به دانشگاه ها ابالغ 
شــده که تلقیح واکسن فعال برای 68 تا 70 سال انجام شود. بنابراین از مردم می خواهیم بدون دریافت 
پیامک و نوبت دهی مراجعه نکنند.به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی در حاشیه نخستین جشنواره انضباط 
مالی و اقتصاد مقاومتی در نظام سالمت که در محل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، در 
جمع خبرنگاران، درباره واکسیناسیون افرا  68 سال به باال، گفت: امروز روز اعالم واکسیناسیون کروه سنی 
68 تا 70 سال بود که با اعالم معاونت بهداشت وزارتخانه آغاز شد. اما مراکز تجمیعی واکسیناسیون کار 
دیگر را هم انجام می دهند که لکه گیری جاماندگان تزریق واکســن باالی 70 سال است که یا نوبت دوم 
را دریافت می کنند و یا اگر جامانده باشند واکسن تزریق می کنند.وی افزود: در استان تهران پیش بینی 
می کنیم حدودا بالغ بر 400 هزارنفر گروه سنی باالی 60 سال داشته باشیم که بخش اعظم آنها در گروه 
سنی 65 تا 70 سال هستند. همانگونه که اعالم شد گروه سنی که اکنون فراخوان شدند از 68 تا 70 سال 
هستند که در مجموع نحوه حضور مردم بر اساس ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir و نوبت دهی و دریافت 
پیامک اســت.زالی ادامه داد: البته جای عذرخواهی از مردم به دلیل ازدحامات اخیر است و بخش زیادی 
از این مشکل به دلیل کاستی واکسن بود و درخواست ما از وزارت بهداشت این است که با تامین مکفی 
واکســن شرایط برای دانشگاه ها به گونه ای باشد که به خوبی به وظایف خود عمل کنند.فرمانده عملیات 
مقابله با کرونا در تهران تاکید کرد: مراجعه بدون نوبت به مراکز تزریق واکســن ســبب ازدحام می شود. 
بنابراین خواهش می کنیم بر اساس نوبت دهی به مراکز مراجعه کنند. از وزارت بهداشت هم خواستیم تا 
نوبت دهی ها به شکل پویا صورت گیرد تا مشکلی رخ ندهد. سامانه به گونه ای طراحی شده است که افراد 
باالی 65 سال می توانند ثبت نام کنند اما به دانشگاه ابالغ شده است که تلقیح واکسن فعال برای 68 تا 70 
سال انجام شود. پس بدون دریافت پیامک مراجعه نکنند.وی درباره شرایط فعلی کرونا در تهران نیز بیان 
کرد: آخرین آمار امروز صبح نشان می دهد با فرایند رو به رشد در شاخص ها مواجه هستیم. دیروز بالغ بر 
14 هزار و 800 مراجعه در حوزه ســرپایی داشتیم و 1150 مورد جدید بستری کردیم و 900 ترخیصی 
داشتیم و با این حساب مجموع بیماران بستری تهران به 6610 بیمار رسیده است که نسبت به روزهای 
قبل افزایش داشته است.زالی همچنین گفت: البته شاخص مرگ و میر تهران هنوز خیلی متناسب با میزان 
مراجعه ســرپایی افزیش نداشته است که می تواند به علت تاثیر تاخیری این موضوع باشد یا اینکه شاید 
در خیز پنجم چون سوش دلتا غالب است فقط سرایت پذیری افزایش یافته باشد زیرا برخی منابع علمی 
می گویند ممکن است است ویروس فی نفسه منجر به افزایش مرگ و میر نشود، به طور کلی این موضوع 

هنوز برایمان قابل تحلیل نیست و باید صبر کنیم.

با ورود به کانال 1.3 میلیون واحدی

رکوردشکنی ۳ ماهه شاخص بورس 
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آیت اهلل رییسی در دیدار وزیر دادگستری؛گزیده خبر

سازمان تعزیرات نقش موثرتری 
در تنظیم بازار ایفا کند

آیت اهلل رییسی در دیدار وزیر میراث فرهنگی:

با تسریع واکسیناسیون، زمینه 
رونق گردشگری فراهم شود

رییس جمهوری منتخب در دیدار وزیر دادگســتری گفت: سازمان تعزیرات باید با همکاری دستگاه های نظارتی نقش موثرتری 
در تنظیم بازار و برقراری ثبات و آرامش در معیشت و سفره مردم ایفا کند.به گزارش ایرنا از روابط عمومی دفتر رئیس جمهور 
منتخب، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری پیش از ظهر دیروز دوشنبه با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب، با آیت اهلل  سید 
ابراهیم رئیسی دیدار و گفت و گو کرد.آوایی در این دیدار با تبریک انتخاب آیت اهلل رئیسی از سوی مردم و آرزوی موفقیت برای 
وی و دولت آینده، گزارشی از آخرین وضعیت برنامه ها و اقدامات وزارتخانه تحت مدیریت خود ارائه کرد.آیت اهلل رئیسی هم در این 
دیدار ضمن تشکر از تبریک وزیر دادگستری و گزارش وی، با  اشاره به ضرورت تنظیم بازار و برقراری ثبات و آرامش در معیشت 
و ســفره مردم و نقش سازمان تعزیرات در این زمینه گفت: این ســازمان باید با همکاری سازمان های نظارتی در زمینه مقابله 
با گران فروشــی و قاچاق کاال نقش موثرتری ایفا کند.رییس جمهور منتخب افزود: باید ضمن آسیب شناسی اقدامات و وضعیت 

فعلی سازمان تعزیرات، طرح تحولی برای این سازمان تدوین شود تا ساختار، جایگاه و فرآیندهای آن اصالح شده و بهبود یابد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعدد و تنوع شوراهای عالی، کنوانسیون ها و مجامعی را که وزرا عضو آنها هستند، 
اظهار داشت: باید ساز و کاری اندیشیده شود تا این مشکل نظام اداری در راستای تسهیل فعالیت ها و اقدامات هر وزارتخانه اصالح 
شود.آیت اهلل رییسی اضافه کرد: این ساز و کار همچنین باید باعث کاهش تعداد جلساتی شود که وزرا بخش قابل توجهی از وقت 

روزانه خود را به حضور در آنها اختصاص می دهند.

رییــس جمهور منتخب، توســعه فرهنگ ملی و درآمدزایی را دو ارزش افزوده حوزه گردشــگری عنوان کرد و گفت: باید با تســریع 
واکسیناسیون کرونا زمینه رونق بیش از پیش فعالیت های گردشگری فراهم شود.به گزارش ایرنا از روابط عمومی دفتر رییس جمهوری 
منتخب، علی اصغر مونســان وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی پیش از ظهر دیروز دوشنبه با حضور در دفتر رییس 
جمهوری منتخب، با آیت اهلل سید ابراهیم رییسی دیدار و گفت وگو کرد.مونسان در این دیدار با تبریک انتخاب آیت اهلل رییسی از سوی 
مردم و آرزوی موفقیت برای او و دولت آینده، گزارشــی از آخرین وضعیت برنامه ها و اقدامات وزارتخانه تحت مدیریت خود ارائه کرد.

آیت اهلل رییســی نیز در این دیدار با تشــکر از تبریک مونســان و گزارش او، گفت: یکی از الطاف الهی به سرزمین ما وجود جاذبه های 
گردشگری و طبیعی فراوان در سرتاسر کشور است و هنوز مناطق بکر زیادی در بخش های مختلف کشور داریم که امکان آباد شدن و 
بالفعل شدن استعدادهای گردشگری را دارند.رییس جمهوری منتخب با بیان اینکه گردشگری ظرفیت باالیی برای ایجاد اشتغال دارد، 
افزود: ضروری است که از فعاالن این عرصه به شکل موثرتری حمایت شود.رییسی یکی از مزایای گردشگری عالوه بر بازدید و لذت بردن 
از گردش در جاذبه های طبیعی را آشنایی مردم با تاریخ تمدن و فرهنگ غنی کشورمان دانست و تصریح کرد: کمک به تعمیق مفاهیم 
و ارتقای مولفه های فرهنگ ملی و ظرفیت مناســب درآمدزایی در شهرها و روستاهای کشور، دو فاکتور از توانمندی های گردشگری و 
میراث فرهنگی برای ایجاد ارزش افزوده باال هستند.رییس جمهوری منتخب تاکید کرد که باید با تسریع واکسیناسیون کرونا زمینه رونق 

بیش از پیش فعالیت های گردشگری فراهم شود.

قالیباف:
مهمترین مشکل کشور سوءمدیریت است

امروز  رئیس مجلس گفت: مشکل 
ما در کشور تامین اعتبارات و پول 
نیســت بلکه مهم ترین مســئله ما 
بهره برداری  نظام  و  ســوءمدیریت 
است.به گزارش خانه ملت، نشست 
بررسی طرح گرمسیری غرب کشور 
به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس شورای اسالمی و با حضور 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، وزیر نیرو، فرمانده قرارگاه خاتم 
االنبیاء، معاون سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئوالن مرتبط با این پروژه 
و همچنین مجریان طرح گرمسیری غرب کشور صبح دیروز )دوشنبه، ۲۱ 
تیرماه( در محل مجلس شورای اســالمی برگزار شد.این جلسه پس از آن 
برگزار می شــود که در جریان نظارت میدانی رئیــس مجلس و تعدادی از 
نمایندگان از اســتان ایالم، مشکالت و مسائل این اســتان از جمله موانع 
تکمیل پروژه مهم گرمســیری غرب کشــور احصا شده است.در این جلسه 
گزارشی از روند پیشــرفت طرح گرمسیری ارائه و روش های تامین مالی و 
نظام بهره برداری این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.قالیباف در این 
نشست با برشــمردن اهمیت این طرح، بر تزریق هر چه سریع تر اعتبارات 
بــه این پروژه مهم و ملی تاکید کرد و گفت: تاکنون اعتبارات زیادی صرف 
پیشبرد این پروژه شــده و نیاز است که طرح گرمسیری با تزریق اعتباری 
۵ هزار میلیاردی تا دو ســال آینده به بهره برداری نهایی برسد.وی عنوان 
کرد: بخشی از اعتبارات این پروژه باید از محل ماده ۵۶ قانون الحاق موادی 
به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت تامین مالی و بخشــی دیگر 
باید از محل دارایی های دولت تامین اعتبار شــود.رئیس مجلس همچنین 
به موضوع نظام بهره برداری از پروژه های ملی اشاره و تاکید کرد: بر اساس 
آنچــه در اهداف این طرح آمده ۳۰ درصد از هزینه کرد اعتبارات این پروژه 
باید از محل بهره برداری طرح بازگردد که این موضوع از اهمیت بســیاری 
برخوردار است. در کنار این مسئله مردمی سازی و بهره برداری این طرح به 
نفع معیشت و اشتغال مردم، یکی دیگر از موضوعاتی است که باید در بهره 
برداری از این طرح مورد توجه قرار گیرد.وی تاکید کرد: مشکل امروز ما در 
کشور تامین اعتبارات و پول نیست بلکه مهم ترین مسئله ما سوءمدیریت و 
نظام بهره برداری است.وی افزود: کشور ما شرایطی دارد که به هر نحوی که 
شــده می توان اعتبارات را از محل های مختلف تامین کرد اما مسئله اصلی 
ما در کشــور ضرورت کنار گذاشتن روش های سنتی و استفاده از تجربیات 
روز دنیا برای حوزه نظام بهره برداری اســت.رئیس قوه مقننه با بیان اینکه 
متاســفانه به دلیل فقدان نظام بهره برداری در طرح ها شــاهد هستیم که 
بســیاری از اعتبارات در پروژه های بزرگ حیف می شوند، افزود: نمی گوییم 
این اعتبارات میل می شود اما به دلیل عدم نظارت و نبود نظام بهره برداری 
این بودجه ها حیف می شود.رئیس مجلس در پایان دستور تشکیل ستادی 
برای پیگیری میزان پیشرفت طرح گرمسیری را صادر کرد و گفت: جلسات 
این ســتاد متشکل از دستگاه های مختلف اعم از قرارگاه خاتم االنبیا )ص(، 
ســازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت جهاد، دستیار رئیس مجلس 
در حوزه خدمت و پیشرفت و رؤسای کمیسیون های کشاورزی و اقتصادی 
تشــکیل شود تا به اهداف مد نظر طرح دست یابیم.وی تاکید کرد: جلسات 
این ستاد باید برای پیگیری دو موضوع تامین مالی طرح و تدوین نظام بهره 
برداری به صورت مستمر تشکیل و بنده هم به صورت فصلی در این جلسات 

حضور خواهم داشت.

جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی طرح ممنوعیت 
مذاکره مســئوالن و مقامات جمهوری اســالمی ایران با مقامات 
آمریــکا را تهیه و تدوین کرده اند.به گزارش تســنیم، جمعی از 
نمایندگان طرحی را تحت عنوان ممنوعیت مذاکره مســئوالن و 
مقامات جمهوری اســالمی ایران با مقامات آمریکا تهیه و تدوین 
کرده اند که این طرح روز )چهارشــنبه ۲ تیرماه( از سوی هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شده است.متن کامل 
طرح ممنوعیت مذاکره مســئوالن و مقامات جمهوری اسالمی 

ایران با مقامات آمریکا به شرح زیر است:

مقدمه )دالیل توجیهی(:
مقامات ایاالت متحده آمریکا همواره از طرق مختلف علیه نظام 
جمهوری اســالمی ایران و مقامات کشــورمان اقدامات نظامی، 
اطالعاتی، ضد حقوق بشــری و تحریم را به طور مســتقیم و یا 
در پوشــش فعالیت های اقتصادی، علمی، پزشکی، بیولوژیکی و 
صنعتی خود انجام داده اند و اقدام نابخردانه و شــرم آور مقامات 
آمریکا در به شــهادت رســاندن سردار ســپهبد پاسدار شهید 
قاسم ســلیمانی یکی از مصادیق بارز آنها در جنایت علیه نظام 
جمهوری اسالمی ایران و بشریت است. رئیس جمهور آمریکا در 
موارد متعدد مقامات و نهادهای نظام جمهوری اســالمی ایران را 
به عنوان تروریســت معرفی نموده و ایشان را تحریم کرده است.

متأســفانه در برجام شــاهد بدعهدی مقامات آمریکایی بوده و 

علت این بدعهدی نیز این بود که علی رغم تأکیدات مقام معظم 
رهبری تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران محتوای برجام 
را به گونه دیگری جلوه داده و مفاد واقعی برجام را برای نمایندگان 
مردم واضح و کامل بیــان نکردند و این منجر به تصویب برجام 
در مجلس شورای اسالمی شد.لذا برای جلوگیری از سوءاستفاده 
مجدد مقامات و مســئوالن دولتی و عدم استفاده از تبلیغات در 
خصوص مذاکره با مقامات آمریکایی جهت فشار به مجلس شورای 
اســالمی الزم و ضروری است هر دولتی قبل از هرگونه مذاکره با 
مقامات آمریکایی ابتدا موضوع مذاکره با مقامات آمریکایی را به 
تصویب مجلس برساند و پس از اجاره مجلس مجاز خواهد بود که 

برای مذاکره اقدام کند.
لذا طرح ذیل تقدیم می شود: عنوان طرح: طرح ممنوعیت مذاکره 

مسئوالن و مقامات جمهوری اسالمی ایران با مقامات آمریکایی
ماده واحده ـ از تاریخ الزم االجراء شــدن ایــن قانون، هر گونه 

شروع به مذاکره یا مذاکره مسئوالن و مقامات جمهوری اسالمی 
ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شــورای 

اسالمی ممنوع است.
تبصــره ۱ـ  اجرای احکام مقرر در این قانون رافع تکالیف قانونی 
در اصول هفتاد و هفتم )77(، یکصد و بیســت و پنجم )۱۲۵( و 
یکصد و ســی و نهم )۱۳9( قانون اساسی و دیگر تکالیف قانونی 
در خصوص طی مراحل قانونی تصویب موافقت نامه ها، عهدنامه ها، 

معاهدات بین المللی نیست.
تبصره ۲ ـ تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات تعزیری 

درجه چهار می باشد.
تبصــره ۳ـ  آیین نامــه اجرائــی این قانون ظرف مــدت دو ماه 
توســط وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه های اطالعات و 
دادگســتری و اطالعات ســپاه تهیه می شود و به تصویب هیئت 

وزیران می رسد.

سخنگوی وزارت امور خارجه:
دولت گزارش سه ماهه اجرای برجام را 

به مجلس ارائه داد
سعید خطیب زاده گفت که بیســت و دومین گزارش سه ماهه وزارت 
امــور خارجه درباره برجام و آخرین وضعیــت مذاکرات جاری در وین 
امروز تقدیم مجلس می َشــود.به گزارش فارس،  »سعید خطیب زاده« 
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران صبح دیروز 
)دوشنبه( از تقدیم بیست و دومین گزارش سه  ماهه  وزارت امور خارجه 
در خصوص برجام شــامل آخرین وضعیت مذاکرات جاری )مذاکرات 
وین( به مجلس شــورای اسالمی تا دقایقی دیگر خبر داد.برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( که در تیرماه ۱۳9۴ بین جمهوری اسالمی ایران 
و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان، موسوم 
به ۱+۵، مورد توافق قرار گرفت، پس از تایید شورای عالی امنیت ملی، 
مجلس شورای اسالمی و نهایتا مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، در 
تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳9۴ رســما به مرحله اجرا درآمد.براساس تبصره 
یک قانون »اقدام متناســب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در 
اجرای برجام« مصوب ۲۱ مهر ماه ۱۳9۴ مجلس شورای اسالمی مقرر 
داشــت که »وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر 
سه ماه یک بار به کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گزارش دهد.«براساس این تبصره کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی نیز موظف اســت هر ۶ ماه یک بار گزارش اجرای 
برجام را به صحن علنی مجلس شــورای اسالمی ارائه کند. وزارت امور 
خارجه اولین گزارش سه ماهه خود از روند اجرای برجام را ۲۶ فروردین 
ماه ســال ۱۳9۵ در اختیار کمیســیون امنیت ملی قرار داده بود. این 
وزارتخانه در تاریخ ۲۶ تیر ماه همان ســال دومین گزارش ســه ماهه 
رونــد اجرای برجام را در ۴۲ صفحه و ۵ بخش در اختیار کمیســیون 
امنیت ملی قرار داد.وزارت امور خارجه کشــورمان ۲۶ مهرماه ۱۳9۵ 
سومین گزارش سه ماهه خود درباره روند اجرای برجام را در ۳۰ صفحه 
به کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
تقدیم کرد. این گزارش روند اجرای برجام در فاصله زمانی سه ماهه ۲۶ 
تیر ماه تا ۲۶ مهر ماه را در برمی گرفت. وزارت امور خارجه کشــورمان 
چهارمین گزارش ســه ماهه خود درباره روند اجرای برجام را دوشنبه 
۲7 دی ماه ۱۳9۵ به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســالمی تقدیم کرد. این گزارش ۳۸ صفحه ای در سه بخش 
روند اجرای برجام در فاصله زمانی ســه ماهه ۲۶ مهر تا ۲۶ دی ماه را 
در برمی گرفت.وزارت امور خارجه پنجمین گزارش سه ماهه از ۲۶ دی 
ماه ۱۳9۵ تا ۲۶ فروردین ۱۳9۶ درباره روند اجرای برجام را فروردین 
۱۳9۶ به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تقدیم کرد.
گفتنی است مذاکرات وین به منظور احیای برجام از فروردین ماه امسال 
)۱۴۰۰( کلید خورد و تاکنون ۶ دوره آن برگزار شــده است. ششمین 
دور مذاکرات وین به منظور احیای برجام به مدت 9 روز )از ۲۲ خرداد 
ماه( با برگزاری نشســت کمیسیون مشــترک برجام روز یکشنبه ۳۰ 
خرداد ماه و دو روز بعد از برگزاری ســیزدهمین دور انتخابات ریاست 

جمهوری در ایران در شهر وین اتریش پایان یافت.

رئیس جمهور گفت: دولت موظف نیســت 
که مسکن بســازد اما تسهیالت بر عهده 
دولت اســت یعنــی زمین مناســب، وام 
و طراحی هــا را دولت بایــد کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت االســالم 
حســن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز 
)دوشــنبه( در مراســم بهره بــرداری از 
طرح های بزرگ وزارت راه و شهرســازی 
در حوزه مسکن پس از استماع گزارشی از 
سوی محمودزاده معاون مسکن وزارت راه 
و شهرسازی، اظهار داشت: کار ارزشمندی 
اســت که امــروز ۱۶ هــزار و ۸۸۵ واحد 
مســکونی در شــهر پرند افتتاح می شود.

روحانی گفت: زمان، زمان مناســبی بوده 
اســت که در طول یک سال و نیم واحدها 
تکمیل شده است، مخصوصاً اگر محاسبه 
کنیم کارهای خدماتی هم در کنار واگذاری 
زمین انجام شــده است و قیمت هم طبق 
شرایط امروز برای کسانی که می خواهند 
صاحب مسکن شوند، قیمت مناسبی است.
وی در خصوص افتتاح ۶۱ پروژه مسکونی 
دیگر عنوان کرد: بســیار مهم است که ما 
شــهرک ها را به معنای واقعی مســکونی 
کنیم، یعنی مردم بــا خدماتی که به آنها 
ارائه می شــود، احساس سکونت و آرامش 
کنند.رئیس جمهور در ادامه این مراســم 
گفت: به نظر من بخش بســیار مهمی از 
مسکن و شهرسازی این است که شرایط 
فعلی و شرایط آینده مسکن در شهرهای 
جدید، کالنشهرها، باغ ها و مناطقی که باید 
برای حفظ محیط زیســت باقی بمانند را 
ســاماندهی کنیم. برای مثال خیابانی که 
مجموعاً ۶ یا ۸ متر است اطرافش برج های 
حدوداً ۲۰ طبقه ســاخته شده است که با 
هیچ معیاری نمی خواند.روحانی در بخش 
دیگری از این مراســم بیان کرد: موضوع 
بازآفرینی شــهری و بافت های فرسوده و 
همچنین بافت های حاشیه نشــینی بسیار 
حائز اهمیت اســت زیرا مردم در شرایط 
بسیار ســختی زندگی می کنند و می توان 
اینها را توسعه داد تا زندگی مردم به یک 
وضعیت مطلوب برگردد.وی افزود: در یکی 
دو اســتان دیدم که بازآفرینی که در حال 
انجام اســت بسیار خوب پیش رفته است. 
اینکه ما بتوانیم مکانی را فراهم کنیم که 

مردم در آن ســکونت موقت داشته باشند 
اقدام خوبی اســت و الزم است بانک ها در 
این زمینه کمک کننــد. کار وزارت راه و 
شهرسازی در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

رئیس جمهور در پایان این مراسم تصریح 
کرد: خدمت مردم بســیار عزیز و بزرگوار 
سرزمین ایران مناسبت حلول ماه مبارک 
ذی الحجه و روزی که به نام حضرت امیر 
و صدیقه کبری تعلق دارد را تبریک عرض 
می کنیم. امــروز در مجمــوع ۵۱ هزار و 
۲۳۰ واحد مســکونی در سراسر کشور از 
مسکن های متفاوت در محله های مختلف 
ایران عزیز افتتاح شد.روحانی خاطرنشان 
کرد: تالش مضاعفی برای مسکن به وجود 
آمد و اهمیت مســکن به این خاطر است 
که مردم ما و تمام مردم جهان برای اینکه 
بتوانند زندگی آرامی داشته باشند پس از 
اشتغال، بحث مسکن برایشان حائز اهمیت 
اســت. در این زمینه دولت یک مسئولیت 
ســنگینی بر دوش دارد تا تسهیالت الزم 
را برای مســکن فراهم کند.وی ادامه داد: 
در آغــاز بــه کار دولت یازدهــم ناچار به 
عمل به تعهد دولت قبل که یک سوم آن 
انجام گرفته و دو سوم آن باقی مانده بود، 
بودیم. در این میان حدود 77۰ هزار واحد 
تکمیل شــد که در خدمات فضای سبز و 
مدرســه ناقص مانده بود. دو سوم کار بر 
روی دوش دولت قرار گرفت و تکمیل این 
محله های مسکونی و رساندن خدمات راه 
و جاده و آب و… به این محل ها ســخت 
بود.رئیس جمهور گفت: الحمدهلل با آمدن 
مهندس اســالمی و تالش و ایشان که از 
ابتدا قول تکمیل مســکن مهر را داده بود 
اقدامات مثبتی صورت گرفت. ان شاءاهلل در 
روزهای پایانــی پرونده این موضوع کامل 
جمع شــود.وی اضافه کــرد: در کنار این 
برنامه یکی از تاکیدات دولت احیای بافت 
فرسوده و بازآفرینی شهری بود و مجموعاً 
۳7۵ هزار و ۲۳۲ واحد بافت فرســوده با 
همراهی دولت و کمک خود مردم تکمیل 
شــده اســت. ۵۳۴ هزار واحد هم تحت 

عنوان اقدام ملی مسکن انجام گرفته است 
که برخی زمین ها واگذار شــده و برخی 
خدماتش در حال تکمیل بوده و ۴۰ هزار 
واحد آن تکمیــل و در حال بهره برداری 
اســت.رئیس جمهور تاکید کرد: اقدامات 
زیادی برای ســاخت مســکن الزم است. 
اولین اقدام، اقدام معاونت راه و شهرسازی 
است و الزم است طرح بسیار خوبی برای 
ســاخت واحدهای مســکونی، شهرها و 
شهرک های مسکونی داشته باشیم. هرچه 
طرح ها دقیق تر باشــد معماری و مصارف 
واحدهــا درســت تر پیش بینــی خواهد 
شــد.روحانی عنوان کرد: به دو هزار سال 
پیش که بر می گردیم می بینیم، با ملتی 
آشنا می شویم که بســیار خالق و دارای 
محاســبات دقیق ساختمان سازی بودند. 
ساخت تخت جمشید از این دست است. 
کار بســیار دقیق و زیبایی در بیش از دو 
هزار سال پیش انجام شده است. معماری 
اصفهان دقیق است و هنوز هم شاید نتوان 
به زیبایی آن جایی را یافت. همه زیبایی 
شهر اصفهان در سایه معماری خوب است.
وی با اشــاره به اهمیت معماری و نحوه 
اســتفاده از فضا و تابش خورشید و اینکه 
چه مصالحی برای ساخت مسکن استفاده 
شود، ادامه داد: در گذشته، ساختمان های 
عظیم به نحوی ساخته شده که مکان یابی 
آن به قدری دقیق بوده که در معرض باد 
و باران و زلزله سالم مانده است. در ایران 
همیشــه زلزله و سیل بوده است اما برای 
ســاخت و ســاز به تمام این موارد دقت 
شــده اســت.رئیس جمهور با بیان اینکه 
انتخاب پایتخت با محاسبه سیل و زلزله 
در گذشــته صورت گرفته اســت، گفت: 
معماری و شهرسازی بسیار اهمیت دارد. 
سرمایه ای که دولت در اختیار دارد زمین 
اســت و اگر دولت بتواند زمین مناسب با 
قیمت مناســب و در جای مناسب را در 
اختیار مردم قرار دهد و اجازه ندهد مزارع 
و زمین های کشــاورزی مورد تعرض قرار 
گیرد، اقدام مثبتی اســت.روحانی اضافه 

کرد: مســأله دیگر کمــک مالی بانک ها 
اســت. وزارت مســکن باید کمک کند 
واحدهای مسکونی ارزان در اختیار مردم 
قــرار گیرد. مهندس اســالمی اعالم کرد 
ما باید ســاالنه ۵۰۰ هزار واحد مسکونی 
بســازیم و این میزان خیلی زیاد است و 
معنای آن این اســت که در یک دولت دو 
میلیون، و در دو دولت چهار میلیون واحد 
مســکونی در اختیار مردم قرار گیرد.وی 
خاطرنشان کرد: هیچ دولتی تاکنون نبوده 
اســت که چنین اقدامی انجام دهد. البته 
دولت موظف نیســت که مســکن بسازد 
اما تســهیالت بر عهده دولت است یعنی 
زمین مناســب، وام و طراحی ها را دولت 
باید کمک کند. البتــه در دولت یازدهم 
و دوازدهم در زمینه روستایی کار زیادی 
صورت گرفته و بــا تالش صورت گرفته، 
ساختمان های روستایی مقاوم شده است.

رئیس جمهور بیان کرد: بنیاد مسکن نیز 
کار بزرگی انجام داد و در ســیل و زلزله 
تقریباً تمام واحدهایی که تخریب شــده 
بود تکمیل و در اختیار مــردم قرار داده 
شــده است که عدد آن عدد زیادی است. 
واحدهای مسکونی در شرق و غرب کشور 
چه در شــهرها و چه در روستاها ساخته 
شــد که کار بســیار عظیمی بود. اگر آن 
واحدها را در کنار بافت فرسوده، واحدهای 
طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل واحدهای 
مســکن مهر در نظر بگیریــد رقم قابل 
مالحظه ای اســت که امکان دارد از چهار 
میلیونی که می گویم دو دولت باید آماده 
کند مقداری فاصله داشــته باشد.روحانی 
در پایــان تصریح کرد: البتــه خود مردم 
باید واحدهای مســکونی را بسازند و این 
اشــتباه است که دولت بخواهد واحدهای 
مسکونی را درست کند و به مردم بدهد. 
دولت باید زمین ارزان و مناسب در اختیار 
آنها بگذارد و وام به آنها بدهد و در طراحی 
نیز به آنها کمک کند. شهرداری ها و بقیه 
نیز باید خدمــات را در اختیار قرار دهند.

وی ادامه داد: بنابراین قدم های مهمی بر 
عهده دولت و قدم هایی هم بر عهده مردم 
اســت. امیدواریم این روند تا پایان دولت 
ادامه پیدا کند و دولت سیزدهم این مسیر 

را با موفقیت ادامه دهند.

روحانی در افتتاح طرح های وزارت راه و شهرسازی:

ساخت مسکن وظیفه دولت نیست

متن کامل طرح ممنوعیت 
مذاکره مسئوالن و مقامات 
ایران با مقامات آمریکا
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گزیده خبر الزمه یک اقتصاد غیر نفتی؛

موافقان و مخالفان طرح مالیات بر عایدی سرمایه چه گفتند؟
بررســی نظرات مختلف پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه نشــان می دهد که این پایه 
مالیاتی جدید می تواند قدم مثبتی به ســوی بودجه بدون نفت در نظر گرفته شــود به 
شــرطی که در مرحله قانون گذاری دقت الزم صورت گیرد و در مرحله اجرا نیز جدیت 
الزم وجود داشــته باشد.پس از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس 
شــورای اسالمی و بازگشت طرح به کمیســیون اقتصاد به منظور بررسی جزییات این 
طرح واکنش های بســیاری از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس پیرامون آن شکل 
گرفت.برخی نظرات کارشناســی پیرامون تایید طرح یا انتقاد به شیوه اجرایی و طراحی 
آن پرداخته شد. حتی در برخی موارد اصل طرح و هدف قانون گذار از ارائه این طرح که 
مبارزه با سوداگری و تنظیم گیری در بازارهای هدف ذکر شده بود مورد ابهام قرار گرفت.

اما برای اولین با در جلسه نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه، موافقان و 
مخالفان طرح در کنار هم قرار گرفتند و به بیان نظرات خود پرداختند.

استهالک امالک و خودروکجای مالیات بر عایدی سرمایه قرار دارد؟
علی ابراهیم نژاد اســتاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شــریف در خصوص دایره شمول این 
پایه مالیاتی گفت: اولین ســوال این اســت که مالیات بر عایدی سرمایه مالیات درستی 
اســت یا نه؟ وی ادامه داد: در ایران از سرمایه هایی که در مسیر تولید است، مالیات اخذ 
می شــود و مطابق قانون 25 درصد از سود شرکت ها مشمول مالیات است و اضافه بر آن 
در ایران قیمت ها نیز توسط دولت کنترل می شود که در واقع این اتفاق هم یک مالیات 
مضاعف است.این استاد اقتصاد افزود: با وجود دریافت مالیات از فعالیت های تولیدی، در 
مقابل ســرمایه گذاری در سایر بازارها مانند مسکن، خودرو و... یک اتوبان صاف است که 
هیچگونه سرعت گیری هم ندارند.ابراهیم نژاد ادامه داد: در ایران مسیر تولید جاده ای پر 
از سرعتگیر است؛ در حالی که سایر بازارها اتوبانی صاف و شسته رفته است و از این رو از 
باب توازن بین گزینه های مختلف سرمایه گذاری الزم است که مالیات بر عایدی سرمایه 
اجرا شــود.وی گفت: بررسی کشورهای جهان نشان می دهد که بیشتر کشورهای جهان 
دارای مالیات بر عایدی سرمایه هستند. امروزه در دنیا تنها چند کشور آفریقایی که امکان 
اجرای این مالیات را ندارند و چندین مجموعه جزیره این مالیات را اجرا نمی کنند.ابراهیم 
نژاد خاطرنشــان کرد: در اجرای هر مالیاتی جنبه بازتوزیعی نیز باید در نظر گرفته شود 
و در مورد ایران اطالعاتی دردسترس نداریم؛ اما در آمریکا آمارها نشان می دهد بیش از 
75 درصد درآمد یک درصد ثروتمند جامعه، از عایدی سرمایه است.وی ادامه داد: با این 
وجود در ایران ما از حقوق افراد مالیات اخذ می کنیم؛ اما از عایدی ســرمایه که بیشــتر 
به ثروتمندان می رســد هیچ مالیاتی دریافت نمی کنیم.این استاد دانشگاه در مورد زمان 
اجرای این مالیات اظهار کرد: آیا ما باید صبر کنیم تا اقتصاد ایران مانند اقتصاد سوییس 
شــود و بعد به دنبال اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برویم؟ در پاسخ باید گفت به نظر 
می رســد در آن شرایط دولت دیگر انگیزه ای برای اجرای چنین مالیات هایی و اصالحات 
مالیاتی را ندارد و باید از بحران به وجود آمده حســن اســتفاده را کرد.ابراهیم نژاد بیان 
کرد: بعضی نکات در مورد اســتهالک بیان می شود؛ راهکار این است که اگر مالیات در 
زمان شناسایی سود اخذ شود و نه به صورت ساالنه. در این صورت مشکل حل می شود 

و استهالک و سایر نکات در قیمت ها منعکس می شود.

تورم زدایی نشدن یعنی مالیات از تورم
در بخش دیگری از جلســه تیمور رحمانی اقتصاددان و اســتاد اقتصاد دانشگاه تهران با 
انتقاد از بخش های مختلف طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نمود اتفاقاتی که در این 
دو سال رخ داده است را می توان در طرح مالیات بر عایدی سرمایه و برخی طرح های دیگر 
دید.وی ادامه داد: به دلیل بی ثباتی اقتصاد کالن شاهد صدمه دیدن مردم بودیم و حال 
می خواهیم به هر طریق این مشــکل را حل کنیم. این مالیات ها نشان دهنده اقتصادی 

نا کارآمد و دولتی بزرگ است و ما می خواهیم به هر طریقی دولت را تامین مالی کنیم. 
این بدین معنا اســت که چون نمی توانیم هزینه های دولت را تحت کنترل دربیاوریم به 
این کار روی می آوریم.این اســتاد دانشــگاه با تاکید بر اینکه نرخ مالیات در ایران پایین 
نیســت، گفت: اگر نفت و هزینه هایی که دولت برای مردم درســت می کند را به مالیات 
اضافه کنیم، می بینیم که نســبت مالیات به GDP در کشــور ما از بسیاری نقاط در دنیا 
باالتر است.رحمانی در مورد شمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مهم است 
که مالیات تورم زدایی شــود و آن چیزی که بنده در این طرح می بینم در واقع مالیات از 
تورم است نه مالیات از عایدی سرمایه. در کنار این مسئله لحاظ کردن برخی از دارایی ها 
در ایــن طرح و در نظر گرفتن برخی دارایی های دیگر منطقی ندارد.وی افزود: اگر اصرار 
بر وجود این پایه مالیاتی آن هم به صورت تورم زدایی شده وجود دارد، باید همه دارایی ها 
از جمله سهام و اوراق را شامل شود.اتفاقا برخی از چیزهایی شامل این طرح شده اند در 
حالت عادی موضوعیت ندارند. این بدین معنا است که اگر تورم را کنترل کنیم و دارای 
رابطه تجاری و مالی عادی با دنیا باشیم، دیگر مالیات گرفتن از ارز و حتی طال مفهومی 
ندارد.این اقتصاددان در آخر گفت: یادمان باشد که ممکن است مالیات هایی که در حوزه 
مســکن اعمال می شود در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد اما در بلند مدت حتما مشکل 
مسکن را تشدید خواهد کرد. ضمن اینکه به نظر من مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر قابل 

توجهی بر رشد خروج سرمایه از کشور خواهد داشت.

لزوم سخت گیری در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
در اختتامیه همایش سید احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی نکات مهمی را مطرح کردند.

احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی گفت: با وضعیت خاصی که اقتصاد 
ما در حال حاضر دارد، فعال کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه باید کامال تنظیم گرایانه 
باشد. در واقع این مالیات در گام های اول باید کامال سخت گیرانه و تنظیمی باشد و 
سپس درآینده میتوانیم استفاده درآمدی نیز از این مالیات داشته باشیم.نائب رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 4 نوع دارایی که شامل مالیات بر عایدی می شوند، 
گفت: دو دســته نرخ در طراحی متن فعلی کمیســیون اقتصادی در نظر گرفته شده 
است. دسته اول مربوط به مجموع عایدی سرمایه دارایی های است که کمتر از یکسال 
نگهداری می شــوند و دسته دوم مربوط به مجموع دارایی هایی است که بیش از یک 
سال از نگهداری آنها می گذرد.وی ادامه داد مباحث کارشناسی پیرامون  تعدیل تورمی  
انجام شده است و تا االن تعدیل تورمی بر روی نرخ در کمیسیون اقتصادی نهایی نشده 
است.وی با اشاره به اینکه سیاستگذار می خواهد اصابت مالیاتی به گروه های کوچک، 
ذینفع و سوداگر بازدارنده و گزنده باشد، گفت: الزمه رصد کل تعامالت اقتصادی این 
اســت که حساب های تجاری و غیر تجاری رصد بشــوند و به کدهای ملی اشخاص 
مرتبط شــوند. درواقع رصد حساب ها مقدمه اخذ عادالنه و دقیق سی جی تی خواهد 
بود و در صورت اجرای درست سی جی تی نوبت به پی ای تی خواهد رسید.نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی افزود: از نظر بنده پی ای تی مقدم بر سی جی 
تی است اما  اگر سی جی تی خوب اجرا نشود پی ای تی نیز خوب اجرا نخواهد شد 
. بنابراین باید ابتدا ســی جی تی اجرایی شود.وی در پاسخ به شمولیت دارایی ها نیز 
گفت: در رابطه با شمولیت ها  نتوانستیم کمیسیون اقتصادی را قانع کنیم که از تمام 
دارایی ها مالیات بر عایدی سرمایه اخذ گردد  و تا چند سال آینده صالح اینطور است 
که از دارایی های بانکی و ســهام مالیات اخذ نگردد.الزم به ذکر اســت که نظر برخی 
از کارشناســان اقتصادی بر این بود که عدم اعمال مالیات بر عایدی سرمایه بر تمام 
بازارهای دارایی منجر به رونق سفته بازی در آنها خواهد شد و رشدی در سرمایه گذاری 

در بخش های مولد رخ نخواهد داد.

انتقاد به مالیات بر عایدی سرمایه به خاطر اعتیاد نفتی
فرهاد دژپسند وزیر افتصاد و دارایی در اختتامیه همایش بررسی مالیات بر عایدی سرمایه 
گفت: ما تمایل داشتیم که مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان یک طرح جامع تر ارائه 
کنیم اما متاسفانه به بودجه ســال 1400 برخورد کرد که در نتیجه عمال از دستور کار 
دولت خارج شد اما امیدوار هستیم که در ابتدای دولت سیزدهم از دولت به مجلس برود.
وی با بیان اینکه ما باید با بسیج امکانات باید این طرح را به حداکثر کمال برسانیم، گفت: 
ما باید به بحث اجرایی بودن این پایه مالیاتی بپردازیم. این مفهومی اســت که در 170 
کشــورها پذیرفته شــده و ما باید آن را به گونه ای به قانون تبدیل کنیم که قابلیت اجرا 
داشته باشد.  برخی انتقاداتی که به این الیحه وارد می شود کامال وارد است اما برخی دیگر 
ناشــی از اعتیاد به نفت است.وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی می گویند اگر ما نفت نداشته 
باشیم چگونه می خواهیم تامین مالی کنیم؟ این موضوع درست است چرا که تا امروز هر 
اتفاقی که رخ می داد با استفاده از منابع نفتی آن را حل می کردیم. تجربه سال 99 بسیار 
ارزشــمند اســت و بخش پایین از تامین منابع در این سال از طریق نفت انجام شد.اگر 
نخواهیم وابسته به نفت باشیم، باید از مالیات استفاده کنیم و یکی از راهکارها  افزایش 
پایه های مالیاتی اســت و راهکار دیگر کاهش معافیت های مالیاتی  است که بسیاری از 
آنها ناشــی از همان فرهنگ نفتی اســت. در حال حاضر 40 درصد از  GDP کشور معاف 
از مالیات اســت که باید به صورت هوشمند با آن برخورد کرد.دژپسند با تاکید بر اینکه 
کشــورهای زیادی از مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می کنند، گفت: این مسئله نشان 
دهنده یک تجربه مناســب در دنیا است اما این بدین معنا نیست که ما آن را به صورت 
سطحی اجرا کنیم و  باید گستردگی آن را در شرایط کشور ما در نظر بگیریم تا به کسی 
ظلم نشــود.  این در واقع همان ظرافت قانون نویسی است.تعیین نرخ بر اساس قانون به 
عهده قانون گذار است اما می توان نرخ آن را برای شرایط مختلف با نرخ های مختلف تعیین 
کرد. در تدوین این طرح باید زمان الزم گذاشــته شود و دقت الزم صورت بگیرد و نباید 
عجله ای رخ دهد چرا که  خیلی ها در کمین این هســتند تا این قوانین مالیاتی در اجرا 
شکســت بخورند تا پرونده آنها را برای همیشه ببندند.وی گفت: پیشنها ما این است که 
مجلس صبر کند تا الیحه ای که در دولت تدوین شده به مجلس برسد و با یک فوریت در 
مجلس بررسی شود چراکه جامعیت آن می تواند در اجرا کمک کننده باشد.وزیر اقتصاد با 
تاکید بر ضرورت حرکت به سوی جدا شدن بودجه از نفت گفت: ما برای وصول معوقات 
مالیاتی باید اهتمام داشته باشیم اما این کار کافی نیست.  ما باید پایه های مالیاتی جدید 
را دنبال کنیم اما این نیز خیال خام است که هزینه ها را رها کنیم و در کنار آن وابستگی 
بودجه به نفت را نداشــته باشــیم.وی افزود: باید با یک اراده قــوی هزینه های دولت را 
مهار کنیم. هر وقت که از این موضوع صحبت می شــود به سراغ قوه مجریه می رویم در 
صورتی که اینطور نیست و باید در موارد دیگر نیز مراقبت کرد. دولت سیزدهم می تواند 
بودجه ریزی بر مبنای صفر را ترجمه کند؛ ما نیاز به یک جراحی و اصالح داریم.دژپسند 
گفت: در گذشته هم گفته ام که ما نیازمند یک جهاد در مدیریت هزینه هستیم و یک 
اصالح درستی صورت بگیرد. در صورتی که این موارد رعایت شود ما می توانیم یک نظام 
بودجه ریزی مدرن مبتنی بر مالیات داشــته باشیم.نظرات موافق و مخالف در خصوص 
بخش های مختلف طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط کارشناسان مطرح می شود اما 
نکته اصلی این است که الزمه یک اقتصاد غیر نفتی، دسترسی به منابع پایدار درآمدی 
است که مالیات اصلی ترین آنها است.مالیات  بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی 
جدید می تواند قدمی در این راســتا باشد اما همانطور که در صحبت های کارشناسان و 
وزیر اقتصاد شاهد بودیم، به خودی خود کافی نیست و باید در کنار آن به مسائل دیگری 
از جملــه کنترل هزینه های دولت، کاهش معافیت های مالیاتی غیر ضرور، تکمیل دیگر 
پایه های مالیاتی و به خصوص تســهیل فضای کسب و کار بپدازیم تا بتوان به پایداری و 

ثبات در سطح اقتصاد کالن رسید.

عضو هیأت رییسه مجلس خبر داد؛
 لغو بخشنامه جهانگیری درباره افزایش

 حقوق مدیران
حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: طبق اخبار واصله بخشنامه معاون اول رییس جمهور 
درباره افزایش حقوق مدیران در هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس رد شــده 
و این موضوع طی روزهای آتی به هیأت دولت ابالغ خواهد شــد.به گزارش فارس، 
حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی، 
با اشــاره به بخشنامه معاون اول رییس جمهور درباره افزایش حقوق مدیران گفت: 
هیــأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس این موضوع را مورد بررســی قرار داده و 
پیگیری های انجام شده و خبرهای واصله از لغو این بخشنامه در این هیأت حکایت 
دارد و این موضوع طی روزهای آینده به هیأت دولت ابالغ خواهد شــد. وی افزود: 
پس از سرگیری مجدد جلســات علنی مجلس از 27 تیرماه تحقیق و تفحص از 
حقوق های نجومی در صحن مجلس به رأی گذاشته خواهد شد.عضو هیأت رییسه 
مجلس اظهار داشــت: با تصویب طرح تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی در 
صحن کار بررسی ها در مورد حقوق های نجومی شروع خواهد شد و تمام کسانی که 
حکم این حقوق ها را صادر کرده و دستور به پرداخت این حقوق ها داده اند و نیز تمام 
کسانی که این حقوق ها را دریافت کرده اند همگی باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

دکتر پرنیان شهردار صدرا:
با همکاری شهرداری و دانشگاه شیراز ۵ 
دستگاه اتوبوس جدید خریداری می شود

به گزارش روابط عمومی شهرداری صدرا: دکتر بهزاد پرنیان شهردار صدرا صبح امروز 
در پاسخ به خواسته های شهروندان صدرا در خصوص مشکالت ناوگان حمل و نقل 
عمومی این شــهر که از طریق رادیو فارس مطرح شد گفت: در سال های گذشته 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهر صدرا شایسته مردم صدرا  نبود، در همین راستا 
از نیمه دوم سال 9۸ که  توفیق خدمتگزاری به مردم  صدرا  نصیب ما شد سعی 
کردیم ناوگان حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم در همین راستا در سال 9۸ تعداد 
5 دستگاه اتوبوس و 10 دستگاه مینی بوس به سیستم حمل و نقل اضافه نمودیم، 
اما این تعداد پاسخگوی نیاز شهروندان و حجم باالی تقاضای استفاده ازاتوبوس نبود. 
وی افزود: اواخر ســال 99 به مردم قول دادیم  که هم ناوگان تاکســیرانی را فعال 
کنیم و هم تعداد اتوبوس ها را افزایش دهیم که خوشبختانه در انتهای سال 99 با 
حمایت های دکتر رحیمی استاندار محترم فارس تعداد 4 دستگاه اتوبوس به ارزش 

1۶ میلیارد تومان خریداری شد.

سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی مازندران:
مازندران در وضعیت پرخطر کرونایی قرار 

گرفته است
سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی مازندران با باین اینکه مازندران در وضعیت 
پرخطر کرونایی قرار گرفته بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد.ابوالقاسم 
اویس با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی و پرهیز از دورهمی برای پیشگیری از 
ابتالی به بیماری کرونا اظهار داشت: حقیقت امر این است که مردم باید از خودشان 
مراقبت و پروتکل ها را رعایت کنند.وی گفت: اســتفاده از ماسک و فاصله گذاری 
اجتماعی مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا می تواند مردم را برابر 
بیماری مصون کند.وی با بیان اینکه برخی از شهرها و روستاها استان نیز قرمز است، 
خواستار پرهیز از سفر به مناطقی ییالقی و کوهستانی شد و گفت: همچنین باید 
از دورهمی و برپایی مراسم ها خودداری کرد.اویس یادآور شد: مازندران در وضعیت 

پرخطر قرار گرفت و 1۳ شهرستان قرمز و مابقی در وضعیت نارنجی قرار دارند.

 امتیاز و رتبه عالی »شهرداری گرگان« 
در فرایند ارزیابی عملکرد سال 1398

مدیرکل دفتر امور شــهری و شوراهای استانداری گلســتان از کسب رتبه عالی 
شهرداری گرگان در فرایند ارزیابی عملکرد سال 1۳9۸ شهرداری های تابعه استان 
تقدیر کرد.در متن این لوح تقدیر با اشاره به »کسب امتیاز 99 و رتبه عالی شهرداری 
گرگان« که از سوی دکتر جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور اعالم شــده خطاب به دکتر دادبود شهردار گرگان آمده است:ضمن تقدیر 
از اهتمام جنابعالی و همکاران پرتالش شهرداری گرگان، شایسته است به منظور 
شناسایی و برنامه ریزی و اقدام عملی در جهت تقویت و روش های استمرار نقاط 
قوت و تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات جمع آوری شــده، ایجاد بانک اطالعات 
عملکرد متناسب با شاخص های استاندارد و تعریفشده، ایجاد انگیزه و ترویج حس 
رقابت جویی ســالم و در نهایت افزایش و تداوم رضایتمندی شهروندان و توسعه و 

آبادانی هرچه مطلوب تر، تدابیر الزم اتخاذ و اقدامات مقتضی معمول گردد.

هزینه چاپ اسکناس  های جدید؛
الیحه حذف ۴صفر از پول ملی 

منتفی شد؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: الیحه حذف 4 صفر 
از پول ملی منتفی نشــده و تاکنون به نتیجه هم نرسیده است.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، غالمرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اســالمی، درباره آخرین وضعیت طرح 
حــذف 4 صفر از پول ملی گفت: الیحه حذف 4 صفر از پول ملی 
منتفی نشــده و تاکنون به نتیجه هم نرســیده است.  وی ادامه 
داد: این طرح موافقان و مخالفانی دارد، ولی هنوز در کمیســیون 
اقتصادی به جمع بندی برای رای گیری نرســیده است. ۳ هفته 
پیش جلســه ای با نمایندگان بانک مرکزی و مرکز پژوهش های 
مجلس برگزار شد.  مرحبا درباره موضع بانک مرکزی در این رابطه 
خاطر نشــان کرد: بانک مرکزی موافق طرح حذف 4 صفر از پول 
ملی بود، ولی در این جلســه اعضای از مرکز پژوهش های مجلس 
و نمایندگانی از ســایر ارگان های نیز حضور داشتند که برخی از 
این نمایندگان مخالف این طرح بودند.  ســخنگوی کمیســیون 
اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه این طرح در حال بررسی 
در کمیسیون اقتصاد و مرکز پژوهش هاست اضافه کرد: این طرح 
مســیر ســختی را پیش رو دارد تا به جمع بندی برســد، ولی با 
سرعت در حال بررسی آن هستیم.مرحبا در ادامه بیان کرد: اجماع 
کلی روی این مساله است که با توجه به تورمی که در کشور داریم، 
برداشته شــدن 4 صفر از پول ملی تاثیری در کنترل تورم ندارد 
که موضوعی کامال درســت است.سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســالمی افزود: فایده این طرح این اســت که 
مبادالت را آسان می کند، ولی با تورمی که داریم 2 تا ۳ سال آینده 
پول ما ارزش خودش را از دست می دهد و باز هم مجبور هستیم 
که پــول چاپ کنیم.مرحبا در ادامه با بیــان اینکه با اجرای این 
طرح موافق هستم توضیح داد: درباره تغییر واحد پولی باید گفت 
که یک واحد دو گانه به نام ریال که در مناسبات رسمی استفاده 
می شــود و یک واحد تومــان را داریم. این دو گانگی و اینکه یک 
صفر اضافه می کنیم، ولی کمتر می خوانیم، خیلی وقت ها در برخی 
مراکز گرفتاری ایجاد می کند. در این وضعیت حســابداری بسیار 
دشوار است. حذف چهار صفر از پول ملی فقط بار روانی استفاده 
از اســکناس های درشت را کم می کند و حسابداری و بانکداری را 
بسیار راحت تر می کند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه 
داد: استدالل مخالفان این است که چاپ اسکناس های جدید برای 
ما هزینه بر اســت البته این هزینه هم خیلی نیست. حذف چهار 
صفر و یگانه شدن واحد پول نهایتا طرح هایی مثبت است. افت این 
طرح تورمی اســت که در کشور با آن رو به رو هستیم. کشور های 
زیادی این اقدام را انجام داده اند که برخی از آن ها مجبور شــده 
اند به دلیل تورم بار دیگر پول درشــت چاپ کنند و برخی دیگر 

توانسته اند این وضعیت را کنترل کنند.

کارشناس مرکز مطالعات راهبردی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام گفت: مدیریت 
اجرایی در کشور باید در چارچوب اسناد 
باالدستی کشــور و به گونه ای باشد که 
سیاســت های کالن نظام با تغییر دولتها، 
دستخوش تغییر نشود.مهدی خوشخوی، 
کارشناس مرکز مطالعات راهبردی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام در گفتگو با 
خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم کانالیزه شدن 
مدیریت کشور گفت: متأسفانه ما در کشور 
طنزهای تلخی داریم. اسناد باالدستی هم 
یکی از همان طنزهای تلخ اســت. زیرا ما 
یک سری اسناد کلی و باالدستی تنظیم و 
تصویب می کنیم و برای آن نهاد باالدستی 
معین می کنیم، اما این اسناد تقریباً هیچ 
گونــه اثر و بازتاب ملموســی در مقررات 
و قوانین و حوزه اجرایی کشــور ندارند و 
تقریباً بود و نبود آن ها یکســان است.در 
حال حاضر خود دولت ها سیاست گذاری، 
قانون گــذاری و اجرا می کنند. در صورتی 
که دولت باید در چارچوب سیاســتهای 
کالن نظــام، مجــری باشــد.وی ادامه 
داد: دلیلش این اســت کــه عموماً درک 
درستی از سیاست گذاری و سیاست های 
کلی نداریم و نتوانســتیم نسبت بین آن ، 
قانون گذاری و اجرا را به درســتی تعریف 
و مرزگذاری کنیــم. در حال حاضر خود 
دولت ها سیاســت گذاری، قانون گذاری و 
اجرا می کننــد. در صورتی که دولت باید 
در چارچــوب سیاســتهای کالن نظام، 
مجری باشــد. دولت نهم و دهم در یک 
سری حوزه ها یک رویکردی داشت. دولت 
یازدهم آمد و مسیر را 1۸0 درجه عوض 
کرد. در صورتی که نباید این قابلیت برای 
دولت ها وجود داشــته باشد. در واقع بهتر 
است که مدیریت کشور کانالیزه باشد.این 
کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان مثال 
ترامپ نرخ بهره را نمی توانست به سیستم 
بانکی تحمیــل کند. ولی در کشــور ما 
این گونه نیست و دولت می تواند بر اساس 
تشخیص خودش سیاست گذاری، اجرا و 
تصمیم گیری کند معنایش این است که 
اسناد باالدستی در کانالیزه کردن دولت ها 

در کشور ما نقش نداشته است.

برهه طالیی کشــور در اختیار دولت 
هفتم و هشتم

وی در ادامــه تصریح کرد: نکتــه مهم در 
بررسی شاخص های اقتصادی این است که 
مثاًل دولت هفتم و هشــتم به عنوان دولتی 
که در مجموع بهترین شاخصه های اقتصادی 
را رقم زده اســت شناخته می شود. این امر 
از دو عامل مهم نشــأت گرفته است. اولین 
عامل که نسبتاً فرعی هم شناخته می شود 
اینکــه حضور یکســری افراد معــدود و با 
اقدامات مشخص توانســتند در یک بستر 
مطلوب خروجی های خوب و ملموســی را 
رقم بزنند. برای نمونه شهرهایی که اطراف 
تهران شکل گرفت مربوطه به آن زمان بود 
که پروژه های عمرانی را شارژ کرد. اما دومین 
و مهمترین عامل که بعضاً دیده نمی شود این 
اســت در برهه 7۶ تا ۸4 برهه ای بود که هر 
شــخصی و با هر تیمی که کار را در دست 
می گرفت، تقریباً نمی توانست عملکرد دولت 
آقای هاشــمی را ارائــه دهد.به عنوان مثال 
ترامپ نرخ بهره را نمی توانســت به سیستم 
بانکی تحمیل کند. ولی در کشور ما این گونه 
نیست و دولت می تواند بر اساس تشخیص 
خودش سیاست گذاری، اجرا و تصمیم گیری 
کند معنایش این است که اسناد باالدستی 
در کانالیــزه کــردن دولت ها در کشــور ما 
نقش نداشته اســت.وی ادامه داد: چون اوالً 
ما تا قبــل از حضور و ظهور پدیده ای مانند 
بانک هــای خصوصی در کشــور، به مراتب 
اقتصاد ســاده تری بود را شاهد بودیم. نقطه 
عطف اقتصاد کشــور ما، چه از نظر خوب و 
چه بد، ظهــور بانکداری خصوصی اســت. 
دولت آقای خاتمــی دقیقاً تا قبل از همین 
پدیده و طبیعتاً در یک شرایط بسیطی بود. 
بانکداری خصوصی شرایط اقتصاد ما را بسیار 
سخت کرد. ثانیاً ما از یک شوک بزرگ عبور 
کرده بودیم. در آن دوره با شــوک های ارزی 
و تورمی مواجه می شدیم اما این شوک ها با 

فواصل زمانی طوالنی رخ می داد و تا مدت ها 
پس از آن شرایط باثباتی داشتیم. دست بر 
قضا شــروع این دولت بعد از این شوک بود.

خوشــخوی افزود: بنابراین آن بازه، یک بازه 
خــاص و ویژه بود. البته گفتنی اســت یک 
اقــدام مفیدی که صورت گرفت این بود که 
از همان اوایل دولــت نرخ ارز به نرخ واقعی 
خودش نزدیک بود و این امر موجب شد تا 
چندین سال شوک ارز نداشتیم. ولی اجماال 

در آن دوران بستر مناسبی فراهم بود.

رشــد اقتصادی در گروی اصالح نظام 
پولی

خوشــخوی در پاســخ به علل کاهش نرخ 
رشــد اقتصادی در دهه 90 گفت: در اینجا 
یک عامل مطرح نیســت. تحلیل علل افت 
رشد اقتصادی کشور، تحلیل علل مشکالت 
اقتصاد ایران دانست. بنده در این موضوع دو 
بخش و حیطه را مهــم می بینم. یک زاویه 
مربوط به مباحث پولی کشــور است. بدین 
معنا که ما یک بخش پولی در اقتصاد کشور 
داریم که آن از نابســامانی عمیق و قدیمی 
رنــج می برد. بخش دوم هــم بخش واقعی 
اقتصاد کشور تحت عنوان تولید و حمایت از 
کسب و کارها مطرح است که در این بخش 
بحث رفع انحصــار و مجوزدهی وجود دارد. 
در واقع ســازوکارهای تولیدی را در اقتصاد 
کشور سروسامان می دهد.وی افزود: مشخصاً 
اگر بخواهیم یک عامل مســلم در مشکالت 
نابســامانی های  را معرفی کنیم،  اقتصادی 
بخش پولی است. نابسامانی های بخش واقعی 
اقتصاد باالخره یک اثر حاشیه ای و محدود با 
دوام را می توانــد از خودش بروز دهد. برای 
نمونه ما 50 ســال بی ثباتی و غلبه رکود را 
داشته ایم که بخش واقعی از اساس نمی تواند 

بی ثباتی پایدار رقم بزند.

مشکالت اقتصاد کشــور در خارج از 
اقتصاد شکل گرفته است

ایــن کارشــناس اقتصــادی در خصوص 
راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی گفت: 
بــرای اینکه بتوانیم از ایــن وضعیت خارج 
شویم اجماال باید بگوییم که فعاًل مهمترین 
مانع برای اینکه بتوانیم مانع زدایی کنیم و 
رشد اقتصادی کشــور را اصالح کنیم یک 
انگاره سمی را مطرح است که به جان اقتصاد 
کشور افتاده و باید آن اصالح شود. آن انگاره 
این است که اساساً ریشه اصلی مسائل کشور 
اساســاً خارج از اقتصاد کشور رقم خورده و 
طبیعتــاً برای حل آن هم بایــد به خارج از 
اقتصاد کشــور رجوع کرد. این انگارهِ مهلک 
دهه اخیر کشور است که با ظهور یک دولت 
تکنوکرات و خالی از محتوا این انگاره نهادینه 
شد.وی ادامه داد: من از همه بزرگوارانی که 
قائل به این هستند که برای حل مشکالت 
اقتصاد کشــور و برون رفت از شرایط فعلی 
باید فکری به حال روابط با کشورهای دیگر 
مانند ابرقدرت ها کرد یک ســوال می پرسم. 
ســوال من این است که ما ۸ سال در تالش 
هســتیم و در واقع عمر دو دولت جمهوری 
اســالمی به این گذاشته شــد که مذاکرات 
صــورت بگیرد و همه چیــز متوقف بر این 
شــد که ما از یــک آزادی تعامل اقتصادی 
بهره ببریم تا اقتصاد کشــور از این وضعیت 
خارج شود. سوال این است که دولت آمریکا 
یک سری تحریم ها را اعمال کرد. اوالً اینکه 
تحریم چگونه می تواند تورم پایدار و فزاینده 
رقم بزند. یعنی در چند سال اخیر هم زمانی 
اتفاق افتاده بین تحریم و تورم ها. تحریم بعد 
از ۶ سال چگونه می تواند تورم های فزاینده 
و مزمن رقم بزند؟وی افــزود: اقتصاد ایران 
با یک شــوک تحریم مواجه بوده است؛ این 
شوک یک بار اســت اما در ایران چند سال 
پیاپی است که تورم فزاینده داریم. سوال دوم 
اینکه ما از سال 92 تا کنون که دولت متکی 
بــه مذاکره بر روی کار آمد بحث تحریم کم 
و بیش آزاردهنده بوده است. آیا نقدینگی ما 
که از ســال 92 تا حال حاضر 7 برابر شده 
را هم آمریکا به ما تحمیل کرده اســت؟ اگر 
غیر این اســت چرا برنامه ای نداشتیم؟ اگر 
مسئولین ما برای این مسائل تمرکز و انرژی 
الزم را صرف می کردند قطعاً امروز شــاهد 

وضعیت متفاوت تری بودیم.

سیاست های کالن نباید با تغییر 
دولت دستخوش تغییر شود

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرج_ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060331009000398 مورخ 1400/03/08 هیات اول موضوع قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک کرج _ناحیه یک تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم راضیه 
میرآخوری فرزند جعفر آقا به شماره شناسنامه 258به صورت شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 154/37 متر مربع مفروز از پالک 503فرعی از 155 اصلی واقع 
در جوادآباد خریداری از مالک رســمی آقای روح اله مدیر مسیحائی به طور قولنامه ای که 
مالکیت نامبرده در صفحه 481 و 483 دفتر 73 محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تارخ انتشار نوبت دوم:1400/4/22 

  عباسعلی شوش پاشا - رئیس ثبت اسناد و امالک )۷۷۶/ف(

آگهی تغییرات شرکت اطلس رنگین آریا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 1296 و شناسه ملی 10320353482 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/12/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : -آقای مهدی فرش فروش کد ملی 4421474234 خانم فرحناز شعبانپور 
کد ملی 0055433154 برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
- آقای فرامرز پور فوالدی آراللوی بزرگ به کد ملی 0035767839 به سمت بازرس اصلی و 
آقای امیر حسین براتی نیا به کد ملی 0384727654 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند.
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اشتهارد ) م الف  1163775 (
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نگـــاه

مرگ تدریجی زمین های ایران؛استانها

»ورشکستگی آبی« اُفق پیش روی کشور
رئیس گروه آب زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با تاکید بر اینکه 
آبی که از ۱۵۰ متری تا ۲۰۰ متری زیر سطح زمین برداشت می شود، جزء ثروت ملی و 
آب استراتژیک کشور است، گفت: بر اساس آخرین مطالعات انجام شده در یک بازه ۱۳ 
ساله در برخی از حوضه ها؛ ۴ برابر آبی که وارد دشت شده به طرق مختلف برداشت شده 
اســت!به گزارش ایسنا، این روزها شاهد مرگ تدریجی زمین هستیم آن هم با پدیده ای 
که از سال های قبل یعنی از سال ۸۴ متخصصان این حوزه هشدارهای الزم را داده بودند. 
متخصصان در آن زمان اعالم کردند میزان فرونشســت در دشت تهران ۱۷ سانتی متر، 
در دشت ورامین ۱۲ سانتی متر و در مشهد ۲۴ سانتی متر است.پدیده فرونشست زمین 
ارتباط مستقیمی با برداشت آب های زیر زمینی دارد. زمانی که میزان برداشت از میزان 
تغذیه سفره های زیر زمینی بیشتر باشد زمین به سمت پایین حرکت می کند و در نهایت 
ذرات خاک به هم فشرده می شوند و در چنین شرایطی پدیده فرونشست معنای دیگری 
می یابد و آن مرگ آبخوان ها است؛ چرا که ذرات آبخوان ها بر اثر فرونشست زمین جمع و 
فشرده می شوند و دیگر قابلیت بازگشت به وضعیت اولیه را ندارند؛ از این رو فرونشست به 
عنوان یک مخاطره غیر قابل بازگشت محسوب می شود.فرونشست زمین همچنین موجب 
می شود که پی سازه ها ضعیف شود و یا ایجاد ترک و شکاف در سازه ها به ویژه سازه هایی 
که طولی هســتند مانند خطوط جاده ها و راه آهن، خطوط انتقال برق و گاز، نفت و یا 
سازه هایی که ترازبندی آنها باید دقیق باشد مانند پاالیشگاه ها و نیروگاه ها ایجاد می شود.

محققان این حوزه از موضوع با واژه هایی یا عناوینی مثل »سرطان«، »مخاطره غیر قابل 
بازگشت« و »مرگ زمین« یاد می کنند.البته ِشق دیگر مساله را محققان حوزه آب یادآور 
می شوند؛ رئیس گروه آب زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی بر این 
باور است که در یک بازه ۱۳ ساله در برخی از حوضه ها، ۴  برابر آبی که وارد دشت شده 
است، به طرق مختلف از جمله کشاورزی برداشت شده است از این رو عجیب نخواهد بود 

که اگر در افق پیش رو ما  ورشکستگی آبی دیده شود.

کاهش ذخایر ابخوان ها از سال ۷2
دکتر ایمان انتظام، در گفت وگو با ایسنا، در این رابطه گفت: وضعیت آب های زیر زمینی 
کشور تا حدی برای همه مشخص است و ما از حدود سال های ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ شاهد کم 
شدن ذخیره آب های زیر زمینی بوده ایم که به دلیل برداشت های بی رویه، ایجاد چاه های 
غیر مجاز ، تغییرات اقلیمی و عدم مدیریت آبی مناسب در سراسر کشور رخ داده است.

وی با بیان اینکه این امر موجب شده است که سطح آب های زیر زمینی در سراسر کشور 
در حال کاهش و پایین رفتن باشــد، اظهار کرد: برای جلوگیری از این امر در درجه اول 
نیازمند مدیریت آبی منســجم و قوی هستیم که در این زمینه نیاز است تا راهکارهای 
مشــخصی اعمال شود از جمله آنکه برداشت و مصرف در بخش های مختلف کشاورزی، 
صنعت و آشــامیدن به صورت درست و دقیقی مدیریت شود.انتظام، بیشترین برداشت 
آب های زیر زمینی را مربوط به بخش کشــاورزی دانســت و خاطر نشان کرد: متاسفانه 
برداشــت آب با بازده آن تناســب ندارد. درصد هدر رفت آب در بخش کشاورزی خیلی 
باالست و  آب برداشتی با آب ورودی به دشت همخوانی و تناسب  ندارد.رئیس گروه آب 
زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از اینکه میزان برداشت در برخی 
از دشت ها در استان های کشور چهار برابر  بیش از تغذیه آبخوان است ابراز تاسف و نگرانی 

کرد و یادآور شد: برای تعادل بخشی به این امر، چاه های مجاز باید با نصب کنتور، مورد 
نظارت دقیق تر قرارگرفته و چاه های غیر مجاز بسته شوند. برای کف شکنی حتی در مورد 
چاه های مجاز در دشــت های ممنوعه باید محدودیت های شدیدتر صورت گیرد.انتظام، 
با بیان اینکه متاســفانه عدم تعادل میان برداشت و تغذیه آبخوان ها از ۲۰ سال گذشته 
تاکنون به صورت تجمعی افزایش یافته است، یادآور شد: این فشار موجب شده است که 
سطح آب های زیر زمینی کشور پایین و پایین تر برود.وی با تاکید بر اینکه عواقب ناشی از 
ادامه دار بودن عدم تعادل میان برداشت و تغذیه آبخوان ها در درجه اول متوجه کشاورزان 
است، در این باره توضیح داد: زمانی که سطح آب های زیر زمینی از حدی پایین تر برود 
به صرفه نیست که از آن برای کشاورزی استفاده کرد ضمن آنکه کیفیت آب نیز کاهش 
می یابد.انتظام خاطر نشــان کرد: مطالعات اخیر نشان داده است با اینکه تعدادچاه ها در 
مناطق مختلف افزایش یافته اســت، آبدهی چاه ها کاهش یافته و دلیل آن این است که 
ســطح آب های زیر زمینی در حال پایین رفتن و عمق برداشت در حال افزایش است و 
در نتیجه کشاورزان باید سرمایه های بیشتری برای حفر چاه های عمیق  هزینه کنند.این 
محقق حوزه آب، تاکید کرد: هزینه ای که برای این امر صرف می شود و میزان سودی که 
کشاورزان از فعالیت کشاورزی می برد، جوابگو نیست از این رو مدیریت درست منابع آبی 
در درجه اول به نفع کاربران یعنی افرادی که از آب بیشترین بهره برداری را می کنند مانند 
کشاورزان، است.رئیس گروه آب زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
با بیان اینکه در دراز مدت همکاری تمام کســانی که از آب های زیر زمینی بهره برداری 
می کنند به نفع خودشان است، ابراز تاسف کرد که در بسیاری از مواقع در حالی که کشور 
شــدیداً با کمبود آب مواجه است، کشــاورزان به طرف کشت محصوالت آب بری مانند 
هندوانه و برنج حرکت می کنند در حالی که ذخیره  آب های زیر زمینی کشور جوابگوی 

کشت چنین محصوالت آب بری نیست.

خداحافظی با آبخوان هایی که روزی، نان سر سفره ها آورد
وی با اشاره به وضعیت فرونشست زمین در کشور خاطر نشان کرد که یکی از نگرانی های 
موجود در زمینه فرونشســت زمین عدم بازگشــت زمین به وضعیت اولیه است و گفت: 
فرونشست چیزی به جز پایین رفتن آب های زیر زمینی و تاثیر آن بصورت متراکم شدن 
رســوبات دانه ریز نیست. وقتی آب زیر زمینی در رسوبات پایین می رود، رسوبات دانه ریز 
که تراکم پذیر هستند، متراکم می شوند و فرونشست یعنی تراکم رسوبات دانه ریز رخ می 
دهد و زمانی که در عمق زیاد آب پایین می رود، الیه  های مختلف رسوبات دانه ریز متراکم 
خواهند شــد که در این صورت این الیه ها،  آب را از خود به خوبی عبور نخواهند داد و 
کل ابخوان ما چند الیه شده ، یعنی بخش هایی  که ارتباط موثر باهم ندارند.انتظام اضافه 
کرد: در این وضعیت که در آبخوان ها ارتباط الیه های باالتر زمین با الیه های پایین تر قطع 
شــود حتی اگر بارندگی بسیار زیادی داشته باشیم، دیگر آب امکان حرکت برای ذخیره 
 شدن در الیه های پایین تر  را نخواهد داشت و ذخیره اب فقط در بخش های باالتر انجام 
می شود.وی با تاکید بر اینکه برگرداندن آبخوان ها به وضعیت اولیه تا حدودی غیر ممکن 
اســت، اضافه کرد: در برخی مواقع نیز  بازگرداندن آبخوان ها به شرایط اولیه هزینه های 
بسیار باالیی را می طلبد از این رو فرونشست در دراز مدت موجب خواهد شد که امکان 

ذخیره آب در دشت ها کمتر و کمتر شود.

احیای قنات در شرایط متراکم شدن خاک
رئیس گروه آب زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، در پاسخ به این 
ســوال که آیا در شرایط متراکم شــدن خاک به دلیل فرونشست زمین می توان امید به 
احیا قنات داشــت، گفت: قنات یک سیستم هوشمندانه ای بود که ایرانیان از قدیم برای 
مقابله با کم آبی در کشــور اختراع کرده بودند. زمانی بخش عظیمی از کشاورزی توسط 
قنات ها آبیاری می شــد. این متد انتقال آب چندین فایده دارد که یکی از آنها این است 
که آب را از سرچشمه های کوهستانی به دشت هایی که در آنجا کشاورزی انجام می شود، 
هدایت می کند.وی ایران را کشوری دانست که تبخیر آب در آن زیاد است، ادامه داد: به 
علت حرکــت آب در گالری های قنات، تبخیر کاهش می یابد از این رو قنوات می توانند 
برای مابسیار  مفید باشند ولی مساله اصلی این است که به علت افزایش زمین زیرکشت 
و اینکه کشاورزان عادت به استفاده از حجم زیادی از آب کردند از این رو قنات ها امروزه  
به تنهایی پاسخگوی نیازهای آنها نیست ولی زمانه استفاده از روش های نوین کشاورزی 
را می طلبد. ما چاره ای نداریم جز اینکه به ســوی روش های نوین کشاورزی، استفاده از 
قنات ها و مدیریت بهینه اســتفاده از آب های زیر زمینی برویم.انتظام تاکید کرد: بر این 
اســاس تنها باید در جاهایی از آب های زیر زمینی استفاده کنیم که بهره دهی آب های 
زیر زمینی خیلی باال باشد ضمن آنکه نگاه به آب زیرزمینی کشور باید کامال تغییر کند 
و مفهوم آب مجازی در مورد محصوالت مختلف کامال در نظرگرفته شود.وی اضافه کرد: 
آبی که از ۱۵۰ متری تا ۲۰۰ متری زیر ســطح زمین برداشت می شود، جزء ثروت ملی 
است و به شخص تعلق ندارد و باید از این آب ها خیلی خردمندانه استفاده کرد؛ چرا که 
این آب ها جزء آب های استراتژیک ما است و باید نسبت به نگهداشت این آب ها به نسل 

آینده جوابگو باشیم.

کمبود بارش و راهکارهای کاهش فرونشست زمین
این محقق حوزه آب راهکارهای کاهش فرونشســت زمین و میزان مصرف آب های زیر 
زمینی را وابسته به نوع مدیریت منابع آب های زیر زمینی دانست و اظهار کرد: طرح احیا 
و ساماندهی آب های زیر زمینی از سوی وزارت نیرو مطرح شده که دارای چندین بخش 
اســت که از آن جمله ارتقاء دانش ما از  وضعیــت آبخوان با حفر چاه های »پیزومتر« و 
اکتشافی است. کنترل و مدیریت مصرف با نصب کنتور در چاه ها و  تغییر الگوی کشت و 
آگاهی رسانی به جامعه درمورد ارزش آب زیرزمینی و مفهوم آب مجازی است.وی تاکید 
کرد: مبارزه با کاهش ذخیره آب زیرزمینی کشور و فرونشست نیازمند عزم ملی است و 
یک سازمان و وزارتخانه نمی تواند به تنهایی در این زمینه اقدام موثری را شکل دهد. در 
این زمینه باید کل دستگاه ها و جامعه اهمیت آب های زیر زمینی را درک کنند و عزم ملی 
نیز باید وجود داشــته باشد که با مصرف بی رویه آب و وضعیت کم آبی در کشور مقابله 
شود.رئیس گروه آب زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اضافه کرد: 
زمانی که میزان مصرف آب در بخش کشاورزی با مقدار تغذیه آب موجود در حوضه آبریز 
هماهنگ نباشد، مصرف، بی رویه خواهد بود.وی در پایان افزود: بر اساس آخرین مطالعات 
انجام شــده در یک بازه زمانی ۱۳ ساله در برخی از حوضه ها، ۴ برابر آبی که وارد دشت 
شده، به طرق مختلف از جمله کشاورزی برداشت شده است از این رو عجیب نخواهد بود 

که اگر در افق پیش رو ما ورشکستگی آبی دیده شود.

سرپرست شرکت توزیع برق استان خبر داد؛
قطع برق ۳۸ اداره و ۹۰ شعب بانکی 

پرمصرف در مازندران
سرپرست شــرکت توزیع برق مازندران گفت: تاکنون 
برق ۳۸ مورد از ادارات و ۹۰ شــعب بانکی در اســتان 
قطع شده اســت که به دلیل افزایش مصرف به ژنراتور 
روی آوردند.سیدکاظم حسینی درباره مصرف برق در 
مازندران ، اظهار کرد: در روزهای گرمی که طی هفته 
گذشته تجربه کردیم رکورد مصرف شکسته شد و درصورتی که خاموشی اعمال 
نمی شد از ۲هزار و ۴۰۰ مگاوات مصرف عبور می کردیم.وی افزود: درحال حاضر 
نیز روزهای بدون خاموشی برق را در استان سپری می کنیم که الزم است بحث 
مدیریت مصرف جدی گرفته شود.سرپرست شرکت توزیع برق مازندران با اشاره 
به پایش مصرف برق ادارات، بانک ها و نهادهای عمومی غیردولتی توســط ۶۰ 
اکیپ در شهرستان های اســتان، تصریح کرد: تاکنون برق ۳۸ مورد از ادارات و 
۹۰ شعب بانکی در استان قطع شده است که به دلیل افزایش مصرف به ژنراتور 

روی آوردند.

کاهش مصرف آب در برج های خنک کننده 
نیروگاه شهید رجایی

رادیاتورهای برج های خنک کننده اصلی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی، 
با هدف کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تعمیر شد.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت مدیریت تولید برق شــهید رجایی، بهنام کریمی مدیر امور تعمیرات 
مکانیک نیروگاه ســیکل ترکیبی  با اشاره به ضرورت افزایش آمادگی واحدهای 
بخار نیروگاه سیکل ترکیبی و کاهش مصرف آب به ویژه در پیک تابستان گفت: 
یکی از اهداف مورد نظر امور مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی در انجام تعمیرات 
برج های خنک کننده،کمک به کاهش مصرف آب و افزایش راندمان خنک کاری 
رادیاتور های برج های اصلی و در پی آن، افزایش تولید واحدهای بخار است که 
در این خصوص با انجام عملیات insert  تکه لوله در مســیر رفت حدود  ۱۰۰  
عدد »کلکتور« پایین ســل دلتاهایی که دچار نشتی وخوردگی  سر لوله شده 
بودند و همچنین تعویض اورینگ در آن محل و تعویض اورینگ در کلکتور باالی 
سل که نشتی خارجی آب داشتند، به این هدف دست یافتیم.کریمی  با تشریح 
دیگر اقدامات انجام شــده افزود: برای کاهش مصرف آب و افزایش راندمان برج 
های خنک کننده اصلی و کمکی، نازل های اسپری آب دلیوج سل رادیاتور فن 
های پیک کولر هم مورد تعمیرات قرار گرفت که این فعالیت شــامل دمونتاژ و 
رفع گرفتگی، تمیزکاری وتنظیم در نازل ها و لوله های ارتباطی و مونتاژ دوباره 
است که با انجام این اقدام، شاهد کاهش میزان مصرف آب در این تجهیزات در 

ماه های گرم سال خواهیم بود.

در راستای حفاظت از زیست کره گنو؛
انعقاد توافق نامه همکاری بین شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس و صندوق ملی 

محیط زیست
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از انعقاد توافق نامه همکاری بین این 
شرکت و صندوق ملی محیط زیست در راستای رفع آثار سوء زیست محیطی و احیا 
و بازسازی اکوسیستم های واقع در منطقه حفاظت شده گنو خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، »محمدعلی دادور« شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس را پاالیشگاه سبز کشور و نماینده ایران در بنیاد جهانی انرژی 
به سبب تولید بنزین با استانداردی فراتر از استاندارد یورو ۵ عنوان کرد و افزود: 
با توجه به همگانی بودن وظیفه حفاظت از محیط زیســت موضوع و همچنین 
لزوم توجه به مبانی محیط زیســتی برای دستیابی به توسعه ی پایدار توافق نامه 
همکاری بین شــرکت نفت ستاره خلیج فارس و صندوق ملی محیط زیست در 
راســتای رفع آثار سوء زیست محیطی و احیا و بازسازی اکوسیستم های واقع در 
منطقه حفاظت شــده گنو به امضا رسید.وی اضافه کرد: بر اساس این توافق نامه 
تأمین و به کارگیری نیروهای حفاظت، تقویت ناوگان موتوری محیط زیســت و 
همچنین خرید ماشین آالت و موتورسیکلت های موردنیاز برای نظارت و پایش 

محیط زیست از تعهدات شرکت نفت ستاره خلیج فارس است.

تابستان و مدیریت صحیح مصرف برق
۱۷ برنامه گســترده تعمیراتی با هدف آماده ســازی ۱۳ واحد بخاری و سیکل 
ترکیبی، تا پیش از آغاز پیک مصرف برق در نیروگاه شهید رجایی به پایان رسید 
تا این نیروگاه ســهم خود را برای کمک به عبور از ماه های گرم سال، همراه با 
نیروگاه های های مســتقر در نقاط مختلف کشور، به اشتراک گزارد. نزدیک به 
۳ دهه است که نیروگاه شهید رجایی، ساالنه ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت انرژی 
الکتریکی به شــبکه سراســری تولید برق تزریق می کند تا خدمات خود را در 
حوزه های مصرف خانگی، کشاورزی، اقتصادی و صنعتی ارائه نماید. با توجه به 
افزایش زودهنگام دمای هوا و شدت گرفتن آن در روزهای اخیر، رشد مصرف در 
ساعت های اوج مصرف برق )از ساعت ۱۳ الی ۱۸ بعد از ظهر( به بیشترین میزان 
خود در کشور، یعنی ۲۰ درصد در دوماه اخیر رسیده است که بی سابقه است. 
امســال، پیک مصرف برق، آغازی زودهنگام داشت تا دلیلی بر افزایش تقاضای 
مصرف در این روزها باشــد؛ موضوعی که موجب شده مصرف بر تولید، پیشی 
گیرد تا ناگزیر شــاهد وقوع خاموشــی های برنامه ریزی شده در ساعات شبانه 
روز باشــیم. از ســویی، کاهش بارندگی ها و در پی آن، کم شدن ۳۴ درصدی 
سطح آب مخازن سدهای نیروگاه های برق آبی، دلیل دیگری بر خاموشی های 
اخیر اســت، دلیلی که مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق، با اشاره 
به آن می گوید: هر ساله ۱۶ تا ۱۷ درصد از برق مورد نیاز در ساعت های پیک 
مصرف، توسط نیروگاه های برق آبی تامین می شود که متاسفانه امسال به دلیل 
بارش کم نزوالت جوی، ۳۴ درصد از مخازن ســدهای نیروگاه های برق آبی را 
در اختیار نداریم که منجر به کسری حدود ۴ هزار مگاواتی تولید برق در ساعات 
اوج مصرف می شود.واقعیت کمبود آب و برق و افزایش قابل توجه دمای هوا در 
تابستان امسال، ضرورت مدیریت صحیح مصرف را مطرح می کند؛ موضوعی که 
عدم رعایت آن می تواند منجر به خاموشــی های بیشتر شود. بررسی ها نشان 
می دهد باالترین میزان مصرف برق به وســایل سرمایشی تعلق دارد که در این 
میان ســهم کولرهای گازی بیشتر از کولرهای آبی اســت. از این روی، رعایت 
الگوی صحیح مصرف و آشنایی شــهروندان گرامی با فرآیند سخت تولید برق 
راهکاری اســت که در روزهای اخیر با تکیه بر آن می توان از وضعیت فعلی با 

موفقیت عبور نمود. 
روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

اتمام خاموشی های خارج از برنامه در 
سراسر کشور

ســخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده 
برای کاهش خاموشــی ها گفت: از روز پنجشــنبه ۱۷ تیر ماه هیچ 
خاموشــی خارج از برنامه ای در کشــور نداشته ایم.به گزارش ایسنا، 
مصطفی رجبی مشهدی با اعالم این خبر اظهار کرد: خاموشی های 
ناشــی از حریق ترانســفورماتورها نیز که در مناطــق تهرانپارس، 
لواسانات و قیطریه تهران اتفاق افتاد با بازگشت دو ترانسفورماتور به 
مدار از روز)یکشنبه( برطرف شد.وی با بیان اینکه دولت مشوق هایی 
بــرای صنایعی که میزان مصرف خود را کاهش دهند درنظر گرفته 
است، خاطرنشان کرد: صنایعی که برنامه های تعمیراتی روتین خود 
را که معموال در مرداد یا شــهریور انجــام می دادند به زمان خارج 
از پیــک بار موکول کنند، میزان برقــی که در این دو هفته مصرف 
نمی کننــد را در دوره بعد از رفع محدودیت با تعرفه رایگان دریافت 
خواهند کرد که این خود مشوقی برای جلب بیشتر همکاری صنایع 
محسوب می شود.ســخنگوی صنعت برق اضافه کرد: تا این لحظه 
موضوع امهال بدهی های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی در دستور 
کار کارگروهی متشــکل از وزارتخانه های اقتصاد، نیرو و صمت قرار 

گرفته است.

نفت باالی ۷۵ دالر ایستاد
قیمت نفت در اوایل معامالت روز دوشــنبه بازار آســیا در بحبوحه 
ادامه بن بست مذاکرات تولیدکنندگان اوپک پالس درباره سیاست 
تولید ماههای آینده و نگرانیها نسبت به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر 
اقتصاد جهانی ثابت ماند.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت 
برای تحویل در سپتامبر چهار سنت کاهش یافت و به ۷۵ دالر و ۵۱ 
ســنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا برای تحویل در اوت با یک ســنت افزایش، به ۷۴ دالر و ۵۷ 
سنت در هر بشکه رسید.قیمتهای نفت پنج شنبه گذشته پس از این 
که وزیران انرژی گروه اوپک پالس درباره افزایش تولید از ماه اوت به 
بعد به توافق نرسیدند، ریزش کرده بود. عامل شکست در مذاکرات، 
مخالفت امارات متحده عربی با تمدید هشت ماهه محدودیت عرضه 
 ANZ اوپک پالس تا پایان ســال ۲۰۲۲ بود.تحلیلگران گروه بانکی
در یادداشــتی نوشــتند: ابهاماتی در بازار پس از بن بست مذاکرات 
اوپک پالس بر ســر افزایش تولید آتی شــکل گرفت. در نبود یک 
توافق، کاهش تولید فعلی ادامه پیدا می کند و باعث کمبود شدیدتر 
عرضه در بحبوحه وجود تقاضای قوی می شود.بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت برای ماه آتی هفته گذشته ششمین رشد هفتگی 
خود را به ثبت رســاند که تحت تاثیر گزارش مثبت اداره اطالعات 
انرژی آمریکا بود که نشان داد ذخایر نفت و بنزین آمریکا هفته پیش 
از آن کاهش پیدا کرده و تقاضا برای بنزین به باالترین حد از ســال 
۲۰۱۹ رسیده است.آمار روز جمعه شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز 
نشــان داد شرکتهای انرژی آمریکایی شمار دکلهای حفاری نفت و 
گاز طبیعی را برای دومین هفته متوالی افزایش داده اند.با این حال 
وزیران دارایی اقتصادهای بزرگ گروه جی ۲۰ روز شــنبه هشــدار 
دادند شیوع گونه های جهش یافته ویروس کرونا و دسترسی نابرابر 

به واکسن، روند احیای اقتصاد جهانی را تهدید می کند.

افزایــش قیمت محموله هــای تک گاز 
طبیعــی مایع )LNG( در هفته های اخیر 
به دلیل تقاضای قوی در آسیا و اروپا که با 
دمای گرمتر از حد معمول هوا روبرو شده 
اند، عنوان شــده است اما این تنها عامل 
رشد قیمت نبوده است.به گزارش ایسنا، 
تقاضای قوی مطمئنــا تاثیر زیادی روی 
قیمتها دارد اما در این میان مســائلی که 
پیرامون عرضــه LNG وجود دارد، نادیده 
گرفته شده است. کاهش حجم صادرات از 
سوی تولیدکنندگان بزرگ شامل استرالیا، 
قطر، آمریکا و روســیه عامل دیگری بوده 
که بــه افزایش قیمتها دامن زده اســت.

طبق آمار تحلیلگران داده شــرکت کپلر، 
هر چهار صادرکننده بزرگ LNG کمتری 
در ژوئن نســبت به ماه مه صادر کردند و 
در بعضی از موارد حجم عرضه شــده در 
ژوئن پایینترین میزان چند ماه گذشــته 
بود.قیمت اســپات هفتگی برای تحویل 

به شمال آسیا به ۱۲.۵۵ دالر به ازای هر 
 )mmBtu( میلیون واحد حرارتی بریتیش
رســید که در مقایسه با ۱۴ دالر در هفته 
پیش از آن کاهش داشت.با این حال بهای 
قراردادهای معامالت آتی هفته گذشــته 
عملکرد مثبتی داشت و نهم ژوییه به ۱۳ 
دالر به ازای هر واحد mmBtu صعود کرد 
که دومین رشــد روزانه متوالی بودند اما 
در مقایســه با رکورد ۱۳.۲۳ دالر در اول 
ژوییه پایینتر بود.قیمت اسپات بر مبنای 
ســاالنه به میزان چشمگیری باالتر است 
اما باید این حقیقت را در نظر داشــت که 
تقاضا در اواســط ســال میالدی گذشته 
که اقتصادهــای جهان به دلیل شــیوع 

همه گیری کوویــد ۱۹ به قرنطینه رفته 
بودند، ریزش کرده بود. شــاید مقایسه با 
ســال ۲۰۱۹ که قراردادهای جی کی ام 
در ژوییــه ۴.۳۰ تا ۴.۹۰ دالر یعنی حدود 
یک ســوم قیمت فعلی محموله های تک 
معامله می شــدند مقایسه مفیدتر باشد. 
بهــای معامالت جی کی ام از اواخر فوریه 
صعود چشمگیری پیدا کرده و حدود ۱۲۴ 
درصد از رکورد پاییــن ۵.۸۰ دالر در هر 
واحــد mmBtu در ۲۵ فوریه رشــد کرده 
است.بخشــی از علت افزایش اخیر قیمت 
شــاید به این دلیل باشــد که خریداران 
نمی خواهند دوباره با کمبود LNG مواجه 
شدند و مانند زمستان گذشته برای تامین 

نیازشان تقال کنند. قیمتها زمستان گذشته 
در پی کمبود عرضه صعود کرد و بعضی از 
محموله ها تا رکورد قیمت باالی ۳۰ دالر 
به ازای هر واحد mmBtu مبادله شــدند.با 
این حال به نظر می رســد تقاضای قوی 
بــرای LNG با محدودیتهای عرضه مواجه 
شده اســت.طبق آمار کپلر، استرالیا که با 
قطر برای جایــگاه بزرگترین صادرکننده 
LNG جهان رقابت می کند، در ژوئن ۵.۸۰ 
میلیون تن LNG صادر کرد که پایینترین 
رکــورد ماهانه از ژوییه ســال ۲۰۲۰ بود. 
قطر ۶.۳۸ میلیون تن LNG در ژوئن صادر 
کرد که در مقایسه با ۷.۱۴ میلیون تن در 
مــه کمتر بود و  اندکی باالتر از آمار ۶.۳۳ 
میلیون تن آوریل بود که ضعیفترین آمار 
صادرات ماهانه از نوامبر سال ۲۰۲۰ بود.
آمریکا ۵.۴۳ میلیون تــن در ژوئن صادر 
کرد که پایینترین حجم از فوریه و پایینتر 

از ۶.۵ میلیون تن در مه بود.

 LNG عامل افزایش قیمت 
در بازار جهانی
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گزیده خبر معاون طرح و برنامه وزارت صمت:

وجود ۷۶هزار و ۸۳۵ طرح ناتمام در کشور
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان این که ۷۶هزار و ۸۳۵ طرح ناتمام صنعتی 
و معدنی در کشور وجود دارد گفت: بر اساس آخرین رصد های ما حدود ۴هزار طرح 
در کشور راکد مانده است که به دالیل مختلف عزمی برای اتمام آن ها وجود ندارد.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان این که ۷۶هزار 
و ۸۳۵ طرح ناتمام صنعتی و معدنی در کشــور وجود دارد گفت: بر اساس آخرین 
رصد های ما حدود ۴هزار طرح در کشور راکد مانده است که به دالیل مختلف عزمی 
برای اتمام آن ها وجود ندارد.ســعید زرندی در برنامه تیتر امشب با بیان این مطلب 
گفت: بررسی وضعیت طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی نشان می دهد در زمان 
حاضــر از ۷۶ هزار و ۸۳۵ طرح نیمه تمام در کشــور، ۵۸ هــزار و 2۵0 طرح دارای 
پیشــرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد، 2 هزار و 920 طرح دارای پیشرفت فیزیکی 
20 تا ۴0 درصد و 9 هزار و 19۵ فقره نیز دارای پیشرفت ۶0 تا ۸0 درصد هستند.
او افزود: همچنین ۳ هزار و ۳۶0 طرح نیمه تمام ۸0 تا 99 درصد پیشرفت داشته اند 
که اتمام آن ها در پایان همین سال انتظار می رود.معاون طرح و برنامه وزارت صمت 

با اعالم اینکه میزان پیشــرفت طرح های در دست اجرا دائم پایش می شوند، گفت: 
بر طرح هایی که زیر 10 درصد پیشــرفت داشته اند، نظارت بیشتری می شود و اگر 
مشخص شــود کار متوقف شده است، از فهرست خارج می شوند.او در ادامه با بیان 
اینکه وجود طرح های نیمه تمام به معنی عقب ماندن طرح ها نیست گفت: هر طرحی 
برای رســیدن به بهره برداری مراحل و زمان بندی دارد، اما آنچه مطلوب نیســت، 
طرح هایی است که راکد مانده است و به دالیل مختلف عزمی برای اتمام آن ها وجود 
ندارد.زرندی تأکید کرد: طرح هایی که در طول یک سال میزان پیشرفت خود را اعالم 
نکرده اند، در طرح های راکد دسته بندی می شوند، که بر اساس آخرین رصد های ما، 
حدود ۴ هزار طرح هســتند.در ادامه برنامه مصری، عضو کمیســیون ویژه حمایت 
از تولید مجلس شورای اســالمی در ارتباط تصویری اعالم کرد: برخی از طرح های 
نیمه تمام دولتی به دلیل اختصاص نیافتن اعتبارات الزم تکمیل نشــده اند و برخی 
دیگر، گرفتار اختالفات بین مدیران هســتند.او اضافه کرد: طرح هایی وجود دارد که 
100 درصد آماده شــده اند، اما به دلیل اختالف بین ســرمایه گذاران و مدیران رها 

شده اند و فعالیتی ندارند. عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید در بخش دیگری از 
سخنان خود اعالم کرد: متأسفانه قدرت تصمیم گیری در نهاد های غیردولتی مانند 
صندوق های بازنشستگی از بین رفته است.او افزود: طرح هایی وجود دارد که 10 سال 
پیش به بهره برداری رسیده است، اما سازمانی که مالک آن است، نه توان فعال سازی 
دارد و نه می تواند آن را واگذار کند.او یکی از علل نیمه تمام ماندن طرح های بخش 
خصوصــی را افزایش قیمت ارز دانســت و گفت: به طور مثــال، برخی از طرح ها با 
پیش بینی هزینه 10 میلیارد تومانی آغاز شــده اند، اما در میانه راه قیمت ارز چند 
برابر شده و هزینه مورد نیاز نیز ۴0 میلیارد تومان شده است.سهل آبادی، رئیس خانه 
صنعــت، معدن و تجارت هم در بخش دیگــری از برنامه اعالم کرد: در زمان حاضر 
معادن ما به ویژه در بخش خصوصی با ماشــین آالت و تجهیزات کهنه و مســتهلک 
فعالیت می کنند و هیچ کمکی برای تأمین تجهیزات جدید دریافت نکرده اند.او گفت: 
افزایش قیمت ارز باعث شده است بیل مکانیکی که زمانی با ۵00 میلیون تومان قابل 

تهیه بود، اکنون با بهای چندبرابر نیز در دسترس نباشد.

با راهبری ایمیدرو انجام می شود؛
شرکت های بزرگ صنایع معدنی در انتظار 
مجوز ایجاد بیش از 10هزار مگاوات برق

شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی، با راهبری ایمیدرو در آستانه دریافت 
مجوز ایجاد بیش از 10هزار مگاوات ظرفیت تولید برق هستند.به گزارش روابط 
عمومــی ایمیدرو، به دنبال توافق اخیر وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و 
نیرو به منظور احداث 10هزار مگاوات نیروگاه تولید برق توســط شــرکت های 
بزرگ معدن و صنایع معدنی، وزارت صمت به تازگی درخواســت صدور مجوز 
برای تولید برق را صادر کرد. این درخواست از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت 
صمت برای معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو ارسال شده است.بر این اساس 
با توجه به اعالم آمادگی شــرکت های بزرگ تحت راهبری ایمیدرو، قرار است 
در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 10هزار و ۵۳۶مگاوات ظرفیت جدید 
تولید برق نیروگاهی، در 10 اســتان کشور افزوده شود.ایمیدرو همواره در قالب 
برنامه توسعه زیرساخت ها، افزایش ظرفیت تولید برق را با هدف استقالل شرکت 
های بزرگ معدن و صنایع معدنی از شبکه سراسری، پیگیری کرده است. اکنون 
با صدور مجوز ایجاد این میزان توان تولید برق، حوزه معدن و صنایع معدنی با 
ایجاد ظرفیت های جدید، بخشــی از برق مورد نیاز خود و نیز شبکه سراسری 

را تامین خواهد کرد.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان عنوان کرد؛
رشد 137 درصدی تخلیه و بارگیری انواع 

کاالی نفتی و غیر نفتی 
  مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از تخلیه و بارگیری بیش از 2 میلیون 
تن انواع کاال در بنادر غرب استان هرمزگان طی سه ماهه سال »تولید، پشتیبانی 
هــا، مانع زدایی ها« خبر داد.به گــزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی 
بندرلنگه، »قاســم عسکری نسب« ضمن اشــاره به عملکرد بنادر غرب استان 
هرمزگان طی ســه ماهه ســال » تولید، پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها » اظهار 
داشــت: در سه ماهه سال 1۴00، در مجموع 2 میلیون و ۳۸1 هزار و ۶19 تن 
انواع کاال در بنادر غرب اســتان هرمزگان تخلیه و بارگیری شده است که نشان 
از رشــد 1۳۷ درصدی نسبت به سال گذشته می باشد.عسکری نسب افزود: از 
مجموع عملیات تخلیه و بارگیری انجام شــده، یک میلیون و ۵۵۵ هزار و 991 
تن با رشد 19۳ درصدی به فرآورده های نفتی اختصاص دارد و همچنین ۸2۵ 
هزار و ۶2۸ تن کاال های غیر نفتی از جمله میوه و تره بار، خشکبار، مواد معدنی 
و مصالح ساختمانی به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است که رشدی 
۷۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.وی پیشرفت 
عملیاتی بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان را از آثار و نتایج اجرای طرح توسعه 
دریایی و بندری و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری و امکانات و زیر ساخت های 
بندری دانســت و گفت: با توجه به ایجاد شرایط مناسب برای تخلیه و بارگیری 
انواع کاالهای معدنی و مصالح ســاختمانی و برخــورداری بنادر غرب هرمزگان 
از تجهیزات مناســب بارگیری و برخــورداری از مزیت های گمرکی و بندری و 
تســهیل و تسریع  در ترخیص و تخلیه کاالها شــاهد استقبال صاحبان کاال و 

صادرکنندگان مواد معدنی و کاالهای غیر نفتی بوده ایم.

درخشش گروه صنعتی پارس ساختار در جشنواره حمایت از تولید ملی؛
شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز نشان ملی 

جشنواره حاتم را دریافت کرد
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز وابسته به گروه 
صنعتی پارس ساختار موفق به دریافت نشان ملی سومین جشنواره حمایت از 
تولید ملی )حاتم( شــد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی 
گروه صنعتی پارس ساختار، در مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی حمایت 
از تولید ملی )حاتم( که با حضور مســووالن قوای ســه گانه و مدیران برندهای 
برگزیده صنعت و اقتصاد کشــور در تاالر مرکــز همایش های بین المللی صدا 
و ســیما برگزار شد، شرکت صنایع فوالد شــهریار تبریز نشان ملی جشنواره را 
دریافت کرد. در این مراســم شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز وابسته به گروه 
صنعتی پارس ساختار  بدلیل تولید ورق های ضخیم گالوانیزه تا ۳.۵ میلی متر 
برای اولین بار در ایران و تامین نیاز داخلی این کاالی اســتراتژیک و خودکفایی 
کشــور، در بخش انجام موفق پروژه های مرتبط با سیاست های ابالغی اقتصاد 

مقاومتی، نشان ملی جشنواره را دریافت کرد. 

گمرک اختصاصی ذوب آهن اولین گمرک 
اختصاصی کشور در خدمت صادرات

دکتر رسول کوهســتانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان  ضمن حضور 
در ذوب آهن اصفهان با منصور یزدی زاده مدیرعامل شــرکت و تنی از چند از 
مسئولین دیدار و گفتگو کردند.رسول کوهستانی پزوه گفت : گمرگ اختصاصی 
ذوب آهن اصفهان اولین گمرگ صنعت فوالد کشور و اولین گمرک اختصاصی 
صنعت کشــور محسوب می شــود که همزمان با تاســیس این کارخانه مادر 
صنعتی احداث شــد و پس از آن نیز فوالد مبارکه قرار دارد و به غیر از این دو 
مجموعه،گمرگ اختصاصی در کشور نداریم. گمرک اختصاصی بدین معناست 
که چارت ســازمانی مصوب ســازمان امور اداری و استخدامی کشور را دارا می 
باشدرسول کوهســتانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان بیان داشت : در 
بهار 1۴00 تشــریفات صادرات۶ هزار و ۶۳۶ فقره اظهارنامه به وزن ۵۷0 هزار و 
2۵ تن کاال به ارزش ۳۶۸ میلیون و ۷۳ هزار دالر در ۵ گمرک اســتان اصفهان 
انجام پذیرفته اســت که در مقایســه با ســال قبل از نظر تعداد ۷۷ درصد ، از 
حیث وزن ۸2 درصد واز لحاظ ارزش 1۵0 درصد رشــد داشــته است مدیرکل 
گمرکات اســتان اصفهان با اشــاره تعطیل پذیر نبودن گمرکات استان با توجه 
به شیوع ویروس کرونا بیان داشــت : در این ایام معاونین و روسای گمرکات و 
دوایر با حضور کامل و کارکنان گمرکات استان به صورت شیفت بندی مناسب 
با رعایت پروتکل های بهداشتی به خدمت رسانی به واحد تولیدی،صادرکنندگان 

وبازرگانان مشغول بوده اند.

 ابهام در عملکرد سازمان استاندارد نسبت
 به واردات نهاده های دامی آلوده

در حالی که سازمان ملی استاندارد می گوید تاکنون هیچ ذرت و کنجاله آلوده ای وارد کشور نشده است، یک نماینده 
مجلس با اشاره به آلوده شدن کنجاله و ذرت های موجود در گمرک و سوله های مخصوص، گفت: سازمان ملی استاندارد 
قصد داشت با یک سم خاص، جواب آزمایش آلودگی این محصوالت را منفی اعالم کند.به گزارش فارس، محمد حسن 
آصفری با بیان اینکه در سال 1۳9۷ و 1۳9۸ چهار محموله کشتی کنجاله و ذرت توسط پشتیبانی دام جهاد کشاورزی 
وارد کشــور شده است، اظهار داشت: در همان سال بخشــی از این کاالها که از کشورهای مختلفی وارد شدند، توزیع 
شدند. برای توزیع این مواد باید چند مرحله آزمایش صورت بگیرد تا اگر احیاناً مشکالتی دارند وارد چرخه استفاده برای 
دام و طیور نشــوند.وی افزود: بخشــی از این مواد در بنادر باقی مانده است که متأسفانه به دلیل عدم نگهداری مناسب 
و بهداشتی، دچار کپک زدگی شده است. اخیراً گزارشی دریافت کرده بودم که سازمان ملی استاندارد دنبال این است 
که با وارد کردن یک سم خاصی، این مواد را وارد پروسه آزمایش و استفاده در داخل کشور کند.نماینده مردم اراک در 
مجلس درباره این سم توضیح داد: کسانی که معتاد هستند و قصد دارند در آزمایشگاه آزمایش بدهند، ماده خوراکی را 
اســتفاده می کنند تا جواب آزمایش آنها منفی شود. این سم نیز چنین عملکردی دارد. این سم در حقیقت سبب می 
شود کنجاله ها و ذرت های آلوده در لحظه آزمایش، نشانی از آلودگی در خود نداشته باشند.وی با هشدار نسبت به انجام 
چنین کاری توسط سازمان ملی استاندارد، تصریح کرد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مطمئناً نه تنها جلوی آن را خواهیم 
گرفت بلکه برخورد نیز خواهیم کرد که سازمان ملی استاندارد در بیانیه ای این موضوع را رد کرده است. سازمان ملی 
اســتاندارد ایران نیز در این رابطه اعالم کرد: با تمهیدات اتخاذ شــده در سازمان ملی استاندارد ایران تاکنون هیچ ذرت 
و کنجاله آلوده ای وارد کشور نشده و این سازمان همیشه خود را متعهد به حفظ ایمنی و سالمت مردم می داند و به 
عنوان یک سازمان حاکمیتی مقید به رعایت استانداردهای اجباری به ویژه در مورد مواد غذایی است.همچنین سازمان 
استاندارد خواسته تا اگر مستنداتی درباره ادعای مطرح شده وجود دارد، به این سازمان ارائه شود تا بررسی و پیگیری 

الزم در مورد آن صورت گیرد.

کاالهای وارداتی با ارز ۴۲00 تومانی بیشترین تورم را در 3 سال 
اخیر تجربه کردند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حدود ۶0 میلیارد دالر ارز ۴200 تومانی در طول سه سال اخیر صرف 
کاالهای گوناگونی شــده و جالب اینجاســت که این کاالها در بازار سه سال اخیر مشمول بیشترین تورم شده اند.به 
گزارش تسنیم، مدیر کل صنایع غیر فلزی وزارت صمت گفت: وزارت جهاد کشاورزی از مخالفان افزایش تولید کلین 
کلراید در داخل کشــور است.محسن صفدری در اســتودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: ابتدا حقوق 
ورودی کولین کلراید با توجه به اینکه هنوز برای دولت مســجل نشــده بود که کارخانه تولید کننده این محصول در 
اســتان گلستان می تواند تولید کننده واقعی باشــد و به لحاظ کمی و کیفی پاسخگوی نیاز به کشور باشد، ۵ درصد 
مصوب شــد و در کتاب مقررات جا گرفت تا اینکه شــرکت اعتراض کرد و درخواست افزایش ورودیه این محصول به 
بازار را داشت.او ادامه داد: ما با وزارت جهاد کشاورزی در سال 9۶ بار ها جلسات و گفتگو هایی را برای افزایش حجم 
ورود محصوالت کولین کلراید تولید داخل داشتیم و موضوع را در کمیته ماده یک مطرح کردیم و برغم حمایت ها و 
دفاع ما و همکاران بنده در کمیته، یکی از مخالفان اصلی این موضوع خود وزارت جهاد کشاورزی بود.صفدری افزود: 
افزایش حقوق ورودی به 1۵ درصد به خاطر اثری که در هزینه تولید محصوالت دامی داشت مورد اختالف قرار گرفت 
و پس از حدود دو سال پافشاری توانستیم ۵ درصد را به 1۵ درصد تبدیل کنیم و سال گذشته 1۵ را 2۶ درصد ارتقا 
دادیم و توانستیم تایید کمیته ماده یک را دریافت کنیم، اما متاسفانه همکاران وزارت جهاد کشاورزی مخالفت خود 
را اعالم کردند.محســن صفدری مدیر کل صنایع غیر فلزی وزارت صمت هم با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری 
مبنی بر حرام شرعی بودن واردات هرگونه کاالیی که امکان تولید داخل در آن وجود داشته باشد،گفت: ما در وزارت 
صنعت یک کارتابل فنی ایجاد کرده ایم اما از آنجا که تعرفه کولین کلراید سفارش و تایید و ثبت سفارش آن با وزارت 
جهاد کشــاورزی اســت من پیشــنهاد می دهم که این محصول را در کارتابل فنی وزارت صنعت قرار دهیم ،نقش و 
کاربرد این کارتابل این است که واردات باید با هماهنگی تولیدکنندگان  و با استعالم  انجمن تولید کنندگان صورت 

پذیرد، و البته ما موافق ممنوعیت واردات نیستیم.

رئیس کمیسیون صنایع ،معادن و مجلس شورای 
اسالمی: 

استفاده حداکثری از ظرفیت 
اصناف ضروریست

رئیس کمیسیون صنایع، معادن و مجلس شورای اسالمی 
گفت: اصناف مردمی ترین بخش اقتصادی کشور هستند 
و استفاده حداکثری از ظرفیت اصناف برای رفع مشکالت 
اقتصادی  ضروریســت.عزت اهلل اکبری تاالرپشــتی در 
نشست دیروز هیات رئیسه اتاق اصناف ایران که با حضور 
شــهباز حسن پور رئیس فراکســیون اصناف در مجلس 
شورای اسالمی، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران 
و دیگر اعضای هیات رئیســه اتاق اصنــاف ایران برگزار 
شــده بود، اظهار کرد: در نشست امروز مسائل، مشکالت 
و موانع حوزه جامعه صنفی کشــور مطرح شد و دیدگاه 
ما اینست که برای ایجاد تحول در بخش اقتصادی کشور 
نیاز است دولت از تصدی گری پرهیز کند و نقش هدایت 
و نظارتــی را اعمال کند و همچنین مســائلی که مربوط 
به حوزه اصناف اســت را به بخش اصناف واگذار کنند تا 
نتیجه مطلوبتری حاصل شود.وی با تاکید بر اینکه اصناف 
مردمی ترین بخش اقتصادی کشور هستند، تصریح کرد: 
اســتفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و بخش 
اصناف ضروریســت و امیدوار هستیم دولت آقای رئیسی 
که خود ایشــان نیز بر این مســاله تاکید دارند همکاری 
الزم را با بخش خصوصی و اصناف داشــته باشند.رئیس 
کمیسیون صنایع، معادن و مجلس شورای اسالمی اظهار 
کــرد: اینکه دولت بخواهد در حوزه توزیع کاال و مباحثی 
چون تعیین قیمت گوشــت، مرغ، تخم مرغ و… دخالت 
داشته باشد، اقدام ناموفقی است که در این دوره نیز شاهد 
آن بودیم و الزم است همه این امور به بخش خصوصی و 
اصناف سپرده شود و هر بخشی در حیطه و حوزه فعالیت 
تخصصی خود کار کند و دولت نیز حمایت های الزم را از 
بخش های زیر مجموعه خود داشته باشد و نقش نظارتی 
دولت پررنگ شــود.اکبری تاالرپشتی افزود: اگر حداکثر 
استفاده را از ظرفیت بخش خصوصی، اصناف، ان جی او 
های صنعتی، تولیدی و معدنی و….داشــته باشیم ، قطعا 
مشکالتی که امروز شاهد آن هستیم را نخواهیم داشت و 
فعالیت های اقتصادی به شکل بهتری عمل خواهند کرد 

و از میزان مشکالت کاسته خواهد شد.

دادســتانی کل کشور به مســاله واگذاری 
معــادن ورود کــرده اســت و در این بین 
برخی معــادن همچون مهدی آباد که بعد 
از واگــذاری با تغییر وضعیــت از رویکرد 
اولیه خود منحرف شده مورد رصد دستگاه 
قضائی و کمیسیون صنعت و معدن مجلس 
شورای اسالمی قرار گرفته و موضوع تحقیق 
و تفخص مطرح شده تا ارزیابی شود آیا در 
این تغییرات و واگذاری ها وضعیت منافع 
ملی و سهامداران آسیب دیده است یا خیر؟
به گزارش خبرگــزاری موج، معدن دولتی 
ســرب و روی مهــدی آباد کــه پروانه آن 
متعلق به ایمیدرو اســت قرار بود ۵ ســال 
پیش با تشکیل یک کنسرسیوم تخصصی 
با همــکاری چنــد شــرکت ایرانی عضو 
کنسرســیوم، مواد اولیه مورد نیاز صنایع 
پاییــن دســتی را تامین کنــد، اما چند 
ماه بعــد از این موضــوع و زمانی که قرار 
بــود نتیجه واگذاری به ثمره بنشــیند، از 
حالت کنسرســیوم خارج و به یک شرکت 
خانوادگی تبدیل شــد. ایمیدرو به عنوان 
مالک معدن و نایب دولت، نسبت به تغییر 
رویه هیچ واکنشــی نشان نداده و در حالی 
که آقای نجمی نیا و شریکش شرکت مبین 
هم اکنــون 9۳ درصد معدن مهدی آباد را 
در اختیار گرفته و عمال برنامه های خود را 
خارج از طرح اولیه معدن پیش می برند و 
بیشتر این معدن به یک شرکت خانوادگی 
تبدیل شده و با اعالم افزایش سرمایه کالن 
از محل مطالبات غیر کارشناسی و ... ، سهام 
و مالکیت خود بر این معدن را افزایش داده 

اند.

ســهامداران به تغییــر وضعیت به 
کنسرسیوم اعتراض دارند 

در حال حاضر تعدادی از سهامداران اصلی 
کنسرســیوم نســبت به تغییر وضعیت به 
شرکت اعتراض دارند و حتی استاندار یزد 
هم اعالم کرده اســت که درخواست کتبی 
ســهامداران را به صورت رسمی با نماینده 
ایمیدرو در معدن مهدی آباد پیگیری می 
کند تا درصورتی که انحرافی در فعالیت و 
واگذاری معدن مهدی آباد رخ داده باشــد 

اصالح شــود. این موضوع در شرایطی رخ 
داده اســت که دادســتانی کل کشــور به 
واگــذاری های بدون حــد و حصر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ورود کرده و گمانه 
زنی ها حکایت از این دارد به زودی معادنی 
که با زدوبند واگذار شده اند به زودی سلب 

مالکیت خواهند شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در 
گفتگو با خبرنگار خبرگــزاری موج درباره 
واگذاری های عجیب وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در سال های اخیر و بروز تغییرات 
در ترکیب واگذاری معدن مهدی آباد، گفت: 
مساله کنونی که به صورت چالش به وجود 
آمده مشکلی است که معموال در ماه های 
پایانی همه دولت هــا رخ داده و واگذاری 
های گســترده در معادن را اجرا می کنند 
و برخــی از این واگذاری ها ممکن اســت 
مشکالتی داشته باشند، از این رو مجلس به 
دنبال طرح تحقیق و تفحص برای واگذاری 
معادن اســت و اگر این واگذاری به صورت 
عادالنه انجام نشــده باشــد و همه مردم 
نتوانسته باشــند در این مزایده ها شرکت 
کنند، کمیته معدنی مجلس ورود می کند.

الهویــری دهقانی دربــاره تغییر وضعیت 
معدن مهدی آباد از حالت کنسرســیوم به 
شرکت، افزود: به طور قطع اتفاقاتی که در 
معدن مهدی آباد رخ داده بیشــتر مربوط 
به روابط بین ســهامداران است و  در هفته 
آینده جلسه ای با  مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برگــزار خواهیم کرد و به 
مســائل واگذاری معادن و مســاله معدن 

مهدی آباد ورود خواهیم کرد و اجازه نمی 
دهیم حقوق مردم و سهامداران پایمال شود 
و اگر تخلفاتی رخ داده باشد حتما برخورد 

می شود.

مهــدی آبــاد در مزایــده به یک 
کنسرسیوم واگذار شده

محمود گوهرین عضو کنسرســیوم معدن 
مهدی آباد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 
موج با اشاره به اینکه در حال حاضر سهم 
ما در این معــدن از ده درصد به دو درصد 
کاهش یافته اســت، گفت: بــه طور قطع 
وقتی این پروژه ۴0 ســال راکد مانده و ما 
تیم متخصص و ســرمایه کافــی برای راه 
اندازی آن نداشــته یم چــاره ای جز این 
نبود که ما بخشــی از ســهام را به فردی 
واگذار کنیم که سرمایه دارد و مدعی است 
که بهره بــرداری از این معدن را به نتیجه 
می رساند و در شــرایط کنونی هم معدن 
فعالیت خود را انجام می دهد.او در پاســخ 
به سوالی درباره اعتراض برخی سهامداران 
کنسرسیوم به تغییر وضعیت و نوع فعالیت 
معدن مهدی آباد گفت: ســهامدارانی که 
سهم خود را واگذار کردند به این دلیل بود 
که آنها هم ســرمایه کافی برای مشارکت 
در طــرح های معدن نداشــتند و از طرف 
دیگر از همان ابتدای مشــارکت در معدن 
مهدی آباد برنامه این بود که بعد از دو سال 
فرآوری در این معدن دنبال شــود، تصریح 
کرد: در شرایط کنونی این معدن به دنبال 
بهره برداری و فرآوری است.در حال حاضر 

مساله این اســت که معدن مهدی آباد در 
مزایده به یک کنسرســیوم واگذار شده اما 
هم اکنون به صورت شرکت با مالکیت یک 
خانــواده اداره می شــود و حرف و حدیث 
های زیادی درباره شــرکت وجــود دارد، 
زیرا میزان بدهی شــرکت قبــال کمتر از 
هزار میلیارد تومان اعالم شــده بود و االن 
به یکبــاره میزان بدهی های آن را بیش از 
چهار هــزار میلیارد تومان عنوان کرده اند، 
یعنــی به یکباره میــزان بدهی ها افزایش 
یافتــه در حالی که این معــدن بزرگترین 
معدن ســرب و روی خاورمیانه اســت و با 
توجه به وضعیت قیمــت این محصول در 
بازار جهانی که در سال های اخیر به شدت 
رشد قیمت داشته باید سودساز ترین معدن 
کشــور می بود. در حال حاضر بسیاری از 
فعاالن معدنی معتقدند که اگر بار دیگر به 
قالب کنسرسیوم برگردد مشکالت برطرف 
می شود، هرچند این اتفاقی که در واگذاری 
رخ داده از نظر حقوقی قابل بررســی است 
و دستگاه های نظارتی باید به این موضوع 
ورود کنند که چطور یک معدن حاکمیتی 
به یک نفر واگذار می شود و آقای نجمی نیا 
چرا به دنبال تصاحب کامل این معدن است 
در حالی که باید با نگاه حاکمیتی و مطابق 
با منافع کشــور، فعالیت هــای این معدن 
سیاست گذاری می شد.حسن حسینقلی 
رئیس اتحادیه سرب و روی کشور در گفتگو 
با خبرنگار خبرگزاری موج اعالم کرده است 
که آقای نجمی نیا سهادار عمده حاضر این 
شرکت پروژه بدون صالحدید بقیه اعضای 
کنسرسیوم طرح باطله برداری را با هزینه 
سنگینی شروع کرده بود و چون سهامداران 
این کار را قبول نداشــتند ســهام آنها را 
تصاحب و همین مســاله سیاست گذاری 
در این معدن را به چالش کشــیده است. 
در واقع مدیران کنونی، همه ســهامداران 
را از دور خــارج و خودشــان همــه کاره 
شدند. بنابراین در شرایط کنونی، ایمیدرو 
باید ترکیب را به حالت اولیه شــکل گیری 
کنسرسیوم برگرداند.همچنین چندی پیش 
یوسف مرادلو، رییس انجمن تولیدکنندگان 
سرب و روی ایران درباره معدن مهدی آباد 
گفته بود متاسفانه این کنسرسیوم تبدیل 
به شرکتی فامیلی شده واعضای تخصصی 
کنسرسیوم کلک خورده وحذف شده اند و 
دولت باید مطالعه کند و ببیند اهداف اولیه 
این واگذاری چه بود و چه شــد! حاال باید 
دید که دولت و دســتگاه های نظارتی چه 

تصمیمی در قبال این معدن می گیرند.

تحقیق و تفحص مجلس برای رسیدگی به معادن واگذار شده 

 برخورد در صورت مغایرت تغییر وضعیت
 معدن مهدی آباد با منافع ملی

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، تبدیل وضعیت کلیه ایثارگران را آغاز کرده است
مراحل تبدیل وضعیت ۳۴ نفر از جامعه شاهد و ایثارگر شاغل در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به صورت جدی آغاز شده است.به گزارش روابط عمومی 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، عطا ناوکی مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران هرمزگان، یکشــنبه 20 تیر در نشست با حسن 
خلج طهرانی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات به موقع این مجموعه در راستای اجرای قانون تبدیل وضعیت 
ایثارگران، گفت: برخالف بعضی از دستگاه های اجرایی که با توجیه های مختلف بخشنامه ابالغ شده را اجرا نمی کنند، خوشبختانه همکاری و تعامل سازنده 
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در تبدیل وضعیت کلیه ایثارگران شاغل خود، قابل تحسین است.وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین بنیاد و منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس در ماه های گذشته، عنوان کرد: با توجه به اینکه براساس نیاز صنایع استان، تنی چند از فرزندان شاهد و ایثارگر در رشته های فنی 
توسط بنیاد معرفی شدند که هم اکنون در مرحله مصاحبه هستند، انتظار می رود همکاری ها تداوم بیشتری داشته باشد.حسن خلج طهرانی مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس نیز خدمت به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران را سعادت بزرگی دانست و گفت: خدا را شاکریم که این افتخار را نصیب ما کرد.
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ردپای استقراض دولت در کاهش سود بین بانکیگزیده خبر
با توجه به اینکه نرخ ســود در بازار بین بانکی پس از گذشت 
۹ ماه به زیر ۱۸ درصد رســیده است، یک تحلیلگر اقتصادی 
دلیل روند کاهشی این نرخ بهره را در برداشت دولت از تنخواه 
و منابــع بانک مرکزی برای تامین کســری بودجه می داند و 
معتقد اســت که این امــر برای اقتصاد تهدیــدی در جهت 
افزایش پایه پولی و نقدینگی به شمار می رود که بانک مرکزی 
باید مانع آن شــود. به گزارش ایسنا، نرخ بهره بین بانکی به 
عنوان یکــی از انواع نرخ های بهره در بــازار پول به نرخ های 
ســود یا بهره در ســایر بازارها جهت می دهد که در واقع این 
نرخ، قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که آن ها در پایان دوره 
مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کســری ذخایر 
می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی 
اســتقراض می کنند.این نرخ بعد از ۹ ماه در حال حاضر زیر 
۱۸ درصد قرار گرفته و به سطح ۱۷.۹۵ درصد رسیده است. 
این در حالی اســت که  سود بین بانکی در سال گذشته روند 
متفاوتی را طی کرد؛ در ابتدای ســال و در ســه ماه اول، نرخ 
سود بین بانکی روندی کاهشی داشت به طوری که در خردادماه 
این نرخ به هشت درصد نیز رسید.از این ماه تا آبان، سود بین 
بانکــی روند متفاوتی را در پیش گرفت و صعودی شــد. این 
روند صعودی تا به آنجا پیش رفت که در آبان ماه، نرخ ســود 
در بازار بین بانکی از نرخ ســقف کریدور نیز بیشــتر شد و به 
بیش از ۲۲ درصد رســید. از آبان ماه اما دوباره روند سود بین 
بانکی تغییر کرد و کاهشی شد. از آذرماه سال گذشته تا اوایل 
خردادماه ســال جاری نرخ سود بین بانکی در محدوده ۱۹ تا 
۲۰ درصد تثبیت شــده بود تا آنکه از اردیبهشت مجدد روند 

کاهشی شروع شد.

کاهش سود بین بانکی از کجا آب می خورد؟ 
در این زمینه، کامران ندری - یک کارشناس اقتصادی - در 
گفت وگو با ایســنا، به بررسی علل و تاثیر کاهش نرخ بهره 
بین بانکی پرداخت و گفت: دلیل اصلی کاهش نرخ ســود 
در بازار بین بانکی برداشــت دولت از تنخواه است، زیرا در 
پــی این امر پایه پولی و ذخایر بانــک مرکزی در بازار بین 
بانکی زیاد می شود که روند نرخ سود را در این بازار کاهشی 

می کند. وی افزود: با توجه روند افزایشی نرخ تورم در کشور، 
دلیلی وجود ندارد تا بانک مرکزی به این کاهش نرخ  سود 
در بازار بین بانکی اجازه دهد زیرا، این روند کاهشی در بلند 
مــدت افزایش قیمت ها در تمام بازارها را به ارمغان می آورد 
که افزایش قیمت ها در بازارهای دارایی و ســهام زودتر رخ 
می دهد و ســپس در بازار کاال و خدمات نیز افزایش قیمت 

خواهیم داشت. 

کاهش بهره بین بانکی؛ تهدید یا فرصت؟ 
این کارشــناس اقتصــادی با بیان اینکــه کاهش یک تا دو 
درصــدی نرخ بهره بیــن بانکی تاثیر قابــل توجهی ندارد، 
ادامه داد: اما در شرایط تورمی فعلی باید جلوی این کاهش 
گرفته شــود، زیرا یک تهدید است که نشان دهنده افزایش 
پایه پولی و نقدینگی اســت.طبق گفته ندری، کاهش نرخ 
بهره بین بانکی در شرایط رکود طبیعی و مناسب بود اما در 
شرایط فعلی حاکی از آن است که دولت برای جبران کسری 
بودجه خود به منابع بانک مرکزی دست درازی می کند. در 
ادامــه وی با تاکید براینکه پایین آمدن نرخ بهره بین بانکی 
سیاســت انبساطی اســت که قیمت در همه بازارها را نه به 
صورت همزمان افزایش می دهــد، گفت: کاهش فعلی نرخ 
بهره در بازار بین بانکی آنچنان قابل مالحظه نیســت که بر 
بازار سرمایه و تشدید قیمت ها در آن تاثیر بگذارد. بنابراین، 
در حالی کارشناســان معتقدند که عامل اصلی نرخ سود در 
بازار بین بانکی اســتقراض دولــت از بانک مرکزی در قالب 
برداشــت از تنخواه اســت که آخرین آمارها از وضعیت پایه 
پولــی به عنوان متغیری اصلی در تغییرات نقدینگی، بیانگر 
این اســت که پایه پولی در پایان اردیبهشت با شش درصد 
افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد 
تومان رسیده که این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی سابقه 
بوده و رشــد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشــت 
حدود ۳۰.۶ درصد است.در این زمینه بانک مرکزی، افزایش 
چشــمگیر پایه پولی در اردیبهشــت ماه را ناشی از افزایش 
سقف حســاب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه 

سال ۱۴۰۰ اعالم کرده است.

به پاس جانفشانی های کادر درمان بیمارستانی کشور: 
اعطای تسهیالت یکهزار میلیاردی بدون ضامن 
اهداف طرح »حمایت از فرشتگان سالمت« بانک آینده که از اسفند ۱۳۹۹، 
با هدف قدردانی از تالش ها و زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با همه گیری 
بیماری کرونا و در قالب اعطای تسهیالت خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه برای 
کادر درمانی کشور اختصاص یافت، محقق شد.بانک آینده در کوتاه ترین زمان 
ممکن با توجه به پراکندگی بیمارســتان  ها در ســطح کشور و در بازه زمانی 
ســه ماهه امسال و با ســاده ترین فرایند ممکن، با مراجعه همکاران بانک به 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی در مجموع مبلغ ۱۰ )ده( هزار میلیارد ریال به 
۵۰ )پنجاه( هزار نفر از کادر درمانی بیش از ۲۵۰ بیمارستان دولتی و خصوصی 
درگیر بیماری کرونا، این تســهیالت را پرداخت کرد.این تسهیالت، با شرایط 
بســیار آسان )بدون اخذ ضامن( و با نرخ پایین تر از نرخ  سود مصوب شورای 
پول و اعتبار برای اعطای تســهیالت، در ســریع ترین زمان ممکن در اختیار 
مدافعان و زحمت کشان خط نخست مبارزه با بیماری کرونا در بیمارستان ها 
پرداخت شد.کشور و قدردانی از زحمات مجاهدانه و فداکاری های این عزیزان 
در شــرایط ویژه کرونا، نسبت به پرداخت تســهیالت سهل و آسان در قالب 
ایــن طرح، بدون حضــور کادر درمان و ایجاد ازدحام غیــر ضروری، رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و هم چنین رعایت شان و منزلت این قشر پرتالش و 
فداکار، اقدام نمود.با توجه به سهولت اعطای این تسهیالت و نرخ مطلوب آن 
برای کادر درمانی از جمله پزشکان، پرستاران و سایر خدمت گزاران فعال در 
مراکز درمانی، طرح »حمایت از فرشتگان سالمت«، با استقبال گسترده ای از 

سوی این عزیزان مواجه شد. 

دکتر صالح آبادی در نشست خبری اعالم کرد:
ارائه 2.8 میلیارد دالر خدمات ارزی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد که تسهیالت اعطایی این بانک 
در ســال ۹۹ به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید که رشدی ۵۲ درصدی 
را نسبت به سال قبل از آن داشته است.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، علی صالح آبادی که صبح امروز )یکشنبه( و در نشستی خبری 
که به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس بانک توسعه صادرات به صورت وبینار 
برگزار شد، با گرامیداشت حماسه ۲۸ خرداد و برگزاری انتخابات سیزدهمین 
دوره ریاســت جمهوری، گفت: تسهیالت اعطایی ما از ۸هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان در ســال ۹۸ به حدود ۱۳هزار میلیارد تومان در ســال ۹۹ رسید که 
رشــدی ۵۲ درصدی را نشان می دهد.وی با بیان اینکه اعطای تسهیالت این 
بانک به شرکت های کوچک و متوسط در سال ۹۹ رشدی ۱۰۷ درصدی را به 
ثبت رســانده است، اعالم کرد: بنگاه های کوچک و متوسط حجم اشتغالزایی 
بیشــتری نسبت به بنگاه های بزرگ دارند لذا تسهیالت اعطایی بانک توسعه 
صادرات به این شرکت ها از ۸۱۳ میلیارد تومان در سال ۹۸ به یک هزار و ۶۸۵ 
میلیارد تومان در سال گذشته رسید.صالح آبادی با تاکید بر اینکه نظر هیات 
مدیره بانک توسعه صادرات افزایش تسهیالت اعطایی به شرکت های فعال در 
حوزه دانش بنیان است، اظهار داشت: در سال ۹۹ تسهیالت پرداختی به این 
حوزه با ۱۴ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به ۲۱۱ میلیارد تومان رسید 
هرچند که انتظار ما این بود که این رقم ۴۰۰ میلیارد تومان باشد.مدیرعامل 
بانک توسعه صادرات نرخ سود تسهیالت اعطایی به شرکت های دانش بنیان 
را ۱۲ درصد اعالم کرد و توضیح داد این شرکت ها برای اخذ تسهیالت از این 
بانک باید از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی نامه برای 

اخذ تسهیالت داشته باشند.

تفاهم نامه ساخت 57 هزار واحد مسکونی 
بین بانک مسکن و ارتش امضا شد

تفاهم نامه همکاری بانک مســکن و ارتش جمهوری اسالمی ایران به منظور 
تامین مالی ســاخت ۵۷ هزار واحد مسکونی ســازمانی امضا شد.به گزارش 
خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، مراسم انعقاد تفاهم نامه اعطای 
تسهیالت ســاخت مسکن بین بانک مسکن و ارتش جمهوری اسالمی ایران 
توســط مدیرعامل بانک مســکن و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری 
اســالمی ایران به امضا رســید.در این مراســم که با حضور مدیران ارشد دو 
ارگان برگزار شد، تفاهم نامه ســاخت ۵۷ هزار واحد مسکونی رسما اجرایی 
شد.مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه طبق اساسنامه، تامین مالی مسکن 
اقشــار میان درآمدی جامعه وظیفه ذاتی بانک مسکن است، گفت: از طرف 
خود و مدیران بانک مســکن اعالم می کنم تــالش می کنیم در حد امکان 
محدودیت ها و موانع در جهت تســهیل اجرای تفاهم نامه برداشته شود.وی 
همچنین گفت: در حالی که بانک مسکن طبق قانون مصوب مجلس مکلف به 
تامین مالی ساالنه ۲۲۰ هزار واحد مسکونی از یک میلیون واحد مورد نیاز در 
کشــور شده اما ما این آمادگی را اعالم می کنیم که ساالنه تامین مالی ۵۰۰ 

هزار واحد مسکونی را بر عهده بگیریم.

بهره برداری از پروژه  های هولدینگ میدکو؛ 
تکمیل چرخه تولیدات معدنی کشور با 

افتتاح 5پروژه بزرگ ملی
 آیین بهره برداری از ۵طرح  بزرگ ملی متعلق به هولدینگ میدکو از هولدینگ های 
مجموعه بانک پاســارگاد؛ فوالد زرند ایرانیان با ظرفیت ۱.۷میلیون تن شمش 
فوالدی، کاتد مس شــهربابک به ظرفیت ۵۰هزار تن به روش بایو تانک لیچینگ 
برای نخستین بار در دنیا، تجهیز ناوگان عملیات معدنی با ظرفیت ۱۰۰میلیون 
تن در ســال، مجتمع تولید آهک و دولومیت با ظرفیت ۴۰۰هزار تن در سال و 
واحد خنک سازی کک متالورژی به روش خشک با ظرفیت ۸۰۰هزار تن در سال 
برای نخستین بار در کشور در مجموع با ارزش ۴۰هزار میلیارد تومان با حضور 
رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مســئولین استانی و مدیران عامل 
بانک پاسارگاد و هولدینگ میدکو در روز پنج شنبه مورخ ۱۷تیر۱۴۰۰ بصورت 
ویدئو کنفرانسی برگزار شد.در این مراسم رئیس جمهور حجت االسالم روحانی 
ســخنانی را ایراد فرمودند، متن کامل سخنان ایشــان به  این شرح است:بسیار 
خوشــحالیم که طرح ها و برنامه های پنج شــنبه های افتتاح از آغاز سال ۱۳۹۹ 
تاکنــون به طور منظم ادامه پیدا کرده و امروز هفتاد و نهمین افتتاح اســت و 
ان شاء اهلل در هفته های پیش رو هم ادامه خواهد یافت و تا آخرین فرصتی که در 
این دولت داریم طرح های مهمی که آماده می شــود آنها را افتتاح خواهیم کرد.

افتتاح این طرح ها یک معنا و مفهوم بسیار مهمی برای دوستان و دشمنان دارد 
برای دوســتان این پیام را دارد که ملت بزرگ ایران با استعدادش و شرکت های 
دانش بنیان، بانک ها و ســرمایه گذاری و بورس و حضور مردم و استفاده بهینه و 
درســت از همه امکانات کشور و تکنولوژی های مهم قادر است در شرایط جنگ 
اقتصــادی تولید و جهش تولیــد را به پیش براند و هر روز و هر هفته شــاهد 

افتتاح های بسیار مهم در کشور باشیم.

رییس کمیسیون اصل نود مجلس خبر داد؛
احضار وزیر اقتصاد به مجلس به دلیل حواشی ادغام بانک  ها

نصراله پژمان فر، وزیر اقتصاد را به دلیل حواشــی و گزارش های بانک های ادغامی در بانک ســپه به مجلس فراخواند.به گزارش فارس، نصراله پژمان فر رییس کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس، وزیر اقتصاد را به دلیل گزارش ها و شکایات مربوط به ادغام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیروی های مسلح در بانک سپه به مجلس فراخواند.در این نامه به فرهاد 
دژپسند وزیر اقتصاد آمده است:  با احترام، پیرو گزارش های واصله و شکایات مطروحه پیرامون عملکرد آن وزارتخانه در مورد ادغام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیروهای 
مسلح در بانک سپه، بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود برای ارائه توضیحات پیرامون محورها و ابهامات زیر در نشستی که به همین منظور روز سه شنبه مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ 

ساعت ۱۶ در محل این کمیسیون برگزار می شود به همراه مدیران ذیربط حضور به هم رسانید.

تغییر سرنوشت دامنه نوسان روی میز 
سازمان بورس

دامنه فراز و نشــیب بازار ســرمایه طی یک سال گذشته به دامنه 
نوسان هم کشیده و تغییراتی زیادی در این حوزه اعمال شد. البته به 
نظر میرسد پرونده تغییرات دامنه نوسان همچنان بسته نشده است 
و رئیس سازمان بورس و اراق بهادار از طرح مطالعاتی در این مورد 
خبر داده اســت.به گزارش ایسنا، دامنه نوسان همواره یکی از مهم 
ترین ســرفصل های بازار سرمایه، مخصوصا طی یک سال گذشته 
بوده اســت. اینکه میزان دامنه نوسان چقدر باشد و اینکه اصال باید 
در بازار سرمایه دامنه نوسان وجود داشته باشد یا خیر همواره محل 
بحث کارشناسان بوده است و بسیاری از صاحب نظران بازار سرمایه 
نیز بر این باورند که برای بهبود روند معامالت بورس باید به سمت 
افزایش دامنه نوســان و در نهایت حذف کامل آن حرکت کرد، زیرا 
روندهای هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوسان، باعث انحراف 
بیشــتر معامالت بورس می شود.دامنه نوسان در بازار سرمایه از ۲۵ 
بهمن  سال گذشــته از مثبت و منفی پنج به مثبت شش و منفی 
دو تغییر کرد؛ تصمیمی که توســط شورای عالی بورس و با هدف 
تعادل بخشی به این بازار گرفته شد.البته عمر این تصمیم حدود سه 
ماه بود و دامنه نوسان از ابتدای اردیبهشت به مثبت شش و منفی 
سه افزایش یافت و در نهایت از  ۲۵ اردیبهشت دوباره دامنه نوسان 
قیمت همه شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس ، متقارن و در 
محدوده مثبت و منفی پنج درصدی داد و ســتد شد.در این راستا، 
محمدعلی دهقان دهنوی در ۲۷ فروردین ماه ســال جاری اعالم 
کرده بود که »از نظر من بازار خوب بازاری است که یا دامنه نوسان 
نداشته باشد یا دامنه آن گسترده باشد.« صحبتی که انتظار حذف 
دامنه نوســان را بین اهالی بازار ایجاد کرد.بر این اساس، دهقان در 
گفت و گو با ایســنا، درمورد آخرین وضعیت حذف دامنه نوســان 
توضیح داد: یک طرح مطالعاتی درمورد دامنه نوســان ایجاد شده 
است و سعی کردیم مدل کانلی داشته باشیم. البته نتیجه آن هنوز 
مشخص نیســت  و زمانی که مدل کامل شود، اعالم خواهیم کرد.
دهقان درمورد زمان به نتیجه رســیدن طرح مذکور توضیحی ارائه 
نکرد و باید دید آیا این طرح در دولت فعلی به سرانجام می رسد یا 

موضوع دامنه نوسان به دولت بعد کشیده خواهد شد.

اهم اقدامات و دستاوردهای امور 
استانها و بازاریابی پست بانک ایران 

درسه ماهه اول 1400
علیرضا واحدپور مدیر امور اســتانها و بازاریابی پست بانک ایران با 
تشــریح اقدامات و دستاوردهای ادارات کل بازاریابی و توسعه بازار، 
بانکداری خرد و امور باجه ها و امور شــعب در ســه ماهه اول سال 
۱۴۰۰ گفت: اقدامات و دســتاوردهای اداره بازاریابی و توسعه بازار 
به دو بخش گزارش اقدامات و رویدادهای مهم نمایشگاه اینوتکس 
۲۰۲۱ و عملکرد خدمات کارت اعتباری الماس تقســیم می شود.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، وی افزود: بر این اساس 
اقدامــات اداره کل مذکــور در بخش اقدامــات و رویدادهای مهم 
نمایشــگاه اینوتکس ۲۰۲۱ که در خردادماه سالجاری برگزار شد، 
بازاریابی از شــرکت های حاضر در این رویداد در راســتای معرفی 
پســت بانک، بازاریابی و انتخاب شرکت ها و تیم های حاضر جهت 
ارائه مدل کســب و کار و محصوالت در غرفه پست بانک و ارزیابی 
توســط کارگروه نوآوران  قابل ذکر اســت.مدیر امور استانها اظهار 
داشت: برگزاری نشست و مذاکره با نمایندگان شرکت ها، مراجعه 
کنندگان و مشــتریان، برگزاری جلسات بررسی محصوالت و مدل 
کسب و کار شرکت های انتخاب شده در کارگروه نوآوران، برگزاری 
پنــج دوره ترویج و آموزش معرفی خدمــات بانکداری باز بصورت 
حضوری و پخش عمومی در اینستاگرام پست بانک ایران، برگزاری 
یک دوره ترویج و معرفی مدل های رایج ارائه تسهیالت به مشتریان 
حقیقی و حقوقی بصورت حضوری و پخش عمومی در اینستاگرام 
توســط اداره کل بازاریابی و توسعه بازار و امضای تفاهم نامه های 
همکاری با معاونت علمی ریاســت جمهوری و شرکت دیجی کاال 
و دیجی پی از دیگر اقدامات صورت گرفته در نمایشــگاه اینوتکس 

بوده است.

یکی از پدیده هایی که عامل بروز فساد 
و رانت جویی در نظام بانکی کشورمان 
اســت، جابه جایی افراد بین نهادهای 
دولتی و خصوصی است که با توجه به 
نزدیک شــدن به موعد انتخاب رئیس 
کل جدید بانــک مرکزی این موضوع 
اما این  اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
موضوع چگونه بستر فســاد را فراهم 
می کند؟ اقتصادآنالیــن- صبا نوبری؛ 
در یک ســاختار خاص، ممکن است 
در مواقعــی یــک فرد، گــروه یا نهاد 
در شــرایطی قرار بگیــرد که به یک 
دوراهــی میان انتخــاب وظایف خود 
و یا منافع شــخص یــا گروهی خاص 
می رسد. به این شرایط تعارض منافع 
از موقیت هایی که  گفته می شود.یکی 
در آن چنین شــرایطی پیش می آید، 
زمانی اســت که فردی بیــن نهادها 
و خصوصی  دولتــی  و ســازمان های 
جابه جا می شــود. آن فــرد که زمانی 
در یک نهاد دولتی به عنوان بخشــی 
از یک ساختار نظارتی و تدوین کننده 
مقررات و آیین نامه ها حضور داشته و 
روابط خاصی با نهادها، گروه ها و افراد 
دیگر ایجاد کرده است، حال به بخش 
خصوصی بازگشــته و بــا اطالعات و 
روابطی کــه از دوران حضور خود در 
مشاغل دولتی ایجاد کرده است منافع 
درحال حاضر  کــه  خصوصــی  بخش 
در آن مشــغول به کار اســت را پیش 

می برد.گاهی هم افــراد پس از اینکه 
ســال ها در بخش خصوصــی فعالیت 
کردنــد در بخش دولتی مشــغول به 
کار می شــوند و ســعی می کننــد در 
اتخاذ تصمیماتشــان منافع بخش های 
خصوصــی و افــراد نزدیــک به خود 
را در اولویــت قرار دهنــد و از انجایی 
کــه می دانند در شــغل دولتی فعلی 
ماندگار نیســتند و قرار اســت روزی 
باز به بخش خصوصی بازگردند سعی 
می کنند تصمیماتــی اتخاد کنند که 
پس از بازگشــت بــه آن حوزه مانعی 
در برابر اقداماتشــان ایجاد نشود.این 
پدیده در اصطــالح درب های گردان 
نــام دارد و به جابه جایــی افراد میان 
گفته  و خصوصی  دولتــی  بخش های 
می شــود و به تعارض منافع و فســاد 
این جابه جایــی می پردازد. از  حاصل 

معمــوال در جهان، حوزه هــای مالی، 
ســالمت و انرژی بیشترین محل برای 
بروز این پدیده هســتند؛ اما در ایران 
درب های گــردان در حوزه های مالی 
و به ویژه بانکی بیشــتر رخ می دهد.در 
حوزه بانکی، بانک مرکزی در راس امور 
قرار دارد و به عنوان یک نهاد نظارتی 
و تدویــن مقررات عمــل می کند. اما 
معموال افرادی کــه در راس این نهاد 
به عنــوان رئیس کل و یا هیات عامل 
مشــغول به فعالیت می شوند، پیش از 
آن در بانک هــا و بخش های خصوصی 

کار می کردند و پس از انجام شغلشان 
هم به همین بخش ها بازمی گردند که 
این موضوع بســتر فساد و رانت جویی 
را فراهم خواهــد کرد.معموال می توان 
سه نوع ارتباط بین یک بخش نظارتی 
و یــک بخــش خصوصی را نــام برد؛ 
یک مدل که بیشــترین قابلیت رصد 
شــدن را دارد، ارتباط رسمی افراد با 
بخش های خصوصــی در زمان تصدی 
یک شــغل در نهــاد نظارتــی دولتی 
اســت، مانند ســهامداری شرکت های 
خصوصی و تصدی ســمت موظفی و 
غیرموظفی در هیات مدیره یک بخش 
خصوصی، نوع دیگر ارتباط غیررسمی 
با یــک نهاد خصوصی در زمان تصدی 
شغل دولتی است که در قالب مشاوره 
یــا درنظر گرفتن مصالح آن شــرکت 
خصوصی در تصمیمات نظارتی اســت 
و نوع ســوم آن هم فعالیــت در یک 
شرکت خصوصی قبل یا بعد از مشغول 
شدن به کار در یک نهاد دولتی است.

نوع اول، تنها شــکل ارتباط است که 
از  برای جلوگیری  ســخت گیری هایی 
آن از طریق ممنوعیت داشــتن بیش 
از یک شــغل، صورت گرفته است اما 
انواع دیگــر ارتباط، خصوصا مورد آخر 
که بســیار فسادزاســت مغفول مانده 
است.در کشور ما کسانی که به عنوان 
رئیس کل بانک مرکزی یا مدیران ارشد 
آن مشغول به کار شــدند پیش از ان 

در بانــک کرده بودنــد و پس از اتمام 
کارشــان هم باز به بانک ها بازگشتند. 
این طبیعی است که در زمان کار خود 
در بانک  مرکــزی از اتخاذ تصمیماتی 
که به ضرر بانک های خصوصی باشــد 
خودداری کنند و یا از رانت ها و روابط 
اســتفاده کنند.برای حل چنین  خود 
فراهم  نظارتی  باید سازوکار  مشکالتی 
شود تا از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری 
شــود ولی به طور مشــخص در حوزه 
بانک باید توجــه کرد که لزومی ندارد 
کســی که به ریاست کل بانک مرکزی 
منصوب می شــود حتمــا از بدنه نظام 
زیرا موضوعاتی  باشد،  بانکداری کشور 
کــه بانک مرکزی با آنها درگیر اســت 
عموما از جنس اقتصاد کالن هستند و 
به فردی اقتصاددان برای حل آنها نیاز 
اســت.اما موضوع دیگری که برای حل 
این مشکل می تواند در دستور کار قرار 
گیرد آن اســت که افراد پس از اتمام 
فعالیت خود در نهادهای دولتی، برای 
اجازه  دریافت حقوق،  چندسال ضمن 
فعالیت در بخش خصوصی را نداشــته 
باشــند تا بالفاصله پــس از اتمام کار 
خود و داشــتن ارتباطــات و اطالعات 
نتوانند وارد این بخش شــده و از رانت 
اســتفاده کنند. این موضوع در قانون 
بانک مرکــزی که در دســت بررســی 
مجلس اســت نیز در نظر گرفته شده 
اســت و اینگونه می توان امید داشــت 
که دیگر شاهد فسادهایی از این دست 
حداقل در نظام بانکی کشور نخواهیم 

بود.

وزنه  ای فسادزا در نظام بانکی کشور
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گزیده خبر

ترامپ:
  بایدن آمریکا را به لبه نابودی 

کشانده است
رئیــس جمهور ســابق آمریــکا در یک 
ســخنرانی با حمله به دولت بایدن تاکید 
کرد که چپ های افراطی، سوسیالیست ها 
و مارکسیست ها را دوباره شکست خواهد 
داد.بــه گزارش فــارس، »دونالد ترامپ« 
رئیــس جمهور ســابق آمریــکا در یک 
سخنرانی در کنفرانس CPAC در داالس 
در جمــع هوادارانش گفت: با کمک همه 
شــما ما دوباره چپ افراطی، سوسیالیستها، مارکسیستها و تئوریسنهای نژادی 
را شکســت خواهیم داد. براســاس گزارش پایگاه خبری اسرائیل نشنال نیوز، 
وی افزود: ما دوباره مرزهــای آمریکا را امن خواهیم کرد و آزادی بیان و آزادی 
انتخابات را دوباره تضمین خواهیــم کرد و آمریکا را دوباره با عظمت می کنیم. 
ترامپ در ادامه سخنرانی خود که سراسر حمله به دولت جو بایدن بود افزود: شما 
هرگز از جنگیدن برای من دست نخواهید کشید و من نیز هرگز از جنگیدن برای 
شــما دست نخواهم کشید. رئیس جمهور سابق آمریکا با حمله به بایدن اضافه 
کرد، طی چند ماه گذشته جو بایدن کشور ما را به لبه نابودی کشانده است. ما 
هزاران جنایتکار را از کشورمان اخراج کردیم و 500 مایل دیوار مرزی ساختیم. 
اکنون دولت بایدن شــرایط مرزی را تغییر داده اســت و این موضوع به یکی از 
بزگترین فجایع تاریخ آمریکا تبدیل شده است. وی در ادامه ادعاهای خود درباره 
انتخابات ریاست جمهوری 2020 آن را یک انتخابات متقلبانه خواند و گفت: ما 
انتخابات را بردیم.ترامپ همچنین به سانسور شدید در آمریکا و قدرت شرکتهای 
تکنولوژیک در ایاالت متحده اشــاره و تاکید کرد که آنها سخت تالش کردند تا 
متمم اول قانون اساســی ما را نقض کنند. چپ افراطی و شــرکتهای بزرگ به 
آزادی بیان ما حمله کردند و این برخالف قانون اساســی و کامال غیرآمریکایی 
است. ترامپ پیش از این از نیت خود برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 

2024 خبر داده بود.

هدف سفر آتی الکاظمی به واشنگتن چیست؟
یک سیاســتمدار عراقی اعــالم کرد، 
هدف از ســفر قریب الوقوع نخســت 
وزیر این کشــور به واشــنگتن بستن 
پرونــده مذاکره درباره جــدول زمانی 
عقب نشــینی نیروهــای آمریکایی از 
عراق اســت.به گزارش ایســنا، به نقل 
از پایگاه شــفق نیوز، بهــاء االعرجی، 
سیاســتمدار عراقــی و معاون ســابق 
نخست وزیر اعالم کرد: هدف از سفر قریب الوقوع مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر عراق به آمریکا پایان دادن به پرونده مذاکره درباره جدول زمانی عقب 
نشــینی نیروهای آمریکایی در عراق و صدور تصمیمی در این باره اســت.
وی گفت: هرگونه تنشــی صدور این تصمیم را به تأخیر می اندازد. کسانی 
که شــعار اخراج اشغالگران را سر می دهند باید از نخست وزیر برای تحقق 
این خواسته ملی حمایت کنند.پیشتر گردان های سیدالشهداء، از گروه های 
شیعه در عراق از وجود میانجیگری هایی برای توقف تنش های نظامی علیه 
نیروهای آمریکایی خبر داد.کاظم الفرطوســی، سخنگوی گردان های سید 
الشهدا در گفت وگویی با خبرگزاری شفق نیوز عراق ضمن اعالم آغاز برخی 
میانجی گری های طرف های مختلف با هدف متوقف کردن تنش نظامی علیه 
نیروهای آمریکایی موجود در خاک عراق، اظهار کرد: مقاومت اسالمی عراق 
به شدت با هرگونه میانجی گری در خصوص توقف عملیات های نظامی علیه 
نیروهای آمریکایی مخالف است.الفرطوسی گفت: تنش نظامی علیه نیروهای 
آمریکایی با هدف بیرون کردن کامل نیروهای آمریکایی از سراسر خاک عراق 
آغاز شدند و بدون انجام این کار، هیچ آرامشی وجود نخواهد داشت و فشارها 
بر گروه های مقاومت اسالمی عراق هر چقدر هم ادامه یابند، این موضع گیری 
تند ما هرگز متوقف نخواهد شــد.وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( روز جمعه 
راه حل نظامی را برای پاسخ به حمالتی که علیه نیروهای این کشور در عراق 
انجام می شــوند، رد کرد.جنبش عصائب اهل الحق عراق نیز روز پنج شنبه 
تاکید کرد که گروه های مســلح شــیعه تمامی راهکارهای دیپلماتیک را با 
نیروهای آمریکایی مســتقر در عراق در پیش گرفتند و دیگر انتخابی به جز 
مقابله نظامی با آمریکا ندارند.پارلمان عراق پنجم ژانویه سال گذشته طرحی 
را تصویــب کرد که به موجب آن دولت مرکــزی برای بیرون کردن تمامی 

نیروهای خارجی از خاک این کشور تالش کند.

تماس تلفنی ظریف با »بورل« درباره 
اظهارات نخست وزیر اسلوونی

وزیر امور خارجه کشــورمان در تماس تلفنی با نماینده عالی سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، خوستار روشن شــدن موضع اتحادیه اروپا در خصوص اظهارات 
اخیر نخســت وزیر اسلوونی شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور 
خارجه، در پی حضور و گزافه گویی های روز گذشــته نخست وزیر اسلوونی در 
گردهمایی مجازی گروهک تروریســتی نفاق، با عنایت به اینکه این کشور در 
حال حاضر عهده دار ریاســت دوره ای اتحادیه اروپا اســت، محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز در تماس تلفنی با جوزپ بورل، نماینده 
عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن محکوم کردن اقدام غیر قابل قبول 
نخست وزیر اسلوونی، خواستار روشن شدن موضع اتحادیه اروپا در این خصوص 
شد.نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ ضمن ابراز تأسف، تأکید کرد 
که سخنان نخست وزیر اسلوونی و آنچه در گردهمایی عنوان شده به هیچ وجه 
موضع اتحادیه اروپا در قبال روابط با جمهوری اسالمی ایران نیست.وی افزود: 
مواضع اتحادیه اروپا در ســطح ســران تنها توسط رئیس شورا و در سطح وزرا 
تنها توســط نماینده عالی بیان می شود و سخنان نخست وزیر اسلوونی به هیچ 
روی در ظرفیت اتحادیه اروپا عنوان نشده است.قابل ذکر است که امروز سفیر 
اسلوونی در تهران نیز به وزارت امور خارجه احضار و ضمن ابالغ اعتراض شدید 
کشورمان به وی، درخواست شد تا دولت اسلوونی هر چه سریع تر در این رابطه 
توضیح دهد و جمهوری اسالمی ایران متعاقباً واکنش الزم را اتخاذ خواهد کرد.

آخرین تحوالت افغانستان؛ 
دست به دست شدن شهرستان ها

 نبردها بین نیروهای دولتی افغانســتان و گروه طالبان در مناطق مختلف این 
کشور ادامه دارد و طی 24 ساعت گذشته دولت افغانستان مدعی شده است که 
پنج شهرستان را از طالبان پس گرفته و طالبان نیز گفته اند که ۳ شهرستان 
در اســتان غور را تصرف کرده اند.به گزارش ایرنا، در ادامه نبرد بین نیروهای 
دولتی افغانســتان و گروه طالبان، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد 
که شهرستان علی آباد در قندوز، یفتل پایین در بدخشان، ادرسکن در هرات و 
ارغنداب در قندهار را از طالبان پس گرفته اند.اجمل عمر شینواری، سخنگوی 
نهادهای امنیتی افغانســتان همچنین مدعی شــده است که طی 24 ساعت 
گذشــته در حمالت هوایی و زمینی ارتش یکهــزار و ۱۷۷ تن از افراد طالبان 
کشــته و ۶5۱ تن دیگر زخمی شــدند.در جناح مقابل گروه طالبان از تصرف 
۳ شهرستان اســتان غور خبر داده اند.جنگ همچنین در استان های غزنی، 
قندهار، تخار، بدخشان، هرات، فاریاب، بغالن، قندوز، بادغیس،جوزجان، میدان 
وردک و هلمند ادامه دارد.در اســتان فراه گروه طالبان بر مرکز اســتان حمله 
کردند اما دولت افغانســتان گفته اســت که این حمله را دفع و 5 عضو گروه 
طالبان را کشته و ۹ تن دیگر را هم زخمی کرده اند.اما این وضعیت کشورهای 
آســیای میانه را بیش از پیش نگران ساخته و پس از استقرار 20 هزار نیروی 
نظامی تاجیکستان در مرز با افغانستان، این بار ترکمنستان پس از تصرف مرز 
تورغندی بدســت طالبان آمادگی نظامی خود را در مرز با افغانستان تشدید 
کرده است.رســانه های افغانســتان اعالم کردند که ترکمنستان روند جابه جا 
کردن سالح های سنگین و هواپیماهای جنگی و بالگردهای نظامی خود را در 
نزدیکی مرز با افغانســتان آغاز کرده است.یک مقام امنیتی ترکمنستان گفته 
است که نیروهای بیشتری را از یک پایگاه ارتش در نزدیکی شهر ماری به مرز 
ها انتقال می دهد.اما ذبیح اهلل مجاهد، یک ســخنگوی طالبان به کشــورهای 
همسایه افغانستان اطمینان داده است که هیچ خطری از طرف طالبان متوجه 
کشورهای همسایه افغانستان نمی باشد.وی افزوده است که به همه همسایه ها 
از جمله  ترکمنســتان اطمینان داده ایم که افراد طالبان که در مرزها نزدیک 

می شوند تهدیدی را متوجه آنها نخواهند کرد.

سرنوشت نخست وزیری الحریری اواخر 
هفته جاری روشن می شود

 رســانه های دولتی لبنان اعالم کردند که ماجرای تشــکیل دولت به ریاست 
»ســعد الحریری«، تا آخر هفته جاری مشــخص خواهد شد. به گزارش ایرنا 
از پایــگاه خبری »میدل ایســت نیوز«، یــک نماینده پارلمــان لبنان که از 
شخصیت های نزدیک به الحریری توصیف می شود، گفته است که نخست وزیر 
مامور تشکیل کابینه در حال رصد تحوالت سیاسی و بروز شکاف در بن بست 
به وجود آمده برای تشــکیل دولت است اما تاکنون تحول مثبتی دیده نشده 
است.این نماینده پارلمان لبنان به تارنمای »الجنوبیه« گفته است که تاکنون 
هیچ تحول مثبتی روی نداده تا مانع از قصد الحریری برای کناره گیری از روند 
تشکیل دولت آینده شود.این عضو پارلمان لبنان که نخواست نامش فاش شود، 
اظهار داشــت که الحریری از تشکیل دولت ناامید شده است و به هیچ عنوان 
نسبت به نتایج سفر »دوروثی شیا«، سفیر آمریکا و »آل گریو«، سفیر فرانسه 
در بیروت به ریاض خوش بین نیست.سایت لبنانی جنوبیه در ادامه نوشته که 
الحریری روز پنجشنبه یا جمعه آینده فهرست کابینه خود را به »میشل عون«، 
رئیــس جمهوری لبنان ارائه خواهد کرد که به احتمال زیاد این فهرســت از 
سوی وی رد خواهد شد؛ امری که الحریری را به کناره گیری از تشکیل دولت 
وا خواهد داشت.بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال 20۱۹ آغاز 
شد شدیدترین دوران بی ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی ۱5 ساله این 
کشور در سال ۱۹۹0 است.از شروع بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان 
حدود ۹0 درصد ســقوط کرده و بیکاری به شــدت افزایش یافته است.بهای 
کاالهای اساسی و نرخ تورم به شــکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای 
مدنی و کارشناســان اقتصادی می گویند که حدود نیمی از جمعیت کشــور 
اکنون زیر خط فقر هستند.دولت لبنان سال گذشته اعالم کرد که قادر نیست 
بدهی های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی لبنان که 
اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است.جامعه 
بین المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کمک 
مالی به لبنان را به انجام اصالحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت 
مستقل از نفوذ احزاب و گروه های سیاسی مشروط کرده اند.دولت قبلی لبنان 
در پی انفجار مهیب اوت 2020 )مرداد ۹۹( در بندرگاه بیروت استعفا کرد ولی 
بــه عنوان دولت موقت امور جاری کشــور را اداره می کند. در آن انفجار بیش 
از 200 نفر کشــته و حدود شــش هزار نفر زخمی شدند و هزاران ساختمان 
مســکونی و تجاری ویران شد و یا به شدت آسیب دید.سعد الحریری آبان ۹۹ 
با حکم میشل عون رییس جمهوری مامور تشکیل دولت شد ولی با گذشت ۸ 
ماه به علت کارشکنی وی و دخالت های غرب و برخی کشورهای عرب منطقه 
تاکنون نتوانسته است کابینه خود را تشکیل دهد.این در حالی است مقام ها و 
جریان های لبنانی در این مدت کوشش های فراوانی برای برون رفت کشور از 
این وضعیت بغرنج انجام داده اند و با وجود همه طرح ها و ابتکارهای سیاسی، 
الحریری همچنان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند امری که می تواند 
در صورت تــداوم اوضاع لبنان را بیش از پیش پیچیده و بحرانی کند و حتی 

کشور را تا آستانه فروپاشی سوق دهد.

سایه سنگین کرونا دلتا بر روند بهبود اقتصاد اروپا
 گسترش ســریع گونه دلتا کرونا باعث شده تا اقتصاددانان در 
اروپا نســبت به تاثیر منفی این چالش بر روند بهبودی اقتصاد 
ایــن قاره ابراز نگرانی کنند.به گزارش ایرنــا به نقل از روزنامه 
فایننشــال تایمز،  اقتصاددانان و تحلیلگران نگرانند گسترش 
شیوع کرونا دلتا، چشم انداز روشن پیش بینی شده اقتصاد اروپا 
در آینده را تضعیــف کند.این متخصصان حوزه اقتصاد هراس 
دارنــد افزایش موارد ابتال به گونه جدیــد کرونا و به دنبال آن 
مجبور شــدن دولتها برای اتخاذ دوباره برخی محدودیت های 
جدیــد در فعالیت هــای اجتماعی جوامع، اجــاره ندهد اروپا 
روند بهبودی وضعیت اقتصادی خود را براســاس پیش بینی ها 
رو به جلــو حرکت دهد.لغو برخی محدودیــت های کرونایی 
در برخی از کشــورهای اروپایی طی ماههــای اخیر منجر به 
افزایش کسب وکارها شد که باعث شده بود بیشتر اقتصاددانان 
پیش بینی جدیدی از رشد اقتصادی برای اروپا در آینده داشته 
باشند. اما شیوع ســریع و گسترده کرونا دلتا، شک و تردیدها 
را نســبت به تحقق روند رو به جلو اقتصــاد اروپا افزایش داده 
اســت. با توجه به اینکه اکثر موارد جدیــد ابتال کرونا در اروپا 
از نوع دلتا بوده و این مورد باعث شــده تا میزان ابتال به کرونا 
به باالترین میزان طی ماههای اخیر برســد، نگرانی ها تشدید 
شده است.»اریک نیلسن« یک اقتصاددان و تحلیل گر مسائل 
اقتصادی در این رابطه گفت: نسبت به اینکه شیوع کرونا دلتا، 
مســیر رو به جلو اقتصاد اروپا را منحرف کند، اندکی بیشــتر 
نگران هســتم. اگر بار دیگر محدودیت های کرونایی جدیدی 
تعیین شود، شرایط تا حدودی خوب پیش نخواهد رفت.آلمان 
و فرانسه اخیرا به شهروندان شان نسبت به سفر به اسپانیا جایی 

که میزان موارد ابتال به کرونا از پرتغال نیز پیشی گرفته، هشدار 
داده اند. این مســئله ضربه ای به صنعت گردشــگری اسپانیا 
در آغاز فصل حیاتی گردشــگری در این کشــور محسوب می 
شود.»پابلو هرناندز دکاز« رئیس بانک اسپانیا در این راستا گفت 

که پیش بینی ها از رشد اقتصادی قوی براساس این فرضیه بوده 
که این بحران پس از تابســتان پایان می یابد و یا اینکه اسپانیا 
می تواند در تابســتان امسال نیمی از درآمد گردشگری دوران 
قبل از شــیوع کرونا را بدســت بیاورد اما به دلیل شناسایی و 

گســترش نوع دلتا کرونا و تبعــات آن، تردیدها در این زمینه 
افزایش یافته است.هلند اخیرا اعالم کرد که برخی محدودیت 
ها را در مورد فعالیت رســتوران ها و کافــه ها بار دیگر اعالم 
خواهد کرد و دلیل آن افزایش ۱0 برابری میزان ابتال روزانه به 
کرونا بوده اســت. این اعالم هلند دو هفته پس از ان انجام شد 
که محدودیت ها در این بخش لغو شده بود.در قبرس و پرتغال 
نیز یکسری قوانین محدودکننده در فعالیت های اجتماعی بار 
دیگر تعیین شده است.مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیمارها 
نیز اعالم کرده که میزان ابتال هفتگی به کرونا در اتحادیه اروپا 
و منطقــه اقتصادی اروپا در مقایســه با هفته های گذشــته 
افزایش یافته این در حالی اســت که میزان بستری ها و مرگ 
و میرها شــرایط باثباتی داشته است.»کارستن برژسکی« یک 
فعال اقتصادی گفت: دالیلی برای نگرانی وجود دارد. خطراتی 
وجود دارد و به نظر می رسد آهنگ حرکتی منفی است.»کالوم 
پیکرینگ« اقتصاددان در مرز برنبرگ نیز تصریح کرد: به لطف 
روند واکسیناسیون در برخی کشورها، ما همچنان معتقدیم که 
بعید است کشورها بار دیگر مجبور شوند محدودیت های جدی 
گسترده را در قبال فعالیت های اقتصادی اعمال کنند.وزیران 
دارایــی 20 اقتصاد بزرگ جهان نیز اخیرا هشــدار داده اند که 
افزایش شیوع گونه های جدید ویروس کرونا و دسترسی اندک 
به واکســن در کشورهای در حال توسعه، تهدیدی برای بهبود 
وضعیت اقتصادی جهان هستند.وزیر خزانه داری آمریکا نیز روز 
گذشته اعالم کرد که وی به شدت نگران است گونه های جدید 
ویــروس کرونا بتوانند به خطری بــرای روند بهبودی وضعیت 

اقتصاد جهان تبدیل شوند.

قدرت گرفتن طالبان برای تاجیکستان به چه معنی است؟
 در حالی که گروه طالبان افغانســتان کنترل مرز با تاجیکســتان را در دست گرفته است، مقامات تاجیک لحن خود را نسبت به طالبان تغییر داده و این گروه نیز 
اطمینان داده است که حق حاکمیت تاجیکستان را محترم می شمارد.به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه تحلیلی »اوراسیانت«، مرز افغانستان با تاجیکستان تقریبا بطور 
کامل تحت کنترل طالبان قرار گرفته است. تهاجمات طالبان از زمان اعالم خروج نیروهای آمریکایی در ماه مه شدت گرفت و فروپاشی نیروهای دفاعی دولتی در 
استان های مختلف سریع بوده است. به نظر می رسد که طالبان تمرکز خود را بر تصرف مناطق پیرامونی کشور قرار داده است.طالبان روز 22 ژوئن گذرگاه »شیرخان 
بندر« در مرز تاجیکستان در حدود ۶0 کیلومتری شمال شهر کندوز )قندوز( را تصرف کرد. این ضربه شرمسارکننده ای بود چرا که پل ۷00 متری و ۳۷ میلیون 
دالری این منطقه در سال 200۷ با اعتبارات دولت آمریکا تکمیل شد.اکنون طالبان از این پل برای اعمال تعرفه های غیررسمی و تامین مالی عملیات خود استفاده 
می کند. برخی منابع اعالم کرده اند که هم اکنون تقریبا تمام مرز افغانستان – تاجیکستان در دست طالبان است. مرز یک هزار و ۳5۷ کیلومتری افغان – تاجیک 
۶ گذرگاه دارد که تردد خودرو از 5 گذرگاه انجام می شود.مقامات تاجیک هیچ اظهارنظری درباره این اوضاع مطرح نکرده اند. سفارت افغانستان در دوشنبه نیز از 

اظهارنظر خودداری کرده است.

آیا ناآرامی به تاجیکستان سرایت کرده است؟
در پی تصرف گذرگاه شــیرخان بندر نیروهای شکســت خورده افغانستان وارد تاجیکستان شــدند و تعداد آنها تا االن به یک هزار و 500 نفر رسیده است. مقامات 
تاجیک گفته اند که همه این نیروها با پرواز چارتر به کابل بازگردانده شده اند .همچنین گفته می شود که ۱00 تن از غیرنظامیان نیز به تاجیکستان پناه برده اند. 
سفیر افغان در دوشنبه روز ۹ ژوییه با انتشار تصاویری اعالم کرد که بیش از یک هزار نفر در یک اردوگاه آوارگان در بدخشان به سر می برند.در این شرایط برخی 
کامیون ها همچنان از مرز دو کشور عبور می کنند. یکی از رانندگان گفته است که در مجموع شرایط مرز مانند گذشته است فقط برخی از کارکنان عوض شده اند.
تجارت افغانستان و تاجیکستان چندان قابل مالحظه نیست. مقامات تاجیک ارزیابی کرده اند که تجارت دوجانبه در سال 2020 در حدود 20.۷ میلیون دالر بوده 
است که بیشتر آن از تاجیکستان به افغانستان می رود.موضع رسمی تاجیکستان درباره طالبان روشن نیست. گفته می شود که سرویس های امنیتی تاجیکستان 
در حال گفت وگوهای پنهان با عناصر مختلف در داخل افغانستان هستند.اما اعالمیه های عمومی تا حدی سرنخ هایی درباره موضع کلی دولت نشان می دهد. در 
رسانه های دولتی تاجیکستان دیگر درباره طالبان با تحقیر صحبت نمی شود.کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به آرامی توصیفات خود درباره تروریستی بودن 
گروه طالبان را کنار گذاشــته و اخیرا از عبارت خنثی تر »گروه مســلح« استفاده می کند.طالبان نیز بطور متقابل درصدد دادن اطمینان به دولت دوشنبه مبنی بر 
احترام به حق حاکمیت تاجیکستان بوده است.یک هیات طالبان روز هشتم ژوییه این پیام و بیشتر از آن را به روسیه منتقل کرد. نمایندگان این گروه گفتند که آنان 
مصمم به رسیدن به صلح از طریق مذاکرات هستند و منافع همه گروه های قومی را در نظر می گیرند و به حقوق بشر از جمله حقوق زنان در چهارچوب معیارهای 

اسالمی و سنت افغان احترام می گذارند.

ســخنگوی طالبــان گفــت: از حضور 
پاکســتان در راستای کمک به حصول 
توافق با افغانستان استقبال می کنیم اما 
پاکستان نمی تواند چیزی را به ما دیکته 
کنــد یا نظرات خــود را تحمیل نماید.
به گزارش فارس؛ »ســهیل شــاهین« 
ســخنگوی طالبان افغانســتان گفت: 
از حضور پاکســتان در راستای کمک 
به رســیدن به یک توافق با افغانستان 
استقبال می کنیم اما پاکستان نمی تواند 
چیــزی را به ما دیکته کنــد یا نظرات 
خود را تحمیل نماید.وی در مورد روابط 
طالبان با پاکســتان افــزود: ما خواهان 
روابط برادرانه هســتیم. آنها همسایه ما 
و یک کشور مسلمان دارای ارزش های 
مشــترک تاریخی، مذهبی و فرهنگی 
با ما است. اســالم آباد می تواند در روند 
صلــح به ما کمک کند اما نمی تواند به 

ما دیکته کند یا نظرات خود را تحمیل 
نماید و این خالف اصــول بین المللی 
است.شــاهین در مورد خواست طالبان 
برای امارت اســالمی افغانستان گفت: 
داشــتن امارت اســالمی »حق مشروع 
مردم افغانســتان« اســت.وی در مورد 
اینکه آیــا تحریک طالبان پاکســتان 
)TTP( را قبــول دارند یا آنها را مخالف 
خــود می دانند، گفت: من از بیعت امیر 
تحریک طالبان پاکستان با رهبر طالبان 
اطالعی ندارم اما سیاست امارت اسالمی 
را به شــما می گویم و آن این است که 

اســتفاده از خاک افغانستان علیه هیچ 
کشوری را نه توسط یک فرد و نه توسط 
هیچ گروهی مجاز نخواهیم دانست. من 
این را در بسیاری از مصاحبه ها گفته و 
فکر می کنم موضع ما برای همه روشن 
و شناخته شده اســت.وی در پاسخ به 
این پرســش که آیا استفاده از زور تنها 
راه برای حاکمیت اســت، یادآور شــد: 
سیاست ما رســیدن به توافق از طریق 
مذاکره اســت و هیچ تغییــری در این 
مورد ایجاد نشده است. ما همچنان در 
همان دســتور کار که قبــاًل درباره آن 

تصمیم گرفته شــده در حــال مذاکره 
امنیتی  نیروهــای  و رایزنی هســتیم. 
به دولــت کابل اطمینــان ندارند؛ آنها 
داوطلبانه بــه صفوف ما می پیوندند نه 
در نتیجه جنگ.شاهین گفت: در حال 
حاضر طی ۶ هفته تقریباً ۱۷0 منطقه 
را تصرف کرده ایم این در حالی اســت 
که دولت افغانستان هیچ انعطافی به ما 
نشــان نمی دهد.وی ادامه داد: سیاست 
ما این است که صلح پایدار در افغانستان 
وجود داشته باشد. این امکان پذیر نبود 
تا زمانی که با همه طرف ها در افغانستان 
صحبت کنیم. نظر ما این است که هیچ 
حزبی به تنهایی نمی تواند در افغانستان 
حکومت مسالمت آمیز داشته باشد. بر 
این اســاس، ما سیاست توافق و مذاکره 
را داریــم و مــی خواهیم بر بازســازی 

افغانستان تمرکز کنیم.

سخنگوی طالبان
ما دستورکاری برای یک امارت 

اسالمی داریم

یک رســانه انگلیســی اعالم کرد که گروه تروریستی 
داعش، بار دیگر درحال سازماندهی خود در قلب عراق 
اســت.به گزارش ایســنا، روزنامه گاردین در گزارشی 
نوشــت که داعش چهار سال پس از آزادی موصل بار 
دیگر در قالب تیم های کوچک خودش را در قلب عراق 
ســازماندهی کرده است و رهبران محلی را ترور کرده 
و نیروگاه های برق، تاسیســات نفتی و نقاط نظامی را 
هدف قرار می دهد.طبق این گزارش، امروز تعداد عناصر 
داعش بســیار کم تر از زمانی اســت که تسلط مناطق 
وســیعی از عراق را به دست گرفته بود. این عناصر به 
دلیل ویرانی هایی که در شــهرهای تحت کنترلشــان 
به بار آوردند اکنون از حمایت این شــهرها و روستاها 
برخوردار نیستند و زندگی عشایر گونه ای دارند.گاردین 

نوشــت: عناصر داعش در عراق بــه کوه ها و دره های 
متوسل شده اند، تا به دلیل کمبود منابع مالی در آنها 
پناه بگیرند و منتظر می مانند تا منابع و نیروی الزم در 
دسترس قرار بگیرند و پس از آن حمله را آغاز کنند.در 
همین حال، یک مقام امنیتی در کرکوک گفت: منطقه 
مثلث میان کرکــوک، بیجی و ســامراء برای داعش 
بســیار مهم است؛ چراکه این منطقه تپه ها و کوه ها را 
در مرکز عراق به شــرق متصل کرده و مکان مناسبی 
برای پنهان شــدن است. این منطقه همچنین عناصر 
داعش را به سوریه در ســمت غرب متصل می کند و 
به همین دلیل اســت که نمی خواهند این منطقه را از 
دست بدهند.شیخ یکی از قبایل که پیشتر در جنگ با 
داعش حضور داشته است در این باره گفت: شمار آنها 

)داعشی ها( کم است اما درصدد ایجاد شرایطی هستند 
که در گذشته به کمک آن تسلط مناطق مختلف را به 
دست گرفتند و اگر زیر نظر گرفته نشوند می توانند که 
بار دیگر خودشان را سازماندهی کنند.این شیخ ادامه 
داد: وضعیت کنونی داعش مشابه وضعیت القاعده پس 
از شکست در سال 200۹ است که برای مدتی مخفی 
شــد اما بار دیگر خودش را سازماندهی کرد و پس از 
سه ســال قدرتمندتر از گذشته ظاهر شد.وی تصریح 
کرد: وضعیتی که در گذشــته به داعش کمک کرد تا 
از نارضایتی مردم ســوء استفاده کرده و حمایت هایی 
را بــرای خودش جلب کند؛ همچنان حاکم اســت و 
اعتمادی به دولت وجود ندارد و اگر هم اعتمادی باشد، 

قابل توجه نیست.

گاردین:

 داعش در حال احیای خود در قلب عراق است
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پژوهشگران ایتالیایی در بررسی جدید خود دریافتند که چاقی می تواند 
میزان زنده ماندن بیماران مبتال به سرطان پروستات پیشرفته را افزایش 
دهد.به گزارش ایســنا و به نقل از ســاینمگ، پژوهش جدیدی نشان 
می دهد که بیماران چاق مبتال به نوع پیشرفته ای از سرطان پروستات، 
بیشــتر از بیماران دارای اضافــه وزن یا وزن طبیعــی زنده می مانند.

پژوهشگران »دانشگاه ســن رافائل«)San Raffaele University( ایتالیا در 
بررســی جدید خود، بیش از ۱۵۰۰ بیمار را طی سه سال مورد بررسی 
قرار دادند. در این پژوهش، میزان بقای بیماران چاق با شــاخص توده 
بدنی بــاالی ۳۰، ۱۰ درصد باالتر از بیمــاران الغرتر بود.اگرچه چاقی 
معموال با افزایش خطر مرگ و میر ناشــی از انواع ســرطان و برخی از 

بیماری های مزمن همراه است.

تحقیقــات جدیدی که امســال در کنگــره میکروبیولــوژی بالینی و 
بیماری های عفونی اروپا)ECCMID( به صورت آنالین ارائه شــد نشــان 
می دهد که واکســن آنفلوانزا ممکن اســت بتواند از افراد در برابر برخی 
از عوارض کووید-۱۹ محافظت کند.به گزارش ایســنا و به نقل از یورک 
آلرت، بررسی داده های مربوط به بیماران در سراسر جهان نشان می دهد 
که تزریق ســاالنه ی واکســن  آنفلوانزا، خطر سکته مغزی، سپسیس و 
ترومبوز سیاهرگی عمقی ناشی از ویروس کووید-۱۹ را کاهش می دهد.

بیمــاران مبتال به کووید-۱۹ که واکســن آنفلوانــزا زده بودند کمتر به 
اورژانس مراجعه کردند و در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند.به رغم 
افزایش روزافزون تولیدات واکسن به نظر می رسد برخی از کشورها موفق 

به واکسینه کردن بخش بزرگی از جمعیت خود تا سال ۲۰۲۳ نشوند.

قــرار گرفتن طوالنی مدت در شــب در معرض نــور می تواند پیامدهای 
منفی برای سالمتی انســان داشته باشــد اما اکنون محققان »دانشگاه 
تســوکوبا«) University of Tsukuba( ژاپن نوع جدیدی از نور را شناســایی 
کرده اند که اثرات فیزیولوژیکی کمتری نسبت به دیگر نورها در هنگام خواب 
دارد.به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، در این مطالعه محققان 
دانشگاه »تسوکوبا« اثرات دیودهای نورگسیل یا ال ئی دی را با اثرات »دیود 
نورگســیل ارگانیک«)OLED( یا او ال ای دی بر روی فرآیندهای فیزیکی 
که در هنگام خواب رخ می دهد مقایسه کردند.ال ای دی های سفید پلی 
کروماتیک با نور آبی زیادی که منتشر می کنند تاثیرات منفی بر سالمت 
بدن افراد از جمله ســالمت متابولیک می گذارند اما دیودهای نورگسیل 

ارگانیک نور سفید پلی کروماتیک نور آبی کمتری ساطع می کنند. 

تاثیر عجیب چاقی در زنده ماندن 
بیماران مبتال به سرطان پروستات!

واکسن آنفلوانزا سالحی در برابر 
برخی عوارض کووید-19

اثرات فیزیولوژیک منفی نور آبی 
در طول خواب

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

فرار حیوانات از آتش سوزی جنگلی در ایالت کالیفرنیا آمریکا

تویوتا لندکروزر 2022 جدید با کیت بدنه مودلیستا
زمانی که تویوتا محصول جدیدی را معرفی می کند شــما می توانید منتظر هنرنمایی مودلیســتا روی آن باشید. ماه پیش بود که این 
خودروساز اقدام به رونمایی نسل جدید لندکروزر LC۳۰۰ ۲۰۲۲ کرد. این خودرو از پلتفرم جدید، تکنولوژی های مدرن و بدنه و کابینی 
ارتقا یافته سود می برد. مودلیستا هم دست به کار شده و کیت بدنه ی خود برای این قدبلند تازه نفس را معرفی کرده هرچند نباید انتظار 
تغییرات بنیادین را داشــته باشید.مودلیستا در حال ارائه سپرهای جلو و عقب متمایز برای لندکروزر جدید است. در بخش جلو شاهد 
سپری شلوغ تر هستیم. مه شکن های زاویه دار به همراه بخش مشکی پایین سپر باعث ایجاد ظاهری اسپورت تر برای لندکروزر شده اند. 
در بخش عقب نیز دیفیوزری جدید با استایل اسپورت دیده می شود. به این موارد با دو نوع رینگ متفاوت با طرح مشکی مات یا براق 
و ابعاد ۲۱ اینچ را اضافه کرد.مودلیســتا وســایل جانبی زیادی را برای این خودرو در نظر نگرفته اما در کل طراحی زیبایی را ارائه کرده 
است. استایل جعبه ای لندکروزر بخشی از جذابیت های این نام مشهور را تشکیل می دهد و به همین خاطر نسل جدید نیز از این نظر 
مشــابه نســل های پیشین است. این خودرو از پلتفرم جدید TNGA سود برده و پیشرانه ۸ سیلندر ۵.۷ لیتری نسل قبل نیز جای خود 

را به نیروگاه ۶ سیلندر ۳.۵ لیتری توئین توربوی جدید داده است. این پیشرانه قدرت ۴۰۹ اسبی و گشتاور ۶۵۰ نیوتون متری دارد.

 175 هزار دالر کمک مالی AFC به میزبان
 فینال لیگ قهرمانان آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا به کشوری که میزبانی فینال لیگ قهرمانان آسیا در فصل جاری را برعهده گیرد ۱۷۵ هزار دالر می دهد.
به گزارش ایســنا و به نقل از االقتصادیه، فینال لیگ قهرمانان آسیا در فصل جاری به میزبانی شرق آسیا برگزار خواهد شد.قرار 
است که فینال این رقابت ها در ۲۳ نوامبر برگزار شود اما هنوز میزبان معرفی نشده است و کنفدراسیون فوتبال آسیا از کشورهایی 
که به دنبال میزبانی هستند درخواست کرده که شرایط و مستندات میزبانی را ارسال کنند.منعم فاخوری ناظر اردنی AFC اعالم 
کرد که کنفدراسیون فوتبال آسیا به میزبان فینال لیگ قهرمانان آسیا ۱۷۵ هزار دالر اعطا می کند تا به وسیله آن هزینه های 
میزبانی را پرداخت کند.او گفت: از این ۱۷۵ هزار دالر ۷۵ هزار دالر برای اسکان، ۵۰ هزار دالر برای حمل نقل و ۵۰ هزار دالر هم 

برای خدمات پزشکی خواهد بود.این ناظر اردنی تاکید کرد که همین رقم برای میزبان فینال سال بعد هم پرداخت خواهد شد.

حلقه ی کامل شود قوس حیاتات کشد ما را بفردوس حیات
رد پی آواز انیش گام زنکاروانها از ردایش گام زن چون نسیمش رد ریاض ما وزد

رنمک اندر الهل و گل می خزد خود حساب و ان شکیبا زندگیاز فریب او خود افزا زندگی
آتش خود را چو باد ارزان کنداهل عالم را صال رب خوان کند شارعش وا بوسد از ذوق حیاتوای قومی کز اجل گیرد ربات

پیشنهاد

چهره روز

کتاب ماه و شش پنی
 The Moon and Sixpence تاب ماه و شش پنی با نام اصلی
یکی از مهم ترین کتاب های سامرســت موام، نویسنده 
انگلیســی است که برای اولین بار در سال ۱۹۱۹منتشر 
شد. کتاب درباره سیر تحول و تطور »چارلز استریکلند 
«اســت که ناگاه در چهل و چند سالگی شور غیر قابل 
مهــاری را درون خود حس می کند که ناچاراً باید گوش 
به فرمان آن باشــد و به زندگی مشــترک و خانوادگی و 
موقعیت شغلی اش به عنوان یک سهامدار بورس پشت پا 
بزند، همه چیز را ترک کند و هیوالی درونش را به تصویر 
بکشد تا شاید دست از ســر او بردارد و باز طعم آرامش 
را مزه مزه کند. کتاب درباره چارلز اســتریکلند، مردی 
میانســال است که سهامدار بورس است و زنی مهربان و 
زیبا و دو فرزند )یک پسر و دختر( دارد. چارلز به ظاهر مردی عبوس و به شدت حوصله سربر می آید که 
گویا هنوز خودش را نیافته است و در در عصر مدرنیته اروپا دست و پا می زند.او از زندگی نسبتاً خوب و 
مرفهی برخوردار است و از تفریحات معمول افراد طبقه خودش هم بی نصیب نیست. هفده سال است که 
ازدواج کرده و فرزندان خوبی دارد و به نظر نمی آید چیزی بیشتر از این بخواهد اما ناگهان روزی بدون 
هیچ گونه خبر قبلی و تنها با به جا گذاشــتن یک نامهٔ چند کلمه ای غیبش می زند و تصمیم می گیرد 

دیگر پیش همسر و بچه هایش بازنگردد تا زندگی جدیدی را آغاز کند.
»امی عزیزم

تصور می کنم وقتی به خانه بیایی، همه چیز مرتب و منظم باشد.دستورهایت را به آنا داده ام و وقتی تو 
و بچه ها از راه برسید، شام آماده خواهد بود. اما من دیگر آن جا نیستم که تو را ببینم. تصمیم گرفته ام 
دور از تو زندگی کنم. صبح راهی پاریس خواهم شد و به محض ورود این نامه را برایت خواهم فرستاد. 

ویلیام سامرست موآم
 William Somerset :ویلیام سامرست موآم )به انگلیســی
Maugham( )زادهٔ ۲۵ ژانویــه ۱۸۷۴ – درگذشــته ۱۶ 

دسامبر ۱۹۶۵(، داستان نویس و نمایشنامه نویس انگلیسی 
بود.او در ســال ۱۸۷۴، هنگامی که پدرش در در سفارت 
انگلستان در پاریس مشــغول به کار بود، زاده شد.]سال 
۱۹۲۷ سامرست موام در جنوب فرانسه اقامت گزید و تا 
زمان مرگ در ســال ۱۹۶۵ همان جا زندگی کرد. ویلیام 
سامرست موآم، در ۲۵ ژانویه ۱۸۷۷ در پاریس زمانی که 
پدرش در سفارت انگلستان در این شهر کار می کرد متولد 
شد. او یکی از پرکارترین داستان نویسان قرن بیستم بود 
و در زمان حیاتش میلیون ها نسخه از داستان های بلند و 
کوتاه و نمایشنامه های وی به زبان های مختلف ترجمه و 
به فروش رفت. در سال های دهه ۱۹۳۰ او پردرآمدترین نویسنده جهان بود.هنرپیشگان سرشناس هالیوود 
مثل گرتا گاربو، ریتا هیورث و نائومی واتس در فیلم هایی که براســاس داستان های او ساخته شد بازی 
کرده اند.با وجودی اینکه او چندین سال از دوران کودکی خود را در شهر بندری ویتستابل در ناحیه کنت 
واقع در جنوب شرقی انگلستان گذراند، کمتر کسی از ساکنان این شهر با میراث این نویسنده بزرگ آشنا 
اســت. هیچ نشانی از او در سطح این شهر دیده نمی شود و خانه کوچکی در حومه شهر که او سال های 
کودکی خود را در آن جا گذراند در ســال های دهه ۱۹۶۰ برای احداث ســاختمانهای مسکونی جدید 
تخریب شد. برخی از ساکنان شهر ویتستابل معتقدند که سامرست موآم از این شهر نفرت داشت و در دو 
اثر داستانی خود به نام های »پایبندی های انسانی« چاپ سال ۱۹۱۵ و »کلوچه و آبجو« چاپ ۱۹۳۰ از 
این شهر به نام بلک استیبل یاد کرده است.مادر سامرست موآم وقتی که او هشت ساله بود بر اثر ابتال به 

بیماری سل درگذشت و پدرش نیز سه سال بعد بر اثر سرطان درگذشت.

فرهنگ

فیلم ابرقهرمانی »بیوه ســیاه« بــا ۸۰ میلیون دالر  
فروش در اولین هفته اکران، رکورددار فروش افتتاحیه 
در گیشه پساکرونایی آمریکا شــد.به گزارش ایرنا از 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس، فیلم بیوه سیاه با بازی 
اســکارلت جوهانســون به عنوان اولین فیلم دنیای 
ســینمایی مارول در دو سال گذشــته، سرانجام ۹ 
ژوئیه )جمعه، ۱۸ تیر( در سینماهای آمریکای شمالی 
اکران شد و با استقبال بی نظیر سینمادوستان توانست 
رکورد بیشــترین فروش افتتاحیه در دوران پساکرونا 
را بشــکند.والت دیزنی روز )یکشنبه، ۱۹ تیر( اعالم 
کرد بیوه ســیاه در گیشه آمریکای شمالی حدود ۸۰ 
میلیــون دالر فــروش کرده که پــس از فیلم جنگ 
ستارگان: ظهور اسکای واکر که در سال ۲۰۱۹ و قبل از شیوع کرونا روی پرده سینماها رفته بود، 
بیشترین فروش افتتاحیه در این گیشه به شمار می رود. این فیلم موردانتظار به اضافه ۷۸ میلیون 
دالر فروش در گیشه جهانی و دست کم ۶۰ میلیون دالر فروش در سرویس دیزنی پالس، در اولین 
آخر هفته از اکران، در مجموع ۲۱۵ میلیون دالر فروش کرد.بیوه سیاه برای رسیدن به پرده نقره ای 
ســفر دور و درازی را پشت سر گذاشت؛ این فیلم ابتدا قرار بود ماه مه سال ۲۰۲۰ اکران شود اما 
به خاطر شیوع کرونا تا این هفته از جدول اکران خارج شد. این فیلم ابرقهرمانی داستان ماموریتی 
است که ناتاشا رومانوف )با بازی اسکارلت جوهانسون( در فاصله رویدادهای فیلم کاپیتان آمریکا: 
جنگ داخلی و انتقام جویان: جنگ ابدیت، به انجام می رساند. رومانوف در این فیلم پس از آن که 
به یک توطئه خطرناک پی می برد، باید با بخش های تاریک گذشته اش روبه رو شود. فلورنس پیو، 

دیوید هاربر و راشل ویسز از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

»بیوه سیاه« تاج گیشه پساکرونایی
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