ربیعی در نشست خبری:

حادثه پارک ملت امنیتی نبود

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی دولت گفت :مذاکرات ایران و آمریکا در زمینه تبادل زندانیان در جریان است و در صورت آزادی زندانیان ایرانی و به نتیجه رسیدن مذاکرات ،اطالعرسانی
صورت خواهد گرفت.به گزارش خبرگزاری مهر ،علی ربیعی سخنگوی دولت صبح دیروز (سهشنبه) در نشست خبری خود که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد،
اظهارداشت :دولت تمام تالش خود را برای انتقال مطلوب دولت به دولت منتخب را به کار گرفته است و براساس تفاهم صورت گرفته اعضای هیات دولت جلسات
منظمی با آقای رییســی رئیسجمهور منتخب داشــتهاند و همچنان ادامه دارد و گزارشــهای الزم را ارائه کردهاند و دولت خود را مکلف به همکاری همه جانبه با
رئیسجمهور منتخب میداند.ربیعی گفت :همچنین براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری دولت تا روز آخر که دارای مسئولیت هست....
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تکرار ماجرای شیر این بار در بازار لبنیات

اصرار دولت بر آوردن تورم به سفر ه ها

توکنهای غیرمثلی و کسب درآمد
اقتصادی

5

قیمت تمام شده  ۱.۱میلیارد تومانی واحدها برای متقاضیان

سود  ۷۰۰میلیون تومانی
وام طرح ملی مسکن

در حالی وزیر راه از افزایش دوره بازپرداخت وام طرح ملی مسکن به  ۲۰سال خبر داده که سود تسهیالت ۲۵۰
میلیون تومانی این طرح حدود  ۷۰۰میلیون تومان خواهد بود.به گزارش تسنیم ،محمد اسالمی شب گذشته در
برنامه تیتر امشب با اشاره به افزایش وام طرح ملی مسکن به  250میلیون تومان ،گفت :زمانیکه وام این طرح
 100میلیون تومان بود ،حدود  10درصد قیمت واحدها را پوشش میداد .با افزایش وام به  250میلیون تومان،
حدود  60درصد هزینه ساخت واحدها با تسهیالت تامین می شود.وی با اعالم اینکه بازپرداخت تسهیالت طرح
ملی مسکن  20ساله است ،اضافه کرد....:

 NFTچیست؟
 NFTیا توکن های غیرمثلی ،نوعی خاص از رمز ارزها هســتند که ویژگی
هــای منحصر به فردی دارند .اگر با مفهوم توکن ها و تفاوت آنها با کوین
ها آشنا باشید ،قطعا شناخت این رمزارزها برای شما آسان تر خواهد بود.به
زبان ساده ،توکن های غیرمثلی ،گونه ای از رمزارزها هستند که بر خالف
ارز هــای رمزپایه دیگر که تعداد زیادی از آنها وجود دارد ،منحصر به فرد
هســتند و تعداد محدودی از آنها وجود دارد.برخالف بیت کوین ،اتریوم و
رمز ارز های دیگر که مثلی هستند(واحد های تعویض پذیر دارند) ،هرواحد
 ،NFTدارای ویژگی های خاصی است که آنرا از واحد های دیگر متمایز می
کند.آیتم های بازیهای کامپیوتری ،اقالم کلکسیونی ،آثار هنری دیجیتال،
بلیــط رویداد های مختلف ،نام دامنه ها ،یــک خانه که به صورت توکن
درآمــده و چند مثال دیگر ،مواردی هســتند که تاکنون به صورت توکن
های غیرمثلی درآمده و معامله شده اند.
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بازار در انتظار اجرای گامهای بعدی قانون چک

کاهش چکهای برگشتی رکورد زد
6

مستاجران ،رها در توفان بازار اجاره
3

ژاپن  ۲.۹میلیون دوز واکسن آسترازنکا
به ایران هدیه می کند

وزیر امور خارجه ژاپن اعالم کرد که دولت این کشور  ۲.۹میلیون دوز واکسن آسترازنکا ساخت این
کشور را در قالب کواکس به ایران اهدا می کند.به گزارش ایرنا از کیودو« ،توشیمیتسو موتگی» دیروز
سه شنبه اعالم کرد که در مجموع  ۱۱میلیون دوز واکسن آسترازنکا ساخت ژاپن را از طریق کواکس
به کشــورهای مختلف اهدا می کند.بر اساس این گزارش ،از این تعداد  ۲.۹میلیون دوز واکسن که
مقدار قابل توجهی است به ایران اهدا خواهد شد.گزارش می افزاید :اهدای این مقدار واکسن با توجه
به روابط دوستانه و سنتی ایران و ژاپن و بر اساس وضعیت فعلی ویروس کرونا در ایران صورت گرفته
اســت.موتگی افزود :ژاپن در حال هماهنگ کردن ارسال این  ۱۱میلیون دوز واکسن به غیر از ایران
به  ۱۴کشور دیگر از جمله کامبوج ،الئوس ،فیجی ،تایوان ،اندونزی و ویتنام از طریق برنامه جهانی
واکسن کواکس با حمایت سازمان ملل است.ژاپن برای  ۶۰میلیون نفر از جمعیت این کشور واکسن
ضد کرونا آسترازنکا تهیه کرده است و از ماه می نیز مجوز استفاده از این واکسن را صادر کرده است.

زمان پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی مشخص نیست
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی درباره زمان واریز مابه التفــاوت افزایش حقوق فروردین ماه
بازنشســتگان تامین اجتماعی گفت :در اردیبهشــت ماه اصالحاتی انجام شد و باید مابه التفاوت
بپردازیم ،ان شــااهلل بتوانیم هرچه ســریعتر منابع را وصول و مابه التفاوتها را بپردازیم .به گزارش
ایسنا ،مصطفی ساالری در حاشیه سلسله نشست های رویای تامین اجتماعی فراگیر که با موضوع
«مدیریت تعارض منافع تامین اجتماعی» برگزار شد با بیان اینکه تعارض منافع در سطوح مختلف
از کالن تا خرد ممکن است وجود داشته باشد و مدیریت آن دارای اهمیت است و باید از مصادیق
بروز آن جلوگیری کرد گفت :مدیریت تعارض منافع در کشور ما سابقه داشته است ،به عنوان مثال
قانون منع مداخالت وزراء و کارکنان دولت در قراردادهای دولتی از مصادیق تعارض منافع است که
قانون گذار در دهه  ۴۰آن را تصویب و پیش بینی کرده است.وی افزود :به عنوان مثال اگر بخشی
از ســازمان تامین اجتماعی با بیمارستانی برای ارائه خدمت به بیمه شدگان قرارداد می بندند باید
توجه کرد که مبادا خودشان در آن بیمارستان سهامدار باشند .مدیریت تعارض منافع را میشود در
موارد متعدد و گسترده ای پیش بینی کرد.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه آنچه ما
در بخشنامه مدیریت تعارض منافع انجام دادیم این است که صرفا به مصادیق نپرداختیم ،تعاریف
را ارائه و ســپس سازوکار را پیش بینی کردیم اظهار کرد :همچنین یک کمیته پیش بینی کردیم
تا مواردی را که احتمال داده میشود از مصادیق تعارض منافع باشد را بررسی کند که آیا تعارض
هست یا خیر که اگر مصداق تعارض بود جلوی آن گرفته شود و یا اگر فردی مرتبط است ،در آن
کار دخالت نکند و در تصمیم خودش ذینفع نباشــد.وی درباره علت صدور این بخشنامه گفت :در
دستگاههای اجرایی دیگر هم قابل تصور است که شاید کارکنان یا مدیران در یک تصمیم ،معامله،
صدور یک بخشــنامه یا دســتور اداری خودشان ذینفع باشند که الزاما به این معنا نیست که افراد
ســوء نیت دارنــد ،اما مدیریت تعارض منافع ایجاب میکند که فــرد در این زمینه تصمیم گیری
نکند و تصمیم را شــخص دیگری بگیرد یا به طور کلی کار انجام نشــود .ساالری ادامه داد :مبارزه
با زمینه های فســاد اداری مدنظر است و ما مدیریت تعارض منافع را به صورت جامع دیدهایم و از
دســتگاههایی هستیم که بخشنامه و سازوکار آن را پیش بینی کردهایم .مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی درباره زمان واریز مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه بازنشســتگان نیز عنوان کرد:
افزایشی که اول سال اعمال کردیم ،هزینه قابل توجهی دارد و اولین گام این است که بتوانیم منابع
مالی مورد نیاز را به موقع تامین کرده و هم برای دو سه سال آینده پیش بینی منابع را انجام و تا
پایان دولت کاری کنیم که برای سه چهار سال آینده منابع ناشی از افزایش حقوق ها تامین شده
باشد .وی ادامه داد :از آنجا که در اردیبهشت ماه اصالحاتی انجام شد باید مابه التفاوت بپردازیم ،ان
شاء اهلل بتوانیم هرچه سریعتر منابع را وصول کنیم .منابع هم متفاوت است و حق بیمه دریافتی به
تنهایی کفایت نمی کند و مطالبات از دولت هم هست .اکنون معادل  ۸۹هزار میلیارد تومان سهام
دولت در شــرکت های مختلف در دســتورکار دولت قرار گرفته که بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد در
اجرای قانون بودجه به تامین اجتماعی واگذار شود؛ به اضافه سود سهام و درآمدهای دیگر که امید
اســت سریع وصول شــود و تالش ما این است هرچه سریعتر انجام شود .وی در پاسخ به پرسشی
درباره انتشار لیست مشاوران شستا و حقوق های دریافتی آنها گفت :جزئیات را نمیدانم .شستا با
سازوکارهایی توسط هیئت امنا امور را انجام می دهد و ما به لحاظ اجرایی در سازمان ،در آن دخیل
نیستیم و اطالعی ندارم.

کامیون هم داستان شد

 ۲میلیون تن کاالی ترخیص شده آفتاب میخورد!
آنطور که مســئوالن گمرک ایران می گویند حداقل دو میلیون تن کاالی
اساســی ترخیص شده در بندر امام خمینی(ره) امکان خروج نداشته و در
محوطه بندر مانده است؛ البته این موضوع محدود به بندر امام نیست.
به گزارش ایســنا ،از عمــده ترین دالیل دپوی حــدود  ۶.۵میلیون تنی
کاالهای اساســی در گمرک و بنادر ،مشکالت تامین ارز اعالم می شود،
ولی در همین بین این روزها آن دسته از کاالهایی هم که به هر ترتیبی و
بر اساس مصوبات موجود به صورت قطعی یا درصدی ترخیص می شود ،با
مشکل دیگری تحت عنوان حمل و نقل مواجه شده است.
معادله ورود کاال و خروج ترخیص شدهها جور نیست
مهرداد جمال ارونقی  -معاون فنی گمرک ایران  -در این رابطه به ایسنا،
گفت :در حال حاضر حجم تخلیه کاال از کشــتی افزایش یافته و با وجود
تســریعی که در ترخیص صورت گرفته ،همچنان حجم خروجی از بنادر
پایین بوده و این بر رســوب کاال و دپوی آن می افزاید .وی به طور خاص
به جریان ترخیص کاال در بندر امام خمینی(ره) که بیشترین حجم کاالی
اساســی در آن دپو شده اشاره کرد و افزود :در حال حاضر از حدود هفت
میلیون تن کاالی موجود در بنادر و آنچه در شناورها وجود دارد ،بیش از
 ۳.۴میلیــون تن کاال در بندر امام موجود و بالغ بر یک میلیون تن هم در
شناورهای کنار اسکله یا منتظر در لنگرگاه در این بندر قرار دارد و در حالی
که میزان تخلیه بار از شناورها به روزانه حدود  ۱۰۰هزار تن می رسد و در
جریان ترخیص قرار می گیرد ،اما خروجی از بندر برای کاالهای ترخیص
شده حدود  ۳۰هزار تن است که  ۲۳هزار تن در کامیون ها و حدود ۷۰۰۰
تن به صورت ریلی جابجا می شود.معاون فنی گمرک ایران با بین اینکه در
این حالت  ۷۰هزار تن به کاالهای رسوبی و دپو شده اضافه می شود ،یادآور
شد :با توجه به شرایط فصل میزان کامیون ها برای حمل کاال کاهش یافته

است؛ به طوری اکنون علیرغم افزایش خروجی ،کاالی موجودی در حال
افزایش اســت و برای رفع این مشکل به حداقل  ۲۵۰۰تا  ۳۰۰۰کامیون
نیاز داریم .این مقام مسئول در گمرک ایران تاکید کرد که در حال حاضر،
دو میلیون تن کاالی اساســی ترخیص شده در بندر امام وجود دارد که با
کمبود وسیله حمل مواجه و از بندر خارج نشده است.
کاهش  ۱۶درصدی بارگیری در بندر امام /انبارها پر شده است
ارونقی همچنین آمار مقایسه ای تخلیه و بارگیری کاالی اساسی در بندر
امام خمینی(ره) از ابتدای ســال تا  ۲۰تیرماه را اعالم کرد و گفت :جمع
کل بارگیری در ایــن دوره  ۴.۱میلیون تن بوده در حالیکه این میزان در
مدت مشــابه ســال گذشــته بالغ بر  ۴.۹میلیون تن بوده است که نشان
دهنده کاهش  ۱۶درصدی بارگیری در بندر امام است .این در حالی است
که موجودی کاالی اساســی در این بندر  ۵۵درصد ،تعداد کشتی در حال
تخلیه  ۴۳درصد و کشــتی های در لنگرگاه  ۲۱۴درصد افزایش داشــته
است .وی یادآور شد که در حال حاضر تمامی انبارهای بندر امام پر شده و
آنچه تخلیه می شود ،در محوطه قرار گرفته که زیر آفتاب شدید و رطوبت
قرار دارد و خود شرایط نامناسبی را برای نگهداری کاال ایجاد می کند .به
گزارش ایســنا ،انباشت کاالهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) و خروج
آن موضوعی بود که در ابتدای ســال جاری به طور ویژه مورد بررسی قرار
گرفت و طی پیشــنهاداتی به رئیس جمهور ،وی موافقت خود را اعالم و
مصوبــات که در اهم آن رفع موانــع ارزی و تمدید ترخیص  ۹۰درصدی
بود در دســتور کار قرار گرفت.در این مدت گرچه برخی مشــکالت ارزی
همچنان پابرجاست ،ولی به هر ترتیب اقداماتی صورت گرفت و ترخیص
تســریع شــد ،ولی ظاهرا جریان حمل مانع پررنگ تری در خروج کاال و
کاهش دپو شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تشریح کرد:

چرا انسداد «ویچت» در ایران ادامهدار شد؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از جزئیاتی خبر داد که منجر به انسداد پیامرسان «ویچت» در ایران
شــد و آنها را از ادامه همکاری منصرف کرد.بــه گزارش ایرنا« ،محمدجواد آذری جهرمی» در کانال
تلگرامی خود با بیان اینکه «پرداختن به موضوع مهم حکمرانی سایبری ،ضرورتی است که امروز در
صدر توجهات بسیاری از کشورهاست» افزود :برای کمک به دستاندرکاران فعال در این عرصه ،الزم
دیدم برخی تجربیات و مشاهداتم را به اشتراک بگذارم تا در مسیر این کار خطیر در صورت ضرورتظبه
آنها توجه شــود و در ادامه به برخی از آنان خواهم پرداخت.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت:
اواخر ســال  ۹۲و مدتی پس از انســداد «ویچت» چینی در ایران توســط کارگروه تعیین مصادیق
محتوای مجرمانه ،گروهی برای مذاکره با این شــرکت ،مامور سفر به «چین» شدند .پس از مالقات با
مدیران شــرکت  ،Tencentمتوجه شدند این تیم چندمین گروه است که از سوی ایران با این شرکت
تماس گرفته اســت.جهرمی با بیان اینکه چند نکته از سوی شرکت  Tencentمطرح شد ،افزود :مورد
ابتدایی این بود که بخشی از تامین سرمایه شرکت ما از طریق بازار سرمایه آمریکاست .ما باید بررسی
کنیم آیا منع حقوقی برای همکاری داریم یا خیر .نکته بعدی این بود که مطابق قوانین ایران ،ما اجازه
چه نوع فعالیتهای اقتصادی در ســرزمین شــما را خواهیم داشت؟ ما نیازمند مجموعه قوانین ایران
هستیم تا آنها را بررسی کنیم.جهرمی درباره سومین نکته که در این مذاکرات مدنظر قرار داده شده
بود ،تصریح کرد :ما برای بازار ایران برنامهریزی نکرده بودیم .در برخی کشورها ،کمپین تبلیغاتی برای
توســعه بازارمان اجرا کردیم .در ایران بدون اراده رشد کردیم و انسداد ویچت هم تا کنون از کاربران
ما در ایران نکاسته است .به نظر شما ما چرا برای کاربران ایرانی جذابیت داریم؟پس از تبادل نظرها و
پیگیریهای یکماهه ،در نهایت پاسخ ویچت چین اینگونه بود« :ضمن احترام ،به دالیلی از حضور
در ایران معذوریم .امیدواریم در آینده امکان همکاری داشته باشیم»به گزارش ایرنا ،پیامرسان چینی
«ویچت» که بیش از یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون کاربر فعال در سراسر دنیا دارد ،آذر  ۹۲در ایران بر
اساس دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شد.

یکی از روشهایی که اخیرا در حوزه تامین مالی توجه بسیاری از افراد را
در سراسر دنیا به خود جلب کرده ،تامین مالی از طریق ارز های رمزنگاری
شدهاست.خبرگزاری تســنیم ،امروزه راه های بسیاری برای تأمین مالی
فعالیت های اقتصادی وجود دارد که بسیاری از آنها ،سریعتر،ارزانتر و بهینه
تر از دو روش تأمین مالی سنتی(دریافت تسهیالت بانکی و بازار سرمایه)،
هستند.یکی از روشهایی که اخیرا توجه بسیاری از افراد را در سراسر دنیا
به خود جلب کرده ،تامین مالی از طریق ارز های رمزنگاری شــدهاست.
ولی بسیاری از صاحبان کسب و کار به علت عدم آگاهی و عدم آشنایی با
رمز ارزها هرگز به ســراغ این حوزه نمیروند.در دنیای رمزارزها روش های
متنوعی برای تأمین مالی فعالیت های اقتصادی متناســب با نوع فعالیت
وجود دارد به عنوان مثال  IPOیا عرضه اولیه توکن ها ،تشکیل ایردراپ ها،
ش هایی هستند که
بهره گیری از ،Defiخلق  NFTsو چند مورد دیگر ،از رو 
تاکنون توسط فعالین اقتصادی برای تأمین مالی وهمچنین کسب درآمد
از آنها استفاده شد ه است.از میان روش های ذکر شده ،توکنهای غیرمثلی
یکی از روش های نوین و بهینه اســت که در فضای رمزارزها سرو صدای
زیادی به پا کردهاست .در این یادداشت به معرفی  NFTsو توضیح کاربرد
آن می پردازیم.

 ۲۲۷۵۰ابتال و  ۱۶۶فوتی
جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت ،طی
شــبانه روز گذشته ۲۲هزار و  ۷۵۰بیمار جدید
کووید ۱۹در کشور شناسایی شدند و متاسفانه
 ۱۶۶بیمار نیز جان خود را از دست دادند .بنابر
اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشت ،تا کنون  ۵میلیون و  ۱۰۲هزار و ۳۰۱
نفر ُدز اول واکسن کرونا و دو میلیون و  ۱۶۹هزار
و  ۶۷نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع
واکسن های تزریق شده در کشور به  ۷میلیون
و  ۲۷۱هزار و ُ ۳۶۸دز رسید.تا دیروز  ۲۲تیرماه
 ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۲۲هزار و  ۷۵۰بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد که دو هزار و  ۳۹۹نفر از
آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به سه میلیون و  ۴۱۷هزار و  ۲۹نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۶۶ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان این بیمــاری به  ۸۶هزار و ۲۰۷
نفر رسید.خوشبختانه تا کنون سه میلیون ۵۶
هزار و  ۱۶۰نفــر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.

توکنهای غیرمثلی ســه ویژگی مهم دارند که باعث شــهرت و
محبوبیت آنها شده است:
 -1منحصــر به فرد بودن :هرواحد  ،NFTبا دیگری متفاوت اســت .فرض
کنید برای یک خانه در شهر الف ،خیابان ب ،پالک ج ،یک توکن غیر مثلی
ساخته شده است آنگاه این توکن با توکن متناسب با خانه کناری خود در
همان شهرو خیابان ،متفاوت خواهد بود.
 -2کمیاب بودن :از بســیاری از توکنهای غیرمثلی فقط یک واحد وجود
دارد.
 -3غیرقابل تقسیم بودن :برای خرید بیت کوین شما می توانید به عنوان
مثال  0/00001بیت کوین بخریــد درحالی که توکنهای غیرمثلی قابل
تقسیم نیستند.
در چه حوزه هایی می تــوان از طریق NFTها ،منابع مالی جذب
کرد؟
 -1هنر:
یکی از مهمترین کاربرد های توکن های غیرمثلی در دنیای هنر اســت،
جایی که آثار منحصر به فرد و ویژه خلق می شوند و این وجه اشتراک آثار
هنری و توکن های غیرمثلی است .به طور کلی می توان کاربرد NFTها در
هنر را به دوبخش تقسیم کرد:
الف .آثار هنری دیجیتال:
برای هنرمندانی که در عرصه دیجیتال فعالیت می کنند ،محافظت از حق
کپی رایت همیشه یک چالش اساسی بوده است .؛ از سوی دیگر با استفاده
از نوآوری ،NFTیک نفر می تواند یک اثر هنری دیجیتال را خریداری کرده
و مالکیت خود بر آن اثر را با اســتفاده از بالکچین به اثبات برساند چراکه
هرگاه معامله ای در بالکچین اتفاق می افتد اطالعات آن معامله درشبکه
ثبت شــده و در اختیار تمام افراد متصل به شبکه قرار می گیرد بنابراین
هیچکس نمی تواند آن معامله را انکار کند.
ب .آثار هنری غیردیجیتال(واقعی):
برای هر اثر مانند نقاشــی ،طراحی ،موســیقی ،شــعر و ...می توان توکن
غیرمثلی متناســب با آن را ســاخت و آن را به حراج گذاشت تا مالکیت
حقیقی آن اثر به فرد خریدار منتقل شود.
 -2صنعت ساخت بازی های ویدئویی:
صنعت بازیهای ویدئویی در ایران ،از نزدیک ســال  ،1393با شیبتندی
به ســوی افزایش فروش دیجیتالی رفتهاست .حال تصور کنید که بتوانیم
اقالم موجود در بازی ها را (کارت ها ،خانه ها و ماشــین های درون بازی،
ســاح ها وبه طور کلی دارائی هایی که مخاطب با طی مراحل بازی آنها
را بدســت می آورد) ،در دنیای واقعی به فروش برسانیم و در ازای آنها ارز
رایج دریافت کنیم؛ این کار با تبدیل اقالم بازی به توکن های غیرمثلی و
معامله آنها در بستر بالکچین ،ممکن می شود.کریپتوکیتز( (cryptokittise
اولین پروژه بازی مبتنی بر توکنهای غیرمثلی بوده که در سال  2017روی
بالکچین اتریوم راهاندازی شد .در این بازی کاربران ،گربه های مجازی را
پرورش داده و معامله می کنند .شــاید مسخره به نظر برسد اما فقط یک
گربه به اســم  koshkatدر این بازی که فقط یک عدد از آن وجود دارد با
قیمت 500 ،اتر(بیش از 200هزار دالر) به فروش گذاشته شد.
جمعبندی
تاکنون نقش توکن های غیرمثلی در دو حوزه ذکر شده پررنگ تر از بقیه
حوزه ها بوده اســت با این حال NFTها در مواردی همچون فروش اقالم
کلکســیونی ،فروش بلیط رویداد های مختلف و حتی فروش توکن منزل
مسکونی هم کاربرد عملی داشته اند.در حال حاظر بازار توکن ها غیر مثلی
به سرعت در حال رشد است و شاید داشتن توکن غیر مثلی خوردو ،منزل
و تمام دارایی های شــخصی ارزشمند برای هرفرد در آینده ،دور از تصور
نباشد اما در حال حاضر تأمین مالی به وسیله توکن های غیرمثلی کاربرد
محــدودی دارد و اگر به دنبال تأمین مالی پروژه اقتصادی خود به کمک
رمزارز ها هســتید و پروژه شما در حوزه های فوق جای نمی گیرد شاید
توکن کسب
بهتر باشد به فکر بهره گیری از دیفای(( Defiو یا عرضه اولیه ِ
و کار خود باشید( (.IPO
حمیدرضا علی اکبرزاده آرانی ،پژوهشگر دفتر مطالعات رونق
تولید دانشگاه امام صادق(ع)

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

آیت اهلل رئیسی:

کنارگذاشتن نگاه های جناحی از الزامات
حرکت کشور در مسیر پیشرفت است
رئیس جمهور منتخب کشــورمان در دیدار با آیــتاهلل العظمی عبداهلل جوادی
آملی گفت :یکی از الزامات به فعلیت رساندن ظرفیتهای کشور برای پیشرفت و
آبادانی ،کنار گذاشتن نگاههای شخصی و جناحی است.به گزارش گروه سیاسی
خبرگزاری تســنیم ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی شــامگاه دوشنبه در دیدار با
آیتاهلل العظمی عبداهلل جوادی آملی با تبریک فرارسیدن ماه ذیالحجه و تشکر از
نقش آفرینی ایشان در عرصه های مختلف بویژه انتخابات اخیر ،با اشاره به اینکه
در پی انتخابات اخیر مردم امید به تغییر وضعیت پیدا کرده اند ،تصریح کرد :یکی
از الزامات به فعلیت رساندن ظرفیتهای کشور برای پیشرفت و آبادانی این است
که نگاههای شــخصی و جناحی را کنار گذاشــته و هر کسی میتواند در مسیر
پیشــرفت و تحول کشور اثرگذار باشد ،به میدان بیاید.حضرت آیت اهلل العظمی
جوادی آملی نیز با اشاره به فرازهایی از نهجالبالغه مردم را در نظر حضرت علی
(ع) دو دسته دانسته و اظهار داشت :حضرت اگر چه رفتار و کردار مردم کوفه را
نکوهش میکنند ،اما در نامه مهمی که به مالک اشتر مینویسند ،مردم را همچون
نماز ستون دین و شایسته خدمت بیمنت معرفی میکنند.این مرجع تقلید در
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آیاتی از قرآن کریم تصریح کرد :قرآن تاکید
دارد که زیر بار هر صلحی نباید رفت .برخی سازشها هست که ظاهرش سازش،
اما باطنش سوزش است و لذا به دستور قرآن نباید زیر بار آنها رفت.
سرلشکر سالمی اعالم کرد؛

عزم جدی سپاه برای رفع چالش آب
فرمانده کل سپاه گفت :دانشــگاه جامع امام حسین (ع) اقدام ارزشمندی را در
حوزه غلبه بر مشــکل کمآبی و بیآبی انجام داده اســت که در روزهای آینده از
این دســتاورد بزرگ رونمایی خواهد شــد.به گزارش خبرگزاری مهر ،سرلشکر
حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نشست با فرماندهان
سپاههای استانی که در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد ،امت الگو و نمونه را
امتی که میتواند بر اساس ارزشهای دینی و اخالقی ،جامعهای مدرن ،پیشرفته،
مســتقل ،امن و ایمن بســازد توصیف و تصریح کرد :هدف دشمن جلوگیری از
تکثیر نسل انقالب اسالمی است.وی با بیان اینکه چالشها و موانعی که دشمن
برابر نظام اسالمی ما قرار داده است در برابر هر نظامی در عالم میگذاشت آن را
فرو میریخت گفت :به فضل الهی توطئههای دشمن طی این چهار دهه موجب
اســتحکام و قوام نظام مقدس جمهوری اســامی شده اســت و هرچه دشمن
هماوردی میکند ،اســتخوانهای این نظام و جامعه قویتر میشود.فرمانده کل
سپاه با بیان اینکه در این روزها همزمان از دو پدیده اوجگیری مجدد بیماری کرونا
و کم آبی رنج میبریم ،گفت :در عرصه مقابله با بیماری کرونا که بخشی از کشور
ما را در فاز پنجم تحت تاثیر قرار داده اســت؛ با نویدهایی که در خصوص حجم
واکسیناسیون داده شده است به فضل الهی در آینده نزدیک شاهد حرکت بزرگی
در واکســینه کردن مردم خواهیم بود.سرلشکر سالمی در حاشیه این نشست با
بیان اینکه پدیده خشکســالی و کم آبی موضوعی اســت که زندگی مردم را در
این روزها تحت تاثیر قرار داده است گفت :همایش امروز به منظور ساخت نقطه
عزیمت جدید برای نقش آفرینی هرچه بیشــتر فرماندهان سپاههای استانی و
آحاد پاســداران و بســیجیان در ادامه طرح شهید سلیمانی ،مشارکت جدی در
واکسیناســیون بیماری کرونا و نیز بسیج ظرفیتها برای آبرسانی به نقاط دارای
مشکل کم آبی و ایجاد عزم ملی در بسیج امکانات و ظرفیتهای سپاه برای رفع
مشــکل کم آبی ،برگزار شــد.وی از ورود سپاه برای کمک به رفع چالش آب در
کشور خبر داد و گفت :دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم اقدام ارزشمندی
را در حوزه غلبه بر مشکل کمآبی و بیآبی انجام داده است که در روزهای آینده
از این دستاورد بزرگ رونمایی خواهد شد.فرمانده کل سپاه همچنین از در اختیار
قرار دادن ظرفیتهای بیمارستانی سپاه برای کمک به مردم به ویژه در شهرهای
دارای وضعیت قرمز خبر داد.

@sobheqtesad

سیاست

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم شماره 4681
چهارشنبه  23تیر  3 1400ذی الحجه  14 1442جوالی 2021

2

ربیعی در نشست خبری:

حادثه پارک ملت امنیتی نبود

ســخنگوی دولت گفت :مذاکرات ایران و آمریکا در زمینه تبادل
زندانیان در جریان اســت و در صورت آزادی زندانیان ایرانی و به
نتیجه رسیدن مذاکرات ،اطالعرسانی صورت خواهد گرفت.
به گــزارش خبرگــزاری مهر ،علــی ربیعی ســخنگوی دولت
صبح دیروز (سهشــنبه) در نشســت خبری خود که به صورت
ویدئوکنفرانس برگزار شــد ،اظهارداشت :دولت تمام تالش خود
را بــرای انتقال مطلوب دولت بــه دولت منتخب را به کار گرفته
است و براساس تفاهم صورت گرفته اعضای هیات دولت جلسات
منظمی با آقای رییسی رئیسجمهور منتخب داشتهاند و همچنان
ادامه دارد و گزارشهای الزم را ارائه کردهاند و دولت خود را مکلف
به همکاری همه جانبه بــا رئیسجمهور منتخب میداند.ربیعی
گفت :همچنین براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری دولت تا
روز آخر که دارای مســئولیت هست به وظایف خود ادامه خواهد
داد.وی ادامه داد :در همین راســتا دولت برای رفع نگرانیها در
خصوص وجود کاالهای اساســی در ماههای اولیه فعالیت دولت
منتخب تمام تالش خود را به کار بســته است.سخنگوی دولت
تاکید کرد :فردا  ۲۳تیر مصادف با ســالروز تصویب برجام را روز
گفتگو و تعامل ســازنده با جهان نامیدهایم؛ روزی که نماد اراده
ملت ما برای اثبات صلح خواهی و همکاری جویی با همه ملتها
و دوری از تنش و عداوت اســت.ربیعی تاکید کرد :هشــت سال
پیش دولت یازدهم نه تنها با شــعار بلکه با خواســت حقیقی و
برآمده از ریشــههای فرهنگی و تمدنی ایران و اسالم و به هدف
رساندن صدای ایرانیان به جهان ،رویکرد تعامل سازنده با جهان
را انتخاب کرد.وی افزود :دولت یازدهم در ابتدای ماموریت خود
و با ارزیابی از پایان عصر تکقطبی و ناگزیری همکاریهای بین
المللی در حل و فصل اختالفات میان ملتها ،به این فلســفه و
جهان بینی دست پیدا کرد که هیچ راهی جز تعامل و مذاکره در
کنار زدن اختالفها وجود ندارد.سخنگوی دولت گفت :بدخواهان
ملت ما که به هدفی جز انسداد زندگی مردم ما رضایت نمیدادند،
بدخواهان ایران سالها کوشیده بودند که با ارائه تصویری خشن
و قانون شــکن از ایران ،انزوای ما را از ترتیبات مالی و سیاســی
جهانی واقعیت ببخشــند .همانها بودند که بعد از دستیابی به
توافــق برجام که یکی از نمادها و نتایــج این رویکرد بود ،یکبار
دیگر کوشیدند که انتقام خود را نسبت به خردورزی دولت ایران
که چیزی جز انعکاس خواست اکثریت قاطع مردم و مقام معظم
رهبری نبود ،بگیرند و با فریب رئیس جمهور پیشــین آمریکا به
خروج از برجام و اعمال تحریمهای یکجانبه نه تنها زندگی را بر
مردم ما سخت کردند بلکه ضمن خالی گذاشتن دستان آمریکا،
این کشــور را توأم با بی آبرویی کم نظیری به ورشکســتگی در
سیاست خارجی آن کشاندند.ربیعی تاکید کرد :آغاز به کار دولت
با رکود تورمی بیســابقه و انزوای مطلق در عرصهی بینالمللی
همراه بود ،بهطوریکه رشد اقتصادی در سال  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲به
تورم به ترتیب به  ۳۰.۶و ۳۴.۷
ترتیب  -۷.۷و  -۰.۳درصد و نرخ ّ
درصد رســیده بود .تدابیر دولت یازدهم در همان شش ماه اول
باعث شد تا سال  ،۱۳۹۳سال خروج از رکود همراه با افت شدید
تورم به  ۱۵.۶درصد
تورم باشد ،بهطوریکه در آن سال ،نرخ ّ
نرخ ّ
و نرخ رشد اقتصادی به  ۳.۲رسید .این در حالی بود که مذاکرات
هستهای در جریان بود و هنوز توافق هستهای به سامان نرسیده
بود.وی افزود :در حالی که کشور پس از چند سال توفانی ،با تدابیر
دولت در مسیر ثبات و رونق قرار داشت ،یکباره از نیمه دوم سال
 ۱۳۹۳جهان با افت شدید و به نوعی بیسابقه قیمت جهانی نفت
روبرو شد .بسیاری از کشورهای نفتی نتوانستند در برابر این شوک
مقاومت کنند و بسیاری دچار رکود اقتصادی و برخی دچار تورم
شدید شدند.سخنگوی دولت تصریح کرد :سال  ۱۳۹۴برای دولت
که در کوران مذاکرات هســتهای قرار داشت ،سال بسیار سختی
بود؛ با این حال ،با تدابیری که اتخاذ شد ،موفق شدیم با کمترین
آثار رکودی و تورمی از این بحران جدید نیز عبور کنیم و عم ًال این
فشار ســنگین در سال  ۱۳۹۴را فقط دولت احساس کرد.ربیعی
اظهــار کرد :در مجموع ،علیرغم همــه تنگناها و محدودیتها،
دولت تدبیر و امید موفق شــد طی ســالهای  ۱۳۹۳تا ،۱۳۹۶
یکــی از دوران طالیی اقتصاد ایران در نیمقرن اخیر را رقم بزند.
متوسط تورم در بازهی ســالهای  ۱۳۹۳تا  ۱۱.۵ ،۱۳۹۶درصد
بود و نزدیک به دو ســال از این دوره تورم تکرقمی در کشــور
تجربه شد .در  ۵۰سال گذشته سابقه نداشته که نرخ تورم در یک
دورهی چهارساله تا این حد پایین باشد.وی ادامه داد :حتی بعد از
خروج دیوانهوار آمریکا از برجام ،اعتقاد راسخ ما به گفتگو و تعامل
ســازنده بود که باعث نقش بر آب شدن نقشه بدخواهان ایران و
امتناع ما برای خروج متقابل از برجام شد.سخنگوی دولت تاکید
کرد :این ما بودیم که با ایستادگی در برابر این قانونشکنی بزرگ،
از نابــودی برجام جلوگیری کردیــم و با ترکیب کردن مقاومتی
بینظیــر از یک طرف و پیگیری یک دیپلماســی زنده و پویا از
طرف دیگر ،برای آمریکا چارهای جز بازگشــت به میز مذاکره و
عقب نشــینی از آن اقدام بی مبنا باقی نگذاشتیم.ربیعی تصریح
کرد :امروز که یکبار دیگر در آســتانه احیای برجام قرار داریم و
یکبار دیگر ملت ما به مشــاهده آثــار مثبت این توافق نزدیکتر
از هر زمان دیگری هســتند ،اطمینان داریم که تاریخ منصفانه
قضاوت خواهد کرد و یقیــن داریم که مردم به رویکرد گفتگو و
تعامل سازنده نمره قابل قبولی خواهند داد.وی افزود :با همه فراز
و فرودهای سالهای اخیر نه تنها از اعتقاد به درستی اصل گفتگو
و تعامل عقب ننشســتهایم بلکه اصالت و حقانیت این نگاه را در
روابط منطقهای به نمایش گذاشتیم و در کوران تهاجمات داعش
و دیگر گروههای تروریســتی که در موازات مداخلههای مخرب
خارجی ،آتش بزرگــی در خانه مردم بیگناه منطقه به پا کردند،
امید به حل اختالف را زنده نگه داشتیم.ســخنگوی دولت گفت:
جمعه پیش رو  ۲۵تیر ،روز تامین اجتماعی اســت .نظام تامین
اجتماعی ،بخش جداییناپذیری از شــیوههای حکمرانی صحیح
اســت .نحوه پرداختن به نظام تامین اجتماعی و سیاستگذاری
صحیح میتواند متضمن امنیت اجتماعی ،امنیت روانی و زندگی
ســالم برای نیروهای کار یک جامعه و همچنین گذراندن دوره
ســالمندی بدون دغدغه برای همه شهروندان باشد.ربیعی گفت:
دولت در  ۸ســال گذشــته تالش داشته تا ضمن گسترش نظام

کرد :بر اساس این رای ،امتیازات فوق العاده مدیریت که از زمان
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ( )۱۳۸۸به این سو بنا به
برداشــت مجریان قانون و همچنین مصوبه سال  ۱۳۹۵شورای
توســعه مدیریت و سرمایه انســانی در تعیین سقف حق شاغل،
محاسبه میشده است ،حذف و به تبع آن موجب کاهش حقوق
مشاغل مدیریت شد.سخنگوی دولت بیان کرد :درحقیقت دولت
با استفاده از ظرفیتهای قانونی و با تغییر مبانی محاسبه امتیازات
جدول فوق العاده مدیران نســبت به ترمیم این بخش از حقوق
مدیران حرفهای که سالهای گذشته مدیران از آن بهرمند بودهاند
و به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کاهش یافته
بــود ،اقدام کرده و از این طریق حقوق مدیران حرفهای به میزان
کاهش صورت گرفته ترمیم شده و افزایش جدیدی به موجب این
مصوبه در حقوق مدیران وجــود ندارد.ربیعی ادامه داد :بنابراین
اســتنباط اینکه بهواسطه این مصوبه و تغییرامتیازات فوق العاده
مدیریت ،حقوق مدیران افزایش مییابد استنباط نادرستی است.

تامین اجتماعی و پیگیری نظام چند الیه ،از گروههای اجتماعی
مختلف از جمله افرادی که دچار فرصتهای نابرابر اجتماعی بوده
و نیازمند انواع حمایتهای اقتصادی ،روانی و اجتماعی هستند،
پشــتیبانی کند و نیز ترتیبی اتخاذ شود تا جامعه کار و تولید ،با
کرامت و امنیت روانی همراه باشد.
مذاکرات ایران و آمریکا دربــاره تبادل زندانیان در حال
انجام است
ربیعی در ادامه این نشست در رابطه با اظهارات راب مالی نماینده
ویــژه آمریکا در امور ایران از پیشــرفت در مذاکرات برای آزادی
شــهروندان آمریکایی زندانی در ایران ،بیان کرد :ما قب ًال و مکررا ً
اعالم کردهایم که جمهوری اســامی ایران به خاطر نیات انسان
دوســتانه آماده تبادل همه زندانیان سیاسی در ازای آزاد کردن
همه زندانیان ایرانی در سراسر جهان است که با دستور و خواست
آمریکا محبوس شدهاند.وی عنوان کرد :ما حتی در دولت پیشین
آمریــکا هم از این آمادگی طرف ایرانــی خبر داده بودیم اما این
دولت آمریکا بود که با اصرار بر گروگان گیری ایرانیان از نشستن
پــای میز مذاکره امتناع کرده بود.ربیعی تاکید کرد :آقای ظریف
از مدتها پیــش طرح مبادله همه زندانیان ایرانی و آمریکایی با
یکدیگر را مطرح کردند و دولت بایدن نیز از روزهای ابتدایی روی
کار آمــدن ،این موضوع را مورد توجه قرار داد.ســخنگوی دولت
گفت :مذاکرات در این زمینه در جریان است و در صورت آزادی
زندانیان ایرانی و تامین منافع کشــورمان و نیز به نتیجه رسیدن
مذاکرات ،متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.
نیروهای نظامی و دولتی افغانستان که به ایران آمده بودند
را بازگرداندیم
ربیعی در رابطه با حضور طالبان در مرزهای شرقی کشور و تدابیر
امنیتی ایران در این مناطق ،تصریح کرد :از ســال  ۹۸و با شروع
فرایند جدید ،تغییرات در عرصه سیاسی افغانستان ،دستگاههای
مختلف و مرتبط با محوریت وزارت کشــور ،ضمن رصد مستمر
نسبت به ایجاد آمادگیهای الزم برای مواجهه با آثار این تحوالت
اقدام کردهاند.وی خاطرنشان کرد :بنابراین در مجموع ،با اقدامات
صورت گرفته آمادگیهای الزم در همه دستگاههای ذیربط وجود
داشته و ســناریوهای مختلف متناسب با روند تحوالت ،مد نظر
قرار داشــته و در صورت نیاز ،اقدام خواهد شد.سخنگوی دولت
افزود :در رابطه با مبادالت تجاری بین دو کشــور هم ،با توجه به
تحوالت رخ داده در گمرکات مرزی افغانســتان ،در حال حاضر
گمرک اسالمقلعه مقابل دوغارون و ابونصر فراهی مقابل ماهیرود
تحت کنترل طالبان درآمده اســت لذا عم ًال تا برقراری شــرایط
ثبات باید منتظر بمانیــم .اما گمرک میلک در حال حاضر فعال
است و طبق روال گذشته مبادالت تجاری میان ایران و افغانسان
از طریق آن انجام میشود.ربیعی درباره ورود مهاجران غیرقانونی
نیز تاکید کرد :برنامه ایران جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز است
که با شــدت در حال انجام و پیگیری است .در عین حال ،تدابیر
الزم در خصــوص تقویت نیروهای مرزبانی ،نظارتی و امنیتی در
مرزهای مشــترک با افغانستان اتخاذ شده است و آمادگی کامل
وجود دارد.وی ادامه داد :درباره پذیرش احتمالی نیروهای رسمی
و دولتی و نظامی افغانســتان نیز ،تصمیماتی اتخاذ شده است و
بخشــی از نیروهای ورودی به ایران ،با هماهنگی دولت مرکزی
افغانســتان ،بازگردانده شدهاند.سخنگوی دولت با بیان اینکه در
صــورت ورود مهاجران جدید ،تالش میشــود در جوار محدوده
مرزی در داخل ،اردوگاهها و امکانات الزم برایشــان مهیا گردد،
گفت :ولــی تاکنون مواجه با مهاجــران جدیدی به خصوص به
صورت خانوادگی نبودهایم.
هیچ مــورد غیرقانونی در روند اعــزام معلمان به خارج
نداشتیم
ربیعی در پاســخ به ســوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «برخی
اخبار حاکی از این اســت که در روزهــای پایانی دولت دوازدهم
برخی از مدیران آموزش و پرورش خارج از ضوابط به عنوان مدیر
به مدارس خارج از کشــور اعزام میشــوند در حالی که تعدادی
از معلمان سالهاســت در صف انتظار اعزام قرار دارند .شــما این
موضوع را تائید میکنید؟ و اینکه علت این انتصابهای عجلهای
در روزهای پایانی دولت چیست؟» بیان کرد :در اعزام معلمان به
خارج از کشور هیچ تغییری ایجاد نشده و این امر دقیقاً براساس
شرکت در آزمون و پذیرش و براساس ضوابط قانونی انجام میشود
و حتی یک مورد اعزام خارج از قاعده و قوانین نبوده اســت.وی
اضافه کرد :در مورد سرپرستان نیز پس از پایان دوره سرپرستی
آنها ،سرپرستان جدید منصوب میشوند و در همین خصوص در
ماههای پایانی دولت هیچ رفتار غیرمتعارف و خارج از ضابطهای
انجام نشده اســت چرا که فرآیند انتخاب و اعزام سرپرستان به
دلیل طی مراحل اجرایی از حدود یک ســال قبل آغاز میشود و
بنابر تجارب ،حداقل به  ۶مــاه زمان نیاز دارد و امکان اقدامهای
عجوالنه وجود ندارد.ســخنگوی دولت تاکید کرد :بنابراین هیچ

تصمیمی یکباره و غیرمتعارف صورت نگرفته است.
شواهدی از امنیتی بودن انفجار در پارک ملت نیست
ســخنگوی دولت در پاسخ به ســوالی در رابطه با علت و عوامل
صدای انفجار بامداد جمعه در پارک ملت گفت :بررســیها نشان
میدهد صدای انفجار شنیده شده ،ناشی از ایجاد یک گودال در
بخشــی از پارک بوده که محمولهای از مخلوط بنزین و گازوئیل
درون حفرهای جاســازی شــده بود .تاکنون هم هیچ شواهدی
درخصوص امنیتی بودن موضوع ،از طرف دستگاههای اطالعاتی
و امنیتی ارائه نشده است.ربیعی افزود :البته دستگاههای ذیربط
برای شناسایی اقدام کنندگان ،اقدامات الزم را پیگیری میکنند.
بنابراین طبق گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور ،این حادثه
به هیچ عنوان شــبیه خرابکاریهای اخیر نیست .با این حال ،به
محض دریافت اطالعات جدید ،حتمــاً به افکار عمومی توضیح
داده خواهد شد.
گردهمایی منافقین فرصتی برای رسوایی سیاستمداران
ریاکار آمریکایی است
وی در پاسخ به این سوال که گروهک تروریستی منافقین به مدت
سه روز نشست مجازی برگزار کرد و شماری از اعضای دموکرات
و جمهوری خواه کنگره آمریکا و برخی شــخصیتهای اروپایی
در این نشســت حضور داشــتند .ارزیابی شما از سیاست حقوق
بشری غرب چیست؟ گفت :گردهمایی فرقه یا گروهک تروریستی
منافقین فرصتی برای شناســایی و رسوایی سیاستمداران ریاکار
آمریکایی است که برخالف شعارهای تکراری ،کمترین اعتنایی
به مبانی و تاریخچه تروریسم ونقض حقوق بشر در سایر کشورها
ندارند.ربیعی بیان کرد :البته ما هیچ وقت از آنهایی که طی سالیان
اخیر با طراحی و پشــتیبانی از تحریم ،جنگ و ترور علیه مردم
ایران که نام سیاست فشــار حداکثری بر آن نهاده بودند ،انتظار
نداشــتیم که راه خود را از گروهکهای تروریستی منافقین جدا
کنند .اما این مایه شرمســاری آمریکا و اروپاســت که وزیر امور
خارجه سابق و بدنام آمریکا و چندین مقام رسمی دیگر آمریکایی
و اروپایــی ،بخاطر نفرت پراکنی و البته بخاطر مشــتی دالر ،نه
تنها خرید و فروش میشوند بلکه دوشادوش یک فرقه ورشکسته
تروریســتی و عامالن قتل عام هزاران ایرانی بیگناه میایستند
و بی شــرمانه به این جنایتها افتخــار میکنند.وی اضافه کرد:
نشســتهای این فرقه مطرود ،نمایشــی بی نقاب از بدخواهی و
کینه توزی علیه ملت ایران است .طبیعتاً آنهایی که وقیحانه در
کنار تروریستها میایستند کمترین صالحیتی برای سخن گفتن
از ابتداییترین مبانی حقوق بشــر و تظاهر به صلح جویی و نیک
خواهی برای مردم ایــران و هیچ مردم آزاده دیگری را در جهان
ندارند.
اگر مصوبه افزایش حقوق کارمندان مغایر قانون اســت،
رئیس مجلس اعالم کند
سخنگوی دولت در رابطه با لغو مصوبه سقف افزایش  ۲.۵میلیونی
حقوق و مزایای کارکنان دولت گفــت :در زمان تصویب بودجه
ســال  ۱۴۰۰دولت نگران برخی تصمیمات غیرکارشناســی و
عجوالنه بود .پس از تصویب و اجرایی شدن بودجه به دلیل برخی
مشــکالت ناشــی از نبود جامع نگری در برخی سطوح کارکنان
دولت به خصوص مناطق نفت خیز ،آنان را فاقد انگیزه کرده بود.
ربیعی ادامه داد :دولت به موجب بند الف تبصره  ۱۲قانون بودجه
دولــت نحوه اعمال افزایش حقوقهــا را تنظیم و افزایش حقوق
گروههای مختلف کارمندی را تعیین کــرد و اخیرا ً نیز با الحاق
یک تبصره به بند  ۶تصویبنامه قبلی ،اصالحاتی در آن انجام داد.
وی خاطر نشــان کرد :به موجب اصل  ۱۳۸قانون اساسی مرجع
اعالم مغایرت مصوبات هیئت وزیران با قانون رئیس مجلس است
که پس از بررســی هیئت تطبیق مصوبات مجلس با قوانین نظر
نهایی خود را اعالم میکند .طبیعی اســت که مصوبه دولت اگر
مغایر قانون باشد باید از سوی هیئت تطبیق و رئیس مجلس به
دولت ابالغ شــود که تاکنون در ایــن مورد نظری به دولت ابالغ
نشده است.
افزایش حقوق مدیران مربوط به مدیران حرفهای است
سخنگوی دولت تصریح کرد :البته در روزهای اخیر برخی رسانهها
با انتشار شــایعاتی مدعی شدند که دولت دوازدهم با اصالح این
مصوبه شرایط را برای افزایش مجدد حقوق مدیران فراهم کرده
اســت که این حرف دقیقی نیست.ربیعی افزود :این ترمیم صرفاً
برای مدیــران حرفهای صورت گرفته و مقامات در شــمول این
مصوبه قــرار ندارند .ماجرا از این قرار اســت که تغییرات ایجاد
شده در جدول امتیاز فوق العاده مدیریت مدیران حرفهای مانند
روســای ادارات و معاونان آنان و همچنین مدیران کل و معاونان
آنان که به موجب مصوبه یکم تیرماه  ۱۴۰۰هیئت وزیران صورت
گرفته است ،به تبع رایی است که اسفند ماه سال  ۱۳۹۹از سوی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شــده اســت.وی تاکید

میتوانیم رادیوایزوتوپهای صنعتی جدید تولید کنیم
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه واکنش ایران به ابراز
نگرانیهای کشورهای غربی و روسیه نسبت به افزایش غنیسازی
 ۲۰درصــدی اورانیوم فلزی و اعالم ایران در خصوص تولید یک
صفحه سوخت سیلیساید برای استفاده در رآکتور تهران چیست
و اینکه آیا تهران آمادگی برای توقف برنامههای خود و بازگشت
به برجــام را دارد؟ گفت :تمام این اقدامات بر اســاس نیازهای
صلــح آمیز در فعالیتهای هســتهای ایران و بــر مبنای حقوق
مندرج جمهوری اســامی ایران در برجام با اســتناد به بندهای
 ۲۶و  ۳۶برجــام و با اطالع آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام
میگیرد.سخنگوی دولت اضافه کرد :مطابق اعالمیههای متعدد
ما در چارچوب بازگشــت همه طرفها به تعهداتشان در برجام
به ســرعت بازگشت پذیر هســتند .از نظر ما با توجه به مقاصد
مطلقاً صلح آمیز ،هیچ جایــی برای نگرانی از این اقدامات وجود
ندارد ،با این حال ،اگر مشــارکت کنندگان در برجام نگران این
فعالیتها هســتند ،توصیــه میکنیم که به جــای گله گذاری
از اقدامــات ایران که نتیجه طبیعی بی تفاوتی نســبت به انجام
تعهدات دیگر طرف هاســت ،سریعتر به تعهدات خود بازگردند.
ربیعی عنوان کرد :اگر دیگــر طرفهای برجام به وظایف قانونی
خود عمل کنند ،جمهوری اســامی ایران نیز هرچه ســریعتر
انتظارات قانونی مبتنی بر محدودیتها در توافق برجام را محقق
خواهد کرد .برخی از کشــورهای اروپایی در حالی اقدامات ایران
را ناقض تعهدات برجامی میدانند که خود در اجرای تعهداتشان
ذیل برجام ،هیچگاه از مرحله حرف فراتر نرفتهاند.وی ادامه داد:
الزم به ذکر اســت که مواضع سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در
ایــن خصوص غیرقابل قبول بوده و آمریــکا در حالی از اقدامات
ایــران اظهار نگرانی میکند که وضعیــت فعلی حاکم بر برجام،
ناشــی از اقدامات و رویکردهــای غیرقانونی و یکجانبه خود این
کشــور است و این کشــور در دوره بایدن نیز به اجرای سیاست
شکست خورده فشار حداکثری ترامپ علیه مردم ایران ادامه داده
است.ســخنگوی دولت خاطرنشــان کرد :اما در توضیح جزئیات
بیشتری از فعالیتهای فنی هستهای باید اشاره کنم که سوخت
راکتورهای تحقیقاتی و قدرت آنها به طور مســتمر شاهد تحول
کیفی با استفاده از فناوریهای نوین است .سوخت  ۲۰درصدی
اورانیوم فلزی ،نســبت به ســوخت  ۲۰درصدی معمول ،موجب
ارتقای راندمان و کارآمدی رآکتور تحقیقات تهران میشــود به
گونــهای که هم بتوانیم کمیت رادیوداروها را افزایش بدهیم و از
نظر زمانی نیز فرایند تولید ،ســریعتر میشود.ربیعی تاکید کرد:
عالوه بر آن ،میتوانیم به تولید رادیوایزوتوپهای صنعتی جدیدی
که در شرایط حاضر زمان تولید آن نیست ،اقدام کنیم .ما انتظار
داریم حال که به این تکنولوژی پیشــرفته دست یافتهایم ،برای
توقف این فرایند ،سوخت جدیدی را برای ما تامین کنند.
مزایده شش هزار معدن ،معدن فروشی نیست
ســخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با
شایعات مربوط به معدن فروشی که این روزها مطرح شده است،
بیان کرد :در خصوص آزادســازی شــش هزار محدوده و معدن
غیرفعال کشور و برگزاری مزایده باید گفت که از ترتیباب اداری
و وظایــف جاری وزارت صمت بوده و اتفاقاً آزادســازی معادن از
مطالبات مقام معظم رهبری نیز بوده است.ربیعی عنوان کرد :این
موضوع از مدتها قبل در وزارت صمت بررسی و فرایند این طرح
از مهر ماه سال گذشته آغاز شد و در نهایت پس از اطالع رسانی
مناسب از طریق شبکههای مختلف صدا و سیما و دیگر رسانهها
مزایده عمومی از تاریخ /۱۹/۰۲ ۱۴۰۰آغاز و در تاریخ  ۲۷خرداد
ماه به پایان رســید و در این مزایده ســه هزار متقاضی شرکت
کردهاند.وی اضافه کرد :به نظر من شــیوه بیان در خصوص این
مزایده میتوانست بسیار مناسبتر صورت گیرد که موجب نگرانی
در جامعه هم نشود .اقداماتی از نظیر تماس قبلی ،مذاکره با وزیر،
بررســیهای دقیق صورت گرفته و تصمیم الزم اتخاذ شــود .در
همین راستا نکاتی به اطالع مردم عزیز میرسانم مبنی بر اینکه
مزایده و واگذاری محدودههای معدنی کشور جزء تکالیف قانونی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت بوده است.سخنگوی دولت تاکید
کرد :این امر در طول ســالهای مختلف همواره فرایندی کام ًال
تخصصی ،فنی و کارشناســی را طی نمــوده که در طول  ۳دهه
گذشته این برنامه توســط وزارت صمت در استانهای مختلف
انجام شــده است و تنها تفاوت آن در این مرحله ،گستردگی این
واگذاری و نیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده شامل افزایش
ضمانت حضور در مزایده و بیشــتر شدن امتیازات برای سنجش
اهلیت و صالحیــت حرفهای و مالی متقاضیان اســت که برای
جلوگیری از حبس دوباره این معادن و غیر فعال ماندن ظرفیت
معدنی کشور ،بر اساس تجربیات حاصل از واگذاریهای پیشین،
برقرار شــده اســت.ربیعی ادامه داد :طی ماههای گذشته اطالع
رسانی الزم برای واگذاری این محدودههای معدنی از طریق رسانه
ملی ،مطبوعات و جراید و همچنین رسانههای مجازی کشور در
سطوح ملی و استانی انجام شد.
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مستاجران ،رها در توفان بازار اجاره
با شــروع تابســتان ،نرخها به تدریج در بازار اجاره شــهر تهران افزایش یافته و
گزارشهای میدانی نشان میدهد تعیین سقف  ۲۵درصد برای قراردادها نتوانسته
سد محکمی در برابر جهش قیمتها باشد.به گزارش ایسنا ،گرانیهای بازار اجاره
تهران در سال جاری بسیاری از مستاجران را مستاصل کرده است .از یک طرف
دولت اعالم کرده صاحبخانهها نباید بیش از  ۲۵درصد نرخ اجاره را باال ببرند و از
طرف دیگر گزارشهای میدانی از رقمهایی فراتر از نرخهای دستوری حکایت دارد.
کارشناسان هم معتقدند این نوع سرکوب قیمتی فقط منجر به رشد پروندههای
مالک و مستاجری در قوه قضاییه میشود و نمیتواند تاثیر چندانی در کنترل بازار
اجاره داشته باشد؛ چرا که تقریبا کل این بازار در دست بخش خصوصی قرار دارد
و از اختیار دولت خارج اســت.اگرچه ستاد ملی کرونا برای کمک به مستاجران،
حداکثر نرخ مجــاز افزایش اجاره بها در تهران را  ۲۵درصد اعالم کرده ،گزارش
بانک مرکزی در خردادماه  ۱۴۰۰رشــد  ۳۴درصدی نرخها را نشان میدهد .در
کل کشور نیز اجاره بها نسبت به خرداد سال قبل  ۳۶.۷درصد رشد داشته و این
در حالی است که سقف مجاز برای قراردادهای تمدید در کالنشهرها  ۲۰درصد

افزایش ثروتمندان ایران نشانه
بیکفایتی سیاستگذاران است

 ۷دهک در ایران زیر
خط فقر هستند

یک اســتاد دانشگاه اظهار داشــت :همچنین در  ۵الی ۶
ســال گذشــته وزارت کار هم آماری اعالم کرد مبنی بر
اینکه  ۶۰میلیون نفر مشــمول دریافت ســبد حمایتی
میشوند یعنی  ۷دهک زیر خط فقر هستند .بنابراین هم
کاهش درآمد ملی و هم توزیع بســیار نابرابر آن نشان از
وخامت معیشتی درصد قابل توجهی از مردم کشور دارد.
مرتضی افقه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره
شــرایط معیشــتی مردم و اعتراضات کارگری در جنوب
کشور اظهار داشــت :در حال حاضر کشور از دو جهت با
قدرت خرید خانوار دچار مشــکل جدی شــده است اول
اینکه کل تولید ملی در چند ســال اخیر به ویژه پس از
تحریمهای سال  97کاهش پیدا کرده و طبیعی است که
وقتــی کل درامد ملی کاهش یابد ســهم تک تک خانوار
هم کم میشــود که به معنای روند کاهش قدرت خرید

و در دیگر شــهرها  ۱۵درصد تعیین شد.گزارشهای میدانی از شهر تهران نشان
میدهد در مواردی نرخ اجاره در قراردادهای تمدید بین  ۵۰تا  ۷۰درصد و حتی
 ۱۰۰درصد افزایش یافته است.مشاوران امالک میگویند با وجود امتیاز قانونی
که در اختیار مستاجران قرار گرفته تعداد کمی از افراد به مراجع قضایی مراجعه
می کنند و ترجیح میدهند با صاحبخانه کنار بیایند .شروط سه گانهای که منجر
به تخلیه میشــود ابزارهایی است که در اختیار مالکان قرار دارد .در این شرایط
کم نیســتند مالکانی که به راحتی حکم تخلیه را به دســت مستاجر میدهند.
چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید ،پروانه
ســاختمانی اخذ کرده باشد .چنانچه مســتأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد
اجــاره جدید ،مابهالتفاوت مالاالجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشــد .چنانچه
به تشــخیص مرجع صالح رســیدگی کننده ،نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج
اوالد ذکور وی به ملک مســکونی مورد اجاره احراز شود .بجز سه مورد مذکور،
صاحبخانه حق اخراج مســتاجر را ندارد.به نظر میرسد رکود خرید و فروش به
شــکل جهش نرخهای اجاره بروز پیدا کرده اســت .با توجه به کاهش ساخت و

اســت.وی ادامه داد :از سوی دیگر همین درآمد ملی کم
هم بسیار نابرابر توزیع شــده و سهم بسیار زیادی از آن
نصیب عده بســیار کمی شده است .به همین دلیل است
که امــروز گزارشهایی مبنی بر افزایش ثروتمندان ایران
در رســانههای خارجی منتشر میشــود که این نشان از
بیکفایتی سیاســتگذاران در هدایــت درآمدها دارد.این
کارشــناس اقتصادی افزود :همچنین در  5الی  6ســال
گذشــته وزارت کار هم آماری اعالم کرد مبنی بر اینکه
 60میلیون نفر مشــمول دریافت سبد حمایتی میشوند
یعنی  7دهک زیر خط فقر هســتند .بنابراین هم کاهش
درآمد ملی و هم توزیع بســیار نابرابر آن نشان از وخامت
معیشــتی درصد قابل توجهی از مردم کشــور دارد.افقه
تاکید کرد :در این چند ســال هم بــه این امیدوار بودند
که با تغییر رییس جمهور تندروی آمریکا گشــایشهایی
در اقتصاد کشــور حاصل میشود اما بعد از گذشت چند
ماه هنوز اتفاقی در این زمینه انجام نشــده است .از سوی
دیگر در دولت آینده ایران تیم جدیدی که مستقر شده،
اگر بخواهند با تفکر و نگرش قبلی خود چه در روابط بین
الملــل و چه در تعیین مدیــران در داخل عمل کنند ،نه
تنها امیدی به بهبود نیست بلکه اوضاع وخیمتر میشود.
وی گفت :این دولت هم مانند دولتهای گذشــته تا دو
الی ســه سال آینده تمام قصورها را گردن دولت روحانی
میاندازد و پیروزیها را متوجه دولت خودشان میدانند

ساز ،واحدهای نوساز چندانی وارد بازار اجاره نشده و البته مالکان نیز تمایلی به
اجاره دادن آپارتمانهای خود ندارند .مالکانی هم که از قبل واحدهای خود را اجاره
دادهاند اجارهها را بعضا تا دو برابر ســال قبل تعیین کردهاند.متغیرهایی همچون
تورم ،رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی بر بازار اجاره تاثیر می گذارد .هر سه
این شــاخصها در یک ســال اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داشته است .تورم
به  ۴۲درصد رســیده ،نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت
امسال  ۷۰درصد بوده و سود بانکی نیز به شکل رسمی از  ۱۸درصد فراتر نرفته
است .در این شرایط صاحبخانهها ترجیح میدهند به جای ودیعهی بیشتر ،اجاره
ماهیانهی بیشــتری دریافت کنند.اگر آذرماه ســال ۱۳۹۶را نقطه شروع جهش
قیمــت ملک در نظر بگیریم ،نرخ رشــد اجاره بها تا کنــون حدود  ۳۵۰درصد
پایینتر از نرخ رشد قیمت مسکن بوده اما شرایط مستاجران اصال مناسب نیست.
ُمســکنهایی همچون وام  ۷۰میلیون تومانی ،تعیین ســقف  ۲۵درصد و اجبار
مالکان به تمدید قراردادها نیز نتوانســته آنطور که باید و شاید مستاجران را از
توفان بازار اجاره محافظت کند.

و عامل شکستها را دولت قبل معرفی میکنند .البته هر
چند دولت روحانی هم بی عیب نبود اما منشا بسیاری از
مشکالت امروز تحریم است و تحریمها مانع از این شد که
ارزیابی درســتی از عملکرد دولت روحانی داشته باشیم.
افقه افزود :نگرانی جدی این اســت که در تعیین مدیران
و تصمیم گیران داخلی به جای کارآمدی و شایستگی از
مالکهای کامال سیاسی و فقهی در انتخاب مدیران بهره
بگیرنــد و همین عامل مانع از انتخاب مدیران شایســته
شود.این کارشناس اقتصادی درباره ضرورت احیای برجام
تاکید کرد :اگر برجام احیا شــود در استفاده از پولهای
بلوکه شــده اولویت باید  4دهک پایین جامعه باشد که
تحت فشار بسیار شدید قرار دارند و در معرض تنشهای
سیاســی و اجتماعی جدی هستند .شاهد آن هستیم که
آســتانه صبر مردم آنقدر پایین آمده کــه با قطعی برق
هم بستر شــورش مردمی فراهم میشــود چه برسد به
اینکه باز هم معیشــت انها تحت تاثیر قــرار بگیرد.افقه
با اشــاره به اعتراضات و اعتصابــات کارگران تاکید کرد:
نکته بسیار مهم تبعیض بین پرداختیها و دستمزد افراد
در یک سطح یکسان اســت که متاسفانه این موضوع از
دولت مرحوم هاشمی باب شد و عدهای برای اینکه قانون
سختگیرانه کار را دور بزنند از پیمانکاران استفاده کردند
کــه پیمانکاران هم بخش قابل توجهی از پول را از دولت
میگیرند و با قرار دادن نیروی کار در شــرایط ســخت

پرداختی و تعهدی به آنها ظلــم میکنند.وی ادامه داد:
اعتراضات گاهی ناشی از کمبود درآمد است و گاهی هم
از تبعیــض در پرداختها نشــات میگیرد و این تبعیض
بیشــتر فشــار آورده و زمینه بروز تنشهای اجتماعی و
سیاســی را افزایش میدهد.این کارشــناس اقتصادی با
اشــاره به روند پیگیری و رسیدگی به مطالبات کارگران
اظهار داشت :متاسفانه مدیران قدیمی در بخش نفت و در
ســایر بخشها انقدر مغرور شدهاند که گمان میکنند به
عرش الهی نزدیک شدهاند و اعتنایی به نظرات تخصصی
ندارنــد در حالی که کامال در ایــن زمینهها بیتخصص
هســتند.افقه تاکید کرد :باید توجه داشــته باشــیم که
مســائل اجتماعی و انســانی با تخصص مهندسی فاصله
دارد و کســی که بــا نیروی انســانی کار میکند ،اعم از
وزیــر و مدیــران پایینی باید روابط انســانی را به خوبی
درک کند اما متاســفانه این گروه از مدیران یک نگرش
کامال مکانیکی و خشــکی دارند و روابط انسانی را لحاظ
نمیکنند .متاســفانه در روابط انسانی خود را در جایگاه
خدایگانی میبینند و این افراد بســیار مغرور و به همان
اندازه بسیار نادان هستند.این کارشناس اقتصادی با بیان
اینکه در این دولت متاسفانه ارادهای نسبت به تغییر این
رفتار دیده نمیشــود ،گفت :اتفاقــا گروهی از تیم دولت
آینده نگرش توزیعی خوبی دارند اما مشکل این است که
اساسا اصل تولید باال نمیرود که توزیعی صورت بگیرد.
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گزیده خبر
قیمت تمام شده  ۱.۱میلیارد تومانی واحدها برای متقاضیان

سود  ۷۰۰میلیون تومانی
وام طرح ملی مسکن

در حالی وزیر راه از افزایش دوره بازپرداخت وام طرح ملی مســکن به  ۲۰سال
خبر داده که سود تسهیالت  ۲۵۰میلیون تومانی این طرح حدود  ۷۰۰میلیون
تومان خواهد بود.به گزارش تسنیم ،محمد اسالمی شب گذشته در برنامه تیتر
امشــب با اشاره به افزایش وام طرح ملی مسکن به  250میلیون تومان ،گفت:
زمانیکه وام این طرح  100میلیون تومان بود ،حدود  10درصد قیمت واحدها
را پوشش میداد .با افزایش وام به  250میلیون تومان ،حدود  60درصد هزینه
ساخت واحدها با تســهیالت تامین می شــود.وی با اعالم اینکه بازپرداخت
تسهیالت طرح ملی مسکن  20ساله است ،اضافه کرد :از  530هزار واحد طرح
مذکور تاکنون  40هزار واحد افتتاح شــده و تا پایان ســال  1400در صورت
تکمیل آورده متقاضیان  150هزار واحد دیگر تکمیل خواهد شــد.به گزارش
تسنیم ،با توجه به اینکه سود وام طرح ملی مسکن  18درصد است مبلغ سود
تسهیالت این طرح در پایان دوره بازپرداخت  20ساله به رقم سرسامآور حدود
 700میلیون تومان خواهد رسید.محاسبه اقساط تسهیالت دریافتی متقاضی
طرح ملی مسکن با سود  18درصدی حاکی از آن است که میزان قسط ماهانه
در روش ســاده  3میلیون و  858هزار تومان است .کل بازپرداخت وام از سوی
متقاضی در ماه  12سال بیستم  925میلیون و  986هزار تومان است .کل سود
این تســهیالت نیز  676میلیون تومان خواهد بود.وزیر راه و شهرسازی اخیرا
اعالم کرده وام  250میلیون تومانی حدود  55درصد قیمت واحدهای طرح ملی
مسکن را تامین خواهد کرد .به عبارت دیگر متقاضی نیز تقریبا باید بیش 200
میلیون تومان آورده برای خانهدار شدن در طرح ملی مسکن آورده نقدی داشته
باشد.بنابراین با احتساب این میزان آورده و سود تسهیالت ،در مجموع متقاضی
برای یک واحد طرح ملی مســکن حدود یک میلیــارد و  125میلیون تومان
پرداخت خواهد کرد .یعنی برای یک واحد  100مترمربعی حدود  11.5میلیون
تومــان برای هر مترمربع .یکی از ایرادات به وزارت راه و شهرســازی (معاونت
مســکن و ساختمان) در طرح ملی مسکن،عدم اطالعرسانی دقیق و شفاف در
خصوص شــرایط خانهدار شــدن در این طرح است .بسیاری از متقاضیانی که
آورده اولیه  40میلیون تومانی خود را پرداخت کردهاند هنوز نمیدانند مبلغ کل
واریزی آنها چه میزانی است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

ترکیب مشاغل بازار کار به سمت مشاغل
غیرثابت در جریان است
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز :مدیرکل تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی آذربایجان شــرقی گفت :با توجه به
فعالیت  ۱۸صندوق بازنشســتگی در کشــور و وجود
قوانین خاص ،یکپارچه کردن نظام بازنشستگی نقش
مهمی در مدیریت بحران بازنشستگی خواهد داشت.به
گزارش خبرنگار ما در تبریز ،حســین فتحی در نشست مشترک با نماینده ولی
فقیه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز که همزمان با هفته بهزیستی و
تامین اجتماعی برگزار شــد ،اظهار کرد :برای ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف
بازنشســتگان و مستمری بگیران ،حفظ تعادل متناسب بین ورودی و خروجی
نیروی کار امری ضروری اســت.فتحی با اشــاره به بحران یا ابرچالش پیش رو،
افزود :با توجه به شــرایط نامناسب اقتصادی کشــور در سالهای اخیر ،ترکیب
مشــاغل بازار کار به سمت مشــاغل غیرثابت در جریان است و این امر ناشی از
کاهش سن بازنشستگی و بازنشستگی زودهنگام است.رئیس شورای هماهنگی
دستگاههای تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در استان آذربایجان شرقی
با تاکید بر نقش این ســازمانها در چرخه اقتصــادی و حمایت های اجتماعی
خاطرنشــان کرد :اعتال و ارتقاء ســازمانهای مردم مدار در گرو حفظ و تقویت
سرمایه های مادی و معنوی است که بعنوان ارزشمندترین سرمایه های انسانی
و اجتماعی در استان تالش می کنند.

چشمانداز اشتغال کمیته امداد قم
در سال 1400
کمیته امداد اســتان قم در سال تولید ،پشــتیبانیها و مانع زدایی ها بیش از
 3500فرصت شــغلی برای نیازمندان و افراد بیکار معرفیشده از حوزه حمایت
ایجاد خواهد کرد.به گــزارش پایگاه خبری کمیته امداد ،مهرداد مصلح ،معاون
خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه این نهاد همهساله
برای اشتغال مددجویان تحت حمایت و فرزندان آنها برنامه دارد گفت :در سالی
که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با عنوان تولید ،پشتیبانیها و مانع زدایی
ها نامگذاری کرده اســت کمیته امداد استان قم مانند سالهای گذشته متولی
اشتغال نیازمندان و افراد بیکار معرفیشده از حوزه حمایت است.وی بهرهمندی
مجرب اشتغال در این نهاد را خاطرنشان و اظهار کرد :امیدواریم
از کارشناســان ّ
در سال جاری برای متقاضیان تسهیالت اشتغال این نهاد بیش از  3500فرصت
شغلی ایجاد شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد؛

تزریق  ۱۵هزار دوز واکسن کرونا به
گروههای هدف باالی  ۷۰سال در مازندران
دکتر موسوی ،رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران
گفت :بی توجهی به توصیههای بهداشــتی از سوی
شهروندان موجب شــده تا با با قرار گرفتن مازندران
در پیــک پنجم ،آمار ابتال و فوتیهای کرونا دوباره در
استان روندی صعودی بگیرد.دکتر موسوی از تمامی
شــهروندان خواست شــیوه نامههای بهداشتی به ویژه اســتفاده از ماسک و
فاصلهگــذاری اجتماعی را بیش از پیش رعایت کننــد.وی با آغاز دور جدید
واکسیناســیون در اســتان اشــاره کرد و گفت۱۵ :هزار دوز واکسن کرونا به
گروههای هدف باالی ۷۰سال تزریق شد و تعداد اندکی در گروه باقیمانده است.
دکتر موسوی به هجوم شهروندان به آن سوی مرزها برای دریافت واکسن کرونا
اشــاره کرد و افزود :واکسن مورد نیاز در کشور تامین شده است و نیاز نیست
شــهروندان ریسک باالی ســفر در این مناطق و ماندن در صفهای طوالنی
واکسیناسیون را بپذیرند.رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با ابراز تعجب
از شایعات مطرح شده درباره گذشتن زمان پیک طالیی واکسیناسیون کرونا،
گفت :بیماری کرونا ادامه داشــته و استان در پیک پنجم است و تا زمانی که
وضعیت انتقال بیماری قطع نشود واکسیناسیون حتما مفید خواهد بود.او افزود:
واکسیناسیون هر چقدر که زودتر انجام شود قطعا موثرتر بوده و میتواند که از
پیکهای آینده جلوگیری کند.

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی:

تولید نیروگاههای حرارتی کشور  ۱۴درصد
افزایش یافت
مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی گفت :میزان تولید برق نیروگاههای
حرارتی کشــور از ابتدای ســال تاکنون با افزایش  ۱۴درصدی نسبت به مدت
مشابه سال گذشته از مرز  ۱۰۶میلیون مگاوات ساعت انرژی گذشت.به گزارش
ایرنا از پایگاه اطالعرســانی وزارت نیرو« ،اســماعیل نمازی»افزود :میزان تولید
نیروگاههای حرارتی در بازه زمانی مشابه سال گذشته حدود  ۹۳میلیون مگاوات
ســاعت بوده اســت.وی ادامه داد :در مدار نبودن نیروگاههای برقآبی به دلیل
خشکســالی،گرمای زودرس و نیاز بیشتر شبکه به برق ،درمدار نبودن نیروگاه
اتمی در برخــی از روزها و تالش نیروگاهها بــرای آمادگی حداکثری از دالیل
افزایش تولید انرژی در نیروگاههای حرارتی بوده است.مدیرکل دفتر فنی تولید
شرکت برق حرارتی خاطرنشان کرد :نیروگاههای حرارتی با توجه به عدم تولید
برق توســط سایر مولدهای تولید برق کشور به دالیل یاد شده ،سعی کردهاند با
کوتاه کردن زمان انجام تعمیرات دورهای و رفع اشکاالت موردی به وجود آمده
در واحدهای نیروگاهی در کمترین زمان ممکن ،ساعت بیشتری را در شبکه برق
فعال بوده و کسری ناشی از تولید برق در کشور را جبران کنند.نمازی با یادآوری
هزینههای باال و دشــواریهای تولید برق در کشور ،گفت :در حال حاضر همه
نیروگاههای حرارتی با حداکثر ظرفیت در حال تولید برق هســتند و کارکنان
صنعت برق کشور با وجود همهگیری سویه جدید بیماری کرونا و گرمای شدید
در تالشند تا نیروگاهها با حداکثر توان در مدار تولید باشند.

افزایش قیمت فروش نفت ایران به آسیا
شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش رسمی همه گریدهای نفتی خود به مقصد
آســیا در ماه میالدی آینده را  ۷۵تا  ۸۰ســنت در هر بشــکه نسبت به ژوییه
افزایش داد.به گزارش ایســنا به نقل از پالتس ،شــرکت ملی نفت ایران قیمت
فروش گریدهای نفتی ســبک و سنگین خود را هر یک به میزان  ۸۰سنت در
هر بشکه نسبت به ژوییه افزایش داد و به ترتیب دو دالر و  ۴۰سنت و یک دالر
و  ۳۰ســنت باالتر از نرخ قیمت پایه منطقه ای عمان/دوبی در اوت تعیین کرد.
همچنین قیمت نفت فروزان را  ۷۵سنت در هر بشکه افزایش داد و یک دالر و
 ۳۵سنت باالتر از قیمت پایه منطقه تعیین کرد .قیمت نفت سروش برای فروش
در اوت هم  ۸۰سنت در هر بشکه افزایش یافت.عربستان سعودی هفته گذشته
پس از این کــه مذاکرات اوپک پالس درباره افزایــش تولید نفت بدون نتیجه
ماند ،قیمت فروش نفت در ماه اوت برای خریداران از آســیا گرفته تا آمریکا را
افزایش داد .شرکت آرامکوی سعودی قیمت فروش رسمی نفت به آسیا که بازار
اصلی این شرکت است را برای گرید نفتی سبک عرب الیت به میزان  ۸۰سنت
افزایش داد و دو دالر و  ۷۰ســنت در هر بشــکه باالتر از قیمت پایه منطقه ای
تعیین کرد .این بزرگترین افزایش ماه به ماه از ژانویه بود و نشان می دهد که این
غــول نفتی با وجود کمبود عرضه در بازار ،تولیدش را ماه آینده افزایش نخواهد
داد.بهای معامالت نفت و بازارهای فیزیکی با پیشرفت نرخ واکسیناسیون که به
بهبود تقاضا کمک کرده ،افزایش پیدا کرده است .فروپاشی مذاکرات اوپک پالس
به معنای آن است که محدودیت تولید فعلی در اوت بدون تغییر می ماند و به
کمبود شدیدتر عرضه در بازار منجر می شود.
در نشست مدیران عامل گاز گلستان و منطقه  9عملیات انتقال گاز :

آمادگی ورود به ایام سرد سال و پایداری
جریان گاز
بــا هدف تبادل نظر در خصــوص آمادگی برای ورود
به فصل ســرما و توزیع متوازن و پایــدار جریان گاز،
هماهنگی مشکالت انشعاب گازدر گنبد  ،تغییر و تحول
پروژه های خطوط انتقال اجرا شده در گازهای استانی
 ،علی طالبی مدیرعامل شــرکت گازاستان گلستان با
حضــور در منطقه  9عملیات انتقال گاز با محی الدین مفخمی دیدار و گفتگو
کرد  .دراین دیدارطالبی ضمن تبریک انتصاب ارزشــمند سرپرست منطقه 9
عملیات انتقال گاز ،مطالبی را درخصوص تقویت زمینه های همکاری مشترک،
شناســایی نقاط آســیب پذیر و بحرانی  ،انجام اقدامات پیشگیرانه و اصالحی و
مرتفع نمودن آنها ،رســیدن به ســطح آمادگی الزم برای ورود به فصل سرما با
هدف تامین و پایداری جریان گاز مشترکین بیان نمودند .در ادامه نیز مفخمی
ضمن خــوش آمدگویی ،آمادگی منطقه  9عملیات انتقال گاز را برای هر نوع
همکاری در زمینه تحقق اهداف مورد نظر با فراهم نمودن تمهیدات و شــرایط
الزم دراین رابطه ،ایمن ســازی و انجام اقدامات اساسی برای مواجهه با بحران
احتمالی و تامین گاز مستمر برای ایام سرد سال و موارد مرتبط دیگر با همکاری
شرکت گاز و سایر دستگاههای ذیربط اعالم نمودند.مدیرعامل شرکت گاز استان
گلســتان با بیان مطلب فوق در این خصوص گفت :از ابتدای فروردین لغایت
پایان خرداد ماه سال  1400افزون بر  903میلیون و  800هزار متر مكعب
گاز توسط مشترکین درسطح استان گلستان مصرف شده است .علی طالبی
اظهار داشت :حجم گاز مصرفی فوق در سه ماهه سال جاری توسط مشترکین
بخشــهای مختلف اعم از خانگی ،تجاری ،صنعتی ،نیروگاه ،کارخانه ســیمان و
جایگاههای  CNGبه مصرف رسیده است.

شناسایی و کشف۲۰دستگاه تولید رمز ارز
در شهرستانهای بم و سیرجان
مدیردفتر بازرســی و لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان
کرمان از شناسایی و کشف  ۲۰دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال طی روز دوشنبه
۲۱تیرماه  ۱۴۰۰خبر داد و تصریح کرد :در سایهی تالش و زحمات همکاران از
ابتدای ســال جاری تاکنون  ۹۷۸دستگاه ماینر در حوزهی عملیاتی این شرکت
شناسایی و کشف شده است.حسین حبیبی با بیان این مطلب گفت :در راستای
کاهش پیک بار شبکه و جلوگیری از اعمال خاموشی به سایر مشترکین محترم و
همچنین مقابله با انشعابات غیرمجاز ،با همکاری نیروی انتظامی و مراجع قضایی
تعداد  ۲۰دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال از  ۴انشعاب غیرمجاز با مصرف برق
 ۴۳کیلووات کشــف و جمعآوری شد.همچنین حبیبی افزود :طی سال جاری،
۹۷۸دســتگاه ماینر در قالب  ۵۷انشعاب غیرمجاز شناســایی و با این اقدام از
تلفات  ۲۰۴۳کیلووات ســاعت انرژی جلوگیری شــد.وی اعالم کرد :در صورت
استفادهی غیرمجاز مشترکان از انرژی برق جهت استخراج رمز ارز ،مطابق قانون
مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز آب ،برق ،تلفن ،گاز و فاضالب مصوبهی سال
 ۱۳۹۶رفتار خواهد شــد و متقاضیان اســتفاده از ماینر باید به صورت قانونی
درخواســت اخذ انشعاب دهند.مدیر دفتر بازرســی و لوازم اندازه گیری شرکت
توزیع برق جنوب اســتان کرمان همچنین از هم استانی های عزیز درخواست
نمود در صورت مشــاهدهی هرگونه دســتگاه رمزارز ،مراتب را به دفتر حراست
این شرکت اطالع دهند.
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در گفتوگوی تشریح شد:

برنامههای امریکا برای دور زدن تنگه هرمز و خلیجفارس
ســفیر ســابق ایران در اردن گفت :مهمترین مؤلفههایی که
در فرایند تعامالت انرژی برپایه طرح شــام جدید از ســوی
غرب بویژه ایاالت متحده آمریکا متصور اســت ،حذف سوریه
از معادالت هاب انرژی منطقهای ،زمینهســازی تعامالت آتی
کشورهای محور شــام جدید با رژیم صهیونیستی و کاستن
از اهمیــت ژئوپلتیک انرژی خلیجفارس و تنگه هرمز اســت.
مجتبی فردوســیپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،
دربــاره اهداف اجرای پروژه احداث خــط لوله انتقال نفت از
عراق تا مصر اظهار داشــت :پروژه احداث خــط لوله انتقال
نفت عراق از بندر بصره به بندر عقبه در جنوب اردن موضوع
جدیدی نیست ،این پروژه اساسا از دوره حاکمیت حزب بعث
عراق همواره مطرح بوده است ،اما همواره انتقال نفت به اردن
هاشمی در چارچوب فروش با قیمت ترجیحی که میزان آن
در شــرایط حال حاضر به روزانه  10هزار بشــکه میرسد از
طریق خودرویی صورت گرفته و میگیرد .بنابراین پروژههای
انتقال خطوط لوله نفت به عقبه در دورههای گذشــته ناتمام
و ابتر مانده است.
اهداف عراق ،اردن و مصر برای اجرای خط لوله جدید
نفت
وی با اشــاره به مزایای پروژه برای ســه کشور عراق ،اردن و
مصر گفت :هدف عراق وصول به بازارهای جهانی بدون عبور
از هرمز و مخاطرات بابالمندب ،اردن با هدف تحصیل روزانه
 10هزار بشــکه نفت با نرخ  16دالر زیر فوب برنت شــمال
و هــدف مصر بهرهگیــری از امتیاز انــرژی ارزانتر و کاهش
هزینههای ترانزیتی باتفاق اردن در حیطه توافقات طرح شام
جدید است.ســفیر سابق ایران در اردن درباره دلیل تاخیر در
اجرای پروژه یادشده تصریح کرد :دلیل عمده تاخیر تاریخی
اجــرای این پروژه به تعامالت دو کشــور عــراق و کویت در
بهرهگیری از جزایر وربه و بوبیان باهدف دسترســی آسانتر
عراق به خلیجفارس بازمیگردد که تعرفه ترجیحی وصول به

فردوســیپور با اشــاره به برنامههای امریکا در راستای پروژه
مذکــور گفت :مهمترین مؤلفههایی کــه در فرایند تعامالت
انرژی برپایه طرح شــام جدید از ســوی غــرب بویژه ایاالت
متحده آمریکا متصور است ،کاستن از اهمیت محور شام قدیم
و حذف سوریه از معادالت هاب انرژی منطقهای ،زمینهسازی
تعامالت آتی کشورهای محور شام جدید با رژیم صهیونیستی
بویژه با توجه به وجود قراردادهای  20سال صادرات گاز مصر
بــه رژیم اســرائیل منعقده در  2005و خریــد و واردات گاز
توسط اردن از اسرائیل بمدت  15سال برپایه قرارداد منعقده
بسال ،2016است .ضمن اینکه مصر و اردن به ترتیب بر اساس
توافقات کمپ دیوید  1979و وادی عربه در ســال  1994با
رژیم اسراییل دارای روابط عادی و حسنه هستند .عالوه بر آن
کاستن از اهمیت ژئوپلتیک انرژی خلیجفارس و تنگه هرمز نیز
مدنظر ایاالت متحده است.

بازارهای جهانی را برای کشور عراق در صادرات  1.5میلیون
بشکه در روز ،بویژه در صادرات نفت جنوب عراق از بندر بصره
فراهم ساخته است .البته عراق تالشهای دیگری نیز در این
رابطه بعمل آورده است که از جمله توافق ایجاد خطوط انتقال
نفت از طریق بندر ینبع عربستان سعودی در دریای سرخ که
تاکنون اجرایی نشده است ،همچنین عملیاتی کردن انتقال از
طریق بندر جیهان ترکیه در دریای مدیترانه که بیشتر مختص
صادرات اقلیم کردستان عراق است.
طرح شــام جدید؛ از حمایتهای امریکا تا صادرات 7
میلیون بشکهای عراق
وی تاکید کــرد :بنابراین احداث خطــوط انتقال نفت عراق
از بنــدر بصــره در جنوب عــراق به بندر عقبــه در جنوب

اردن هاشــمی در چارچوب طرح شــام جدید و در پوشش
حمایتهــای آمریکا ،در مثلث تعامالت عــراق ،اردن و مصر
پیگیری میشــود .چراکه بدلیل وجــود خطوط انتقال میان
اردن و مصر با تحقق پروژه در سمت عراق و اردن ،نفت عراق
به بندر اســکندریه در دریای مدیترانه شــرقی بدون عبور از
تنگههای هرمز ،بابالمندب و کانال ســوئز میرسد .بیتردید
این موضوع برای افکار بلندپروازانه کشور عراق در حوزه آینده
انرژی تا  2025میالدی باهدف دســتیابی به تولید روزانه 7
میلیون بشکه نفت و کسب ســهم بیشتر از بازارهای جهانی
اهمیت حیاتی بشمار میرود.
حذف سوریه از معادالت هاب انرژی با هدف بازیگری
اسرائیل

یک پژوهشگر حوزه آب:

هشدار َمحو شدن برخی شهرها تا  ۲۰سال آینده پشتوانه علمی ندارد
یک پژوهشگر حوزه آب گفت :افزایش
نامتعارف دما ،کمبود بارش و خشکسالی
سال  1400قوز باالی قوز شد و منجر
به کمبود شدید آب و قطعی مکرر برق
شــده اســت .تداوم این وضعیت باعث
افزایش خســاراتِ تولید در کشاورزی،
ِ
دامپــروری ،صنعتی و خدماتی شــده
و برای مــردم قابل تحمل نخواهد بود.
مصطفــی فداییفــرد در گفتوگو با
خبرنگار ایلنا ،با اشاره به اوضاع خاموشی
در روزهای اخیر و انتقادات واردشــده
اظهار داشــت :ســوءمدیریت و توسعه
ناپایدار طی چهار دهه گذشته ،بخشی
از آثــار و تبعات خود را در ســالهای
اخیر نشــان داده و مشــکالت فراوانی
را برای مردم و حتی مســئولین کشور
ایجاد کرده اســت .افزایــش نامتعارف
دما ،کمبود بارش و خشکســالی سال
 1400قــوز باالی قوز شــد و منجر به
کمبود شــدید آب و قطعی مکرر برق
شــده اســت .تداوم این وضعیت باعث
افزایش خســاراتِ تولید در کشاورزی،
ِ
دامپــروری ،صنعتی و خدماتی شــده
و برای مــردم قابل تحمل نخواهد بود.
در این شــرایط ،یکــی از راهکارهای
بهبود وضعیــت ،مطالبهگری منطقی،
واقعگرایانــه و اصولی و همچنین اعالم

راندن سنجیده است که
نظر و ســخن
ِ
اتفاقا مطالبهگری اصولی طی چند ماه
اخیــر ِ
باعث اتخاذ تصمیماتی توســط
مســئولین برای برطرف شــدن برخی
مشــکالت مرتبط با آب ،برق و محیط
زیست شــده اســت.وی افزود :در این
میان برخی که بعضــا در بوجود آمدن
ایــن شــرایط بیتقصیر نیســتند ،با
مطالبهگریهای غیر اصولی و سخنان
نســنجیده ،از آن طرف بــام افتادهاند!
و بــا هیجانی کردن فضا ،هشــدارهای
آنچنانی و غیر مســتند میدهند که نه
تنها کمکی به بهبود شــرایط نمیکند
بلکه باعث کاهش امیــد ،پایین آمدن
آستانه تحمل مردم و سردرگمی جامعه
میشوند و سرمایههای اجتماعی را به
َه َدر میدهند .هشدار َمحو شدن کشور!
و یا هشدار غیر قابل زندگی شدن برخی
شهرهای کشور تا بیست سال آینده! و
برخی هشــدارهای دیگر از این دست،
از پشــتوانه علمی و تجربــی برخوردار
نیستند.این پژوهشگر حوزه آب گفت:
مثال جایــگاه مطالبهگری در قالب یک
مطالبهگری در سطح کولر گازی پایین
آمده است  ،پاسخگویی رییس جمهور
به جــای عذرخواهــی را َطلَب کرد ه و
مدعی شــدهاند که ایشان خبر از تشنه

بودن و گرمازدگی مردم ندارند! این در
حالی است که اقدامات پوپولیستی مانند
پوشــیدن جوراب پاره ،نشستن بر روی
زمین برای غذا خوردن و عدم استفاده
از امکانات رفاهی متعارف توسط برخی
مسئولین دولتهای قبلی نیز برای مردم
نان و آب نشده است.وی تاکید کرد :این
اتفاق و بسیاری از اتفاقات مشابه دیگر را
میتوان او ِج حمالت سیاســی به دولت
تدبیر و امید برشــمرد .هر چند که این
دولت نیز به ســهم خود مقصر است و
بخش قابل توجهی از این شرایط ناشی
از تصمیم گیریها و عملکرد نامناسب
آنهاســت و باید پاســخگو باشند ولی
الزم است در این اوضا ِع َوخیم ،هرکس
به اندازه ســهم خــود در ایجاد فاجعه،
پاسخگو باشــد.فداییفرد بیان داشت:
نمیتوان همه ســوءمدیریتهای چهار
دهه گذشــته قوای مجریــه ،مقننه و
قضائیه را بــه گردن این دولت انداخت.
من نیز منتقد و مطالبهگر بوده و هستم
ولی همه کســانی کــه در چند هفته
پایانــی عمر این دولت و با چرخشــی
آشــکار ،منتقد و مطالبهگر شــدهاند و
ایشــان را مورد حملههای ناجوانمردانه
قرار میدهنــد ،از اثرات تحریم ظالمانه
و بی نظیر که در این ســالها بر کشور

تحمیــل شــد و مشــکالت اقتصادی
شــدیدی را در پی داشــت ،آگاهند و
علیرغم این که از کمبود اعتبارات مورد
نیاز توســعه صنعت آب و برق و ســایر
مشکالت اساسی کشــور مطلع بودند،
متاسفانه هیچ تالش بنیادین برای بهبود
نکردهاند.وی ادامــه داد :کوتاهی اصلی
این دولت ،بیتوجهی بــه لزوم اصالح
سیاستهای کالن کشور ،محافظهکاری
و فقدان جســارت الزم برای اصالحات
واقعی و ریشهای بود .این وضعیت ِوج ِهه
سیاســی و اجتماعی اصالحطلبان را به
َفنا داد و باعث شد که همه دستاوردهای
کم نظیر این چند سال سخت تحریمی،
در مسیر جلوگیری از فروپاشی کشور و
نظام نیز دیده نشود.این کارشناس حوزه
آب گفــت :از این دولت و تیم فعلی که
گذشــت ،ولی مدیران دولت بعدی باید
از همان اوایل شروع به کار ،زمینههای
اصالح سیاســتهای کالن حاکمیتی
بــرای بهبود شــرایط آب ،برق ،محیط
زیســت و ســایر جنبههای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاســی و امنیتی
را بدون هیچ مالحظه سیاســی فراهم
کننــد .در غیر این صــورت ،از رییس
جمهــور منتخب نیز نمیتــوان انتظار
معجزه داشت.

صعود نفت با امید به کاهش ذخایر آمریکا

موافقت آمریکا با صادرات گاز مایع به ونزوئال

قیمت نفت دیروز سه شنبه تحت تاثیر کمبود عرضه و انتظارات برای کاهش بیشتر
ذخایر آمریکا صعود کرد اما نگرانیها نسبت به شیوع نوع مسری تر ویروس کرونا،
رشد قیمتها را محدود کرد.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت برای تحویل
در سپتامبر  ۱۹ســنت معادل  ۰.۳درصد افزایش یافت و به  ۷۵دالر و  ۳۵سنت
در هر بشــکه رســید .معامالت نفت برنت روز دوشنبه با  ۰.۵درصد کاهش بسته
شد.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در اوت با  ۲۴سنت
معادل  ۰.۳درصد افزایش ،به  ۷۴دالر و  ۳۴سنت در هر بشکه رسید .شاخص نفت
آمریکا روز گذشته با  ۰.۶درصد کاهش بسته شد.توشیتاکا تازاوا ،تحلیلگر شرکت
فوجیتومی گفت :خوش بینی درباره کمبود عرضه و کاهش ذخایر نفت آمریکا در
معامالت روز جاری از قیمتها پشــتیبانی کرده است .با این حال نگرانیهای رو به
رشدی در خصوص افزایش موارد ابتال به کووید  ۱۹در سراسر جهان و ابهام درباره
برنامه های تولید اوپک پالس باعث شده است رشد قیمتها محدود شود.تحلیلگران
در نظرســنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا برای هشتمین هفته
متوالی کاهش پیدا کرده و ذخایر بنزین هم کاهش داشته است.ذخایر نفت آمریکا
روال کاهشی هفته های اخیر را ادامه داد و در هفته منتهی به دوم ژوییه به پایین
ترین میزان از فوریه ســال  ۲۰۲۰رسید.واردات نفت چین در ژوئن نسبت به ماه
مه اندکی افزایش یافت با این حال در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته که
پاالیشگاههای چینی نفت ارزان را به میزان قابل مالحظه ای خریداری کردند ،افت
چشــمگیری را نشان می دهد.سرمایه گذاران گزارش ماهانه فعالیت حفاری اداره
اطالعات انرژی آمریکا را که پیش بینی کرد تولید نفت هفت منطقه بزرگ شــیل
در اوت  ۴۲هزار بشکه در روز افزایش یافته و به  ۷.۹۰۷میلیون بشکه در روز می
رسد را نادیده گرفتند.

وزارت خزانــه داری آمریکا با صادرات و صادرات مجدد گاز مایع ( )LPGبه ونزوئال
که پیش از این با فرامین اجرایی دولت ترامپ ممنوع شــده بود ،موافقت کرد.به
گزارش ایســنا ،دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا مجوزی
را صــادر کرد که صادرات گاز را در معامالتی که شــامل مبادله با دولت ونزوئال و
شــرکت نفتی دولتی  PDVSAیا نهادهایی که این شرکت  ۵۰درصد یا بیشتر در
آنها ســهم دارد می شود را مجاز می شمارد .این مجوز اجازه هیچ گونه پرداخت
به شکل نفت یا محصوالت نفتی را نمی دهد.بر اساس گزارش رویترز ،بسیاری از
مــردم ونزوئال برای پخت و پز از گاز مایع اســتفاده می کنند اما گاز مایع در پی
شدت گرفتن بحران اقتصادی این کشور آمریکای جنوبی دچار کمبود شده است.
تحریمهای آمریکا علیه شرکت  PDVSAمانع سرمایه گذاری در مجتمع پتروشیمی
این شرکت شده و در نتیجه مصرف کنندگان چوب می سوزانند که ممکن است به
مشکالت سالمتی منجر شود.بسیاری روی کار آمدن دولت بایدن را شروع تازه ای
برای ونزوئال می دانند .نمایندگان صادرکنندگان سوخت به ونزوئال ،واردکنندگان
نفت ونزوئال و گروههای فعال از دولت جو بایدن لغو ممنوعیت سواپ نفت در برابر
دیزل برای این کشــور آمریکای جنوبی را درخواست کرده اند .این گروه خواستار
لغو کامل تحریمها یا تجدید دیپلماســی با دولت مادورو نیستند .سواپ دیزل در
برابر نفت خام ونزوئال تا آخرین ســه ماهه سال  ۲۰۲۰تحت دولت ترامپ قانونی
بــود اما پس از این که دولت قبلی آمریــکا این معافیت را لغو کرد ،تاثیر آن روی
شــهروندان ونزوئالیی سریعا ملموس شد .کشاورزان ونزوئالیی هشدار داده اند که
کمبود ســاخت مانع برداشت شکر و کاشت برنج شده است.با وجود تحریمها و با
وجود بحران شدیدی که با شیوع همه گیری ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت در
سال میالدی گذشته شدت گرفت.

تاثیر دزدی دریایی ،نرخ بیمههای دریایی و تروریستها
بر اجرای پروژه
وی دربــاره تاثیر پروژه خط انتقال نفــت از عراق تا مصر بر
بازارهای جهانی انــرژی توضیح داد :با توجــه به مخاطرات
ناشــی از حمله به تانکرهای حامل نفت اعم از دزدی دریایی،
تا اقدامهای تروریســتی و جنگ غیر مســتقیم دریایی ایران
و رژیم صهیونیســتی ،هماینک نرخ بیمههای دریایی بشدت
افزایش یافته است .از اینرو با وجود پایین بودن قیمت جهانی
نفت از یکسو و نزاع رعایت سهمیههای صادراتی میان اوپک
و اوپکپالس از سوی دیگر ،عایدی کشورهای صادرکننده را
برای عبور از بحرانهای اقتصادی و ناشــی از وضعیت پاندمی
کووید 19بشدت کاهش داده و چه بسا با تضعیف ائتالفهای
حوزه انرژی وضعیت بازارهای جهانی را بیش از پیش متشنج
کرده اســت .براین اســاس گرایش به انتقال خطوط لوله در
صورت برخورداری از پارامترهــای امنیتی میتواند به بهبود
روند بحرانی موجود کمک شایان توجهی کند.

چرا وعدههای آبی اجرایی نشد؟
در چند ســال اخیر ،به طور تقریبی طرحهای  ۱۵گانه تعاد ل بخشی منابع آب
زیرزمینی بیش از گذشــته به حاشــیه رفت و حتی یک بند از قانون توســعه
و بهین ه ســازی مصرف آب شهری و روســتایی به طور موثر در مرحله اجرایی
ی آبیها و کم
قرار نگرفت .بحران مدیریت آب در کشــور تا جایی اســت که ب 
ی هایی که امروزه محصول همان شــیوه ناکارآمد و بی رویه سازهای است،
آب 
راه درمانی به جز کارهای ســازهای را در مرحله اجرایی قرار نمیدهد.داریوش
مختاری -یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبی  -در گفت و گو با ایسنا ،با بیان
این مطلــب اظهار کرد :مبانی نظری در بخش آب کشــور به حدی ضعیف و
تصمیمهای غیرکارشناسی به حدی بر وزارت نیرو مسلط است که فرایندهای
تصمی م سازی و تصمیمگیری مسیری کارشناسی را در برنمیگیرند ،توسعه بر
ی شود.وی تاکید کرد :یکایک راههای رفته
شالوده های نظری مستحکم برقرار م 
را بایــد بازگردیم در غیر این صورت بحران آب ایران ،میتواند یک بحران بین
المللی در حوزه قحطی و جابجاییهای بزرگ جمعیتی در خاورمیانه پر تالطم
ی های شگرف
بیافریند.وی افزود :کشــوری با کشاورزی چهار فصل و توانمند 
از نظر کیفیت تولیدات مواد خام غذایی که برآمده از انرژی خورشــیدی کافی
است ،نباید در مسیر ناکارآمدی مدیریت آب و کشاورزی چنان راه های اشتباه
را بپیماید که امروزه به بن بست در تامین آب شهری و روستایی رسیده باشیم.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی اظهار کرد :باید افزود که از دیدگاه آسیب
ی شدن آن در دهه  ۴۰خورشیدی
شناســی ،هنگامی که قانون آب و نحوه مل 
برای مدت  ۷ســال ( ۱۳۴۲تا  )۱۳۴۷در دستور کار قرار گرفت و در ادامه آن
یک قانون خام و سطحی و بدون مطالعه کافی و یکسویه توسط مهندسان عمران
ت ها تهیه و یک روکش ضعیف حقوقی به آن داده شد ،تا امروز
و هیدرولوژیس 
که قانون جدید آب با همان سبک و سیاق خاماندیشی و سادهانگاری در یک
بازه  ۱۰ســاله ،تهیه میشود که اجرای آن بخش آب و خاک کشور را به قهقرا
و نابودی میکشاند ،باید گفت که این دیوانساالری عظیم باید کوچک ،کارآمد
و پاســخگو شود تا بتوان به نتایج اجرایی مناسب دست یافت و از آسیبهای
فراوان رهایی یافت.مختاری تاکید کرد :پیش از هر انتظاری از هر وزیر در بخش
آب کشــور ،بازنگری جدی در متن قانون جدید آب و خودداری از تصویب آن
تا پیش از برطرفشدن اشکاالت صوری و فحوایی آن الزم است؛ تا آن هنگام،
نمیتوان از اردکانیان یا هر وزیر دیگری اگر چه مهندس یا دکترای عمران نیز
نباشد انتظار به سامانرساندن و بهبود بخش آب و خاک کشور را داشت.

مذاکرات اوپک پالس در بن بست ماند
منابــع آگاه می گویند اوپک پالس هنوز پیشــرفتی بــرای رفع اختالفات
عربستان سعودی و امارات متحده عربی که مانع تصویب توافق جدید افزایش
تولید شده ،نداشته و این امر احتمال برگزاری دیدار در هفته جاری را ضعیف
کرده است.به گزارش ایسنا ،منابع آگاه به رویترز گفتند روسیه پشت صحنه
در تالش برای بازگرداندن عربســتان سعودی و امارات متحده عربی به پای
میز مذاکره و یافتن مسیری به سوی توافق است.اختالف میان این دو کشور
مانع از تصویب توافق جدید برای افزایش تولید از اوت شد .قیمتهای نفت به
دلیل کمبود عرضه در بازار به باالترین حد از سال  ۲۰۱۸صعود کرده و عدم
تصویب افزایش تولید اوپک پالس ،قیمتها را تقویت کرده است.این اختالف
باعث شد اوپک ،روسیه و سایر تولیدکنندگان که در قالب گروه اوپک پالس
همکاری دارند ،مذاکرات را پس از روزها رایزنی نیمه کاره بگذارند.کاخ سفید
هفته گذشته اعالم کرد با دقت مذاکرات تولیدکنندگان اوپک و متحدانشان
را دنبال می کند .کرملین روز دوشــنبه اعالم کرد والدیمیر پوتین ،رییس
جمهور روسیه و جو بایدن ،همتای آمریکایی وی در مکالمه تلفنی روز جمعه
درباره اوپک پالس یا قیمتهای نفت گفت و گو نکردند.عربســتان سعودی و
عمان روز دوشنبه در بیانیه مشترکی خواستار تداوم همکاری میان اوپک و
متحدانش شدند.بر اساس گزارش رویترز ،اوپک پالس از ماه مه سال ۲۰۲۰
در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوایل بحران همه گیری کووید  ۱۹کاهش
تولید به میزان  ۹.۷میلیون بشکه در روز را به اجرا گذاشت و از آن زمان با
توجه به بهبود تقاضا ،به تسهیل تدریجی محدودیت عرضه داوطلبانه خود
پرداخته و آن را به حدود  ۵.۸میلیون بشکه در روز رسانده است.
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تکرار ماجرای شیر این بار در بازار لبنیات

اصرار دولت بر آوردن تورم به سفر ه ها

شــیر در روزهای اخیر با افزایش قیمت مواجه شد و در عین
حال اعالم شــد که قیمت لبنیات افزایش نخواهد داشــت؛
چنین تصمیمی نگرانیهایی در خصوص تکرار ماجرای شیر
در بازار لبنیات به دنبال داشــته است.اقتصاد آنالین – سیده
زهرا محمودی؛ بیش از یک ســال است که صنعت دامداری
با مشــکالت جدی روبهرو شده است؛ این مشکالت از کمبود
نهاده آغاز شــد و کم کم به مسائل دیگر چون قاچاق نهاده و
دام ،کشــتار دامهای مولد و شــیری نیز رسید .از جمله این
مشــکالت مساله خشکســالی بود که به کمبود نهاده اضافه
و شــرایط را برای دامداران بسیار سخت کرد.البته مشکالت
دامداران تنها در این موارد خالصه نمیشــد؛ مساله از جایی
حاد شــد که نه نهاده بود ،نه علوفه ،نــه یارانه و با همه این
اوضاف دامداران با تحمل تمام این شــرایط اجازه نداشــتند
کاالی تولیدی خود را با قیمت مناســب و منطقی به فروش
برسانند و حدود هفت ماه بود که قیمت مصوب کاالیی مثل
شیر افزایش نداشــت.قیمت مصوب شیر در حالی نزدیک به
۴هــزار و ۵۰۰تومان بود که هزینه تمامشــده بیش از ۶هزار
تومان عنوان میشــد و باز هم با همه ایــن اوصاف دامداران
شرایط را تحمل میکردند و در نامهها و درخواستهای متعدد
خواستار افزایش قیمت مصوب شیر بودند؛ اما نه تنها قیمت
مصوب شیر افزایش نیافت ،بلکه در این میان ،قیمت سبوس
که یکی از مهمترین نهادههای دامی است ،افزایش یافت.
افزایش قیمت ســبوس ،هزینه تمامشــده شــیر را به بیش
از ۸هزار تومان میرســاند و تقریبا با چنین شــرایطی تولید
غیرممکن شده بود که باالخره در روزهای اخیر قیمت مصوب
شــیر افزایش یافت و به ۶۴۰۰تومان رسید؛ البته این موضوع
در حالی است که قیمت سبوس همچنان آزاد است .اما مساله
دیگری در پی افزایش قیمت شــیر رخ داد ،که نگرانیهای را
دوچندان کرده است.

شیر گران میشود؛ لبنیات نه!
همزمان با افزایش قیمت شــیر ،خبر دیگری منتشر شد که
از بحرانــی بزرگتر و جدیتر خبر مــیداد .در این خبر اعالم
شده بود که قرار نیســت با افزایش قیمت شیر ،قیمت سایر
لبنیات مثل کره و ماســت گران شود و این گزاره معنایی جز
تکرار اتفاقاتی که در بازار شیر افتاد ندارد.مشخص نیست دلیل
اظهار چنین ادعاهایی چیست؛ اما واضح است که نهاده اصلی
برای تولید سایر لبنیات ،شیر است؛ یعنی سایر تولیدکنندگان
برای تولید لبنیات باید شــیر خریداری کنند؛ حال چه طور

ماهی گیری صنعت شوینده از آشفته
بازار کرونا
این روزها در حالی شــاهد گران شــدن مواد شــوینده به عنوان
محصول مهم و کاربردی در روزهای کرونایی هســتیم که به گفته
تولیدکنندگان ،افزایش قیمت مواد اولیه باعث این گرانی شده ،اما
مجلسی ها معتقدند دستگاههای مسئول دولتی باید نظارت بیشتری
بر نحوه و میزان رشــد قیمت محصوالت شوینده داشته باشند.به
گزارش فارس ،با وجود وعده رئیس جمهور برای عدم افزایش قیمت
کاالها در ماههای پایانی عمر دولت ،همچنان شاهد افزایش قیمت
محصوالت هســتیم که مواد شوینده یکی از این تولیدات به شمار
میرود .کارخانههای مواد شــوینده در حالی قیمت تولیدات را 25
درصــد افزایش دادهاند و برخی نیــز حتی به مصوبه قیمتگذاری
پایبند نبوده و افزایش باالی  25درصد قیمت را در تولیداتشــان
اعمال کردهاند که به گفته مجلسیها در شرایط کرونایی که تولید و
فروش مواد شوینده رشد قابل توجهی دارد ،باید حساسیت بیشتری
نســبت به نرخ گذاری در این بخش صورت گیرد تا مردم در خرید
و مصرف این کاالها با مشکل روبرو نشوند.در این زمینه ،حجت اهلل
فیروزی ،عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس ،شویندهها را در
دوران کرونا اصلی ترین کاال در سبد خرید خانوار دانست و نسبت
بــه افزایش قیمت این کاالها انتقاد کرد.وی درباره ورود مجلس به
ت مواد شوینده و نگرانیهای مردم اظهار داشت :توقع
افزایش قیم 
میرود در سال جدید با کاهش روند قیمتگذاریِ ارز ،شاهد افزایش
قیمت و گرانی مواد شوینده نباشیم.فیروزی ادامه داد :پس از همه
گیری کرونا ،مصرف مواد شــوینده در جامعه بیشتر شده است ،لذا
شــوینده ها امروز به عنوان محصوالتِ
اساسی سبد خانوار هستند
ِ
که هزینه باالیی به خود اختصاص میدهند.وی ،شــرایط اقتصادی
مردم را نامناســب و کسب و کارها را رو به تعطیلی دانست و تاکید
کرد :توقع داشــتیم تولیدکنندگان مواد شوینده همکاری بهتری
در این قضیه داشــته باشند.فیروزی با بیان اینکه همیشه نباید به
ســمت تولیدکننده غش کرد ،این سوال را مطرح کرد که سازمان
حمایت تولیدکنندگان چند بار عوامل اثرگذار بر زیان تولیدکننده
را بررسی کرده است؟در این مورد بختیار علم بیگی ،رئیس انجمن
صنایع شوینده ،آرایشی و بهداشتی نیز با اعالم اینکه هیچ مجوزی
برای افزایش 25درصدیِ قیمت شوینده ها در خردادماه صادر نشده
اســت ،گفت :از هفته گذشته قیمت ها تغییر یافته ،چراکه قیمت
مواد اولیه گران شده اســت.علم بیگی تاکید کرد :ما برای تولید و
نبودن ویترین مغازه ها اجبارا این تغییر قیمت را انجام دادیم.
خالی
ِ
به گفته وی ،تولید مواد شــوینده در دست بخش خصوصی است
و لذا مدیریت های اعمال شــده به گونهای اســت که شــرکتها
ورشکســته نشــوند.وی افزود :بارها اعالم کردیم قیمت پایه مواد
پتروشیمی دارای اشکال است و باید بررسی شود .آنها قیمت مواد
اولیــه را منهای  5درصد قیمت فوبِ جهانی(قیمت کاالی وارداتی
روی عرشه کشتی) محاسبه میکنند و از طرفی ،نرخ ارز روز را در
قیمت گذاری دخیل میدانند و این جای اشــکال است.علم بیگی
این رویه را موجب زیان کارخانههای محصوالت شــوینده دانست
و تاکیــد کرد :در نتیجه چنین روندی ،برخی محصوالت به صورت
هفتگی با افزایش قیمت رو به رو میشوند.اواسط خردادماه امسال
انجمن تولیدکنندگان محصوالت شــوینده در ابالغیهای اعالم کرد
که با توجه به افزایش هزینههای مواد اولیه و سایر نهادههای تولید،
قیمت مایع دستشویی ،مایع ظرفشــویی ،پودر و مایع لباسشویی
و صابــون  25درصد گران خواهد شــد .همچنین حداکثر تخفیف
مجاز برای محصوالت پودر لباسشویی دستی و ماشینی و همچنین
صابون  10درصد و سایر کاالهای اساسی از جمله مایع دستشویی،
مایع ظرفشویی و شامپو نیز  15درصد اعالم شد.با این وجود ظاهرا
برخی تولیدکنندگان قیمت محصوالت خود را بیش از رقم مصوب،
افزایــش داده اند و گرانی باالی  25درصد را بر روی تولیدات خود
اعمال کردهاند که این مســئله نیازمند نظارت بیشتر دستگاههای
مسئول است.

بــا وجود تمامی مصوبات و دســتورالعمل
ها برای تسریع ترخیص کاالهای اساسی،
همچنــان روند رو به رشــد دپوی کاال در
گمرک و بنادر ادامه دارد؛ به طوری که در
حال حاضر حداقل  ۱.۳میلیون تن کاالی
اساسی در شناورها روی آب مانده و حتی
امکان تخلیه نــدارد؛ جریانی که عمدتا از
عدم تامین ارز نشــات می گیرد آن هم در
شرایطی که اتفاقات عجیبی در چرخه ارز
واردات در حال رخ دادن اســت.به گزارش
ایسنا ،حداقل سه سالی می شود که حوزه
تجارت  ،در فواصل کوتاه شــاهد برگزاری
جلســات و صدور مصوباتی جهت تسهیل
ترخیص کاال اســت که اغلــب به تأیید و
دستور مستقیم رئیس جمهور می رسد و
گرچه در مواردی موجب تسهیل ترخیص
کاالهای اساسی از گمرک و بنادر شده ولی
همچنان اظهارات مسئوالن مربوطه به ویژه
در گمرک و همچنین آمار رســمی بنادر
نشان دهنده چالش های بسیاری است.
روند افزایشــی دپوی کاال با وجود
دســتور رئیس جمهور برای ترخیص
فوری
آخرین گزارش از وضعیت کاالهای اساسی
موجود در گمرک و بنــادر طی ماه جاری
نشان داده بود که بیش از  ۶.۸میلیون تن
کاالی اساسی شــامل موجودی و یا آنچه
که در شــناورها به بنادر رسیده و در حال
تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه هستند ،وجود
دارد و این در شرایطی است که با مصوباتی
که در همین فاصله صادر شده ،میزان دپو
کاالهای اساســی از حدود  ۵.۲میلیون تن
در اردیبهشــت ماه امســال تا کنون روند
افزایشی طی کرده است.
اما آنچه که در رابطــه با دالیل اصلی این
افزایش دپو کاالهای اساسی وجود دارد در
اهم آن تأمین ارز قرار گرفته اســت و بارها
این موضوع محل اختالف دســتگاه های

قیمت شیر افزایش مییابد و قیمت سایر لبنیات خیر؟ چنین
تصمیمی به طور مســتقیم به ضرر تولیدکننده بوده و ضرر
تولیدکننده نتیجــهای جز نابودی تولید را به دنبال ندارد .در
صورتی که قیمت ســایر لبنیات همگام با شیر افزایش نیابد،
شاهد خواهیم بود که کارخانههای لبنیات نیز مانند دامداریها
یک به یک تعطیل شوند؛ چرا که منطقی نیست تولیدکننده
شــیر را با قیمت باال خریداری و لبنیات را با قیمت پایین به
فروش برساند.
قیمتگذاری دستوری؛ آفتی که به جان تولید افتاد

مساله قیمتگذاری دستوری ،منجالبی است که در سالهای
اخیر اقتصاد ایران را فرا گرفته اســت .هر کاالیی که تاکنون
مشمول این سیاست شد ،به مشکالت جدی برخورد و تولید
در آن بازار را به بنبست رساند .شاید مشکل شیر درحالحاضر
برای مدتی کوتاه حل شود ،اما تا وقتی قیمتگذاری دستوری
دســت از سر اقتصاد کشــور برندارد ،وضعیت چند روز دیگر
دوباره به همین شــکل خواهد بود.فارغ از این ماجرا ،افزایش
قیمت شــیر در عین عدم افزایش قیمت سایر لبنیات ،پاس
دادن مشکالت به تولیدکنندگان لبنیات خواهد بود؛ این مساله
که همگام با افزایش قیمت نهادههای دامی قیمت شــیر باید
افزایش یابد و همگام با افزایش قیمت شیر نیز قیمت لبنیات،
موضوعی ساده است؛ اما مشخص نیست چرا دولت نمیخواهد
آن را بپذیرد و در تمام بازارها هم این سیاســت غلط را پیاده
میکند.شاید در ذهن سیاستگذاران ،چنین سیاستی به نفع
مصرفکننده و در راســتای حمایت از مصرفکنندگان باشد؛
اما آنچه مشــخص است که نه تنها این سیاست ،تولیدکننده
را به ســمت نابودی خواهد کشــاند ،بلکه از سوی دیگر نیز
کاهــش تولید و کمبود کاالها ،نتیجــهای جز افزایش قیمت
و تورم نخواهد داشــت.در واقع شــاید به ظاهر هدف چنین
سیاســتهایی حمایت از مصرفکننده باشد اما این حمایت
تنها برای مدتی کوتاه است و اثرات مخرب تورمی ناشی از این
سیاستها چند برابر بیشتر از افزایش قیمت ،به اقشار ضعیف
آسیب خواهد زد.همچنین مساله نامشخص دیگر این است که
این سیاست برای نخستین بار نیست در ایران مورد استفاده
قرار میگیرد؛ بلکه سالهای زیاد و تقریبا در تمام بازارها مورد
اســتفاده قرار گرفته و با شکست هم مواجه شده است .پس
دلیــل اصرار و پیادهســازی آن در بازارهای مختلف و ضرر و
زیان تولیدکننده و باز کردن پای تورم به سفره مصرفکننده
چیست؟

بالتکلیفی  ۱.۳میلیون تن کاالی اساسی روی آب

عجایب ارزی در واردات!

ذیربط در امر تجارت از جمله گمرک ،بانک
مرکزی و وزارت صمت بوده است.
 ۱.۳میلیون تن کاال روی آب
طبق تــازه ترین اعالم ارونقی -معاون فنی
گمرک ایران -در حــال حاضر از مجموع
کاالهایی که به بنادر رســیده حداقل ۱.۳
میلیــون تن آن در شــناورها باقی مانده و
امکان تخلیه هــم حتی ندارد،دلیل به این
برمی گردد که تأمیــن ارز صورت نگرفته
و اســناد خرید به دســت خریدار نرسیده
تا بتوانــد کاالی خود را تخلیه کند.این در
حالی است که مجموع این کاالهای اساسی
تماما با ارز  ۴۲۰۰تومان باید تأمین ارز شود
و بعد از آن با ورود ارز به حساب فروشنده،
اسناد خرید به دست صاحب کاال برسد تا
بتواند آن را به گمرک اظهار کند.
حتی دولتیها هم اعتمادی به ترخیص
درصدی ندارند
اما از ســوی دیگر برخــی واردکنندگان با
اعتبار خود کاال را خریداری کرده و اســناد
مالکیــت هــم در اختیار دارنــد و کاال به

بنادر رســیده و در شرایطی که می توانند
به صورت درصــدی کاال را ترخیص و بعدا
تأمین ارز از ســوی بانک انجام شــود این
اعتماد را به سیستم دولتی ندارند که بیایند
کاالی خــود را از گمرک ترخیص و با نرخ
مصوب در بازار بفروشــند ولی در آینده با
عدم تأمین ارز از سوی دولت مواجه شوند.
این موضوع البتــه فقط خاص بخش های
خصوصی نیست و آن طور که معاون فنی
گمرک می گوید حتی شرکت های دولتی
هــم در ترخیص با این بی اعتمادی مواجه
هســتند به خصوص در شــرایط فعلی که
دولت در آستانه تغییر قرار داشته و برنامه
پیش رو در این رابطه مشخص نیست.
یکبار خریدار به فروشــنده ارز می
دهد ،یکبار بانک!
اما این بخش از جریــان تأمین ارز را کنار
بگذاریم موضوع دیگر به اتفاق عجیبی در
زمینه تأمیــن ارز واردات رخ می دهد ،بر
می گردد.از ســال  ۱۳۹۷بود که با تغییر
سیاست های دولت برای تأمین ارز واردات،
ارز  ۴۲۰۰تومان تعیین شــد و در ادامه با

محدود شــدن ارز ترجیحــی به چند قلم
کاالی اساســی ،ســامانه نیما راه اندازی
تا تمامــی تأمین ارز در این ســامانه بین
واردکننده و صادرکننده بــا نظارت بانک
مرکزی صورت بگیرد .اعــام معاون فنی
گمرک از این حکایــت دارد که در برخی
مــوارد وقتــی واردکننــده کاالی خود را
خریداری می کند اغلب نســبت به تأمین
ارز آن و پرداخــت به فروشــنده از کانال
صرافی اقدام کرده و ارز را به حســاب آن
جهت دریافت کاال واریز می کند.اما ماجرا
اینجاســت که بانک مرکزی این تأمین ارز
را قبول نــدارد و واردکننده را مجبور می
کند کــه در صف نیما بــرای تخصیص و
تأمین ارز قرار بگیرد.در این حالت در کنار
زمانی که صرف تأمین ارز در ســامانه نیما
می شــود ،مجددا ارز نیمایی به حســاب
فروشــنده واریز می شود ،به عبارتی دو بار
ارز به حســاب فروشنده می رود؛ یک بار از
ســوی واردکننده و بار دیگر از سوی بانک
عامل.ایــن دوبــاره کاری در حالی رخ می
دهد که به گفته ارونقی ،از ســویی موجب
تضییع حق یک نفر دیگر که می تواند در
سامانه نیما تأمین ارز کند می شود و یا بر
تامین ارز اثر بگذارد و از سویی دیگر روی
خوشــی مقابل فروشندگان خارجی ندارد.
در این شرایط خریدار مجبور است از ارزی
که پیش تر به حساب فروشنده واریز کرده
بود برای خریدهای بعدی استفاده کند.در
مجموع آنچه که در چرخه واردات به ویژه
در حوزه ارز در چند سال اخیر اتفاق افتاده
بارها مورد نقد واردکنندگان و ســایر تجار
بوده است و حتی با وجود دستورات صریح
رئیس جمهور برای تأمین ارز و ورود کاالی
اساسی ،اعالم گمرک از این حکایت دارد که
همچنان یکی از معضالت پیش رو ترخیص
کاال ،تأمین ارز و صدور کد رهگیری بانک
برای ترخیص  ۹۰درصدی اســت که بانک
مرکزی چندان با آن همراهی نمی کند.
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گزیده خبر
رئیس کل سازمان توسعه تجارت خبر داد؛

تمدید مهلت فراخوان ثبتنام انتخاب
صادرکنندگان نمونه ۱۴۰۰
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از تمدید مهلت فراخوان ثبتنام
انتخاب صادرکنندگان نمونه  ۱۴۰۰تا تاریخ  ۲۵تیرماه خبر داد.به گزارش
خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان توســعه تجارت ایران ،حمید زادبوم
از تمدیــد مهلت فراخوان ثبتنام انتخاب صادرکنندگان نمونه  ۱۴۰۰تا
تاریخ  ۲۵تیرماه خبر داد و اظهار داشت :به اطالع صادرکنندگان متقاضی
شرکت در رویداد انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال  ۱۴۰۰میرساند،
با توجه به پایان یافتن مهلت ثبتنام و اســتقبال متقاضیان برای حضور
در این رویداد مهم مهلت ثبتنام انتخاب صادرکنندگان نمونه  ۱۴۰۰تا
تاریخ  ۲۵تیرماه امســال تمدید شد.گفتنی است ،عالقهمندان میتوانند
ضمن ثبت نام در ســامانه  http://tpo.ir/exp1400نسبت به تهیه اسناد
و مدارک مرتبط اقدام کنند.یادآور میشود ،پس از پایان مهلت ثبت نام
بالفاصله مرحله تحویل اسناد و مدارک به دبیرخانه ستاد صادرکنندگان
نمونه ملی آغاز خواهد شد.
در بازديد مشاور عالی و اقتصادی فرمانده کل سپاه پاسداران از گروه سايپا
عنوان شد:

همكاري خودروسازان با صنايع دفاع
وابستگي به خارج را كاهش میدهد

گروه خودروسازي سايپا با توقف تولید پرايد ،طراحی
ی ملی شــاهين و برنامهریزی برای
و عرضه خودرو 
تولید خودروهاي جديد ،درصدد اســت تا اعتماد از
دست رفته در صنعت خودرو را برگرداند و نگاه مردم
را نسبت به خودروهاي توليد داخل تغيير دهد ،اين
بخشي از صحبت هاي مشاور عالی و اقتصادی فرمانده کل سپاه پاسداران در
بازديد از سايپا و دیدار با مدیران ارشد این گروه خودروسازی بود.به گزارش
سايپانيوز ،رستم قاسمی ،پس از بازديد از مركز تحقيقات سايپا و خط تولید
خودرو شاهین و نیز جلسه با مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا ،روندي
كه اين مجموعه در ســخت ترين دوران تحريم و شيوع ويروس كرونا طي
كرده است را قابل قبول توصیف کرد و افزود :اعتماد عمومي نسبت به صنعت
خــودرو كاهش يافته و نمي توان آن را نفی کرد؛ بدين جهت ضرورت دارد
همه بخش هاي صنعت خودرو براي جلب نظر و اعتماد مردم همكاري كنند.
وي با بيان اينكه تحول و تغيير در گروه خودروسازي سايپا اتفاق افتاده است،
تصريح كرد :وضعيت گروه خودروسازي سايپا اميدوار كننده است ،چرا كه
با برنامههاي توســعه اي و توليد محصوالت جديد ،اين مجموعه در مسير
جديدی قرار گرفته است.قاسمی اظهار داشت :گروه خودروسازی سايپا آينده
خوبي دارد چرا كه به زودی محصوالت جديدی وارد بازار خواهد كرد.مشاور
عالی و اقتصادی فرمانده کل ســپاه پاسداران افزود :سردار شهید سليمانی
همیشــه میگفتند ما بايد تهديدها را به فرصت تبديل كنيم ،امروز شاهد
هستیم که مجموعه سايپا هم با بهره گيري از توان و علم مهندسان جوان
ایرانــی ،تحريم ها را به فرصت تبديل كرده اســت.وی تصریح کرد :تحريم
كنندگان منتظر بودند كه بعد از تحريم همه جانبه صنعت خودرو ،خطوط
تولید شركتهاي خودروسازي متوقف و تعطيل شوند ،ولي دقيقا عكس اين
موضوع اتفاق افتاد و طي اين مدت ما شــاهد ارتقاء کیفیت ،افزایش توليد،
طراحــی محصوالت جديد در صنعت خودرو و به ويژه گروه خودروســازي
سايپا باشيم.
در مجمع عمومی سالیانه فوالد هرمزگان مطرح شد:

فوالد هرمزگان  ۴۵۰ریال سود به ازای هر
سهم تقسیم کرد
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت
فوالد هرمزگان در ســال مالی منتهی به  ۳۰اسفند
ماه  ۱۳۹۹برگزار شد.مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام شرکت فوالد هرمزگان در سال مالی
منتهی به  ۳۰اســفند ماه ،1399تیرماه  ،1400به
ریاست غالمرضا طاهری به نمایندگی از شرکت فوالد مبارکه اصفهان ودر
محل سالن اجتماعات هتل همای بندر عباس و با حضور عطاهلل معروفخانی
مدیرعامل فوالد هرمزگان  ،مرتضی شــبانی به عنوان ناظر از شرکت فنی و
مهندسی مبارکه ،فاطمه ســادات هاشمی فشارکی به عنوان عضو ناظر از
صندوق سرمایه گذارب اختصاصی بازارگردانی توسعه فوالد مبارکه ،و شرکت
بهراد مشار به عنوان بازرس و حسابرس قانونی و در حضور نماینده سازمان
بورس برگزار شــد .عطاهلل معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در
این نشســت ضمن تاکید بر عملکرد موفق این مجموعه عظیم فوالدی در
سال  ۱۳۹۹و کسب رکوردهای متعدد در حوزه های مختلف تولید و فروش،
این موفقیت ها را ناشی از تالش کارگران دلسوز و مدیران جوان این شرکت
دانست.وی در ادامه بر تداوم روند رشد تولید در سال جاری در این شرکت
فوالدی ،ابراز امیدواری کرد.در این جلســه مقرر شد  ۴۵۰ریال به ازای هر
سهم در بین ســهامداران تقسیم شود.همچنین موسسه حسابرسی دش و
همکاران به عنوان بازرس اصلی و حســابرس و موسسه حسابرسی رازدار به
عنوان بازرس علی البدل برای ســال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۴۰۰انتخاب
گردیدند،در پایان روزنامه های دنیای اقتصاد و صمت نیز به عنوان روزنامه
های رسمی شرکت معرفی شدند.

تفاهم نامه برگزاری دوره های کارورزی
دلنشجویان ،مابین شرکت معدنی و صنعتی
چادرملو و دانشگاه صنعتی امیر کبیر
به منظور گسترش همکاری های آموزشی و تربیت نیروهای جوان تحصیل
کرده برای حضورموثر در محیط های صنعتی ،تفاهم نامه برگزاری دوره های
کارورزی دلنشــجویان ،مابین شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و دانشکده
مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیر کبیر منعقد گردید.در این تفاهم نامه
که با هدف ارتقای ســطح آموزش و کسب مهارتها و تجربه های تخصصی
 ایجاد انگیزه برای دانشجویان در طول تحصیل  -آماده سازی دانشجویانبــرای حضور موثر در واحدهای معدنی و صنعتی  -تعمیق یادگیری و بکار
گیری مفاهیم آموخته شده  -ارتقای توان اشتغالزایی و بهبود موقعیت شغلی
پس از فارغ التحصیلی و افزایش قدرت کارآفرینی دانشجویان از طریق کسب
تجربه در دنیای واقعی منعقد شده است ،دوره های مستمر کارورزی تحت
نظارت متخصصان فنی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برگزار می شود .

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

کاهش چکهای برگشتی رکورد زد

تولد اولین بانک دیجیتال در کشور

رییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون از پرداخت بیــش از  11هزار میلیارد
ریال وام قرضالحســنه ازدواج توسط شــعب بانک از ابتدای سال  97تاکنون
خبر دادســید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون ضمن تبریک
فرارســیدن ســالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) اظهار داشت:
پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج جوانان همواره از اولویتهای بانک توسعه تعاون
در حوزه اعتبارات بوده اســت.وی افزود :این بانک از بدو تأسیس بهعنوان یکی
از بانکهای عامل پرداخت وام قرضالحســنه ازدواج مطرح بوده است و مطابق
آمار رسمی طی سالهای  97تاکنون نیز به  11.5هزار میلیارد ریال تسهیالت
در این زمینه پرداختنموده اســت.فتاحی خاطرنشان کرد :میزان وام پرداختی
بانک توسعه تعاون به زوجهای جوان از سال  97به  98به میزان  85درصد رشد
داشته است و عملکرد بانک در سال  99در مقایسه با سال  98نیز با  73درصد
رشد مواجه شده است.رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در ادامه گفت :این
بانک طی ســه ماه ابتدایی ســال جاری به میزان کل وام پرداختی در سال 97
در این زمینه عملکرد داشته است و پیشبینی میشود آمار عملکردی بانک در
ســال جاری در بحث پرداخت قرضالحسنه ازدواج جوانان با رشد چشمگیری
مواجه گردد.

بازدید مجازی دکتر صالح آبادی از شعبه
سنندج بانک توسعه صادرات ایران
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران به صورت مجازی و وبینار از شعبه
ســنندج این بانک دیدار و با همکاران گفتگو کرد.به گزارش روابط عمومی
بانک توســعه صادرات ایران ،علی صالح آبادی در این بازدید ضمن تقدیر از
عملکرد شعبه سنندج به ویژه در حوزه ارزی،گفت :این شعبه در محورهای
ارزی از جمله اعتبارات اســنادی ،بروات وارداتی ،خرید و فروش ارز و صدور
حوالجات در زمره شــعب خوب و شش شــعبه برتر بانک توسعه صادرات
ایران قرار دارد.وی با تاکید براینکه باید در تعیین ســقف اختیارات و درجه
شعب بازبینی شود ،گفت :شعب فارغ از درجه بندی ،در بخشهای متفاوت از
مزیتهای مختلفی برخوردارند ،لذا برای تعیین سقف اختیارات شعب ،نباید
آنها را محدود به درجهبندی کرد؛ ضروری اســت در این زمینه به تفاوتها و
مزیتهای عملکردی شعب توجه داشت.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
اظهار داشــت :در صورت نیازضروری است معاونت بینالملل باالتر از سقف
اختیارات شــعب و همچنین لزوم کسب تاییدیه از ستاد ،ساز و کار الزم را
برای ارائه خدمات به مشــتریان در حداقل زمان را طراحی کند.صالح آبادی
در ادامه این نشســت ،بر ارجحیت اعتبار مشتری بر وثیقه اخذ شده تاکید
کرد و گفت :بانک توسعه صادرات ایران آمادگی دارد به منظور تسهیل ارائه
خدمات به مشتریان ،بر اساس نتیجه اعتبارسنجی مشتری ،همراهیهای الزم
را در حوزه وثائق انجام دهد.
رییس هیئتمدیره بانک دی:

میزهای خدمات سهامداران در شعب
منتخب بانک دی راهاندازی شده است
رئیسهیئتمدیره بانک دی از راهاندازی میزهای خدمت سهامداران در شعب
منتخب بانک دی خبر داد.غالمرضا خلیل ارجمندی ،گفت :در یک ســال
گذشته با حمایت بانک مرکزی ،سازمان بورس ،بنیادشهید و امور ایثارگران و
همت جمعی کارکنان خدوم بانک توانستیم فراز و نشیبهای سالیان گذشته
بانک مانند زیان انباشته ،بدهی به بانک مرکزی و مسائل مرتبط با عملیات
بانکی این بانک را کاهش دهیم و حال با تشــکیل مجمع افزایش سرمایه و
طی تشریفات قانونی ثبت افزایش سرمایه ،در آستانه بازگشایی مجدد نماد
دی قــرار داریم.وی افزود :با همت هیئتمدیره و تمامی کارکنان بانک دی،
تمامی تشریفات قانونی ثبت افزایش سرمایه و اخذ تأییدیههای الزم از بانک
مرکزی در زمان مقتضی انجام شد و سازمان بورس هم پس از بررسیهای
الزم و اخذ مستندات الزم ،سازوکار بازگشایی نماد بانک دی را فراهم کرده
است.ارجمندی با اشاره به لزوم توجه سهامداران به عملکرد بانک دی در یک
سال گذشته و پرهیز از رفتارهای هیجانی در برخورد با نماد دی تصریح کرد:
مروری بر عملکرد بانک دی حاکی از رشد شاخصهای عملیاتی این بانک در
حوزههای مختلف اســت که این امر نویدبخش چشماندازی روش برای این
بانک است.وی افزود :رشد تنوع درآمدی بانک ،اقدامات توسعهای ایجادشده
در بخش بینالملل و فناوری اطالعات ،رشد منابع سپردهای ،تدوین برنامه
بودجه منظم در بانک و رصد مســتمر فرایندها از مهمترین اقداماتی است
که به تحقق اهداف در چهارماه ابتدایی ســال منجر شده است و پیشبینی
میشود شاهد کسب سود عملیاتی و به صفر رساندن زیان انباشته تا پایان
سال جاری باشیم.وی ادامه داد :در این مدت ،کاهش بدهی بین بانکی و به
صفر رسیدن بدهی به بانک مرکزی سبب شده است بانک دی امروز به لحاظ
شاخصهای عملیاتی در شرایط مطلوبی قرار بگیرد.
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بازار در انتظار اجرای گامهای بعدی قانون چک

گزیده خبر

پرداخت بیش از  11هزار میلیارد ریال وام
قرضالحسنه ازدواج در بانک توسعه تعاون
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بانک و بیمه
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کبانک ایرانزمین که  ۱۴۰۰را ســال تولد خود در کسوت بانک تمام دیجیتالی
اعالم کرده بود ،تاریخ  ۱۰مرداد  ۱۴۰۰را برای این تولد دوباره در قالب طرح ۵۱۰
برگزیده اســت که بر این اساس بانک ایرانزمین نخستین بانک تمام دیجیتالی
کشور خواهد شد .وجه تمایز بانکداری دیجیتال با اشکال دیگر بانکداری ،تمرکز
آن بر نیازهای مشــتری و دادهمحور بودن آن است.مدیرعامل بانک ایرانزمین،
در تشــریح این نوع بانکداری ،بهبود تجربه مشتری را نخستین هدف این بانک
در بانکداری دیجیتال دانســت و گفت :رقابــت در عرصه بانکداری تغییر کرده
و رضایت مشــتری از ارائه ســطح مطلوب خدمات به شرط اصلی موفقیت در
انتخاب یک بانک تبدیل شده است.عبدالمجید پورسعید با اشاره به اینکه در عصر
حاضر بزرگترین هدف بانکداری ،احساس خوب مشتری است ،گفت :امروز برای
مشتریان در کنار اعتماد ،خدمات مالی و حسن شهرت موسسات مالی موضوع
تجربه کاربری از اهمیت ویژهای برخوردار اســت.وی با بیان اینکه بانکداری وارد
دوره جدیدی از حیات خود شده است وما در حال ایجاد تجربههای جدید برای
مشــتریان و کسبوکارها هســتیم افزود :در عصر حاضر از همیشه به مشتری
نزدیکتریــم و این نزدیکی به ما کمک میکند آنچه مشــتری میخواهد را د
اختیار او قرار دهیم.مدیرعامل بانک ایران زمین ،در ادامه صحبتهای خود با بیان
این نکته که رقابت امروز در حوزه مشتریان است ،اظهار کرد :در گذشته تجربه
مشتری فقط سطح مطلوبی از خدمات بود ،اما امروز شرط اصلی موفقیت است.
در گذشته دنبال کردن رفتار تعداد زیادی از مشتریان کار بسیار دشواری بود اما
در حال حاضر با بررســی اطالعات آنها و تحلیل دادهها میتوان خدمات بهتر و
جامعتری ارائه کرد و در مواقعی که مشــتریان از ارائه خدمات راضی نیستند به
سرعت آنها را اصالح کرد و بهبود بخشید.
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در حالی نسبت چکهای برگشتی به مبادلهای جدید به ۳.۵
درصد رســیده که هنوز بیشتر از چهار ماه از توزیع چکهای
جدید صیادی نگذشته اســت.به گزارش خبرنگار مهر ۴ ،ماه
از اجرای قانون چک میگذرد و در شــرایطی تعداد چکهای
برگشتی با کاهش چشمگیری مواجه شده که به نظر میرسد
با ایــن روند بتوان انتظار داشــت که اعتبار بــه قانون چک
بازگــردد .قانون جدید چک در ســال  ۹۷به تصویب مجلس
رسیده و مهمترین هدف از تدوین آن ،کاهش آمار چکهای
برگشــتی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار بوده است.در
حالی که چنــد ماه از اجرای مرحله تــازهای از قانون جدید
چک میگذرد؛ مهران محرمیان ،معاون فناوری بانک مرکزی
میزان برگشت خوردن چکهای جدید صیادی بنفش رنگ را
یک سوم چکهای قدیمی اعالم کرد .موضوعی که کارآمدی
قانون جدید چک در کاهش آمار چکهای بر گشتی را نشان
میدهد.

کاهش  ۴۰درصدی چک برگشــتی با اجرای گام اول
قانون جدید چک
اولین گامی که در قانون جدید چک برای بازگرداندن اعتماد
به چک برداشته شد ،بهینه کردن مسیر پیگیری وصول وجه
چک برگشتی برای افرادی بود که چک در دست داشتند؛ اما
به دلیل نبود موجودی در حســاب صادرکننده ،مجبور بودند
مسیرهای وقتگیر و پرهزینه دادگاهها را برای دریافت اجراییه
طی کنند.در این شــرایط اجرای بخشهایی از قانون جدید
چک این مســیر را کوتاهتر و کم هزینهتر کــرد تا دارندگان
چک بالمحل بتوانند پس از درج شناسه عدم پرداخت بر روی
چک به صورت مستقیم به دفاتر خدمات قضائی رفته و بدون
رسیدگی قضائی نسبت به ثبت درخواست صدور اجراییه برای
چک بالمحل اقدام کنند.اجرای این بخش از قانون جدید چک
به تنهایی نتایج درخشــانی به همراه داشت و توانست نسبت
چکهای برگشتی به مبادله شده را حدود  ۴۰درصد کاهش
دهد و این نســبت را از  ۱۵.۴درصد در سال قبل از تصویب
قانون جدید چک یعنی ســال  ۹۶به  ۹.۸درصد در سال ۹۹
یک کارشــناس امور اقتصادی گفت:
یکــی از اقداماتی کــه بانک مرکزی
دولت ســیزدهم باید در اولویت قرار
دهد ،تعیین تکلیــف نرخ ارز و خارج
ســاختن آن از ابهــام اســت.آلبرت
بغزیان ،کارشــناس امور اقتصادی در
گفتوگو با ایبِنا در رابطه با مهمترین
اقدامات دولت ســیزدهم برای تغییر
شرایط پولی و بانکی کشور درماههای
باقی مانده از سال  ۱۴۰۰گفت :یکی
از اقداماتی کــه بانک مرکزی در این
مدت میتواند در دست گیرد ،تعیین
تکلیف نرخ ارز اســت .در صورتی که
کماکان درصدد باشــند تا نرخ ارز را
در هالهای از ابهام قرار دهند ،شرایط
ناگواری درپیش رو خواهیم داشــت.
بانک مرکزی به طــور معمول درباره
نــرخ ارز از ثبات صحبت میکند ،اما
درباره اطالعات درســتی مشــخص
نیست .بالتکلیفی نرخ ارز سبب شده
تا بازار بــه صورت ســوداگری باقی
بماند و کسی به دنبال تولید نرود .بر
همین اساس است که تعیین تکلیف
نرخ ارز بسیار مهم به حساب میآید.

برساند.
سقوط آمار چکهای برگشتی به  ۳.۵درصد
گام دوم اجرای قانون جدید چک از ابتدا سال  ۱۴۰۰برداشته
شد و طی آن چکهای جدید بنفش رنگ صیادی بین مردم
توزیع و ثبت آنها در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شد و
در نتیجه این موضوع ،امکان ایجاد محدودیتهایی برای افراد
بد حســاب فراهم آمد تا از آن پس ،افرادی که ســابقه چک
برگشتی رفع ســو اثر نشده دارند دیگر نتوانند با صدور چک
بالمحل به دیگران ضرر وارد کنند.
اولین جایی که نتیجه اجــرای گام بعدی قانون جدید چک
نمایان شد ،آمار چکهای برگشتی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰
بود که در آن نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده قدیمی
از  ۹.۸درصد ســال  ۹۹به  ۸.۵درصــد در فصل بهار ۱۴۰۰
رســید.نتیجه دیگر الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد را

یک کارشناس امور اقتصادی:

نرخ ارز تعیین تکلیف شود
وی در ادامه اضافه کرد :مسئله بعدی
این اســت که انتظار میرود تا بانک
مرکزی در دولت آینده به سراغ منابع
بانکها برود .به این معنا؛ منابعی که
به سمت امالک و دیگر بازارها میرود،
در نتیجه این اقدام کاهش یابد و این
کار سبب شــود تا اجبار پیدا کنند،
از حالت بنگاهداری خارج شــوند و به
دنبال در اختیار گرفتن ســاختمان،
امالک و  ...نباشــد ،حتی امالک اخذ
شــده هم باید آزاد شود که این اتفاق
در  ۸ســال گذشــته با وجود تالش
رئیس کل بانک مرکزی محقق نشد و
به نتیجه نرسید .بهتر آن است تا منابع
آزاد شده به سمت تولید حرکت کند.
این کارشــناس امور اقتصادی در این
خصوص یادآور شــد :از ســوی دیگر
رفتن به سراغ بدهکاران بانکی بدون
هیچ رودربایستی که ظاهرا بسیار هم

وجود دارد ،باید مورد توجه قرار گیرد.
این کار از اقداماتی اســت که باید با
سرعت تصمیمات صحیحی درباره آن
اتخاذ شــود زیرا تاثیرگذاری سریعی
دارد .در کنــار این موارد بحث FATF
هم وجود دارد که باید ســرانجام آن
روشن شــود ،البته تصمیمگیری در
این رابطه از دست بانک مرکزی خارج
است و مســئوالن ارشد در این رابطه
باید اقدامات الزم را به نتیجه بنشانند.
بغزیــان در این رابطــه که در چنین
شــرایطی کاربــرد هدفگذاریها در
خصــوص تورم یا اصالح بانکی یا نرخ
سود بانکی به چه صورت خواهد بود،
بیــان کرد :هدفگــذاری بدون تالش
بیمعنی اســت .وقتی بازار به دست
محتکر و اختالسگر سپرده میشود
و از ســوی دیگر تحتتاثیر تحریمها
واقــع شــده ،بانک مرکــزی چطور

میتوان در آمار پایین چکهای جدید صیادی که برگشــت
خوردهاند ،جست و جو کرد .آمار اعالم شده توسط مسئوالن
بانک مرکزی نشــان میدهد که در ســه ماه نخست امسال
نســبت چکهای برگشــتی به چکهای مبادلهای جدید در
حالی به حدود  ۳.۵درصد ســقوط کرده است که در همین
مدت نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای قدیمی
حدود  ۸.۵درصد بوده است.
آمار چکهای برگشــتی از  ۳.۵درصــد هم پایینتر
خواهد رفت
ابوالفضــل ابوترابی ،عضو کمیســیون امور داخلی کشــور و
شوراهای مجلس در خصوص نتایج مثبت اجرای قانون جدید
چک بر کاهش آمار چکهای برگشتی به خبرنگار مهر گفت:
تا االن دو گام مهم در قانون جدید چک برداشته شده است که
موجب شده نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده از ۱۵.۴
میتوانــد نرخ تــورم را هدفگذاری
کند؟ وی در ادامه افــزود :زمانی که
بانــک مرکزی ابــزار در اختیار دارد،
میتواند با ایجــاد محدودیت بر تورم
موثر واقع شود ،بنابراین وقتی درباره
هدفگذاری ســخن به میان میآید
بایــد درباره اقدامات پیشــگیرانه آن
توضیح داد ،صرف اعالم هدف کار به
جایی برده نخواهد شد .این کارشناس
امور اقتصادی درخصوص نگاه دولت
آینده به هدفگذاریها اظهار داشت:
باید چنین باشد ،هدفگذاری تورم که
متولی آن هم بانک مرکزی از طریق
سیاســتهای پولی اســت ،میتواند
محقق شــود ،ولی سیاستهای مالی
و تجــاری هــم میتواند بــه عنوان
ن موارد
مخل این قضیه عمل کند .ای 
تجربیاتی است که دنیا آنها را پشت
سرگذارده و اکنون کشورهایی که به
لحاظ امکانات از ایران کمتر هســتند
به تورمی زیر  ۱۰درصد دســت پیدا
کردند ،بنابرایــن ماهم میتوانیم این
کار را انجــام دهیم ،اما مســتقیم به
خواست دولت برمیگردد.

نامه دهنوی به وزیر نفت؛

اطالعات شرکتهای پاالیشیها قبل از برگزاری مجمع به بورس اعالم شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامهای
به وزیر نفت ،خواســتار اعالم اطالعات پاالیشیها
پیش از برگزاری مجمع ساالنه این شرکتها شد.به
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان بورس و
اوراق بهادار ،در پی اعالم  ۶پاالیشــگاه بورســی و
فرابورســی مبنی بر عدم ارائه صورتهای مالی در
موعد مقرر که ناشــی از عــدم اعالم نرخهای نفت
خام ســه ماهه پایانی سال  ۹۹از سوی وزارت نفت
اســت ،محمدعلی دهقان دهنوی ،رئیس سازمان
بــورس و اوراق بهادار با ارســال نامــهای فوری و
مهــم به بیژن زنگنه ،وزیر نفــت ،خواهان رفع این
مانع و امکان برگزاری مجمع ســاالنه شد.براساس
ایــن نامه ،در صورت عدم اعــام قیمت خوراک و
فرآوردههای پاالیشــی ،شرکتهای پاالیشی جهت
تهیه صورتهای مالی حسابرســی شده سال مالی
منتهی به  ۳۰اســفند  ۱۳۹۹با چالشهای اساسی
روبرو خواهند شد.وی در این نامه تاکید کرده باید
به منظور پیشــگیری از تضییــع احتمالی حقوق
ذینفعان ،بی اعتمادی به بازار سرمایه و جلوگیری
از دریافت شکایتهای متعدد ،اطالعات مربوط به
خوراک و فرآوردهها به شــرکتهای پاالیشی اعالم
شود.
متن نامه به شرح زیر است:
وزیر محترم نفت؛ سالمعلیکم؛

احترامــاً ،پیرو مذاکره انجامشــده بــا تعدادی از
شــرکتهای پاالیشی ثبتشــده نزد این سازمان
مشــخص گردید برخالف مفاد قانون الحاق برخی
مــواد به قانون الحاق برخی مــواد به قانون تنظیم
بخشــی از مقررات مالی دولت ( )۲و دستورالعمل
منتــج از آن در خصــوص تعییــن قیمت خوراک
و فرآوردههای اصلی پاالیشــگاهها ،شــرکتهای
زیرمجموعه آن وزارت محترم تاکنون قیمت خوراک
و فرآوردههای پاالیشــی برای سهماهه پایانی سال
 ۱۳۹۹را به شــرکتهای پاالیشی اعالم ننمودهاند.
لذا پیرو مکاتبات قبلی انجامشــده باحضرتعالی و
همچنین مکاتبات انجامشده با مدیران محترم آن
وزارت (معاون محتــرم برنامهریزی وزارت محترم
نفت و مدیر محترم امور بینالملل شرکت ملی نفت
ایران) مبنی بر درخواست از حضرتعالی و مدیران
آن مجموعــه جهــت صدور دســتور اعالم قیمت
خوراک و فرآوردههای پاالیشی برای سهماهه پایانی
سال مالی  ،۱۳۹۹به استحضار میرساند؛ در صورت
عدم اعالم قیمت خوراک و فرآوردههای پاالیشــی،
شــرکتهای پاالیشی جهت تهیه صورتهای مالی
حسابرســی شده ســال مالی منتهی به  ۳۰اسفند
 ۱۳۹۹بــا چالشهای اساســی روبرو میباشــند.
شایانذکر اســت طبق مفاد اساسنامه شرکتهای
پاالیشی ،مجمع عمومی عادی باید حداقل هرسال
یکبــار ،حداکثر ظرف مدت  ۴مــاه از تاریخ پایان

سال مالی تشکیل شــود (پایان تیرماه) همچنین
ضروری اســت آگهی دعوت بــه مجمع عمومی و
صورتهای مالی حسابرســی شده حداقل  ۱۰روز
قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی منتشر شود.
لذا چنانچه شرکتهای پاالیشی بخواهند بهمنظور
رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مصوب این سازمان
و انجام فرآیند گزارشــگری ،صورتهای مالی خود
را همانند صورتهای مالی حسابرســی نشده سال
مالی  ۱۳۹۹ارائه نمایند (اطالعات مربوط به  ۹ماه
از ســال واقعی و برای مدت باقیمانده از دادههای
برآوردی اســتفاده نمایند) صورتهــای مالی آنها
غیرقابل اتکا تلقی میشــود و بــا عنایت به اینکه
اطالعــات و صورتهــای مالی شــرکتها مبنای
تصمیمگیری سهامداران در فرآیند سرمایهگذاری و
سایر ذینفعان (بانکها و مؤسسات اعتباری ،سازمان
امور مالیاتی ،دارندگان واحدهای صندوق پاالیشی
یکم و…) میباشد ،ارائه صورتهای مالی غیرقابل
اتکا ممکن اســت منجر به تضییع ســهامداران و
ســایر ذینفعان گردد.با توجه بــه توضیحات فوق،
خواهشــمند است بهمنظور پیشــگیری از تضییع
احتمالی حقوق ذینفعان ،بیاعتمادی نسبت به بازار
سرمایه و جلوگیری از دریافت شکایتهای متعدد،
دستور فرمائید اطالعات مربوط به قیمت خوراک و
فرآوردههای پاالیشــی به شرکتهای پاالیش نفت
اعالم شود.

درصد به  ۳.۵درصد برســد.وی ادامــه داد :اگر گامهای دیگر
اجرای قانون جدید چک محکم برداشته شود به یقین نسبت
چکهای برگشــتی به مبادلــهای از  ۳.۵درصد هم پایینتر
خواهد آمد و به نرخ چکهای برگشــتی کشورهایی همچون
ترکیه و آمریکا نزدیک خواهد شــد.وی درباره گامهای قبلی
اجرای قانون جدید چک اظهار داشــت :گام اول ثبت شناسه
عدم پرداخت بر چکهای برگشتی بود که موجب شد فرایند
وصول وجه چک برگشــتی به آسانی امکان پذیر شود و گام
دوم هم الزامی شدن ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد بود.
ابوترابی در توضیح گام دوم گفت :این مرحله از ابتدا فرودین
 ۱۴۰۰آغاز و بر اساس آن مشتریان موظف شدند تا چکهای
مبادلهای خودشان را اگر از نوع چکهای جدید صیادی باشد
در ســامانه صیاد ثبت و تأیید کنند.وی در خصوص شیوه اثر
گــذاری اجرای گامهای بعدی قانــون جدید چک بر کاهش
بیش از بیش آمار چکهای برگشــتی خاطر نشــان کرد :در
گام سوم اجرای قانون جدید چک ،رتبه بندی صادرکنندگان
چک در دســتور کار قرار خواهــد گرفت و همین امر موجب
تغییر رفتار مبادله کنندگان چک خواهد شد زیرا افراد از آن
پس کاری که موجب کاهش اعتبار وی در رتبه بندی بشــود
را انجام نخواهنــد داد.این نماینده مجلس اضافه کرد :بر این
اساس پشتوانه هر فرد برای صدور چک ،اعتبار خودش خواهد
شد و اگر این اعتبار کاســته شود عم ً
ال رتبه آن فرد در رتبه
بندیها کاهش پیدا خواهد کرد.
چشــم انتظاری برای کاهش ادامه دار آمار چکهای
برگشتی
اجرای قانون جدید چک تاکنون تأثیر مثبتی بر پایین آمدن
آمار چکهای برگشــتی گذاشته اســت و از این نظر در در
تحقق اهداف اولیه قانون موفق بوده است .در این میان هنوز
بخشهایی از قانون اجرا نشده است که اگر فرصت زمانی برای
اجرای آن بخشها فراهم شود ،انتظار میرود که آمار چکهای
برگشــتی باز هم کاهش پیدا کند و به استاندارد کشورهای
پیشرفته دنیا برسد.
از سوی بانک مرکزی انجام شد

جذب بیش از  ۱۴هزار میلیارد پول
از بانکها
بانــک مرکزی طی هفته جاری در بازار باز و بین بانکی به میزان  ۱۴هزار و
 ۴۶۰میلیارد تومان از بانکها جذب کرد .به گزارش ایسنا ،کنترل نقدینگی
بانکهــا در ایران را بانک مرکزی هر هفتــه از طریق برگزاری دو بازار باز و
اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی انجام میدهد که در بازار باز همواره
بانک مرکزی با رصد وضعیت حســاب بانکها اقدام به جذب یا بسط پول
میکند.در این هفته نیز ،بانک مرکزی برای ششــمین بار متوالی معکوس
عمل کرد و هدف جذب پول را در پیش گرفته است که طی هفته جاری با
فروش  ۳۸۰۰میلیارد تومان اوراق با نرخ ســود  ۱۸درصد و تاریخ سررسید
هفت روزه موافقت کرد که به این معنی است که این میزان پول از بانکها
جمع کرده است.عالوه براین ،آنطور که گزارش این هفته بانک مرکزی نشان
میدهد ،با رسیدن سررسید اوراق طی عملیات هفته گذشته بانک مرکزی
معادل  ۶۴۸۰میلیارد تومان به بانکها برگردانده اســت .از آنجا که تفاضل
میزان اوراق فروخته شده و اوراق سررسید شده معادل  ۲۶۸۰میلیارد تومان
بــوده ،خالص عملکرد بانک مرکزی در بازار باز به این میزان بوده اســت .از
سوی دیگر ،یکی دیگر از بازارهای مهم در راستای کنترل نقدینگی ،بازار بین
بانکی است که در آن بانکهای دارای دارایی مازاد به بانکهای دچار کسری،
مبلغی را در سررســید کوتاه مدت میدهند که اگر این بانک ،بانک مرکزی
باشد؛ به این مبلغ و تسهیالت ،اعتبارات قاعده مند گفته میشود و به نوعی
بانکها از بانــک مرکزی پول قرض میگیرند که طبق اعالم بانک مرکزی،
طی این هفته با تقاضای هفت بانک و موسسه اعتباری برای دریافت مبلغی
پول با سررسید کوتاه مدت موافقت شده است .در مجموع در بازار بین بانکی
هفت بانک معادل  ۴۳هزار و  ۲۲۰میلیارد تومان دریافت کردند و با توجه به
اتمام سررسید توافقهای صورت گرفته در بازار بین بانکی ،بانکها به میزان
 ۳۱هــزار و  ۴۴۰میلیارد تومان بازپرداخت کردند که خالص عملکرد بانک
مرکزی در این بازار به عدد  ۱۱هزار و  ۷۸۰میلیارد تومان میرسد .بنابراین،
بانــک مرکزی طی این هفته در بازارهای باز و بین بانکی معادل  ۱۴هزار و
 ۴۶۰میلیارد تومان از بانکها جذب و جمع کرده که رکورد جاروی پول از
بانکها طی هفتههای اخیر ثبت شده است.

پرداخت تسهیالت قرضالحسنه به
زوجهای دانشجو
سلیمان توکلی ،سرپرست قائممقام مدیرعامل بانک مهر ایران ،با حضور در
مراســم ازدواج دانشــجویی که در حرم مطهر رضوی و با سخنرانی آیتاهلل
مروی ،تولیت آســتان قدس رضوی و حجتاالســام و المسلمین رستمی
رئیــس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاهها برگزار شــد ،از
پرداخت تسهیالت قرضالحسنه خرید کاالی ایرانی به زوجهای دانشجو خبر
داد.به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،همزمان با سالروز
ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) ،مراســم ازدواج دانشــجویان
به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاهها ،در حرم مطهر
رضوی و با حضور آیتاهلل مروی تولیت آستان قدس رضوی ،حجتاالسالم
و المسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاهها ،حجتاالسالم و المسلمین خادمی دبیر ستاد ازدواج دانشجویی
در کشور ،سیلمان توکلی سرپرســت قائممقام مدیرعامل بانک مهر ایران،
صبوری مدیر شعب استان خراسان رضوی و تعدادی از مدیران ستادی بانک
مهر ایران در این اســتان برگزار شد.در این مراسم توکلی با ارائه گزارشی از
فعالیتهــای بانک در بخشهای مختلف بیان داشــت :این بانک به عنوان
نخســتین بانک تخصصی قرضالحسنه در طول  ۱۴سال فعالیت خود تا به
امروز قریب به ۳۴۰هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرده است .از ابتدای سال
جاری تا کنون نیز بیش از  ۷۰۰۰فقره وام ازدواج پرداخت شده که نشان از
توجه ویژه این بانک به مقوله ازدواج دارد.
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چرا در افغانستان عصر طالبان دوباره تکرار می شود؟

از حــدود دو هفته پیش ،با اعالم خروج شــتابزده آمریکا و
ائتــاف تحت فرماندهی آنان از افغانســتان ،گــروه طالبان
نزدیک به  ۸۵درصد اراضی این کشــور را تصرف کرد؛ آن هم
در شــرایطی که آمریکا مدعی است ،بیش از نیمی از هزینه
 ۲هزار میلیارد دالری آنها در طول  ۲۰ســال گذشته صرف
ارتش افغانستان شده اســت.دولت آمریکا بعد از گذشت ۲۰
سال از اشغال افغانســتان و صرف نزدیک به  ۲هزار میلیارد
دالر در این کشــور ،این روزها در حال تخلیه آخرین سربازان
اش از این کشور می باشد.آنها می گویند میلیاردها دالر برای
دمکراســی و ارتش مدرن افغانستان هزینه کرده اند؛ اما حاال
مردم افغانســتان  ،با شــرایط جدید پیش آمده ،می پرسند
نتیجه این همه کشتار ،ویرانی و هزینه چه شد؟بایدن در روزی
که سعی داشت از تخلیه افغانستان دفاع کند ،مدعی شد که
ارتش افغانستان بهترین آموزش های روز دنیا را دریافت کرده
است و آنها یک ارتش کالسیک مجهز را تحویل افغان ها داده
اند امــا این ارتش در یک بازه زمانــی  ۲۰روزه افزون بر ۸۰
درصد از خاک کشــور را به گروه طالبان واگذار کرد و دولت
را که همچنان درگیر اختالفات داخلی است ،در ضعیف ترین
موقعیت قرار داد.ارتش افغانستان ،در نقاطی ،در مقابل هجوم
برق آسای طالبان غافلگیر شد ،در جایی نتوانست مقاومت کند
و به بیــان دیگر کم آورد و در برخی نقاط نیز بدون درگیری
منطقه را واگذار کرد و یگان هایی از آنان که در خطوط مرزی
مســتقر بودند به کشورهای همسایه گریختند.رویدادهای دو
هفته اخیر این ســوال را مطرح ســاخته است که چرا ارتش
افغانستان برغم دراختیار داشــتن نیروهایی آموزش دیده و
زبده ،به ادعای آمریکایی ها ،به این سرعت دچار وادادگی شد؟
برای پاســخ به این سوال چند نکته اساسی وجود دارد که به
آن اشاره می شود:
مشکل ارتش سازی آمریکایی ها
تجربه دو دهه اخیر در منطقه نشــان داده است که آمریکایی
ها در تشــکیل و ساخت ارتش های بومی ناکام بوده اند .این
ارتش ها که دســتکم در دو کشور عراق و افغانستان امتحان
پس داده اند ،از فقدان انگیزه های الزم برای دفاع از کشــور
در شرایط ســخت رنج می برند ،آنها به شدت به فرماندهان
و سیستم ارتش آمریکا وابســته اند و از اعتماد به نفس الزم
در تصمیم گیری ها بخصوص در شــرایط حســاس و سخت
برخوردار نیستند.ارتش عراق در سال  ۲۰۱۴میالدی با یورش
داعش به ســرعت فروپاشــید ،آن هم در حالی که داعش از
نظر تجهیزات و تسلیحات و حتی نفرات ،با ارتش آن روزهای
عراق قابل قیاس نبود .از قضا یک باردیگر این اتفاق در عراق
در سال  ۲۰۱۵افتاد و در حالی که نیروهای نظامی و امنیتی
و بویژه الحشدالشــعبی در حال پیشروی های برق آسایی در
مناطق شــمالی بوده و ضربات سنگینی به داعش وارد کرده
بودند ،شهر الرمادی مرکز استان االنبار با حمله گروه کوچکی
از داعش سقوط کرد.

بازی کثیف
یکــی دیگر از عوامل اصلی فروپاشــی و ســقوط ارتش های
ســاخت آمریکا در منطقه ،بازی دوگانه و کثیفی اســت که
آمریکایی ها به اجرا می گذارند ،بطوری که ازیک سو خودشان
از موسسان و بنیانگذاران گروه های موسوم به جهادی ،عمدتا
تروریســتی – تکفیری هســتند و موتور این گروه ها را خود
روشــن می کنند و از طرفی بر ضد همیــن گروه ها ائتالف
تشــکیل می دهند که نمونه های واضح آن در همین عراق و

افغانستان رخ داده است.این رویه در حقیقت فضای غبارآلود
و مبهمــی را تصویر می کند که در آن نیروها نمی دانند چه
کسی با چه کسی در جنگ است ،بطوری که طی این سال ها
صدها هزار تن از مسلمانان در چنین فضایی کشتار شده اند و
این روند همچنان ادامه دارد.
وابستگی دولت ها
آمریکایی ها به کشــورهایی که به اشغال در می آورند ،اجازه
نهاد ســازی و ایجاد بنیان ها و زیرســاخت های اجتماعی و
فرهنگی و سیاســی و امنیتی را نمی دهنــد و اراده و اختیار
دولت ها نیز حتی اگرچه در قالب قواعد مردم ساالری شکل
گرفته باشند ،کامال محدود و تحت سیطره آمریکایی هاست.
این امر باعث می شــود که حکومت و دولت مرکزی اشــراف
الزم را بــر نهادهــای مهمتر امنیتی اعــم از ارتش ،پلیس و
ســازمان های اطالعاتی نداشته باشد.یکی از مشکالت چنین
کشورهایی ،ســتادهای عملیات مشترکی است که آمریکایی
هــا با حضور ارتش های محلی در کشــور میزبان راه اندازی
می کنند؛ این ســتادهای عملیات مشترک تحت فرماندهی
نظامیان آمریکایی قرار دارند و عمال از حیطه اختیارات دولت
های مرکزی خارج هستند .به این ترتیب ،وابستگی دولت ها
نیز عاملی شده است تا نیروهای نظامی و امنیتی این کشورها
نتوانند در این حــوزه برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند که
این اشــکال اساسی در زمانی که کشــور به چالش می افتد،
نمود می یابد.
ارتش های وابسته به جای ارتش های ملی
همانگونه که آمریکایی ها تاکنون اجازه شکل گیری حکومت
های با ثبات را در کشورهای اشغال شده ،نداده اند ،به تبع آن،
به جای ارتش های ملی ،ارتش هایی به شدت وابسته تشکیل
داده اند که اگر برای ملت نفعی نداشــته ،برای آمریکایی ها
سودهای کالن داشته اســت ،آنها از طریق معامالت تجاری
نظامی و فروش تســلیحات که فسادی به بزرگی میلیون ها
دالر را همراه داشته است و رسانه های آمریکایی ها این روزها
گوشه ای از این فساد را بر مال کرده اند ،فساد را به بدنه ارتش
های میزبان نیز انتقال می دهند و این آغاز تهی شــدن یک
نیروی نظامی از انگیزه های ملی اســت .بطوری که مسئوالن
نظارت بر تالش های بازسازی افغانستان که بخشی از بودجه

ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه به پایان مذاکرات وین نزدیک شــدهایم،
گفت :برای دولت های دوازدهم و سیزدهم آنچه اهمیت دارد دستیابی به منافع عالیه
مردم اســت.به گزارش باشگاه خبرنگاران ،ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور
خارجه جمهوری اســامی ایران در پاسخ به پرسشهای مطرح شده از سوی رسانهها
در خصوص موضوعات سیاست خارجی پاسخ داد.سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت
امور خارجه در پاســخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات وین اظهار کرد:
امــروز یک گزارش مفصل و جامع در خصوص آخرین وضعیت اجرای برجام شــامل
جزئیات توافقات و موانع گفتوگوهای جاری در وین منتشــر شد .این گزارش بیست
و دومین گزارش یک ماهه وزارت امورخارجه است که بر اساس تکلیف قانونی ،تقدیم
مجلس شورای اسالمی شد .با عنایت به اینکه این گزارش آخرین گزارش وزارت خارجه
در پایان دولت دوازدهم است سعی شده یک نگاه جامع به اجرای برجام و مسیر پیش
رو داشته باشد .به همه عزیزان خبرنگار و اهل نظر توصیه میکنم این گزارش را مطالعه
کنند .این گزارش سعی کرده یک ارزیابی منصفانه و کارشناسانه داشته و پیشنهاداتی
هم برای ادامه مسیر ارائه کند.
به پایان مذاکرات وین نزدیک شدهایم
وی افزود :اگر بخواهم کوتاه اشارهای داشته باشم ،باتوجه به پیشرفتهای حاصله می
توان این ارزیابی را ارائه کرد که به پایان مذاکرات وین نزدیک شدهایم .برخی موضوعات
حل نشده کماکان باقی است ،ولی آنچه که اهمیت دارد این است که وزن موضوعات
حلشده خیلی بیشتر از مسائل حل نشده است .ما مسیر زیادی را تاکنون طی کردهایم،
اما این راه باقی مانده از مسیر ،مسیر سادهای نخواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد :امیدواریم طرفهای مقابل بتوانند تصمیمات خود
را اتخاذ کنند ،در این صورت ما نیز میتوانیم به توافقی دست یابیم که مطلوب همگان
خواهد شــد.وی عنوان کرد که در وین ،همه هیأتها اذعان دارند که پیشــرفتهای
نســبتا خوبی صورت گرفته و همگی بر جدیت خود برای ادامه مســیر و دستیابی به
یک توافق برای احیای برجام تفاهم دارند ،اما در همین راســتا قبول دارند که برخی
مســائل کلیدی باید از ســوی مراجع تصمیمگیری در کشورها بررسی شود .آنچه در
کشورمان مورد اجماع همه میباشد ،این موضوع است که اوال تحریمهای آمریکا باید
به صورت موثر برداشــته شود و ثانیا مطالبات فرابرجامی ارتباطی به این توافق ندارد.
مکررا اعالم شده به محض اجرای کامل توافق هستهای و راستیآزمایی آن ،جمهوری
اسالمی ایران نیز اجرای کامل تعهدات خود را از سر خواهد گرفت.خطیب زاده اضافه
کرد :از نظر جمهوری اسالمی ایران ،پیشرفت مذاکرات در وین ،از این منظر خوب بوده
که هم متون بســیار زیادی آماده شده و هم بخشهایی که تکمیل نشده است ،دارای
وضعیت مشــخص شدهای است که اختالفات را به طور مشخص نشان میدهد و این
موضــوع به تصمیم گیران کمک میکند تا متوجه شــوند در چه مرحلهای از تصمیم
گیری قراردارند.

جنگ افغانســتان را به خود اختصاص داده است ،در گزارش
اکتبــر  ۲۰۲۰به کنگره ایاالت متحده ،اعالم کردند که حدود
 ۱۹میلیارد دالر از ماه مه  ۲۰۰۹تا  ۳۱دسامبر  ۲۰۱۹در این
بخش مفقود شــده است .اما تاثیر این وابستگی ها به مراتب
باالی فرماندهی و بویژه مقام های عالی مستشاری آمریکایی،
باعث می شود ،ارتش های وابسته در بزنگاه ها ،دچار اختالل
در سیستم تصمیم گیری شوند.
رنجی که منطقه از قبیله گرایی می برد
یکی از مشکالت مشترک منطقه خاورمیانه ،آسیای مرکزی و
غربی  ،حاکمیت قبیله گرایی به جای تمرکز بر منافع جمعی
و ملی است .این اختالفات عمدتا ریشه ای و بومی هم هست
و بســتر مناسبی برای ورود قدرت های بین المللی ایجاد می
کند تا از شکاف های موجود در این جوامع نفوذ کنند .زمانی
انگلیســی ها ،زمانی شوروی سابق و حاال آمریکایی ها با بهره
گیری از همین قبیله گرایی و شــکاف ها و اختالفات داخلی،
اجازه حل مشــکالت به دست مردم افغانستان را نداده و نمی
دهند.این معضل در همه منطقه ،با شدت و ضعف وجود دارد،
از جمله در عراق  ،ســوریه  ،لبنان  ،یمن و لیبی و زمینه ساز
حضور بازیگران منطقه ای هم شــده است ،بطوری که برخی
دولــت های منطقه از جمله دول عربی ،تصمیم گرفتند نظام
سیاسی ســوریه را در سال  ۲۰۱۱تغییر دهند که حاصل آن
قتل و کشتار صدها هزار سوری و انهدام کامل زیرساخت های
این کشــور بوده است.در افغانستان هم وضع به همین منوال
اســت .این اختالفات و شکاف های اجتماعی به داخل ارتش
ها نیز کشیده می شود ،به این ترتیب که این نیروها در بزنگاه
ها دچار تردید می شوند .اکنون عالوه بر نفوذ و اراده آمریکایی
ها بر ارتش افغانستان ،برخی دولت های منطقه نیز به واسطه
نفــوذ قبیله ای و طایفی ،ایفــای نقش می کنند ،بطوری که
در روزهای آغازین حمله طالبان به ارتش افغانســتان ،مقادیر
زیادی ســاح و مهمات ارتش ســالم به آن ســوی مرزهای
پاکستان انتقال یافت.
عدم اتکا به بسیج و نیروهای مردمی
تجربه سال های اخیر بخصوص در کشورهایی مانند سوریه،
عراق ،یمن  ،نقش بســیج نیروهای مردمــی را در کمک به
برقراری ثبات و مقابله با بحران ها ،بویژه بحران های امنیتی،

گوشزد می کند.الگوی عراقی ها در تشکیل الحشدالشعبی که
با آمادگی نیروهای مقاومت در این کشــور و تدبیر مرجعیت
دینی در نجف اشرف ،حضرت آیت اهلل سیستانی محقق شد،
در سال  ۲۰۱۴عمال عراق را از فروپاشی و تجزیه نجات داد.
اگرچه آمریکایی ها و دشمنان مقاومت در منطقه تالش می
کننــد ،نقش این نیروها را تا حد امــکان انکار کنند و آنها را
عامــل بی ثباتی معرفی نمایند اما خــود نیز اذعان دارند که
هجوم وحشیانه داعش به عراق را همین نیروها مهار و سرکوب
کردند .این مورد در ســوریه نیز تکرار شده است ،بطوری که
دیگری کســی نمی تواند نقش نیروهای بسیج مردمی را در
دفاع از خاک ســوریه کتمان کند.اما آنگونه که از شــواهد و
سیاست های اجرا شده دو دهه اخیر پیداست ،دولت افغانستان
عمال به جای اتکا به مردم خود بیشــتر تالش کرده تا پرونده
های امنیتی را به دست نیروهای اشغالگر خارجی ختم کند،
به همین دلیل با ترک شتابان و غافلگیرانه نظامیان آمریکایی
و اعضای ناتو ،آن هیمنه ترک برداشــت ،تا جایی که طالبان
توانست نزدیک به  ۸۵درصد خاک افغانستان را بدون دردسر
به تصرف در آورد .این درحالی اســت که از یک سو آمریکایی
ها می بایست پرونده امنیتی این کشور را مرحله به مرحله و
با اســتقرار امنیت در هر منطقه تحویل افغان ها می دادند و
از دیگر ســو افغان ها دارای یک پشتوانه مردمی برای شرایط
جدید می بودند.آمریکایی ها پیشتر در سال  ۲۰۱۱همین بال
را ســر عراقی ها آوردند ،بطوری که بخش های مهمی از این
کشــور همچنان از کنترل نیروهای دولتی و آمریکایی خارج
بود ،بعد از یک توافق امنیتی به ســرعت نیروهای خود را از
عراق خارج کردند و پرونده امنیتی این کشور را در شرایط بی
ثباتی کامل تحویل دولت مرکزی دادند.آن روزها استان های
دیاله در شرق ،کرکوک و نینوا در شمال ،االنبار در غرب و بابل
در مرکز این کشــور بطور کامل پاکســازی نشده بود و حتی
بخش های بزرگی از کمربند بغداد که مناطق حاشیه و حومه
آن را تشــکیل می داد ،عمال در اختیــار و کنترل گروه های
تروریستی قرار داشت و هسته های خفته القاعده که بعدها در
سال  ۲۰۱۴به داعش پیوستند ،از بین نرفته بود.آمریکایی ها
که سال  ۲۰۰۱به بهانه حمله تروریستی القاعده به برج های
دوقلو در نیویورک و وزارت دفاع در واشــنگتن ،به افغانستان
حملــه کردند ،تا کنون بیش از  ۲هزار و  ۳۰۰تن از نظامیان
خود را در نبردها و جنگ های مســتمر  ۲۰ساله با طالبان و
القاعده از دست داده اند ،اما تلفات افغان ها اعم از نظامیان و
غیر نظامیان بالغ بر صدها هزار نفر بوده اســت؛ موضوعی که
رسانه های بین المللی کمتر به آن می پردازند.
اشــغال افغانســتان در حالی رخ داد که تقریبا بیشتر عوامل
حمله تروریستی به آمریکا در  ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱میالدی از
اتباع سعودی بودند و درباره ماهیت گروه هایی مانند القاعده
هم کســی شکی نداشــت که این گروه ها محصول مشترک
آمریکا  ،ســعودی ها و برخی کشــورهای منطقه بوده اند و
همچنان بسیاری را اعتقاد بر این است که طالبان نیز از همین
طیف نیروها می باشد.جنگ افغانستان برای افغان ها فاجعه
ای بود که بی دلیل سرشــان آوار شــد و درد آن را آمریکایی
ها احســاس نکردند ،آنگونه که اشرف غنی ،رئیس جمهوری
افغانستان می گوید :از سال  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۹بیش از  ۴۵هزار
عضو نیروهای امنیتی افغان کشته شدهاند .این درحالی است
کــه آمار تلفات غیر نظامیان و حتی حمالت بی وقفه طالبان
و داعش در دو سال اخیر هنوز به آمارهای قبلی اضافه نشده
اســت .افغان ها تاوان تروریست هایی را داده اند که شهروند
یک کشور ثالث بودند!

خطیبزاده؛

به پایان مذاکرات وین نزدیک شدهایم

مواضع ایران در مذاکرات وین تاکنون هیچ تغییری نداشته است
وی تاکید کرد :مواضع ما از ابتدای مذاکرات هیچگونه تغییری نکرده است و خواهان رفع
تحریمها و همینطور راستیآزمایی آنها و سپس ازسرگیری اجرای تعهدات از سوی
کشورمان هستیم .از سوی دیگر آمریکا به عنوان ناقض برجام میبایست تضمینهای
الزم را بدهد .ما در مذاکرات وین ،چارچوب منافع ملی ،صرفا اهداف مشخص شده از
سوی مسئوالن عالیه نظام را دنبال میکنیم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص
پیش بینی زمان دستیابی به توافق نیز گفت :به طور حتم برای دولتهای دوازدهم و
سیزدهم آنچه اهمیت دارد دستیابی به منافع عالیه مردم است و زمان در اینجا اهمیت
ثانوی دارد .بدیهی اســت هر چه این مهم ،سریع تر به نتیجه برسد آثار رفع تحریمها
زودتر در کشــور نمایان میشود.ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در
خصوص برخی اخبار منتشــر شده پیرامون ارزیابی دولت بایدن از تغییر سیاستهای
تحریم اقتصادی در قبال ایران نیز اظهار کرد :شکســت سیاست فشار حداکثری مدت
هاست که بر صاحب نظران روشن شده است .این سیاست به هیچ یک از اهداف خود
نرســیده است .ضمن آنکه غیرقانونی بودن توسل و اعمال تحریمهای یکجانبه و عدم
کارآیی این ابزار در عرصه بین المللی موضوعی اجماعی است .طی چهار دهه گذشته،
دولتهــای مختلف آمریکا ،مجموعه تحریمهای گســتردهای علیه ایران وضع و اجرا
کرده اند ،اما حقیقت آن اســت که حتی بنا به اعتراف مقامات آمریکایی ،این کشــور
در دستیابی به اهداف تحریمی خود ناموفق بوده و تاکنون راه به جایی نبرده است.
خطیــب زاده تصریح کرد که در مجموع ،ارزیابی و قضاوت در مورد تغییر سیاســت
تحریمی آمریکا منوط به مشاهده و راستی آزمایی عملی این ادعاها خواهد بود.
وزیر امور خارجه کشورمان از مدتها پیش طرح مبادله همه زندانیان ایرانی و
آمریکایی با یکدیگر را مطرح کرده است
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین با اشــاره به اظهارات رابرت مالی درخصوص
آزادی زندانیــان آمریکایی اظهار کرد :موضوع آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا و برخی
کشورهای غربی دیگر که به بهانههای واهی عمال به گروگان گرفته شده اند به عنوان
موضوعی با اولویت باال همواره در دســتور کار قرار داشــته است .وزیر امور خارجه از
مدتها پیش طرح مبادله همه زندانیان ایرانی و آمریکایی با یکدیگر را مطرح کردند.
دولت بایدن نیز از روزهای ابتدایی روی کار آمدن ،این موضوع را مورد توجه قرار داد.
مذاکرات در این زمینه در جریان است و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات ،متعاقبا
اطالع رسانی خواهد شد.خطیب زاده در پاسخ به پرسشی در مورد اخبار منتشر شده

مبنی بر توافق کره جنوبی و آمریکا برای همکاری درباره داراییهای مسدود شده ایران
نیز گفت :کره جنوبی در پی تغییر دولت در آمریکا ،نسبت به حل مشکالت موجود در
روابط دو جانبه با جمهوری اسالمی ایران و به ویژه رفع محدودیتها از منابع مالی ایران
نزد بانکهای این کشور ابراز عالقه کرده و در این میان شاهد برخی ابتکارات از سوی
این کشور و از جمله سفر نخست وزیر کره جنوبی به تهران در  ۲۲و  ۲۳فروردین ماه
بوده ایم .در همه این تحرکات و مراودات ،کره جنوبی با طرح وعدههایی اعالم آمادگی
کرده است که برای حل این مشــکالت گامهایی عملی بردارد .اما به رغم مذاکرات و
گفتوگوهای انجام شــده بین مقامات جمهوری اسالمی ایران و کره جنوبی ،از جمله
در جریان ســفر نخست وزیر این کشور به تهران ،عمأل تاکنون تحول مهمی در جهت
حل مشکالت بین دو کشور و خاصه رفع محدودیت از منابع ارزی ایران نزد بانکهای
کرهای صورت نگرفته اســت.وی ادامه داد :هر از گاهی اخباری مبنی بر پیگیریهای
طرف کرهای در خصوص امکان بهره برداری و یا انتقال بخشی از منابع مالی کشورمان
در بانکهای این کشــور منتشر میشــود ،ولی متأســفانه در عمل ما شاهد اقدامی
عملی ،حتی برای انتقال بخشــی از منابع مالی به کانال سوئیس برای خرید کاالهای
بشردوستانه و یا تسهیل خرید اینگونه اقالم از داخل کره و یا کشور ثالث نبوده ایم.

تا زمانی که شاهد نتیجه عملی و موثر نباشیم ،اهمیتی به ژستهای رسانهای
نخواهیم داد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد :تجربه نشان میدهد که اقداماتی از این دست
و اکتفای صرف به اظهارات رســانهای ،رویه معمول کره جنوبی است که باز هم روی
خواهد داد و تا زمانی که جمهوری اســامی ایران شــاهد نتیجه عملی و موثر نباشد،
اهمیتی به ژستهای رســانهای نخواهد داد.سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به
ســوالی درخصوص برخی اظهارات پیرامون تعلیق پروژه واکسن –کوبایی اظهار کرد:
پروژه تولید مشترک واکسن کرونای کوبایی سوبرانا  ۲بین دو کشور ایران وکوبا که با
سفر سال گذشته ظریف به هاوانا کلید خورد به خوبی در جریان است و همکاریهای
نزدیک بین انســتیتو پاستور ایران و موسسه فینالی کوبا همچنان با قوت ادامه دارد.
وی ادامه داد :موضوع انتقال تکنولوژی این واکســن به کشورمان که از جمله بهترین
واکسنهای موجود در دنیا ارزیابی شده و نتایج و اثربخشی بسیار باالیی هم در مواجهه
با سویههای جدید این ویروس از خود نشان داده است با هم افزایی خوب میان طرفین
در جریان است.این دیپلمات ارشد بیان کرد :همچنین بحثهای فشرده علمی هفتگی
به طور مجازی بین مدیران و دانشمندان دو موسسه در رابطه با مطالعات بالینی و روند
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گزیده خبر
اتحادیه اروپا:

هم به ایران فشار میآوریم و هم دنبال
همکاری هستیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که این اتحادیه هرگاه الزم
باشــد در حوزههای مختلف به ایران فشــار وارد خواهد کرد و هرگاه الزم
بداند ،در حوزههایی ازجمله توافق هستهای دنبال همکاری با ایران خواهد
بود.به گزارش تســنیم به نقل از والاســتریت ژورنال ،جوزپ بورل مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعالم کرد که این اتحادیه موضعی
«متوازن» را در قبال ایران در پیش گرفته اســت.بورل در خصوص مواضع
اتحادیه اروپا در قبال ایران گفت :اتحادیه اروپا یک سیاســت متوازن را در
قبال ایران دارد که هرگاه الزم بداند ،در بسیاری حوزهها ایران را تحت فشار
سیاسی قرار خواهد داد ،اما همزمان هرگاه الزم باشد دنبال همکاری خواهد
بود؛ مث ً
ال در زمینه توافق هستهای.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که
روز گذشته مدعی شــده بود که مواضع ضدایرانی نخستوزیر اسلوونی در
نشست گروهک تروریستی منافقین موضع رسمی اتحادیه اروپا نیست ،بار
دیگر در این خصوص گفت« :اظهارات او [نخستوزیر اسلوونی] نشاندهنده
موضــع اتحادیه اروپا نیســت .من هیچ حرفی درباره نظرات نخســتوزیر
اسلوونی ندارم .خود او مسئول [اظهاراتش] است».

چهارمین گور جمعی کودکان بومی
در کانادا کشف شد

در حالــی که طی هفتههای اخیر کشــف گورهای جمعی بومیان در کانادا
خبرســاز شده است ،رسان هها از پیدا شدن گور جمعی بیش از  ۱۶۰کودک
در استان بریتیش کلمبیا خبر دادند.به گزارش فارس ،یک رسانه کانادایی از
کشف گور جمعی بیش از  ۱۶۰کودک بومی در یکی از مدارس سابق واقع
در اســتان غربی این کشور خبر داد.بنا بر گزارشی که خبرگزاری آناتولی به
نقــل از منابع خبری در کانادا مخابره کرد ،روز دوشــنبه گور جمعی بیش
از  ۱۶۰کودک بومی در جنوب جزایر «خلیج جنوبی» در اســتان بریتیش
کلمبیا کشــف شد.شبکه کانادایی «سیبیسی» در این باره گزارش داد که
اجساد کودکان بومی در یک منطقه جزیره کوپر که از سال  ۱۸۹۰تا ۱۹۷۰
مدرسه بود ،کشف شده است.قبیله بومی «پنالکوت» ( )Penelakutدر جزیره
کوپر خبر کشــف این گور را اعالم و تاکید کرد ،تا قبل از این کشــف این
گور اعالم و رسانهای نشده بود.شــبکه سیبیسی خبر داد در اعالمیه این
قبیله بومــی که خطاب به یک قبیله بومی دیگــر در جزایر خلیج جنوبی
اعالم شــد ،آمده است« :ما از شــما دعوت میکنیم که به ما برای افزایش
آگاهی بخشی درباره مدرسه صنعتی جزیره کوپر و تایید گور جمعی بیش
از ( ۱۶۰کودک بومی) بپیوندید».اطالعات بیشتری درباره گور جدید مخابره
نشده و رسانههای کانادایی مدعی هستند که قبیله پنالکوت به درخواستها
برای دیدار و صحبت با خبرنگاران با موضوع کشف این گور جمعی کودکان
پاسخ نداده است.انتشار ماجرای هولناک کشف صدها گور جمعی در محوطه
مدارس شبانهروزی قدیمی که از آنها اجساد کودکان بومی کانادایی بیرون
کشیدهشــده ،طی هفتههای اخیر بارها خبرســاز شده و باعث ایجاد تنش
در این کشــور مدعی حقوق بشــر و اختالف میان دولــت کانادا و واتیکان
شده است.رسانههای کانادایی در هفتههای گذشته سه بار از کشف گورهای
جمعی که مدفن نزدیک به  ۱۰۰۰کودکان بومی کانادا بودهاند خبر دا دهاند.
در بازه زمانی  ۱۸۸۳تا  ،۱۹۹۶حدود  ۱۵۰هزار کودک بودمی از خانوادههای
خود به اجبار جدا شدند و به مدارس شبانهروزی فرستاده شدند که کلیسای
کاتولیک آن را تأســیس کرده بود و هدف اصلی آن دور کردن این کودکان
از جوامع بومی کانادا و جلوگیری از ترویج زبان و ســنتهای مادریاشان و
تربیت آنها به شــیوهای تحمیلی بود«.جاستین ترودو» نخستوزیر کانادا
بهجای عذرخواهی از بومیانی که فرزندانشــان قربانی جنایت نژادپرســتانه
مدارس دولتی شبانهروزی در سالهای گذشته شده بودند ،از پاپ فرانسیس
رهبر کاتولیکهای جهان خواست عذرخواهی کند و تقصیر را گردن واتیکان
انداخت.

انتقال و بهینه سازی تولید به طور منظم و پیوسته در سال جاری ادامه داشته است.
واردات واکسن کرونا از چین ادامه دارد
وی افزود :با پیگیری انجام شــده امیدواریم طی روزهای آتی واردات واکسن از چین
ادامه پیدا کند و در هر مورد ،پس از نهایی شدن ارسال واکسن اطالع رسانی خواهد
شد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در واکنش به انتشار خبری مبنی بر عدم پذیرش
انتخابات فدراســیون دوچرخه سواری کشــورمان از سوی اتحادیه جهانی دوچرخه
ســواری و امکان تعلیق این فدراســیون ایران اظهار داشــت :انتخابات فدراسیون
فدراســیون دوچرخه سواری کشــورمان به صورت کامل وفق اساسنامه فدراسیون
جهانــی دوچرخه ســواری انجام گرفته و مورد تایید نهادهــای مرتبط داخلی بوده
است .فدراسیون جهانی دوچرخه سواری احیانا تحت تاثیر و به دلیل اطالعات غلطی
که دریافت کرده اســت ،سواالتی را مطرح کرده که کلیه سواالت توسط فدراسیون
دوچرخه ســواری کشورمان پاسخ داده شــده و مراحل رفع سوء تفاهم از سوی این
فدراسیون در دست اقدام است.
به تصمیماتی که لبنانیها میگیرند احترام میگذاریم
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت تشکیل دولت
لبنان اظهار داشــت :ما معتقدیم این یک مسئله داخلی لبنان است و ما در مسائل
داخلی هیچ کشــوری ،از جمله لبنان دخالت نمیکنیم .همچنین به تصمیماتی که
لبنانیها میگیرند احتــرام میگذاریم و امیدواریم دولت این کشــور هرچه زودتر
تشکیل شــود.وی اضافه کرد :معتقدیم دخالت خارجی آمریکا و دیگران ،شرایط را
در لبنان سختتر میکند و این دخالتها را ناقض ثبات لبنان میدانیم .لبنان دارای
حاکمیت مســتقل و رییس جمهور و پارلمان و مردمی است که خودشان توان حل
مشــکالت را دارند و باید به آنها احترام گذاشــت .این مردم لبنان و خود لبنانیها
هســتند که ترکیب دولت و نحوه تشکیل آن را مشخص میکنند و هرگونه فشار از
خارج یا تحمیل خارجی را قبول نخواهند کرد.
آمریکا به تحریم کردن معتاد است
ســعید خطیب زاده در پاسخ به ســوالی پیرامون تحریمهای جدید وزارت بازرگانی
ایاالت متحده آمریکا علیه برخی شــرکتها به اتهام ارتباط با چین ،روسیه و ایران
اظهار کرد :اعتیاد واشنگتن به تحریم باعث شده است که این کشور حتی منافع خود
را نبیند .در دنیای به هم پیوســته کنونی ،کشورهای تحت تحریم آمریکا با مقاومت
خود در برابر زیادههای خواهیهای واشــنگتن ثابت کرده اند زندگی بدون سلطه و
زورگویی این کشور نیز امکان پذیر است .آمریکا با اقدامات تحریمی یکجانبه ،تنها به
کشورهای هدف صدمه نمیزند بلکه با ادامه این سیاستها ،موسسات و شرکتهای
آمریکایی را نیز از بازارهای جهانی محروم میسازد.

info@sobh-eqtesad.ir
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میربایدذوقرعنائیزسرو
ماهیوازسینهاتسرآدماست
ازنواربانخاد افسونزند

چهره روز
هنریک سین کویچ
هنریک ســین کویچ  ،نویسنده مشــهور لهستانی و
برنده ی جایزه ی ادبیات نوبل  ،به تاریخ  ۵مه ۱۸۴۸
در یکی ازروســتاهای لهستان دیده به جهان گشود.
هنریک سین کویچ از خانواده نجبا و مالکان لهستان
بود ودر محیطی دور از شــهر پرورش یافت که هنوز
سنت ها و آداب ملی در آن به طور کامل رواج داشت.
تحصیالت درخشــانی در رشــته ادبیات و تاریخ در
دانشــگاه ورشو انجام داد .در  ۱۸۶۹به روزنامه نگاری
پرداخت و مقاله هائی در زمینه نقد ادبی انتشار داد که
حاکی از معرفت وســیع وی در باره ادبیات خارجی و
مسائل اجتماعی بود  ،ازاین رو بسیار زود در مطبوعات
لهستان مقام اول را بدست آورد.هنریک سین کویچ به
اصالح امور اجتماعی و بهبود بخشیدن وضع زندگی کارگران و شرکت جامعه اعتقاد داشت و بیشتر
آثارش نیز در خدمت به ملت و اجتماع بود  .به روزنامه نویسی به نوشتن داستان کوتاه و داستان
بلند پرداخت.اولین آثار مانند داســتان بلند بیهوده  ،داســتان کوتاه مستخدم پیر  ،هانیا و سلیم
میرزا ،زیر نفوذ آثار نویسندگان بزرگ لهستان اواسط قرن قرار داشت ،اما شکفتگی استعداد هنر
نویسندگی او بعد از این دوره آشکار گشت.سین کیویچ از  ۱۸۷۶سفری طوالنی آغاز و از فرانسه،
ایتالیا ،اسپانیا ،یونان ،ترکیه و آمریکا دیدن کرد در مدت اقامت در ایاالت متحد یک رشته نامه با
عنوان نامه های سفر منتشر کرد که بینش دقیق و ادراک او را از سفر نشان می دهد و زیباترین
سفرنامه در ادبیات لهســتان به شمار می آید.همچنین داستانهای کوتاهی مانند نگهبان فانوس
دریائی که از برجسته ترین داستانهای او محسوب میشود .رمان طرح های ذغالی  ،هجوی جانگداز
است از وضع غم انگیز دهقانان فراموش شده که در جهالت و سادگی بسر می برند.

پیشنهاد

نغمهاهیشازدلتزدددثبات
داهییهستیزجانتوربد
چونزیانپیراهیبنددسودرا

فرهنگ

مرگراازسحراودانیحیات
لعلعنابیزکانتوربد
میکندمذمومرهمحمودرا

سیل در آچه اندونزی /خبرگزاری فرانسه

پیشگیری از مننژیت با کمک
قطره بینی

ورزشی

محققــان قطره بینی تولید کردند که میتواند از بروز مننژیت جلوگیری
کند.به گزارش ایســنا و به نقل از مدیکالاکسپرس ،این تحقیقات ایمنی
شناســی که در نوع خود اولین است به رهبری پروفسور رابرت رد(Robert
 )Readو دکتــر جــی الور( )Jay Laverاز مرکز تحقیقات زیستپزشــکی
ساوتهمپتون( )Southamptonو دانشگاه ساوتهمپتون انجام گرفته است.این
دو محقق با همکاری یکدیگر ژنی را وارد یک باکتری بیخطر کردند .این
باکتری درون بینی خواهد ماند و باعث ایجاد پاسخ ایمنی در برابر باکتری
ایجاد کننده مننژیت خواهد شد.آنها این باکتری را به وسیله قطره بینی
وارد بینی داوطلبین کردند.نتیجهی این تحقیقات که در مجلهی «Science
 »Translational Medicineمنتشــر شده است نشان میدهد که در پی این
آزمایش واکنش ایمنی قوی در برابر باکتری ایجاد کننده مننژیت ایجاد شد.

حضور قائدی در الغرافه منتفی شد

باشــگاه قطری با هدایت استراماچونی اســامی  4بازیکن خارجی خود برای فصل بعد را اعالم کرد که در بین آنها قائدی وجود
ندارد و به این ترتیب حضور او در این تیم منتفی شد.به گزارش ایسنا ،رسانه های قطری از مهدی قائدی به عنوان یکی از گزینه
های اصلی الغرافه برای تقویت خط حمله یاد شــد.پیش از این روزنامه الرای نوشــت که استراماچونی سرمربی جدید الغارفه به
جذب قائدی عالقه دارد و این بازیکن را در فهرست خرید خود قرار داده است.اما روزنامه استاد الدوحه اسامی  4بازیکن خارجی
الغرافه برای فصل را اعالم کرد و حضور قائدی در این تیم منتفی شد.عدالن قدیوره از الجرایز ،جا چول کو از کره جنوبی ،هکتور
مورنو از مکزیک و کانون از ســاحل عاج  4بازیکن خارجی الغرافه برای فصل بعد خواهند بود.حتی از علی کریمی هم به عنوان
یکی از بازیکنان خارجی الغرافه برای فصل بعد یاد شد که به این ترتیب این بازیکن هم راهی الغرافه نخواهد شد و باید منتظر
تیم بعدی او ماند.

تخت گاز

گیشه چین در تسخیر ماجراهای کرونا
فیلم «پزشکان چینی» با موضوع شیوع کرونا در ووهان،
ظرف تنها ســه روز  ۵۳میلیون و  ۵۰۰هزار دالر فروش
کرد و پرفروشترین فیلم گیشــه چین شد .به گزارش
ایرنا از پایگاه اطالعرسانی ورایتی ،این فیلم تاثیرگذار که
حاال در مسیر تبدیل به یکی از پرفروشترین فیلمهای
سیاسی سال در چین قرار دارد ،با الهام از تجربیات واقعی
کادر درمان ووهان از اولین روزهای شیوع ویروس کرونا
ســاخته شده اســت .از  ۵۳میلیون و  ۵۰۰هزار فروش
فیلم پزشکان چینی ،سه میلیون آن مربوط به سالنهای
آیمکس است.ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر ( ۲۴آذر)
در شــهر ووهان در استان هوبی چین گزارش شد .ابتدا
از ایــن بیماری به عنوان ذاتالریه نام برده میشــد اما
کمیسیون ملی بهداشت چین در  ۳۰دسامبر سال  ۹( ۲۰۱۹دی ماه  )۹۸به صورت رسمی شیوع این
ویروس را در چین اعالم کرد.این بیماری که به تدریج به کشــورهای مختلف سرایت و سازمان جهانی
بهداشت از آن با واژه همهگیری یاد کرد ،تا لحظه تنظیم خبر  ۱۸۷میلیون نفر را در جهان مبتال کرده
و از میان بیش از  ۴میلیون نفر را به کام مرگ کشانده است.پزشکان چینی در سه روز اول اکران بیش
از دو برابر فیلم تبلیغاتی  ۱۹۲۱فروش کرد که اول ژوئیه ( ۱۰تیر  )۱۴۰۰به مناسبت صدمین سالگرد
تاسیس حزب کمونیسم چین روی پرده رفته بود .این فیلم در اولین روز اکران  ۱۲میلیون و  ۶۰۰دالر
فروش کرد و میزان فروش آن در چهار روز اول نمایش به  ۴۶میلیون و  ۳۲۰هزار دالر رسید.فیلم ۱۹۲۱
این آخر هفته نیز  ۶میلیون و  ۵۸۰دالر فروش کرد و پس از پزشکان چینی دومین فیلم پرفروش گیشه
چین شد .تنها رقبای این دو فیلم سیاسی ،انیمیشنهای جدیدی بودند که شانس چندانی برای منحرف
کردن روند فروش در گیشه نداشتند اما همچنان خوش درخشیدند.

جرهشاهینازدمسردشتذرو
چونبناتآشیاناندریماست
کشتیشردقعرردیاافکند

از هر دری خبری

کجا میروی؟
کجــا میروی؟ رمانی تاریخی از نویســنده لهســتانی،
هنریک ســینکیویچ اســت که به خاطر آن در ســال
 ۱۹۰۵موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد .موسسه
نوبل از ســینکیویچ به عنوان یک نویسنده حماسی یاد
میکند و خواننده با مطالعــه این رمان متوجه موضوع
میشود .داستان کتاب عالوه بر اینکه زمینهای تاریخی
دارد روایتگــر یک عشــق پرشــور و جذاب اســت که
شخصیتهای آن برخالف دیگر شخصیتهای تاریخی،
خیالی هستند .داستان کتاب در روم باستان در سالهای
به قدرت رســیدن نرون روایت میشود .داستان کتاب با
یکی از عالیترین مشاوران نرون یعنی «پطرونیوس» آغاز
میشــود که یکی از شــخصیتهای جالب کتاب است.
کسی که بسیار باهوش و صاحب ذوق است و اعتقادی به خدایان مردم روم هم ندارد .پطرونیوس دوست
دارد از همه لحظات زندگیاش لذت ببرد و از کارهای دیوانهوار مانند ایستادن در برابر حرفهای نرون
هم باکی ندارد .همین موضوع باعث شده که او گاه از حقوق عدهای برده دفاع و نزد مردم محبوب شود.
پطرونیوس همیشه در مراسمات شعرخوانی نرون حضور دارد و قیصر از او به عنوان اولین نفر نظرش را
درباره کارهایش میپرســد .شعرهای امپراتور باعث شده پطرونیوس از شعر و شاعری متنفر شود اما از
درد ناچاری در برابر او اشعارش را باالترین آثار هنری میداند .نرون مدتی است به شعر سرودن پرداخته
و هرکسی را که میبیند شعر میسراید اما «نکتهی جالبتوجه اینجاست که هیچکس حق ندارد بهتر از
امپراتور شعر بگوید!»در این میان خواهرزاده پطرونیوس که فرمانده جنگی است از آسیا بازگشته و خبر
مهمی برای او دارد« .مارکوس» در نزدیکیهای دروازه شهر ،بازویش در اثر حادثهای شکست و مردی
مهربان و پرمحبت او را به خانهاش میبرد تا از او مراقبت کند .در این خانه است...

گنجینه

 CF-A91ادیشن ،گرانترین نسخه تویوتا سوپرا
تویوتا ســوپرا  A91فیبر کربن ادیشن یک کوپه اسپورت عادی نیست .این خودرو در تعداد محدود تولید شده و با قطعات فیبر کربنی
سبکوزن و عملکردی عرضه میشود.با این وجود انتظار میرفت که سوپرا  CF-A91قیمت باالتری داشته باشد و حاال به لطف اطالعات
منتشر شده توسط رسانهها میتوانیم جزئیات قیمتی این خودرو را بدانیم .گفته میشود این سوپرای سفارشی قیمت  ۶۴۲۷۵دالری
داشــته که شــامل  ۹۹۵دالر هزینههای تحویل هم میباشد.به این ترتیب سوپرا  CF-A91گرانترین سوپرای حال حاضر بوده و زمانی
که تمامی آپشن ها را سفارش دهید قیمت این خودرو میتواند به  ۶۸هزار دالر نیز برسد.در مقام مقایسه باید گفت سوپرا  A91ادیشن
سفارشی قیمت  ۵۵۹۹۰دالری داشته و بیش از  ۸هزار دالر ارزانتر از نسخه فیبر کربن میباشد .هنوز قیمت سایر نسخههای خانواده
ســوپرا  ۲۰۲۲منتشر نشده اما باید دانست گرانترین نسخه سوپرا حدود  ۵۵درصد گرانتر از نسخه پایه سوپرا  ۲.۰مدل  ۲۰۲۱است.
البته باید دانست با این مبلغ صاحب برخی ویژگیهای خاص میشود .برای مثال سوپرا  CF-A91تنها به تعداد  ۶۰۰دستگاه در آمریکای
شمالی عرضه خواهد شد.این خودرو به پیشرانه  ۳لیتری و قطعات فیبر کربنی در اسپلیتر جلو ،پانلهای جانبی و پشتی ،اسپویلر و…
مجهز است .از دیگر ویژگیهای  CF-A91میتوان به رینگهای  ۱۹اینچی با طرح مشکی مات ،کابین مشکی و قرمز و… اشاره کرد.

نوشتن به یادگیری بهتر
«زبانها» کمک میکند
به طور معمول در زندگی روزمره برای نوشتن به تایپ کردن رو میآوریم
اما آیا نوشــتن روی کاغذ و به صورت دستنویس میتواند فوایدی به
همراه داشته باشد؟ پاسخ این سوال «بله» است.به گزارش ایسنا و به نقل
از ســاینسآلرت ،محققان  ۴۲فرد بزرگسال که در حال آموختن عربی
بودند را مورد آزمایش قرار دادند .گروهی از آنها الفبا را با نوشــتن یاد
گرفتند ،گروهی الفبا را تایپ کردند و گروه دیگر با تماشا کردن فیلم به
آموختن الفبا پراختند.گروهی که الفبا را روی کاغذ نوشته بودند نه تنها
این حروف ناآشنا را سریعتر یاد گرفتند بلکه بهتر توانستند دانش جدید
خود را در زمینههای دیگر به کار بگیرند .برای مثال آنها توانســتند با
استفاده از این حروف کلمات جدیدی بسازند و کلماتی که پیش از آن
ندیده بودند را تشخیص دهند.

کشف روش جدیدی برای افزایش
تاثیر ایمنیدرمانی سرطان
پژوهشگران آلمانی در بررسی جدید خود دریافتهاند که شاید بتوان
بــا کمک برخی از متابولیتهای باکتری روده ،اثر ایمنیدرمانی را در
مقابله با ســرطان تقویت کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس،
میکروبیــوم روده ،تاثیری باورنکردنی بر ســامتی مــا دارد .اکنون
پژوهشگران «دانشــگاه وورتســبورگ»( )University of Würzburgو
«دانشــگاه ماربورگ» ( )University of Marburgآلمان دریافتهاند که
برخی از متابولیتهای حاصل از باکتــری روده میتوانند اثرات ضد
ســرطانی ایمنیدرمانی را تقویت کنند.هر انســان حامل میلیاردها
میکروب اســت که بیشتر آنها در روده زندگی میکنند .مدتهاست
که مشخص شده این جامعه گسترده میکروبی ،نقش مهمی در هضم
و جذب مواد مغذی دارد اما پژوهشهایی که اخیرا انجام شدهاند.

