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 جستاری در گفتمان عدالت
 دولت سیزدهم

داود عامری در یادداشتی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم رویکرد 
عدالت محور خواهد داشت، به تشــریح وضعیت عدالت اجتماعی، 
عدالت آموزشی و عدالت فرهنگی در جامعه پرداخت و بر ضرورت 
توجــه به عدالــت در عرصه بین الملل نیز تاکیــد کرد.خبرگزاری 
تسنیم - داود عامری: ســخنان رئیس جمهور منتخب در مناظره 
ها و ســخنرانی های مختلف نشان می دهد که برجسته ترین و پر 
تکرارتریــن ادبیات مفهومی و گفتــاری رئیس جمهور منتخب یا 
دال گفتمانی ایشــان در رقابت های انتخاباتی »عدالت« بوده است. 
عدالت محوری گفتمانی است که آیت اهلل  رئیسی بارها بر آن تاکید 
داشته اند.تردیدی نیست که اهتمام به گسترش عدل، از مهمترین 
ماموریت های انبیا الهی بوده و بشــر در تمــام ادوار زندگی خود، 
در تکاپوی تحقق عدالت کوشــیده اســت.  ایــن امر اختصاص به 
جامعه خاصی ندارد و در تمام ادوار و در همه جای این کره خاکی، 
متاسفانه انسان هایی از دسترسی به حقوق خود محروم بوده اند و 
با وجود تالش های مصلحان اجتماعی و انسان های حق طلب، هنوز 
عدالــت به معنای واقعی در جهان رخ زیبای خود را نشــان نداده 
اســت و تا زمانی که انتظارها به ظهور منجی عالم هســتی روشن 
نشده است، عدالت کامل تحقق نخواهد یافت.این سخن به معنای، 
منــوط کردن تحقق عدالت به ظهور مهدی موعود )عج( نیســت، 
بلکه انسان های حق طلب و منتظران واقعی، با تالش برای گسترش 
عدالــت، زمینه را برای تحقق عدالت کامل فراهم می کنند، لذا هر 
اندازه که جامعه جهانی بتواند به عدالت نزدیک تر شــود، حرکت 
به ســمت سعادت بشر را تسریع کرده است.از این رو، شعار عدالت 
محوری در منظر پیروان اهل بیت علیه الســالم به ویژه ما ایرانیان 
در وهله اول نوید نزدیک شــدن به سعادت بشری و ظهور منجی 
اســت که جان و روح مشتاقان را به نشاط دیدارش خرسند سازد 
و از طرف دیگر، وظیفه ای اســت که منتظران واقعی بر دوش می 
کشــند، لذا از یک جهت می توان رای مردم به آیت اهلل رئیسی را، 
رای به گفتمان عدالت ارزیابی کرد.از سوی دیگر باید گفت که الزمه 
اجرای عدالت، شناسایی مصادیق بی عدالتی است. چرا که تا مسئله 
شناخته نشود، امکان حل آن نیز امری تقریباً غیر ممکن است. لذا 
از مفهوم مخالف گفتمان عدالت دکتر رئیسی که اتفاقاً پیش از این 
مســئولیت دستگاه قضا را که وظیفه ذاتی آن احقاق حق و اجرای 
عدالت است، بر عهده داشت، می توان فهمید که جامعه ما و به ویژه 
جامعه جهانی در شرایط فعلی از بی عدالتی در رنج و سختی است.

از آنجا که هدف این یادداشت، کمک به دولت برای تحقق گفتمان 
عدالت محوری ریاست محترم جمهوری است، در ادامه سعی می 
کنیم با برشماری برخی از مصادیق تا جایی که امکان دارد، دولت را 
در تحقق شعار و گفتمان خود یاری کنیم.بر این اساس چهار محور 
اصلی که تا حــدودی می توان با اهتمام به آنها عدالت را ترجمان 
عملی کرد و می تواند دولت را در رســیدن به اهداف گفتمانی اش 
یاری کند به شــرح زیر مطرح و با توضیحاتی در حد طرح موضوع 

اشاره ای به آن ها می کنیم.

1- عدالت اجتماعی
رصد و بررسی شرایط عمومی جامعه ایران، متاسفانه در طی سال 
های اخیر نشانگر افزایش فاصله طبقاتی در بین مردم و افزایش فقر 
در دهک های پائینی و افزایش ثروت در دهک های باال است. این 
مسئله را بارها از سال های گذشته کارشناسان مختلف به مناسبت 
های مختلف به عنوان یک معضل بزرگ مطرح کرده اند و یکی از 
تاکیدات همیشگی رهبر معظم انقالب نیز، تحقق عدالت اجتماعی 
به عنوان یکی از اهداف مهم انقالب اسالمی است که آن را می توان 

از مصادیق مسیریابی به سمت تمدن نوین اسالمی نیز تلقی کرد.
لذا برای تحقق عدالت در جامعه، اولین گام موضوع عدالت اجتماعی 
اســت که می توان آن را از طریق اصــالح قوانین، متعادل کردن 
پرداخت ها، ایجاد فرصت های برابر برای همه اقشــار، توجه ویژه 
به اشتغال مولد و توزیع عادالنه بودجه در کشور شروع کرد. اگرچه 
انتظار جامعه حل این معضل در یک بازه زمانی کوتاه نیست، ولی 
چنانچه ریل گذاری و روندها برای حل این معضل درست ایجاد و 
هدایت شوند، مردم نیز با باور به این اقدامات با دولت همراه شده، 
به تسریع آن کمک خواهند کرد و ان شاءاهلل کمتر از آنچه که انتظار 
داریم، شاهد تحقق این هدف بزرگ و آرمان انقالب اسالمی باشیم.

2- عدالت علمی و آموزشی
جای ابراز تاسف است که بررسی روند نظام آموزشی در کشور نشان 
می دهد که این مســیر نه تنها در جهت نزدیک شــدن به عدالت 
در جامعه اســالمی نیســت، بلکه در حال فاصله گرفتن از عدالت 
آموزشی، که نتیجه مستقیم آن عدالت علمی است، می باشیم. در 
حال حاضر در جامعه ما امکان برخورداری اقشــار مرفه از آموزش 
با کیفیت تر بســیار بیشتر از فرزندان اقشار متوسط و آسیب پذیر 
است. این مسئله از یکسو کشور را در طوالنی مدت، از امکان بهره 
گیری از استعدادهای جوانان آینده ساز که در مناطق فقیر زندگی 
می کنند، محروم می کند و از طرف دیگر، باعث ظهور مســئوالن 
و متخصصــان نازپرورده در مناصب مختلف می شــود که نه تنها 
دیگر اعتقادی به عدالت ندارند، بلکه خواســته یا ناخواسته، کشور 
را در مســیر دوری از عدالت حرکت مــی دهند.به جرأت می توان 
گفت که آینده کشــور و تحقق عدالت در ســایر حوزه ها، از جمله 
عدالت اجتماعی، در گرو حل این معضل است. اگر دولت سیزدهم 
بتواند عدالت آموزشــی و علمی را در کشــور با سرعت قابل قبول 
حل نمایند، فرزندان آینده مناطق محروم، با همت خود، به توزیع 
عادالنه ثروت و دانش و امکانات در تمام مناطق کشور اقدام خواهند 
کرد. البته بحث عدالت علمی نیازمند نگرش دقیق تری از عدالت 
آموزشی است که ابعاد مختلفی دارد و نیازمند کاوش و بازمهندسی 

بهتری در جامعه است.
ادامه در صفحه دوم

یادداشت

 ایرنا- پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن گزارش داد وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره اعالم کرده با هدف ایجاد دسترسی جمهوری اسالمی ایران به 
دارایی های بلوکه شــده خود در ژاپن و کره جنوبی، بخشــی از تحریم  های تجاری ایران را لغو کرده است.پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن در گزارشی 
نوشت وزارت خارجه آمریکا اواخر روز سه شنبه به کنگره اطالع داده با هدف دسترسی ایران، بخشی از تحریم های تجاری را لغو کرده است.بر اساس این 
گزارش، این معافیت که توسط آنتونی بلینکن وزیر  امور خارجه آمریکا امضا شده است، انتقال وجوه ایران در حساب های محدود به صادر کنندگان در 
ژاپن و جمهوری کره را مجاز می داند.این معافیت اجازه می دهد تا پول ایران که در نتیجه تحریم های آمریکا مسدود شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود.

همچنین وزارت امور خارجه آمریکا می گوید که  اجازه انتقال  وجوه  به ایران را نمی دهد  و صرفا بازپرداخت به شرکتهای ژاپنی و کره ای را که کاالها 
و خدمات غیر تحریم شده قبل از تشدید تحریم های ایاالت متحده توسط دولت قبلی صادر می کردند ، ایجاد می کند.بر اساس این گزارش، سخنگوی 
وزارت امــور خارجــه آمریکا اعالم کرده اســت بلینکن لغو تحریم ها را امضا کرد تا به ژاپن و کره ۹۰ روز دیگــر فرصت دهد تا معامالت خود را با ایران 
کامل کنند.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است وزیر امور خارجه قباًل این لغو تحریم ها را امضا کرده بود تا اجازه دهد وجوه و دارایی هایی که در 
حسابهای محدود ایرانی در ژاپن و کره نگهداری می شود برای بازپرداخت شرکتهای ژاپنی و کره ای که کاالهای غیر تحریم شده را به ایران صادر می 
کنند، اســتفاده شــود.خبرگزاری رسمی یونهاپ نیز روز شنبه نوشته بود بر اساس خبر وزارت اقتصاد و دارایی کره جنوبی، »هونگ نام کی« وزیر دارایی 
این کشور و »جانت یلن« وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه )به وقت محلی( در ونیز ایتالیا در حاشیه نشست گروه ۲۰ )G-۲۰( در مورد همکاری های 
اقتصادی دوجانبه و مسائل جهانی از جمله نحوه آزادسازی دارایی های ایران در سئول گفت و گو کردند.یونهاپ بدون اشاره بیشتر به این موضوع نوشت: 
کره جنوبی در تالش است با حمایت ایاالت متحده از یک کانال در سوئیس برای استفاده از بخشی از پول منجمد شده ایران در کره جنوبی برای فروش 
کاالهای بهداشتی و درمانی شرکت های سوئیسی به ایران استفاده کند.در حال حاضر حدود ۷ میلیارد دالر از دارایی های ایران از محل فروش نفت به 

دلیل تحریم های آمریکا در بانک های کره جنوبی بلوکه شده است.

یک کارشناس اقتصادی به دو دلیل سرمایه گذاری در رمزارزها را 
در مقایسه با داللی سکه و طال زیان بارتر دانست و گفت: در حال 
حاضر هیچگونه سازوکار معین و قابل اجرایی برای جلوگیری از 
سفته بازی و اخذ مالیات در بازار رمزارزها وجود ندارد.به گزارش 
خبرآنالین، مســئوالن وزارت نیرو طی ماه های گذشته بارها بر 
سهم قابل توجه استخراج رمزارزها در خاموشی های اخیر تأکید 
کرده اند. همچنین انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در 
اوایل تیرماه به صراحت اعالم کرد که اســتخراج غیرمجاز رمزارز 
و فعالیــت ماینرها، عامل اصلی قطعی برق در تهران اســت.این 
در حالی اســت که بنا بر تصمیمات اتخاذ شــده از سوی هیئت 
دولت، به منظور جلوگیری از خاموشــی گسترده در شبکه برق 
کشور، دستورالعملی تحت عنوان توقف فعالیت مشترکان فوالدی 
و ســیمان از سوی توانیر ابالغ شــده است؛ تصمیمی که اساساً 
تطابقی با شــعار مانع زدایی از تحقــق جهش تولید ندارد. با این 
حال تأثیرات مخرب رمز ارزها بر اقتصاد کشور تنها به هدررفت 
منابع انرژی قابل توجه، افزایش خاموشی ها و توقف روند فعالیت 
برخــی از صنایع تولیدی منحصر نبوده و بنابر اظهارات برخی از 
صاحب نظران اقتصاد در جهان، مخاطراتی از قبیل»پولشــویی«، 
»خروج ســرمایه«، »فــرار مالیاتی«، »تأمیــن مالیفعالیت های 
مجرمانــه«، »تضعیف جایــگاه نظارتی بانک هــای مرکزی« و 
»نوسانات شدید قیمتی« از جمله تهدیدات رواج پول های مجازی 
محسوب می شوند.رئیس بانک مرکزی انگلستان در ادیبهشت ماه 
سالجاری ضمن هشدار نسبت به رواج رمزارزها در یک کنفرانس 
خبری گفتــه بود:»این ارزهــا ارزش ذاتی ندارنــد بلکه ارزش 
غیرذاتی به آنها داده شــده اســت؛ من یک بار دیگر با قاطعیت 
کامل می گویم؛ اگر برای از دســت دادن تمام پول خود آمادگی 
داریــد، این ارزها را بخرید.«البته به ســیاهه مخاطرات شــیوع 
رمزارزها بایســتی مواردی همچون »فقدان قوانین و مقررات« و 
»مشــخص نبودن هویت متعاملین« هم اضافه کرد که منجر به 
شیوع کالهبرداری از معامله گران با انواع ترفندهای متقلبانه شده 
است. اما موضوعی که در این خصوص معموالً کمتر مورد توجه 
قرار گرفته است، بحث تأثیرات متقابل رمزارزها بر سیاست های 
پولی،مالی و مالیاتی کشورهای دنیا است. پول های بی هویتی که 

به شکل چراغ خاموش و بی ضابطه وارد بستر یک اقتصاد می شوند 
و»افزایــش نقدینگی«، »کاهش ارزش پول ملــی«، »رواج بازار 

غیرمولد و سفته بازی« و »فرار مالیاتی« را در پی دارند.

رمزارزها هیچ  تاثیر مثبتی بر اقتصاد واقعی و رونق تولید 
ندارند

محمدعلی قشقایی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری 
خبرآنالیــن با بیان اینکه عمــده معامالت رمزارزهــا در قالب 
بســترهای غیرمتمرکز و خارج از قلمرو سیاســت های پولی و 
مالی حکومت ها انجام می شــود، گفت: هــر ابزار مالی که خارج 
از کنترل دولت باشد، طبیعتا سیاست گذاری اقتصادی برای آن 
ناممکن می شود و صرفا کاربرد سفته بازانه پیدا خواهد کرد که در 
نهایت هیچگونه تاثیر مثبتی در رشد اقتصادی را نمی توان از آن 
انتظار داشــت. وی با بیان اینکه گردش وجوه معامالتی رمزارز و 
سرمایه گذاری در آن، برخالف بازارسرمایه هیچگونه حمایتی از 
اقتصاد حقیقی و رشد تولید در کشــور نمی کند، افزود: این در 
حالی است که خرید سهام عرضه اولیه توسط سهامداران در بازار 
اولیه بورس به طور مستقیم در تأمین مالی شرکت های بورسی 
کمک می کند و همچنین خرید و فروش سهام در بازارثانویه نیز 
بر افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه و کنترل نقدینگی در اقتصاد 

کالن نقش ایفا می کند.

نقش مخرب رمزارزها علیه جایگاه نظارتی بانک مرکزی
قشــقایی با بیان اینکه شــیوع معامالت رمزارزهــا در بازارهای 
مصرفی و ســرمایه ای یک کشــور، تدابیر نظارتی بانک  مرکزی 
برای رصد گردش ریال را به شدت تضعیف خواهد کرد، افزود: با 
توجه به ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها، شیوع مبادالت رمزارز در 
کشور، توان دستگاه های نظارتی برای شناسایی مفاسد اقتصادی 
همچــون قاچاق کاال و فرار مالیاتی را به شــکل جبران ناپذیری 

کاهش می دهد.وی با اشاره به تالش های اخیر نمایندگان مجلس 
برای قانونمند کردن مبادالت رمزارز در کشــور اظهار داشــت: 
بررســی ها نشــان می دهد چناچه قانون گذار به مبادالت رمزارز 
رســمیت داده و آن راقانونی کند، بستر خروج سرمایه از کشور 
بیش از گذشته فراهم شــده و در نتیجه در آینده با بحران های 
ارزی شــدیدتری روبرو خواهیم بود. این کارشــناس اقتصادی 
بــا بیان اینکه خارج از کنترل بــودن ارزهای دیجیتال از قلمرو 
نظارتی حکومت ها، کشورهای متعددی مثل چین، روسیه، هند 
و ترکیه را مجبور به ایجاد محدودیت های سنگین برای استخراج 
و معامالت آن کرده است، گفت: کمیسیون پولی و بانکی اتحادیه 
اروپا در ســال ۲۰16 یکی از خطرات اصلی رمزارزها را بی تأثیر 
کردن سیاست های پولی و بانکی بانک های مرکزی در افق بلند 

مدت عنوان کرده است.

آسیب دوچندان معامالت رمزارز نسبت به داللی سکه و 
ارز

قشــقایی با بیان اینکه سرمایه گذاری در طال و دالر نیز به عنوان 
بازارهای ســفته بازانه و غیرمولد شــناخته می شــود و از منظر 
اقتصادی تجمیع نقدینگی در این بازارها برای اقتصاد کالن غیر 
مفید اســت، بیان کرد: اثرات مخرب رمزارزها به مراتب بیشتر از 
داللی دالر و سکه برای اقتصاد است.وی افزود: از یک سو دستگاه 
قضایی و اجرایی یک کشــور، خود رادر مقابل شهروندان موظف 
می داند تا نســبت به هرگونه تقلب و کالهبــرداری در بازار طال 
و ارز پاســخگو باشد و با دالالن و ســودجویان در داخل کشور 
برخورد می کند و از سوی دیگر نرخ دالر و طال برخالف رمزارزها 
معموال بر اســاس چشم اندازشاخص های اقتصاد حقیقی همانند 
تورم، نقدینگی، تحوالت سیاسی قابل تخمین است؛ این در حالی 
اســت که در معامالت رمزارز هیچکدام از این ویژگی ها مشاهده 
نمی شود. این کارشناس اقتصادی به دو دلیل سرمایه گذاری در 

رمزارزها را هــم برای دولت ها و هم بــرای معامله گران زیان بار 
دانست و در ادامه تشــریح کرد: غالب رمزارزها به علت ساختار 
غیرمتمرکــز و فرا دولتی-منطقه ای خود، قدرت دولت ها را برای 
کنترل و نظارت برنوسانات و کالهبرداری های ناشی از معامالت 
آن را محدود کرده است. همچنین ذات ارزهای دیجیتال صرفاً بر 
اساس زنجیره بالکچین شکل گرفته است و  همین عامل، امکان 
هرگونه پیش بینینوسانات قیمتی آن را بر اساس مؤلفه های تحلیل 
بنیادی ناممکن کرده اســت.وی ادامه داد: در ماه های اخیر بارها 
مشاهده شده که در غیاب عوامل بنیادین، از اظهار نظر برخی از 
ثروتمندان جهان به عنوانعامــل اصلی ریزش و یا صعود قیمت 
ارزهای مجازی یاد شدهاســت، تاجاییکه برخی از معامله گران 
اعتقاد دارند این افراد در پی نوســان گیری از ســرمایه های خرد 

مردم عادی برای افزایش ثروت خود هستند. 

آیــا رمزارزها طرح مالیات بر عایدی ســرمایه را خنثی 
خواهند کرد؟

وی با عنوان اینکه بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایهکه در 
خردادماه امسال در مجلس تصویب شد، نگهداری امالک با انواع 
کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسکوکات طال و شمش و 
ارز خارجی مشمول مالیات خواهدشد، افزود: این در حالی است 
که هیچ گونه ســازوکار معین و قابــل اجرایی برای جلوگیری از 
سفته بازی و اعمال مالیات در بازار رمزارزها در نظر گرفته نشده 
است.قشــقایی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی 
برای نقــل و انتقال ارزهای مجازی مالیات بر ارزش افزوده و نیز 
مالیات بر درآمد وضع شده است، عنوان کرد: اگر در ایران معامالت 
رمزارزها آزادانه و بدون نظارت شیوع پیدا کند، بسیاری از سفته 
بازان برای فرار از مالیات وضع شــده بر دارایی های ســرمایه ای 
مذکور، رمزارز را جایگزین آن خواهند کرد تا دیگر توسط دولت 
قابل شناسایی نباشــد.وی در پایان خاطرنشان کرد: همان طور 
کــه عزم جدی برای مقابله با ماینرهــای غیرمجاز و قطعی های 
مکرر برق ناشی از آن وجود ندارد، برای رصد تراکنش ها و جریان 
معامالت رمزارزها به منظوراخذ مالیات و جلوگیری از پولشویی 
نیز تاکنون هیچ تدبیری از سوی دولتمردان صورت نگرفته است.

نقش مخرب رمزارزها علیه جایگاه نظارتی بانک مرکزی

آیا طرح مالیات بر عایدی سرمایه دور زده خواهد شد؟

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد؛

جزییات طرح بیمه پرتفوی سهامداران متضرر
یک مقام مسئول خبر داد؛

1.8میلیارد یورو کاال منتظر 
تامین ارز

 درآمد ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی
 برای ایستادن در صف دالر

معاون فنی گمرک با اشــاره به اینکه ۲ میلیون تن کاالی اساسی در بندر امام خمینی تخلیه شده است،  
گفت:  ثبت ســفارش کاالهای اساســی موجود در این بندر،  نیاز به تامین 1.۸ میلیارد یورو دارد که هنوز 
تخصیص یا تامین نشده اند. به گزارش فارس، مهرداد جمال ارونقی با اشاره وضعیت دپوی کاالی اساسی 
در بندر امام خمینی)ره( استان خوزستان اظهار داشت: در حال حاضر ۲ میلیون تن کاالی اساسی آماده 
خروج از بندر امام خمینی)ره( هســتند که شامل گندم، ذرت، ســویا، دانه های روغنی، جو و سایر اقالم 

می شود.معاون فنی گمرک ادامه داد.....

 اما و اگرهای وام ۲۵۰ میلیون تومانی
 طرح ملی مسکن

افزایش دوباره مرگ های کرونایی در کشور 

 ۱۸۴ فوتی در شبانه روز گذشته
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، متاسفانه در شبانه روز گذشته 1۸۴ بیمار مبتال به کووید1۹ در 
کشــور به دلیل این بیماری جان خود را از دســت دادند.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز 
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، تا کنون ۵ میلیون و ۳۳1 هزار و ۷۸۰ نفر 
ُدز اول واکســن کرونا و دو میلیون و 1۹1 هــزار و ۹۳6 نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و 
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۷ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۷16 ُدز رسید.تا دیروز 
۲۳ تیرماه 1۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۳ هزار و ۳۷1 بیمار جدید مبتال 
به کووید1۹ در کشــور شناسایی شــد که دو هزار و ۴۵۷ نفر از آنها بستری شدند.مجموع 
بیماران کووید1۹ در کشــور به سه میلیون و ۴۴۰ هزار و ۴۰۰ نفر رسید.متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت گذشته، 1۸۴ بیمار کووید1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۸6 هزار و ۳۹1 نفر رسید.خوشبختانه تا کنون سه میلیون 6۹ هزار و ۹۴۳ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند.سه هزار و ۹6۳ نفر از بیماران 
مبتال به کووید1۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۲۴ میلیون و ۷۴۵ هزار و 6۰1 آزمایش تشــخیص کووید1۹ در کشــور انجام شده 
اســت.در حال حاضر 1۴۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، 1۸6 شهر در وضعیت نارنجی، 11۹ 

شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن گزارش داد

آمریکا بخشی از تحریم های تجاری ایران را لغو کرده است
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روحانی در هیئت دولت:گزیده خبر

 توان غنی سازی ۹۰ درصدی داریم
رئیس جمهور با بیان اینکه آنچه ما در ســایه مذاکره می خواســتیم به دست آوردیم، 
گفت: چرا وقتی تیم ملی مذاکرات در مذاکرات پیروز می شود سخت مان است که کف 
بزنیم.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز 
)چهارشنبه( در جلسه هیئت دولت با اشاره به سالگرد ۲۳ تیر روز انعقاد برجام، گفت: 
امروز ۲۳ تیر است و این روز در تقویم ما به عنوان روز »گفتگو و تعامل سازنده باجهان« 
آمده است.وی افزود: پس از اقداماتی که دولت یازدهم برای از بین بردن تحریم ظالمانه 
و احقاق حقوق ملت انجام داد در واقع روز ۲۳ تیر سال ۹۴ بود که ما به توافق رسیدیم 

و به همین دلیل روز ۲۳ تیر به عنوان روز گفتگو و تعامل نامیده شد.

احقاق حق ملت در زمینه فناوری و تجارت از اهداف مهم دولت بود
رئیس جمهور اظهار داشــت: برای دولت یازدهم و دوازدهم یکی از اهداف مهم، احقاق 
حق ملت در زمینه مسائل فناوری های مدرن، تجارت، اقتصاد و فعالیت های تولیدی 
بود و این هدف اصلی در دولت یازدهم و دوازدهم بود.روحانی گفت: برخی مســائل در 
ســال های گذشته در جامعه وجود داشــت که به ذهن مردم این چنین آمده بود که 
قطعنامه هایی در سازمان ملل علیه ما تصویب شده و قطعنامه ها ذیل فصل ۷ است و 
دیگر کاری نمی توان کرد.وی تصریح کرد: معموال وقتی کشــوری را در شورای امنیت 
ذیل فصل ۷ می برند، یا آن کشور مجبور می شود آن قطعنامه را اجرا کند یا به جنگ 
منتهی می شــود.رئیس جمهور گفت: اما اینکه در تاریخ ســازمان ملل، یک کشوری 
ایســتادگی و مقاومت کرده باشد تا در نهایت آن قطعنامه ها یک لحظه اجرا نشود یا 
لغو شــود، جزو موارد بی نظیر و نادر در تاریخ شورای امنیت سازمان ملل است.روحانی 
اضافه کرد: یا اینکه ما با آژانس با یک مسئله ای به نام PMD مواجه بودیم و مواردی را 
آنها به عنوان احتمال فعالیت های غیر صلح آمیز مطرح می کردند و برخی دوستان هم 
می گفتند که PMD به این آســانی حل نمی شود.وی اظهار داشت: یکی از افرادی که 
در این زمینه ســابقه دارد به من می گفت، این موضوع تا صد سال دیگر حل نمی شود 
و بــه عنوان یک اهرم برای آژانس باقی می ماند و اگر ۱۰۰ ســوال جواب بدهیم ۲۰۰ 
ســوال طرح می کنند و اگر ۲۰۰ سوال جواب بدهیم، ۴۰۰ سوال طرح می کنند از این 
رو حل شدنی نیست.  رئیس جمهور تصریح کرد: یا مسئله غنی سازی ایران و اینکه دنیا 
قبول کند ایران می تواند طبق قانون فعالیت غنی سازی داشته باشد، چیز خیلی سخت 
و مشــکلی بود.روحانی تاکید کرد: می گفتند روی این مسئله تمرکز کردند که ایران 
نباید غنی سازی داشــته باشد و نمی شود که سازمان ملل و قدرت های بزرگ را وادار 
کرد که ما بتوانیم به راحتی غنی سازی داشته باشیم. مهمترین حرف نیز رفع تحریم ها 
بود و می گفتند که این تحریم ها به این سادگی قابل رفع نیست.وی تصریح کرد: افراد 
باتجربه در دنیای سیاست و روابط بین الملل بودند که به من می گفتند که ما بخواهیم 
با ۶ کشور بزرگ مذاکره کنیم و به نتیجه برسیم،  شدنی نیست و وقت تلف می شود.

رئیس جمهور اظهار داشــت: کاری که دولت یازدهــم انجام داد و به نظر من در تاریخ 
کشور ما به عنوان یک فعالیت بسیار ارزشمند و حرکت مهم در فعالیت های سیاسی و 
روابط بین الملل ثبت شد، این است که ما در همان ۱۰۰ روز اول توانستیم به یک توافق 
موقت با ۱+۵برسیم.  با این توافق موقت ادامه تحریم ها متوقف شد. زیرا برنامه این بود 
که تولید نفت ما که ۹۷۲ هزار بشــکه بود قرار بود به تدریج ظرف یک سال ۲۰ درصد 
۲۰ درصد کم کنند تا این رقم به صفر برسد.روحانی بیان کرد: یعنی بنا بود که اواسط 
ســال ۹۳ نفت ما حتی یک بشکه فروش نرود، همانجا بود که متوقف شد و در برخی 
از مواد دست و بال ما آزاد شد، برخی از منابع بانک مرکزی آزاد شد، کلیاتی هم مورد 
قبول طرفین قرار گرفت که در واقع در همان توافق موقت طرف مذاکره ما قبول کرد 
که ایران می تواند غنی سازی داشته باشد یعنی اصل غنی سازی در همان توافق موقت 
پذیرفته شد.وی اظهار داشت: این بسیار مهم بود که دولتی با رای مردم روی کار بیاید و 
قولی که به مردم داده ظرف ۱۰۰ روز یک قدم بسیار مهم برای شکستن تحریم و برای 
اینکه مردم به حق خودشان برسند، برداشته شود. بعد هم ما قدم به قدم جلو رفتیم و 
در فروردین سال ۹۴ به یک توافق کلی با ۶ کشور رسیدیم و در نهایت در ۲۳ تیر سال 
۹۴ با ۱+۵ به توافقی تحت عنوان برجام رسیدیم.رئیس جمهور تاکید کرد: البته هم در 
برخی از کشورهای ۱+۵ و هم در ایران روندهایی داشت که ما عبور کردیم و در دی ماه 
۹۴، برجام اجرایی شد و تحریم برداشته شد، البته برخی از قدم ها آنی بود و برخی از 
قدم ها تشریفاتی را داشت ولی به هر حال همه دستورالعمل هایی که الزم بود از طرف 
اتحادیه اروپا و آمریکایی ها ابالغ و اعالم شــود، صورت گرفت و کار شروع شد.روحانی 
اظهار داشت: نتیجه  می گیریم، از طریق گفتگو و تعامل سازنده می توان مسایل پیچیده 
و مهم بین کشور ما و کشورهای بزرگ و یا حتی سازمان های بین المللی را حل و فصل 
کرد، این بسیار مهم است.وی گفت: یک نگرانی این بود که مشکالت کشور با مذاکره 
حل نمی شــود و در نهایت باید در میدان زورآزمایی به جایی برسیم و در میز مذاکره 
هیچ گاه PMD حل نمی شود و ایران نیز به حق غنی سازی دست نمی یابد و تحریم ها 
نیز برچیده نمی شود.رئیس جمهور افزود: هر چقدر در خصوص توافق شلوغ کاری کردند 
و گفتند این ها روی کاغذ اســت، اما مردم در عمل دیدند که ما توانستیم فروش نفت 
و میعانات گازی را در مدت کوتاهی از کمتر از یک میلیون به دو میلیون و ۸۰۰ هزار 
بشــکه برسانیم که این،  یکی از کارهای بسیار بزرگ وزارت نفت بود که در یک زمان 
کوتاهی توانست این حرکت سریع را انجام دهد برای اینکه ما بتوانیم در بازار نفت حق 

خودمان را به دست بیاوریم.

ریشه مقاومت کشور در جنگ اقتصادی در سال های ۹4 تا ۹6 بود

روحانی تصریح کرد: پس از آن ســرمایه گذاری ها در بخش برق، آب، پتروشــیمی و 
فوالد و ... آغاز شــد. ریشــه مقاومت ما در جنگ اقتصادی در سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ 
بود که تحریم ها برداشــته و سرمایه، جذب کشور شد و ما توانستیم کشور را تقویت و 
پاالیشگاه ها را تکمیل و همچنین در صنایع، حرکت بزرگی ایجاد کنیم. این کارها باعث 
شد که در جنگ اقتصادی ایستادیم.وی تصریح کرد: اینکه می گفتیم می توانیم کاری 
کنیم که سانتریفیوژها بچرخد و در عین حال زندگی مردم نیز بچرخد را در سال های 
۹۴ تا ۹۶ مردم دیدند، در حالی که برخی می گفتند شــعار است.رئیس جمهور افزود: 
تورم کشور در این سه سال به صورت مستمر تک رقمی بود که در تاریخ سابقه نداشت.

رشد اقتصادی ما در سایه مذاکره شکل گرفت
روحانی با بیان اینکه در همان سه ماهه اول سال ۹۳ رشد اقتصادی کشور مثبت شد، 
اظهار داشــت: اما در سال ۹۵ رشــد اقتصادی ما در دنیا اول شد و این حرکت بزرگی 
که انجام دادیم در سایه مذاکره انجام شد. هر کس حرف دیگری بزند دروغ است. این 
رشــد اقتصادی در سایه مذاکره، تعامل سازنده و توافق صورت گرفت.وی تصریح کرد: 
دنیا ممکن است توافق را بشکند، پیامبر اسالم )ص( هم توافق می کرد و توافق آنها هم 
شکسته می شد، قرآن به پیغمبر می گوید هر وقت تو با کفار عهد بستی، آن ها عهد را 
شکســتند و ممکن است انسان عهدی ببندد و طرف، بی وفایی کند و عهد را بشکند. 
اما در سال ۹۴، ۹۵، ۹۶ و چند ماه اول ۹۷ هم توافق ما باقی ماند.  رئیس جمهور ادامه 
داد: حاال یک آدمی آمد که مجنون سیاسی بود و در آمریکا تحت فشار و تاثیر رژیم های 
اســرائیل، عربســتان و ارتجاع منطقه قرار گرفت.روحانی گفت: رژیم های اســرائیل، 
عربســتان و تندروهای آمریکا و ضد انقالب از اول با برجام مخالف بودند و همیشــه 
می خواســتند کارشکنی کنند و آدم »سفیه« را پیدا کردند و دورش را گرفتند و به او 
گفتند: تو اگر از برجام بیرون بیایی، برجام نمی ماند! وی افزود: یعنی به ترامپ فهماندند 
که اگر ۲۴ ساعت تحمل کنی، صبح فردای آن، ایران از برجام خارج می شود و همه دنیا 
می گویند ایران از برجام خارج شده و همه بار بر دوش ایران می افتد. این محاسبه آن ها 
اشتباه از آب درآمد و ترامپ دید تمام سه سال را باید بایستد و به هیچ یک از اهداف 
اصلی خود هم نرسید.  رئیس جمهور تاکید کرد: هدف اصلی آن ها این بود که این نظام 
را بشکنند و اقتصاد ایران به فروپاشی برسد که در این کار به سرانجام نرسیدند.روحانی 
گفت: از آن طرف، هم در داخل و هم در خارج تبلیغ می کردند که با »برجام« صنعت 
 PMD هســته ای را فروختند! می گفتند درست است تحریم برداشته شد، درست است

حل شد، اما دیگر صنعت هسته ای تمام شد!

توان غنی سازی ۹0 درصدی را داریم
وی افزود: اما صنعت هســته ای با قدرت باقی ماند و ســازمان انرژی اتمی نشــان داد 
کــه با چه توانمندی می تواند ۲۰ درصــد و ۶۰ درصد تولید کند.حتی اگر روزی برای 
رآکتورهای خود ۹۰ درصد هم بخواهیم، مشــکلی نداریم و در مســیر صلح آمیز هر 
کاری را می توانیم انجام دهیم و این قدرتی است که ایران می تواند از خود نشان دهد.

رئیس جمهور اظهار داشــت:  آنها فکر نمی کردند فردو باز بماند. تمام زور آنها این بود 
که اول غنی سازی تعطیل شود. اگر هم تعطیل نشد تعداد سانتریفیوژها کم شود. یعنی 
۱۰۰ دستگاه سانتریفیوژ کار کند نه ۶ هزار دستگاه فعالیت کند. بعد از آن درب فردو 
برای همیشــه قفل شــود. نه این که در فردو دو کس کیت)آبشــار(   ما به طور مداوم 
بچرخد و هر لحظه بخواهیم فیت کنیم و مشکل نداشته باشیم. راکتور آب سنگین اراک 
با همان ویژگی باقی بماند. همه اینها شــد که البته همه در سایه مذاکره و ایستادگی 
ملت بود.  روحانی گفت: ای کاش همه ما می رفتیم  اصل ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی را 

می خواندیم و به آن احترام می گذاشتیم.

می توانستیم اسفند ماه در مذاکرات به نتیجه برسیم
وی تاکید کرد: اگر این کار می شــد شرایط ما شرایط دیگری بود؛ مذاکره می کردیم 
و در اســفند ماه مذاکره ما تقریبا به همین نتیجــه ای که اخیرا وزیر امور خارجه در 
یک گزارش بســیار خوب که به مجلس و در ۴۴ صفحــه از برجام، مذاکرات وین و 
مقاومت مردم تقدیم کرد، می رسیدیم.رئیس جمهور گفت: اگر مردم همین ۴۴ صفحه 
را مطالعه کنند، می بینند که چگونه می توانستیم به چه نقطه ای برسیم. حال ممکن 
اســت کسی بگوید این نقطه ای که شــما به آن می رسیدید، نقطه صد درصد نبوده 
است.روحانی با بیان اینکه بله قبول داریم! آن چه که خواست آدم هست در مذاکرات 
همیشه به صد درصد نمی رسد، گفت: همانند بازی فوتبالی است که اگر ۳ بر ۱ گل 
زدید، می گوییدای کاش ۳- صفر می شــدیم. به هر حال او یک گل زده و ما سه گل 

زدیم، پس ما پیروزیم.

چرا برای مذاکره کنندگان کف نمی زنید!
وی تصریح کرد: چرا وقتی تیم ملی ما در مذاکرات پیروز می شــود و ســه گل می زند 
سختمان است که کف بزنیم و آفرین بگوییم؟ چرا سختمان است که در برابر بازیگران 
قوی صحنه بین المللی تعظیم کنیم، باید انجام بدهیم، این خط و آن خط،  این جناح 
و آن جناح و این دولت و آن دولت ندارد.رئیس جمهور گفت: اوایل آذر ماه به اصل ۶۰ 
قانون اساســی ضربه وارد شــد. اگر ۱۱ آذر نبود و اصل ۶۰ رعایت می شد اسفند ماه 
تحریم ها برداشــته می شد و مردم امروز فروردین، اردیبهشت و خرداد دیگری را می 

دیدند. وزارت امور خارجه و دولت آن مقدار که مقدور بود تالش کردند.

سفره آماده ای برای دولت سیزدهم پهن است
روحانی با بیان اینکه امروز سفره آماده ای برای دولت سیزدهم پهن است، گفت: سفره 
آماده است، کار آماده شده و باید در باز شود تا مردم پای این سفره قرار بگیرند. فرصت 
را از دست این دولت گرفتند، امیدواریم دولت سیزدهم بتواند این کار را تکمیل کند.وی 
با اشاره به اینکه فرقی نمی کند دولت سیزدهم یا دولت دوازدهم در این زمینه موفق 

شود تصریح کرد: شش ماه فرصت از دست رفت و بابت این موضوع متاسف هستیم.

مردم گزارش وزارت خارجه به مجلس در مورد برجام را بخوانند
رئیس جمهور ادامه داد: دولت در شــرایط تحریــم اقدامات الزم را انجام داد، اگر مردم 
بــه دقت گزارش وزارت امور خارجــه به مجلس را بخوانند دقیقا می بینند که صحنه 
مذاکرات و صحنه بین الملل چگونه بوده اســت، در چه نقطه ای بودیم و امروز به چه 
نقطه ای رسیده ایم.روحانی تاکید کرد: اگر فقط بحث گفتگو و تعامل سازنده و برجام 
را مطرح کردم به عنوان یک مصداق مهم در عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم بود. روند 
سازنده مذاکرات آســتانه، توافق دریای خزر، مذاکرات سه جانبه بین »ایران، روسیه، 
آذربایجان« و »ایران روســیه، ترکیه« و »ایران، ترکیه و قطر«، طرح صلح هرمز، همه 
ناشــی از تعامالت سازنده دولت تدبیر بود.وی با بیان اینکه در دولت یازدهم از لیست 
سیاه FATF درآمدیم و به نتیجه رسیدیم، گفت: این امر ناشی از تعامل سازنده بود. البته 
ناشی گری هایی انجام شد و مجدد به این لیست وارد شدیم.رئیس جمهور با تاکید بر 
اینکه دولت تالش خود را برای رفع مشکالت ناشی از کرونا انجام داده، گفت: دولت در 

زمینه رفع مشکالت ناشی از خشکسالی نیز اقدامات مهمی انجام داده است.

سیاه نمایی نکنید
روحانی در مورد شیوع کرونا در استان سیستان و بلوچستان، گفت: اخیرا سیاه نمایی 
می شــد که در سیستان و بلوچســتان تخت کافی برای بستری شدن مردم وجود 
ندارد. این در حالی اســت که در گزارش سازمان برنامه و بودجه اعالم شده استان 
سیستان و بلوچستان دارای ۵۲۷۲ تخت بیمارســتانی است.وی ادامه داد: استان 
سیســتان و بلوچستان مانند سایر اســتان ها از امکانات بهداشتی برخوردار است، 
به دروغ به مردم می گویند دولت یازدهم و دوازدهم برای مردم استان سیستان و 
بلوچستان کاری نکرده است. این در حالی است که دولت یازدهم و دوازدهم انتقال 
گاز به این استان را انجام داد، خطوط ریلی تاسیس کرد.رئیس جمهور گفت: در یک 
ســال اخیر ۵۴۰ تخت بیمارســتانی در استان سیستان و بلوچستان به کار گرفته 
شده است، کار بزرگی انجام شده اما شرایط سخت است نیروهای مسلح نیز آماده 
کمک به مردم سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان هستند.روحانی با بیان اینکه 
واکسیناسیون گسترده در استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان آغاز شده است، 
تصریح کرد: نباید به نظام دروغ بسته و حرف نادرست بزنند.وی با اشاره به مشکالت 
ناشی از خاموشی های اخیر، گفت: خشکسالی امسال نسبت به سال های گذشته 
بی نظیر بود، ۵۲ درصد بارش باران کاهش یافته لذا آب ســدها کم شده و نیروگاه 
های آبی برای تولید برق دچار مشکل شده اند. عالوه بر این امسال گرمای شدیدی 
وجود دارد که میزان مصرف افزایش یافته است.رئیس جمهور با اشاره به افزایش ۱۰ 
درصدی مصرف برق در بخش صنعت، گفت: افتتاح های اخیر نسبت به سال های 
گذشــته موجب رشد صنعت و افزایش مصرف برق شده است.روحانی تصریح کرد: 
می گویند در دولت یازدهم و دوازدهم هیچ کاری نشــد! بنده دچار حیرت هستم. 

این دروغ شاخ دار است.

20 هزار مگاوات در دولت یازدهم و دوازدهم به ظرفیت برق کشور اضافه شد
وی اظهار داشــت: ۲۰ هزار مگاوات در دولت یازدهم و دوازدهم به ظرفیت برق کشــور 
اضافه شد. به طور متوسط ساالنه ۲۵۰۰ مگاوات به تولید برق در کشور اضافه شده است، 
این رقم در دولت های گذشته ۱۷۰۰ مگاوات بوده است.  دولت نیروگاه های نیمه کاره 
را تکمیل کرد و یکسری نیروگاه نیمه کاره نیز تحویل دولت بعد خواهد داد. ۱۶ هزار و 
۳۰۹ مگاوات نیروگاه تولید برق در دســت تکمیل است که ظرف ماه های آینده به بهره 
برداری خواهد رسید.رئیس جمهور افزود: ۱۷ هزار و ۹۲۵ مگاوات هم برقی است که همه 
مجوزهای قانونی آن آماده است و نیازمند سرمایه گذاری برای تولید آن هستیم. نیروگاه 
سیریک که در حال تکمیل است ۱۴۰۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه خواهد کرد.
روحانی با بیان اینکه باید به مردم راســت بگوییم،تاکید کرد: البته چند روز مردم دچار 
مشکالت زیادی ناشی از قطع برق شدند که بنده از مردم عذرخواهی کردم، در روزهای 
اخیر مشکالت رفع شد امیدواریم برق های خانگی قطع نشود و اگر مشکلی هم ایجاد شد 
با اعالم قبلی برق قطع شود.وی با اشاره به اینکه ۲۵ تیر روز بهزیستی و تامین اجتماعی 
است، گفت: دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه بهزیستی و تامین اجتماعی کارهای بزرگی 
انجام داده اســت. دو دهه بود که  بازنشستگان ما در انتظار همسان سازی حقوق بودند 
این همســان سازی در سال ۹۹ در سخت ترین شرایط تحریم ها و شیوع بیماری کرونا 
انجام شد. این کار یکی از افتخارات دولت استرئیس جمهور تصریح کرد: این دولت بود که 
همه را تحت پوشش بیمه درمانی سالمت قرار داد، ۱۰ میلیون نفر را تحت پوشش بیمه 
درمانی ســالمت قرار دادیم. ایجاد پرونده الکترونیکی برای سالمت مردم کار بزرگی بود، 
دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از روســتاییان و عشایر تحت بیمه  بازنشستگی قرار گرفتند.
روحانی گفت: یکی از نقاط درخشان عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم اقدامات مربوط به 

بهزیستی و تامین اجتماعی است.

در دفتر رئیس جمهور منتخب صورت گرفت؛
دیدار دبیر شورایعالی انقالب فرهنگی 

ورئیس دفتر رئیس جمهور با رئیسی
دیدار دبیر شورایعالی انقالب فرهنگی ورئیس دفتر رئیس جمهور با رئیسی

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و رئیس دفتر رئیس جمهور با حضور در دفتر 
رئیس جمهور منتخب با حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد.

بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب، 
در ادامه دیدارهای مقامات دولتی با رئیس جمهور منتخب، حجت االسالم سید 
سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهور، با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب، ضمن ارائه گزارشــی از 
حوزه فعالیت خود، برای حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی و دولت وی آرزوی 

موفقیت کردند.

قالیباف:
همکاری کشورها شرط ارتقای جایگاه آسیا در 

معادالت جهانی است
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: گسترش تعامالت میان کشورهای آسیایی 
می تواند آســیا را در معــادالت جهانی به جایگاه واقعی آن برســاند.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشســت کمیته فرهنگی اجتماعی مجمع 
مجالس آسیایی APA صبح دیروز )چهارشنبه( به ریاست معصومه پاشایی بهرام 
 )APA( رئیس گروه پارلمانی جمهوری اسالمی ایران در مجمع مجالس آسیایی
برگزار شد.»فاطمه قاسم پور« متن پیام رئیس مجلس شورای اسالمی را قرائت 

کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:بسم اهلل الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم مجالس کشورهای آسیایی،عالیجنابان،خانم ها و آقایان،
در ابتدا مایلم ســالم و درودهای گــرم و صمیمانه خویش را از تهران، پایتخت 
جمهوری اســالمی ایران، به شما روسای محترم هیئت ها و نمایندگان مجالس 
 APA کشورهای شرکت کننده در نشست کمیته فرهنگی مجمع مجالس آسیایی
ابالغ نمایم.خوشــوقتم که امروز مجلس شــورای اسالمی ایران، افتخار میزبانی 
ِشــما نمایندگان محترم را بر عهده دارد. امیدوارم در آینده نزدیک، پس از غلبه 
بر بیماری منحوس ِکرونا، شــرایطی فراهم شود تا شاهد حضور شما عزیزان در 
تهران باشیم.بدون شک همکاری و تعامل مثبت و سازنده اعضای مجمع مجالس 
آسیایی و گفتگو و هم اندیشی میان نمایندگان در همه سطوح، دستاوردهای این 
مجمع آســیایی را به عنوان یک نهاد مهم پارلمانی، افزایش خواهد داد و برآیند 
ِآن، تحکیم همکاری ها و حرکت در مسیر همگرایی ِقاره کهن آسیا خواهد بود.
امیدوارم این نشست با مشارکت فعال و سازنده شما نمایندگان محترم پارلمان 
های قاره کهن، تاریخی و تمدنی آسیا، بتواند نتایج ارزشمندی در جهت تحقق 
اهداف عالی مجمع مجالس آســیایی در پی داشته باشد.مایلم تأکید نمایم که 
با درک تنوع قومی، مذهبی و ملی در قاره آســیا، بــاور داریم که خدامحوری، 
اســاس و محور بنیادین حیات فردی و اجتماعی بشــریت است. انسان دارای 
کمال و ســعادت اختیاری اســت که در صورت انتخاب صحیح و در چارچوب 
تمســک به هدایت الهی می تواند به مرحله نهایی کمال برســد.باور داریم که 
در چارچوب تعامالت اجتماعی و فرهنگی، بنیادی ترین واحد تشــکیل دهنده 
جامعه، »خانواده« است که نقشــی بی بدیل در تولید، حفظ و ارتقای فرهنگ 
جامعه دارد و جوامع با وجود پاره ای تفاوت ها، تحت تأثیر سنن الهی و قوانین 

تکوینی مشترک و فراگیر قرار دارند.
خانم ها و آقایان، همانطور که می دانید، توجه به مساله مهم فرهنگ در جوامع، 
فارغ از ایدئولوژی ها و نگرش های رایج، به گونه ای اســت که سایر ابعاد زندگی 
ملت هــا را نیز تحت الشــعاع قرار میدهد. از این رو، توســعه در تمامی جوانِب 
اقتصادی، سیاســی، آموزشی و اجتماعی مستلزم برخورداری از فرهنگی غنی و 
مبتنی بر ارزشهای بومی و ملی است که نتیجه آن دستیابی به رشد اقتصادی و 
توســعه پایدار و متوازن در جوامع است.معتقدم قاره آسیا به خاطر تنوع و تکثر 
فرهنگی در صورتی می تواند جایگاه خود را افزایش دهد که هویت ملی و جمعی 
خویش را حفظ نماید. قطعا ملتهای مختلف آسیایی برای حفظ این هویت ملی 
و جمعــی هزینه های زیادی پرداخت کرده اند که نمایندگان مجالس به عنوان 

صدای مردم، موظف به حفظ و تقویت آن هستند.
همکاران محترم؛ ما به عنوان اعضای پارلمان کشــورهای آســیایی و به منظور 
کاهش پیامدهای منفی ناشــی از آســیب های اجتماعی- فرهنگی باید تمرکز 
خویــش را بر مباحث »تنوع فرهنگی و میــراث فرهنگی«، »زنان«، »کمکهای 
انساندوستانه«، »گفتگوی مذاهب«، »مبارزه با فساد«، »مبارزه با قاچاق کاالهای 
فرهنگــی«، »مبارزه با قاچاق مواد مخدر«، »فنــاوری اطالعات و ارتباطات« و 
»مساوات در بهداشت در آسیا« قرار داده و اقدامات موثرتری را در جهت تثبیت 
هویت دینی، ملی و جمعی آســیا در برابر رویکرد نادرست فرهنگ غربی بعمل 
آوریم. در این صورت الزم اســت از طریق گسترش همکاری های بین المللی و 

اجرایی، ظرفیتها و اولویت های جوامع خود را مورد توجه ویژه قرار دهیم.
شرکت کنندگان ارجمند، می توان گفت که اصول و اهداف اساسی این کمیته، 
از ســوی پیشینیان، به نحوی تنظیم شده که توسعه پایدار و متوازن در آسیا با 
توجه به اشــاعه رویکرد فرهنگ آسیایی تحقق یابد و به عنوان معیاری اساسی 
برای اعضای مجمع مورد توجه قرار گیرد.مایلم تاکید نمایم با پیروی از این اصول 
و اهداف می توان به بهترین وجه، بســیاری از چالش های اساسی و بحران های 
موجود را حل  و فصل نمود. بر همین اســاس رویکرد مجلس شــورای اسالمی 
مبتنی بر اعتدال و تعامل ســازنده و تالش برای توجه ویژه به همکاری با قاره 
کهن آســیا و یافتن راهکارهای عملیاتی به منظور توسعه همکاریهای اقتصادی 
میباشد.در این راستا حل و فصل اختالفات و رفع موانع همکاری، از طریق گفتگو 
و هم اندیشی یکی از اولویتهای اصلی جمهوری اسالمی ایران می باشد.در جهان 
کنونی، پیوند چند بعدی میان فرهنگ، اقتصاد، سیاســت و امنیت وجود دارد. 
تمرکز بر همکاری های فزاینده تجاری و اقتصادی یکی از شالوده هایی است که 
می تواند در بستر تنوع فرهنگی زمینه توسعه و رشد بیش از پیش قاره آسیا را 
فراهم آورد.در پایان مایلم تاکید نمایم، چالشهای فعلی موجود در سطوح فراملی 
به گونه ای اســت که هیچ کشــوری به تنهایی قادر به رفع آن نیست. بنابراین 
دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در زمینه های مختلف از جمله حوزه فرهنگی 
و اجتماعی فقط از طریق همکاری و مشــارکت جمعی میان کشورهای آسیایی 
امکانپذیر است.جمهوری اسالمی ایران بر این باور است که با گسترش تعامالت 
میان کشورهای آسیایی میتوان از پیشرفت های فکری نوین و اقداماتی عملیاتی 
در رسیدن به آسیای نوین برخوردار شد و آسیا را در معادالت جهانی به جایگاه 
واقعی آن رساند.اطمینان دارم که قاره کهن آسیا از طریق همکاری بیشتر میان 
پارلمان های کشورهای آسیایی و همراهی فکری شما در این نشست، آیندهای 
روشــن در پیش رو خواهد داشت. مجددا از حضور شما عزیزان در این نشست 

تشکر می کنم و آرزوی موفقیت برای آن دارم.
از توجه شما سپاسگزارم
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

جستاری در گفتمان عدالت دولت سیزدهم
ادامه از صفحه اول

3- عدالت فرهنگی
یکی دیگر از حوزه های مصداق یابی برای عدالت در جامعه ایران و جهان، عدالت فرهنگی اســت. عدالت فرهنگی نیز ابعاد مختلفی دارد. از ایجاد 
فرصت های برابر فرهنگی برای همه ملت تا توزیع برابر امکانات و محصوالت فرهنگی در جامعه را شامل می شود. واکاوی بی عدالتی های فرهنگی 
که به صورت فردی، جریانی و سیســتمی در کشــور حاکم شده و عماًل جمهوری اسالمی که می تواند الگوی فرهنگی در منطقه و جهان باشد و از 
پویایی جهانی برخوردار گردد، خودش نیز دچار آسیب های فراوانی شده است. امروزه یکی از دغدغه های بزرگان کشور است. روند هویت و فرهنگ 
در جامعه است که نیازمند توجه عاجل و بیشتری است. فرهنگ و توسعه فرهنگی با محوریت می تواند در تحقق اهداف بایسته گام دوم انقالب نیز 

نقش اساسی و مهمی ایفا نماید.

4-عدالت در عرصه روابط بین الملل
جهان کنونی از ترور، نابرابری در روابط، شمال جنوب شدن جهان و جنگ و خونریزی و بی عدالتی در عرصه های مختلف در سختی و عذاب است. 
ملت های جهان آمادگی آن را دارند که در عرصه بین الملل به هر ندای صلح طلبانه، پاسخ شایسته دهند. لذا، ایران اسالمی در کنار تعقیب منافع 
ملی خود در عرصه بین المللی، با زیرساخت اندیشه های صلح عادالنه و اسالمی خود می تواند گره گشای بسیاری از مسائل جهانی باشد و گفتمان 
صلح عادالنه به عنوان پیش نیاز اندیشه های صلح طلبانه ما در روابط بین الملل باشد. ایران اسالمی می تواند با جهانی سازی گفتمان صلح عادالنه از 
طریق جلب نظر نخبگان و افکار عمومی جهانی، در مسیر تحقق عدالت در عرصه های مختلف بین الملل، خود را به عنوان یک نظریه پرداز قاعده 
ساز معرفی و از این گفتمان به عنوان یک برگ برنده در اختیار خود استفاده کند و با پیگیری آن به طرق مختلف و از طریق سازمان های بین المللی، 
نقش مهمی در جهان تشنه عدالت داشته باشد. این رسالتی است که ما شیعیان با فراهم سازی زمینه ظهور عدالت گستر هستی، بزرگترین خدمت 
ممکن را به جهانیان عرضه خواهیم کرد و راهی برای سعادت بشر و پیش روی آنها قرار می دهیم تا ضمن پاسخ مناسب به افکار عمومی در جمهوری 
اسالمی ایران، پرچمدار صلح و عدالت و کرامت انسانی و سعادت بشری باشیم. البته گفتمان عدالت در نظام اسالمی و دولت سیزدهم ابعاد وسیع 
تر و دقیق تری دارد، که نیازمند توجه جدی و کارشناسی در ابعاد مختلف همراه با صرف زمان مناسب است. امید که در آینده این گفتمان تصویر 

عمومی دولت اسالمی را به خود اختصاص دهد. ان شاءاهلل

آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان ماند 
در نشست امروز شورای نگهبان آیت اهلل جنتی در جایگاه دبیری شورای نگهبان باقی ماند و ره  پیک نیز در 
قائم مقامی دبیر شورای نگهبان ابقا شد.به گزارش فارس، نشست دیروز )چهارشنبه( شورای نگهبان به منظور 
تعیین هیأت رئیســه جدید این شورا برگزار شــد.در این نشست آیت اهلل احمد جنتی و سیامک ره  پیک به 
عنوان دبیر و قائم مقام دبیر شورای نگهبان ابقا شدند.همچنین هادی طحان نظیف نیز به عنوان سخنگوی 

جدید شورای نگهبان انتخاب شد.

واعظی در حاشیه دولت:
 هفته ای ۱.۵ میلیون دوز واردات واکسن کرونا 

خواهیم داشت
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه امروز )پنجشنبه( یک محموله دیگری از واکسن وارد کشور می شود، 
گفت: هفته ای یک و نیم میلیون دوز واکسن از یک کشور دیگری وارد خواهد شد.به گزارش خبرنگار مهر، 
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور پیش از ظهر دیروز )چهارشــنبه( در حاشیه جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در موضوع هدف گذاری برای واکسیناسیون، عالوه بر افراد باالی ۶۰ سال 
و کســانی که بیماری های زمینه ای داشتند، آنهایی که کســب و کار و ارتباطات زیادی با مردم دارند هم 
اضافه شــده اند.واعظی تاکید کرد: در موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاه ها ما نیاز داریم سرعت بیشتری 
را در بحث واکسیناسیون به خرج دهیم. خوشبختانه فردا صبح یک محموله دیگری از واکسن می رسد و 
حدود نزدیک ۳ میلیون دوز آسترازنکا از ژاپن می آید. هفته ای یک و نیم میلیون دوز واکسن از یک کشور 
دیگری وارد خواهد شــد. کارهای مربوط به واکســن های داخلی هم به خوبی پیش می رود.وی افزود: من 
فکر می کنم اگر اتفاقی مثل ۳ هفته قبل نیفتد، ما می توانیم با همان برنامه ریزی اقدامات خود در زمینه 

واکسیناسیون را انجام دهیم.
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گزیده خبر عضو شورای عالی بورس:

راهی مطمئن برای سودآوری سرمایه سهامداران خرد در بازار
عضو شــورای عالی بورس با اشاره به مصوبه ایجاد شرکت های سهام عام پروژه گفت: 
با اســتفاده از این مدل مردم می توانند با سرمایه کم یا اندک به هر میزان در پروژه، 
کنار سرمایه گذاران بزرگ قرار گیرند.به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه دوباره برای 
مردم جذاب شده و با حرکت آرام اما رو به رشدی که شاخص طی هفته های گذشته 
تجربه کرده، امید برای بازگشــت رونق به بازار سرمایه جان گرفته است؛ اما دیگر نه 
بازار با صعودهای فزاینده همراه اســت و نه سهامداران آنقدر بی تجربه که تن به هر 
خریدی در بورس بدهند؛ بنابراین به نظر می رسد بازار می تواند در یک فضای آرام و 
منطقی تر نسبت به گذشته پیش برود و رشد کند.بسیاری از سهامداران و شرکتهای 
بورسی، روزهای بد بازار سرمایه در نیمه دوم سال گذشته را از یاد نبرده اند و اگرچه 
هنوز هم اما و اگرهای زیادی نســبت به تأمین مالی پروژه ها در بورس دارند، اما به 
هر حال به کارگیری ابزارهای جدید در بازار می تواند آنها را نســبت به تأمین مالی 
مناسب تر از بورس امیدوارتر کند.حضور حداکثری مردم در تمام الیه های اقتصادی 
اعم از سرمایه گذاری، مدیریت، سهم بری و نفع بری و مالکیت از ارکان اصلی اقتصاد 
مقاومتی است و دولت نیز باید حداقل دخالت را در کسب و کار و اقتصاد داشته باشد 
در این صورت، مردم به عنوان عاملیت اصلی در اقتصاد شــناخته می شــوند و »کار 
مولــد«، از ارزش های اصلی اقتصاد خواهد شــد؛ به همین دلیل اقتصاد ایران نیاز به 
تعریف انواع مدل های جدید سرمایه گذاری و بکارگیری ابزار متنوع در بازار سرمایه 
دارد تا ســرمایه گذاری و مالکیت حداکثری مردم در اقتصاد کنونی حاصل شود و در 
نتیجه آن مردمی سازی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی به وقوع بپیوندد.در این میان 
به تازگی، شــورای عالی بورس با تصویب دستورالعمل تأسیس شرکت های سهامی 
عام پروژه، اقدامی مثبت در راستای تحقق مردمی سازی اقتصاد و رفع مشکل تأمین 
منابع مالی طرح های زیر بنایی کشور و سرمایه گذاری مردم به صورت تضمینی انجام 
داده اســت تا مسیر توسعه کشــور بدون نیاز به نفت و استقراض بانکی یا خارجی با 
هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید در بخشی از بازار سرمایه میسر گردد.در همین 
ارتباط، روح اهلل حسینی مقدم، عضو شورای عالی بورس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: هدف از تصویب این دســتورالعمل ایجاد فرصت 
برای افراد حقوقی و شرکت های پیمانکار پروژه های عمرانی است تا بتوانند از ظرفیت 

بازار سرمایه جهت تأمین مالی پروژه های ملی و توسعه ای عمرانی استفاده کنند؛ در 
واقع، هدف از ایجاد مدل شرکت سهام عام پروژه برای پیمانکاران، تقویت بازار اولیه 
بــورس و هدایت نقدینگی به پروژه های دارای توجیه اقتصادی اســت.وی افزود: در 
مدل شرکت ســهامی عام پروژه مطابق قانون تجارت ابتدا پذیره نویسی برای عموم 
جامعه شکل می گیرد و قاعدتاً بر اساس یکسری منابع اطالعاتی پروژه توسط مشاور 
و بورس اوراق بهادار تائید می شــود و در اختیار همــگان قرار می گیرد؛ مطابق این 
مصوبه سرمایه شرکت سهام عام پروژه می بایست حداقل ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بوده 
و موسسین آن باید حداقل ۵۰ درصد سرمایه شرکت را به شکل نقدی و غیر نقدی 
تعهد کنند.به گفته حسینی مقدم، آورده غیرنقد می تواند حداکثر ۳۰ درصد سرمایه 
شرکت مشتمل بر پروژه و ملحقات آن و دارایی نقدشونده مانند اوراق با درآمد ثابت 
و سهام شــرکت های پذیرفته شده باشد.وی همچنین با اشاره به محوریت مردم در 
این نوع تأمین مالی افزود: در روش سرمایه گذاری در شرکت سهام عام پروژه، مردم 
به عنوان عاملیت اصلی سرمایه گذاری تلقی می شوند؛ چراکه فرصت سرمایه گذاری 

برای مردمی که به تنهایی توانایی سرمایه گذاری ندارند؛ فراهم می شود؛ ضمن اینکه 
با اســتفاده از این مدل مردم می توانند با سرمایه کم یا اندک به هر میزان در پروژه، 
کنار ســرمایه گذاران بزرگ طرح، در نفع بری و ســودآوری سهیم باشند و آن وقت 
عدالت اقتصاد محور ایجاد شده است.عضو شــورای عالی بورس ادامه داد: در جهت 
مردمی سازی اقتصاد روش شرکت سهامی عام پروژه روش سرمایه گذاری مؤثر است 
و مردم در منافع بلند مدت توسعه کشور سهیم می شوند و از طرفی دیگر نقدینگی 
مردم به ســمت پروژه های کالن عمرانی و توسعه ای سرازیر می شود و همچنین در 
دستورالعمل فوق محدودیت خاصی برای نوع پروژه دیده نشده و مسئله ای که مهم 
بوده و در صندوق ها هم، پیش بینی شده است اجرای پروژه های با ریسک کمتر بوده 
که عایدی سرمایه آن بسیار کوتاه مدت تر است؛ به نحوی که این پروژه ها اولویت دارند 
و به جای اینکه مردم در یک پروژه پنج ساله سرمایه گذاری کنند؛ در یک پروژه دو 
یا ســه ساله که قرار است به بهره برداری برسد؛ سرمایه گذاری خواهند کرد.به گفته 
وی، هدف تمرکز تأمین مالی به روش شرکت سهام عام پروژه، روی پروژه های نیمه 
تمام اســت، پروژه ای که باالی پنجاه درصد پیشرفت داشته؛ می تواند با سرمایه های 
خرد مردمی از طریق شرکت سهام عام پروژه تأمین مالی و پذیره نویسی شود.حسینی 
مقدم در پاســخ به ســوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ترکیب ابزار اوراق و سهام با 
شرکت سهام عام پروژه چه کمکی به تسهیل سرمایه گذاری خرد مردمی خواهد کرد، 
گفت: این موضوع به ساختار تأمین مالی بنگاه ها برمی گردد و ماهیت شرکت سهامی 
پروژه  قابلیت تغییر دارد؛ اما همه ابزارهای مالی در بازار سرمایه برای تأمین مالی باید 
کاربرد پذیر باشند و ابزار مالی باید تعریف شود که قابل استفاده برای همه شرکت ها 
و بنگاه ها باشــد لذا در مدل شرکت سهام عام پروژه مدل طوری طراحی شده که از 
همه ابزارها چه ســرمایه ای و چه ابزار بدهی برای تأمین مالی و به سرانجام رساندن 
آن پروژه اســتفاده کنند.وی معتقد است که جذابیت استفاده ترکیبی از ابزار سهام 
و بدهی در مدل شرکت ســهام عام پروژه برای سرمایه گذاری های مردمی جذابیت 
ایجاد می کند و حتی در ســیکل های مختلف اقتصاد )رکود رونق اقتصادی(، موجب 
کاهش ریسک سرمایه گذار شده و کاهش هزینه های تأمین مالی و در نتیجه افزایش 

سودآوری سرمایه گذاران را به همراه دارد.

 اما و اگرهای وام ۲۵۰ میلیون تومانی
 طرح ملی مسکن

در حالــی وزیر راه اخیرا از افزایش وام طرح ملی مســکن به ۲۵۰ میلیون 
تومــان خبر داده که طبق مصوبه دولــت بانک عامل مجاز به پرداخت وام 
تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر راه و 
شهرسازی سدوشنبه شب در برنامه تیتر امشب دو مطلب مهم درباره طرح 
ملی مسکن را بیان کرد؛  یکی افزایش وام این طرح به ۲۵۰ میلیون تومان 
و دیگری ۲۰ ساله شدن دوره بازپرداخت تسهیالت.محمد اسالمی با اشاره 
به افزایش وام طرح ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان، گفت: زمانیکه وام 
این طرح ۱۰۰ میلیون تومان بود، حدود ۱۰ درصد قیمت واحدها را پوشش 
می داد. با افزایش وام به ۲۵۰ میلیون تومان، حدود 6۰ درصد هزینه ساخت 
واحدها با تسهیالت تامین می شود و  دوره بازپرداخت تسهیالت طرح ملی 
مســکن ۲۰ ساله است.فارغ از اقساط و ســود سرسام آور وام ۲۵۰ میلیون 
تومانی که پرداخت آن از عهده کمتر متقاضی طرح ملی مسکن بر می آید، 
اساسا عملیاتی شدن اظهارات وزیر راه و شهرسازی مستلزم تصویب هیئت 
وزیران است.اواخر خردادماه امسال اســحاق جهانگیری آیین نامه اجرایی 
طرح ملی مســکن را ابالغ کرد که بر اســاس آن وام این طرح از ۱۰۰ به 
۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت؛هیئت وزیران در جلســه ۲۳/۰۳/۱4۰۰ 
به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی، 
تعاون و امور اقتصادی و به اســتناد به اصل ۱۳8 قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران  آیین نامه اجرایی طرح ملی مسکن را به شرح زیر تصویب 

کرد:
ماده ۱- میزان ســقف تسهیالت مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی 
در اراضی و پروژه های مشــمول طرح ملی مســکن برای 6۰۰ هزار واحد 
مســکونی، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال )۱۵۰ میلیون تومان( به 

ازای هر واحد مسکونی تعیین می شود.
تبصره ۱- دوره مشــارکت مدنی ساخت برای تسهیالت پروژه های موضوع 
این آیین نامه حداکثر ۳6 ماه و مجموع طول دوره مشارکت مدنی و فروش 

اقساطی تسهیالت حداکثر ۱44 ماه )۱۲ سال( است.
تبصره ۲- به منظور تأمین مســکن گروه های کم درآمد به میزان کمک یا 
مابه التفاوت نرخ ســود ۵ درصد تسهیالت مشارکت مدنی ساخت و فروش 
اقساطی تا سقف سود مصوب تســهیالت بخش مسکن از محل اعتبارات 
مندرج در جدول مصارف تبصره )۱4( قانون بودجه سنواتی با ارائه تضامین 

الزم توسط دستگاه یا نهاد متولی پیش بینی می شود.
تبصره ۳- بانک مرکزی موظف اســت در راســتای تبصره ۱8 ماده واحده 
قانون بودجه ســال ۱4۰۰ کل کشــور اقدامات الزم را به منظور پرداخت 
تســهیالت ساخت و فروش فروش اقساطی از محل منابع بانکی طرح ملی 
مسکن برای پروژه های تکمیل شده و نیمه تمام خودمالکی که در چارچوب 
طرح یادشــده مورد توافق قرار گرفته به متقاضیان واجد شــرایط واگذار 

می شوند با معرفی وزارت راه و شهرسازی به عمل آورد.
تبصره 4- به منظــور تامین خدمات زیربنایی از جملــه تامین آب، برق، 
فاضــالب و گاز زمین های مورد نیاز برای اجرای پروژه هایی که بعد از ابالغ 
این آیین نامه آغاز می شــوند در هماهنگی با وزارت نیرو و شرکت ملی گاز 

ایران حسب مورد اختصاص می یابد.
تبصره ۵- وزارت راه و شهرســازی موظف است به منظور حصول اطمینان 
از تامین سهم الشــرکه متقاضیان طبق برنامه زمانی مقرر حکم الزم را در 

قراردادهای ساخت طرح موضوع آیین نامه منظور کند.
ماده۲ - شــورای عالی معماری و شهرســازی ایــران می تواند تراکم پایه 
پروژه های ســاختمانی در طرح اقدام ملی مســکن را تا سقف تراکم مجاز 

افزایش دهد و به شهرداری های سراسر کشور ابالغ کند.
ماده ۳-همه امور ساماندهی، ثبت نام، اختصاص واحد، عقد قرارداد، واگذاری 
واحدها و ســایر امور مربوط به طرح ملی مسکن مطابق دستورالعمل ها و 

نمونه قراردادهای وزارت راه و شهرسازی انجام می شود.
مــاده 4- وزارتخانه های نفت و صنعت موظفند تمهیدات الزم برای تامین 
مصالخ عمده مورد نیاز انجام عملیات آماده ســازی، محوطه سازی و احداث 
همه واحدهای طرح ملی مسکن را حسب اعالم وزارت راه و شهرسازی به 
عمل آورد، دســتورالعمل اجرایی این مــاده ظرف یکماه از تاریخ ابالغ این 
آیین نامه توسط وزارتخانه های نفت، صنعت، اقتصاد و راه و شهرسازی تهیه 

و ابالغ می شود.
ماده ۵- همه دســتگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد موظفند خدمات 
زیربنایی و روبنایی مورد نیاز پروژه های طرح ملی مسکن را از محل مناطق 

مصوب مربوط ساالنه به سازمان برنامه و بودجه اعالم کند.
تبصره ۵- سازمان برنامه موظف است در توزیع و تخصیص اعتبارات سهم 
دستگاه، اعتبارات مربوط به اجرایی شدن طرح حمایتی مسکن را در اولویت 

قرار دهد.
تبصــره 6- هزینه خدمات مدیریت و هزینه های جانبی پشــتیبانی طرح 
ملی مسکن در سال ۱4۰۰ با تصویب مجامع مربوط از محل منابع داخلی 
شــرکت های تابع ذی ربط وزارت راه و شهرســازی تا سقف پانصد میلیارد 
ریال تامین و برای ســال های آتی در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه 
کشــور افزایش می یابد.باتوجه به این که دولت حســن روحانی در روزهای 
پایانی عمر خود به ســر می برد و با توجه به مشــغله های فراوان از جمله 
برنامه ریزی برای مثبت نشــان دادن برخی بازارهای اقتصادی، به نظر نمی 
رســد دولت دوازدهم فرصت برگزاری جلسه برای تصمیم گیری درباره وام 
۲۵۰ میلیونی را داشته باشد.احتمال فراوان دولت سیزدهم درباره این خبر 
وزیر راه و شهرسازی تصمیم  گیری خواهد کرد که آن هم قطعا تحت تاثیر 
برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی قرار می گیرد. طرحی که آیت اهلل 
رئیسی برنامه ریزی گســترده ای برای اجرایی کردن آن طی ماه های اخیر 

داشته است.

چقدر یارانه در کرونا به مطبوعات پرداخت شد؟
سازمان هدفمندی یارانه ها در جریان شیوع ویروس کرونا ۱6۰ میلیارد تومان یارانه حمایتی برای نشر کتاب و مطبوعات پرداخت کرده است.به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت 
حمایت از مطبوعات در دوران شیوع ویروس کرونا، موضوعی است که اخیر در جلسه بین سازمان هدفمندی یارانه ها و تعاونی مطبوعات مورد بررسی قرار گرفت و حاجتی - 
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها - در مورد آن توضیحاتی به ایسنا ارائه کرد.وی با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا، وضعیت اقتصادی کسب و کارهای فرهنگی کشور بیش 
از پیش آسیب دید که یکی از این حوزه ها که بیشترین آسیب را تجربه کرد و تحت تاثیر قرار گرفت، مطبوعات بود، گفت: بر همین اساس سازمان هدفمندی یارانه ها با توجه به 
وظیفه ذاتی خود، پرداخت  ۱6۰ میلیارد تومان به بخش مطبوعات را جهت حمایت و رفع مشکالت ایجاد شده ناشی از همه گیری بیماری کرونا در دستور کار قرار داد.به گفته 
حاجتی، این پرداخت یارانه طبق مجوز تبصره ۱4 قانون بودجه )هدفمندی یارانه ها( صورت گرفته است.مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها، با اشاره به اینکه در حال حاضر 
و در دوران کرونا، رســانه ها ومطبوعات نقش مهمی در اطالع رســانی و تحلیل اخبار و رویدادها دارند، افزود: امیدواریم با این حمایت ها، نقش مطبوعات پررنگ تر شده و مانع 
ازتوقف فعالیت بسیاری از فعاالن این حوزه در شرایط فعلی که قطعا هم به نفع مردم، مخاطبان و نیز مجموعه نظام خواهد بود، شود.وی تشریح، تجزیه و تحلیل و تفسیر وقایع، 
مسایل اجتماعی و ارائه افکار و عقاید عمومی و انعکاس مشکالت و معضالت جمعی توسط مطبوعات  را عنصر اساسی رشد و توسعه فکری در دنیای امروز دانست و یادآور شد: 
در حقیقت هیچ جامعه ای بدون آگاهی به رشد و تعالی نمی رسد و بخشی از آگاهی که زمینه ساز رشد و توسعه می شود، مرهون کار رسانه است؛ بنابراین توجه به این حوزه 

دارای اهمیت بوده و امیدواریم این مهم ادامه یابد.

اختالف قیمــت ارز در بــازار آزاد، صف های 
طوالنــی در مقابــل صرافی ها را رقــم زد.به 
گزارش خبرگزاری خبرآنالین، بررســی روند 
قیمت ها نشــان می دهد که هم اکنون فاصله 
بیــش از ۳۰۰ تومان بین قیمت دالر در بازار 
آزاد و نــرخ دالر در صرافــی ملی وجود دارد. 
در حــال حاضر در بــازار آزاد هر دالر آمریکا 
۲4 هــزار و ۵6۹ تومان قیمت دارد و این در 
حالی اســت که نرخ آن از سوی صرافی ملی 

۲4 هزار و ۲6۰ تومان اعالم می شــود.همین 
اختالف قیمت باعــث ایجاد صف طوالنی در 
مقابل برخی صرافی ها شــده است. گزارش ها 
نشــان می دهد که برخی از این افراد به دلیل 
آنچه کــه »پاداش« اعالم می کنند، وارد صف 
خرید ارز شــده اند؛ به طوری کــه دالالن با 
وعده پاداش ۲۰۰، ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی 
از اطــراف تهران با اتوبوس به صرافی آورده تا 
برای او دالر بخرند.طبق مصوبه بانک مرکزی، 

خرید دالر از صرافی بانک ملی تنها با در دست 
داشتن کارت ملی معتبر است و بدون کارت 
ملی و کدملی کســی قادر به خرید وفروش 
دالر نیســت. در حال حاضر هــر کارت ملی 
می تواند ۲۰۰۰ یورو در سال یا ۲۲۰۰ دالر را 
با نرخ صرافی خرید کند.کارشناسان اقتصادی 
معتقدنــد تا فاصلــه نرخ دالر وجود داشــته 
باشــد، صف های خرید ارز کوتاه نمی شود و 
رانتی کــه در فاصله این نرخ هــا وجود دارد، 

خواه ناخواه عده ای را برای ســودآوری به این 
سمت می کشاند.در این خصوص، سلطانی نژاد، 
رییــس اتحادیه صرافــان در واکنش به این 
موضوع گفته است؛ یکی از قوانین فروش ارز، 
شناخت مشتری است. اگر همکاران ما متوجه 
شوند که چرخه عرضه و تقاضاغیرسالم است، 
مدیرعامل صرافــی باید این چرخه را متوقف 
کنــد و گزارش الزم را بــه بانک مرکزی ارائه 

دهد. در غیر این صورت، تخلف است.

تا پایان سال عملیاتی می شود؛
ایجاد سامانه ای برای انتقال سهام عدالت به وراث

 مدیر سیستم تسویه و پرداخت سپرده گذاری مرکزی گفت: با برگزاری جلسات متعدد 
همکاران واحد حقوقی قوه قضائیه و واحد فناوری اطالعات شــرکت، سامانه ای به منظور 
انتقال سهام افراد فوت شده به وارثان آنان ایجاد خواهد شد.به گزارشه ایرنا از پایگاه خبری 
بازار سرمایه ایران )سنا(، »حسین قشمی« درباره سهام عدالت فوت شدگان افزود: با توجه 
به تعداد سه میلیون نفر از فوت شدگان سهام عدالت، امکان اینکه عملیات قهری آنان به 
صورت دستی انجام و سهام را به وارثان انتقال داد، وجود ندارد.وی بر ایجاد سامانه ای به 
منظور انجام عملیات فوق اشــاره کرد و گفت: برای ایجاد این سامانه، جلسات متعددی 
با همکاران واحد حقوقی قوه قضائیه و همکاران واحد فناوری اطالعات شــرکت سپرده 
گذاری مرکزی برگزار شد تا اطالعات موجود متوفیان از نظر میزان سهام عدالت و تعداد 
وراث در این سامانه ثبت و ضبط شود تا درصدی که وارثان از سهام ارث می برند مشخص 
شود که امیدوارم این موضوع در سال جاری عملیاتی شود.قشمی با اشاره به ادعای برخی 
افراد مبنی بر اینکه در سامانه سجام ثبت نام کرده اما موفق به دریافت سود سهام عدالت 
نشــده اند، تصریح کرد: با توجه به درج شــماره شبا در سامانه سجام، سامانه فوق شماره 
شبا را راســتی آزمایی کرده و اســتعالم های معتبری از بانک مرکزی دریافت می کند.

مدیر سیســتم تسویه و پرداخت ســپرده گذاری مرکزی افزود: با توجه به اینکه تعدادی 
از ســهامداران در سامانه ســجام ثبت نام نکرده بودند، مقرر شد تا ابتدا از طریق سامانه، 
شــماره شبا آنان را استخراج کنیم و چنان چه شماره شبا در آن موجود نباشد از طریق 
سایت سهام عدالت و شماره شباهایی که از طریق سازمان خصوصی سازی در اختیار ما 
قرار داده شــده، بتوانیم سود را به حساب این افراد واریز کنیم.وی در ادامه با بیان اینکه 
برای تعدادی از حساب ها سود واریز شده و به دالیل مختلف برگشت خورده است، اظهار 
داشــت: علت اصلی این امر، داشتن حساب بلند مدت یا حساب مسدود، راکد، انفرادی 
یا حساب مشــترک بوده است که در این صورت امکان واریز سود وجود نخواهد داشت.
قشــمی در ادامه، با اشاره به تماس برخی افراد با مرکز ارتباطات سپرده گذاری مر کزی 
مبنی بر اینکه سودی به حساب آنان واریز نشده، بیان داشت: رهگیری های ما حاکی است 
شماره حسابی توسط آنان کنترل و مالحظه می شود که سودی به آن واریز نشده و سود 
به حساب دیگری واریز شده است.مدیر سیستم تسویه و پرداخت سپرده گذاری مرکزی 
در پاســخ به این که چرا برخی افراد 6۰ درصد ســهام خود را فروخته اند اما پولی برای 
آنها واریز نشده است، افزود: وجه معامله در اختیار شرکت سپرده گذاری نیست بلکه در 
اختیار کارگزاران ناظری است که از طریق آنها فروش انجام می شود و افراد می توانند با 
حضور در کارگزاری، پیگیری دریافت وجوه معامالت را داشته باشند.به گزارش ایرنا، طبق 
گفته مدیر برنامه ریزی و توسعه سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور، بررسی ها نشان 
می دهد در ۱۵ سال گذشته بیش از سه میلیون نفر از سهامداران عدالت فوت شده اند که 

وراث باید برای تعیین تکلیف سهام عدالت آنان اقدام کنند.

درآمد 200 تا 500 
هزار تومانی برای 
 ایستادن
 در صف دالر
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هشدار آژانس بین المللی انرژی درباره جنگ قیمت نفتگزیده خبر
آژانس بین المللــی انــرژی )IEA( در جدیدترین گزارش خود 
هشــدار داد بازارهای جهانــی نفت دچار کمبــود قابل توجه 
عرضه می شوند مگر این که تولیدکنندگان اوپک پالس به بن 
بســت مذاکرات پایان داده و با افزایش تولید موافقت کنند.به 
گزارش ایســنا، بن بســت اخیر اوپک پالس که در پی اختالف 
میان عربســتان سعودی و امارات متحده عربی ایجاد شد، مانع 
تصویب افزایش تولید شد و در نتیجه سطح تولید این گروه در 
مــاه میالدی آینده بدون تغییر می مانــد در حالی که مصرف 
سوخت در مقایســه با اوایل همه گیری کووید ۱۹، بهبود پیدا 
کرده و فصل رانندگی تابســتانی تقاضا را به اوج رسانده است.

آژانس بین المللی انرژی در گــزارش ماهانه خود اعالم کرد بن 
بســت اوپک پالس باعث عمیق شدن کمبود عرضه شده و به 
باال بردن قیمتهای ســوخت منجر می شود که به نوبه خود به 
تورم دامن زده و به روند احیای شکننده اقتصاد آسیب وارد می 
کند. نفت برنت اکنون باالی ۷۵ دالر در هر بشــکه معامله می 
شود که باالترین رکورد دو سال اخیر است.اوپک و متحدانش به 
تدریج در حال احیای محدودیت عرضه ای هستند که از ماه مه 
ســال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشتند اما اختالف میان دو تولیدکننده 
خاورمیانه ای که بر سر سهمیه تولید امارات متحده عربی بوده، 
مانع ادامه تســهیل محدودیت عرضه این گروه شده است.طبق 
گزارش آژانس بین المللی انرژی، این اختالف در لحظه نامناسبی 
به وقوع پیوســته است. اشــباع ذخایر نفت که در دوران همه 
گیری ایجاد شده بود، از میان رفته و ذخایر اکنون پایین سطح 
میانگین خود قرار دارند. در این بین به نظر می رســد تقاضای 
جهانی برای نفت امسال ۵.۴ میلیون بشکه در روز در مقایسه با 

سال ۲۰۲۰ رشد می کند. رشد اقتصادی جهانی قوی، رشد نرخ 
واکسیناسیون و تسهیل تدابیر فاصله گذاری اجتماعی از بهبود 
تقاضای جهانی برای نفت تا پایان سال میالدی جاری پشتیبانی 
خواهند کرد.اوپک پالس در آستانه تصویب طرح افزایش تولید 

ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز از اوت تا دسامبر سال ۲۰۲۱ بود. 
اما مذاکرات این گروه در پنجم ژوییه بی نتیجه ماند و با وجود 
تالشــهای میانجی گیری که برای حل اختالف انجام شده، این 
توافق همچنان در بن بست مانده است. نمایندگان این گروه می 

گویند اکنون که فروش اوت مشــخص شده و اکثر کشورهای 
منطقه خلیج فارس برای تعطیالت مذهبی آماده می شــوند، 
مذاکــرات در دور بعدی دیــدار تولیدکنندگان به حجم عرضه 
سپتامبر متمرکز خواهد شــد.گزارش آژانس بین المللی انرژی 
نشان می دهد حتی اگر اوپک پالس توافق کند، افزایش تولید 
۴۰۰ هزار بشکه در روز که این گروه در نظر داشت، پاسخگوی 
نیاز مصرف کنندگان نخواهد بود.بنا بر برآورد آژانس بین المللی 
انرژی، این گروه در ژوئن ۴۰.۹ میلیون بشکه در روز نفت تولید 
کرد. حتی اگر اوپک پالس به افزایش تولید برنامه ریزی شــده 
در ماه میالدی جاری ادامه دهد، تولیدش به میزان قابل توجهی 
کمتر از ۴۳.۴۵ میلیون بشــکه در روز خواهــد بود که آژانس 
بین المللی انرژی پیش بینی کــرده بود باید این گروه در نیمه 
دوم ســال ۲۰۲۱ تولید کند.این امر باعث کاهش بیشتر سطح 
ذخایر خواهد شد. ذخایر نفت در کشورهای توسعه یافته در حال 
حاضر ۱۰.۸ میلیون بشکه پایین میانگین پنج ساله )۲۰۱۵ تا 
۲۰۱۹( است. این ذخایر در اوج اشباع در تابستان سال گذشته 
۲۵۰ میلیون بشــکه باالی این میانگیــن بود.قیمتهای نفت از 
زمان بن بســت مذاکرات اوپک پالس نوسانی مانده زیرا معامله 
گران در برابر نتایج احتمالی که شــامل وقوع یک جنگ قیمت 
نفت مشابه اوایل سال ۲۰۲۰ بود، سرگردان مانده اند.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، آژانس بین المللی انرژی هشــدار داد احتمال 
جنگ بر ســر سهم بازار حتی اگر بعید باشد، روی بازارها سایه 
افکنده است. هر نتیجه ای که به دنبال داشته باشد، نوسانی که 
گریبانگیر بازارها می شــود به معنای آن است که به نفع هیچ 

کدام از تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان نخواهد بود.

سیاست سختگیرانه آبفا ی استان اصفهان 
برای واگذاری انشعاب  آب به کاربری های 

غیرمسکونی
آبفای استان اصفهان سیاست سختگیرانه ای برای واگذاری انشعاب آب به اماکن 
غیرمسکونی در نظر گرفته اســت. مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با اعالم این خبر افزود: اکنون با بحران کم آبی در استان 
مواجه هستیم و به همین دلیل واگذاری آب به مصارف غیرمسکونی مشروط به 
اخذ تاییدیه در کارگروه تخصیص آب آبفای اســتان اصفهان است.میثم اعالیی 
اعالم کــرد: ظرفیت تخصیص یافته برای کاربری های غیر خانگی فقط در حد 
تامین آب شــرب و بهداشت کارکنان آن مجموعه بوده و شرکت آب و فاضالب 
تعهدی در خصوص تامین آب در مصارف غیر شرب و بهداشت ندارد .وی با بیان 
این که طی سال های اخیر وضعیت منابع آبی استان مناسب نبوده بیان کرد: در 
چنین شــرایطی که سالیانه حداقل ۲۰ تا ۲۵ هزار انشعاب به مشترکین آبفای 
استان افزوده می شود، می توان  با اندکی صرفه جویی و مدیریت مصرف بهینه 
آب،  این شرایط را پشت سر گذاشت.اضافه می شود تا کنون بیش از یک میلیون 
و ۴۱۴ هزار انشعاب آب در ۹۸ شهر و ۹۴۹ روستای استان اصفهان نصب شده 
که از این تعداد یک میلیون و ۲۲۴ هزار انشــعاب خانگی و ۱۹۰ هزار انشعاب 

غیرخانگی هستند. 

مدیرعامل توزیع برق غرب مازندران تأکید کرد؛
تعرفه های برق مشترکان خوش نشین  باید 

تغییر کند
کیوان فرحزاد، مدیر شــرکت توزیع نیروی برق غرب 
مازندران گفت: باید برای مشــترکان خوش نشین  در 
مازنــدران تعرفه  های متفاوت در نظر گرفته شــود که 
مکاتبات و اطالع رســانی در این خصوص انجام شــد. 
کیوان فرحزاد اظهارکرد: شرایط متفاوت تابستان امسال 
با سال گذشــته و گرمای مضاعف و غیرقابل تحمل در منطقه و هوای شرجی 
سبب افزایش مصرف برق در منطقه است. وی با اشاره به گرمای شدید در تیرماه 
امســال نسبت به سال گذشته و برابری پیک شــب و روز تصریح کرد: کمبود 
نزوالت آســمانی سبب شد تا سدها با کمبود آب، قابلیت تولید انرژی را نداشته 
باشند و نیروگاه ها نیز با توجه به تحریم های ظالمانه با کمبود تولید مواجه شدند. 
مدیرعامل توزیع نیروی برق غرب مازندران گفت: مدیریت شــبکه کشور برای 
جلوگیری از آسیب شــبکه مدیریت اضطراری بار، الگوهای الزم را به برق های 
منطقه ای اعالم می کند. این مسئول خاطرنشــان کرد: برق های منطقه بر این 
اساس، الگوی ابالغی را رعایت و به شرکت های توزیع اعالم و نظارت می کنند و 
شرکت های توزیع بر اساس این الگو شبکه های توزیع را نگه می دارند.فرحزاد با 
بیان اینکه ۵۱درصد از مشترکین غرب مازندران از خوش نشین ها هستند، افزود: 
باید برای آن  ها تعرفه  های متفاوت در نظر گرفته شود که مکاتبات و اطالع رسانی 
در این خصوص انجام شد و این مجموعه باید از انرژی خورشیدی استفاده کنند. 
وی با اشــاره به اینکه در سال جاری برای مشترکین که بیش از الگوی مصرف 
اعالم شده  برق مصرف می کنند تعرفه های سنگین تر مشخص شده است، افزود: 
با مصرف درست تالش کنیم سبد خانوار دچار هزینه های باالی مصرف نشود و 

ظرفیت برای سایر مصرف کنندگان ایجاد شود. 

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه مازندران خبر داد؛
دسترسی 90 درصد مازندرانی ها به 

اینترنت پرسرعت
مدیرعامل شــرکت مخابرات منطقه مازندران به مــردم توصیه کرد از اینترنت 
ثابــت برای فعالیت در فضای مجازی اســتفاده کنند.علی اصغر پور مدیرعامل 
شــرکت مخابرات منطقه مازندران با بیان اینکه رســالت اصلی این اداره ایجاد 
زیرساخت های مخابراتی برای موبایل تلفن ثابت و اینترنت است، گفت: ضریب 
نفوذ تلفن ثابت در اســتان ۴۵ درصد اســت و ۹۰ درصــد مازندرانی ها نیز به 
اینترنت پر ســرعت دسترســی دارد.وی از افزایش ۴ تا ۲۰ برابری پهنای باند 
در روســتا های مازندران نیز خبر داد و از مردم خواســت در صورت اختالل در 
اینترنت از مراجعه حضوری به شرکت مخابرات خودداری کنند و با سامانه ۳۰۲۰ 
یا ۲۰۱۱۷ تماس بگیرند.مدیر عامل شــرکت مخابرات منطقه مازندران افزود: 
مازندران طبق نظرسنجی سازمان تنظیم مقررات کشور رتبه سوم رضایتمندی 
مشتریان را کسب کرده اســت.اصغر پور با بیان اینکه در جریان شیوع ویروس 
کرونا شیوه استفاده مشــترکین از اینترنت عوض شده است، گفت: کالس های 
آموزشــی و کسب و کار های اینترنتی در ایام هم گیری کرونا رونق گرفته است.

وی اشــاره ای نیز به اینترنت مدارس مازندران کرد و افزود: تمام ســرویس های 
اینترنت مدارس اســتان به فیبر نوری متصل شدند تا امکان بارگذاری مطالب 
آموزشــی برای معلمان راحت تر فراهم شود.مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه 
مازندران با بیان اینکه فیبر نوری در ســه سال گذشته برای بیشتر شهرک های 

صنعتی تهیه و نصب شده است،.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛
کمیته آموزش در صنایع آذربایجان شرقی 

تشکیل شد
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان 

شرقی گفت: برای نخستین بار کمیته آموزش در صنایع استان تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حسین فتحی در نشست تخصصی کمیته آموزش 
در صنایع که با حضور مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش فنی و حرفه 
ای و سازمان صمت آذربایجان شرقی برگزار شد، با بیان ضرورت و نقش آموزش 
در ارتقاء سطح علمی و مهارتی نیروی کار، اظهار کرد: در اجرای ماده ۱۱۰ قانون 
کار و به منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تامین نیروی انسانی ماهر 
مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی استان، کمیته آموزش در صنایع برای اولین 
بار در اســتان آذربایجان شرقی تشکیل شد.مدیرکل تعا ون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه این کمیته برای اولین بار در این استان تشکیل 
می شــود، افزود: کمیته آموزش در صنایع، قبال بصورت کشوری در تهران انجام 
می شد که بعد از این صدور مجوز مرکز جوار کارگاه یا بین کارگاهی در واحدهای 
تولیدی، صنعتی در استان انجام خواهد گرفت.حسین فتحی با تاکید بر ضرورت 
مهارت آموزی و توانمندســازی نیروی کار، تصریح کرد: در آینده نزدیک مشکل 
اصلی واحدهای صنعتی کمبود نیروی انسانی نخواهد بود بلکه مشکل اساسی در 
مهارت نیروی انسانی خواهد بود.فتحی با اشاره به اهداف و ضرورت ایجاد مراکز 
جوار کارگاه و یا بین کارگاهی افزود: برای ارتقاء سطح مهارت کارگران و صیانت 
و حفاظت از ســرمایه های انسانی و مادی و نیز تثبیت اشتغال موجود و کاهش 

حوادث ناشی از کار ایجاد این مراکز یک ضرورت است.

چرا عربستان برنده بن بست اوپک پالس 
خواهد بود؟

یــک تحلیلگر پیش بینی کرد اوپک پالس ممکن اســت تا اوت زمان ببرد 
تا درباره تنظیم ســطح تولید نفت تصمیم بگیرد و نهایتا عربستان سعودی 
برنده بن بست اخیر این گروه خواهد بود.به گزارش ایسنا، کریستین مالک، 
تحلیلگر بانک جی پی مورگان گفت: ممکن اســت شــش هفته زمان ببرد 
تا اوپک پــالس درباره گام بعدی خود تصمیم گیری کند. در نهایت انتظار 
داریم سعودی ها آنچه را که می خواهند به دست آورند. پیشنهاد عربستان 
سعودی و روســیه برای افزایش تولید ماهانه به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در 
روز از اوت تا دســامبر هنــوز و با وجود این حقیقت کــه به خنثی کردن 
خطــر کمبود عرضه در بازار و کنترل روند صعودی قیمتها کمک می کند، 
مورد موافقت امارات متحده عربی قرار نگرفته اســت.اوپک پالس اوایل ماه 
جاری نمایش جدیدی را برای دنیای نفت به اجرا گذاشــت که طی آن قرار 
بود با افزایش تولید نفت این گروه از ژوییه و ســپس از اوت موافقت شــود 
اما امارات متحده عربی که ســومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک و متحد 
نزدیک عربســتان سعودی به شمار می رود، موافقت با هر گونه تغییر تولید 
را به تغییر سطح مبنای تولید این کشور مشروط کرد.سهیل المزروعی، وزیر 
نفت امارات متحده عربی در مصاحبه با شــبکه سی ان بی سی گفت: همه 
فداکاری کردند اما متاسفانه امارات متحده عربی بیشترین فداکاری را انجام 
داد و یک سوم از ظرفیت تولیدش را به مدت دو سال غیرفعال کرد. ما می 
دانیم که موقعیت امارات متحده عربی در این توافق از نظر مقایسه ظرفیت 
تولید با ســطح تولید بدترین است. اما توافق، توافق است.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، امارات متحده عربی ظرفیت تولید حدود چهار میلیون بشکه 
در روز را دارد اما تولید این کشــور تا پایان ســال ۲۰۲۰ در ۲.۵۹ میلیون 
بشــکه در روز محدود شد و امســال به ۲.۷۴ میلیون بشکه در روز افزایش 
یافت. مبنای سطح تولید این کشور، نوامبر سال ۲۰۱۸ در نظر گرفته شده 
که از نظر المزروعی، تاریخ بسیار قدیمی است.در این بین، پالتس به نقل از 
نمایندگان اوپک پالس نوشــت: اوپک و متحدانش شکست مذاکرات درباره 
سطح تولید اوت را پذیرفته و اکنون امیدوارند به توافقی درباره سطح تولید 
سپتامبر و ماههای بعد از آن دست پیدا کنند. با این حال پیشرفت چندانی 
در بن بســت میان عربستان ســعودی و امارات متحده عربی حاصل نشده 
است.نشســت کمیته فنی اوپک پالس قرار است ۲۷ ژوییه برگزار شود اما 
هنوز دیدار وزیران گروه برنامه ریزی نشده است. این کمیته مسئول بازبینی 
نرخ پایبندی اعضا به محدودیت عرضه و ارزیابی شرایط بازار است اما اجازه 
ندارد درباره سیاست تولید توصیه ای ارائه کند.هر گونه توافقی درباره سطح 
تولید ســپتامبر باید از سوی همه اعضا تصویب شــود و همچنین باید در 
نخســتین هفته اوت امضا شود تا شرکتهای ملی نفت بتوانند قیمت فروش 
رســمی خود را تعیین کرده و حجم فروش به مشتریان قراردادی برای ماه 
آینده را مشــخص کنند.عربستان سعودی اصرار دارد توافق افزایش تولید و 
تمدید مدت زمان اجرای محدودیت عرضه تا پایان ســال ۲۰۲۰ با یکدیگر 
تصویب شــوند اما امارات متحده عربی تمدید مدت توافق را که قرار است 
آوریل ســال ۲۰۲۲ منقضی شود، غیرقابل قبول می داند مگر این که هدف 

تولید این کشور افزایش پیدا کند.

یکی از بزرگترین مزارع خورشیدی جهان 
رونمایی شد

سنگاپور یکی از بزرگترین مزارع خورشیدی شناور جهان که مساحتی معادل 
۴۵ زمین فوتبال دارد و برق کافی برای تامین نیروی پنج کارخانه تصفیه آب 
این جزیره تولید می کند را رونمایی کرد.به گزارش ایسنا، این پروژه بخشی 
از تالشهای این شهر-کشور آسیایی برای تحقق هدف چهار برابر کردن تولید 
انرژی خورشیدی تا سال ۲۰۲۵ و کمک به مقابله با تغییرات اقلیمی است.

این مزرعه خورشــیدی که در غرب ســنگاپور واقع شــده، توسط یکی از 
زیرمجموعه های شــرکت سمب کورپ اینداستریز ساخته شده است.طبق 
بیانیه مشترک سمب کورپ اینداســتریز و سازمان ملی آب سنگاپور، این 
مزرعه خورشــیدی می تواند به کاهش انتشــار کربن به میزان حدود ۳۲ 
کیلوتن در سال کمک کند که معادل حذف هفت هزار خودرو از جاده است.

در مقایسه با پنلهای خورشیدی سقفی مرسوم، پنلهای شناور بین پنج تا ۱۵ 
درصد عملکرد بهتری دارند که به دلیل تاثیر خنک کننده آب است و تحت 
تاثیر ســایه ساختمانهای دیگر قرار نمی گیرند.برق تولید شده از ۱۲۲ هزار 
پنل خورشیدی در مساحت ۴۵ هکتاری، سنگاپور را در جمع یکی از معدود 
کشورهایی در جهان قرار می دهد که برق مورد نیاز سیستم تصفیه آب آنها 

به طور کامل با انرژی پایدار تولید می شود.

بــه گزارش ایســنا افزایش قیمت نفت 
می تواند باعث ســرعت بخشــیدن به 
جایگزینی وســایل نقلیــه الکتریکی و 
بهبود شرایط اقلیمی شــود.به گزارش 
گاردین، تقاضــای جهان برای نفت خام 
در ماه ژوئن به طور متوسط ۳.۲ میلیون 
بشــکه در روز بود که در مقایسه با ماه 
قبل افزایش یافته است، اما افزایش تولید 
نفت خام نتوانسته با افزایش تقاضا همگام 
شــود و باعث افزایش مداوم قیمت های 
بازار شده است.آژانس بین المللی انرژی 
)IEA( هشــدار داد که قیمت نفت که 
در اوایل ماه جاری میالدی با دو ســوم 
افزایش به باالترین ســطح ۷۷ دالر در 
هر بشــکه رسیده اســت، ممکن  است 
افزایش یابد و منجر به نوســانات بازار 
شــود مگر اینکه تولیدکنندگان بزرگ، 
  IEA.نفــت بیشــتری اســتخراج کنند
اظهار کرد: درحالی کــه افزایش قیمت  
نفت می تواند ســرعت حرکت به سوی 
حمل ونقــل الکتریکی را افزایش دهد و 
به تسریع جایگزینی انرژی کمک کند، 
اما ایــن افزایش می توانــد روند بهبود 
به ویژه در کشورهای درحال  اقتصادی، 

توســعه را نیز تحت  تاثیــر قراردهد.در 
حال حاضر، شــهروندان آمریکایی برای 
پر کردن باک اتومبیــل خود، به دلیل 
افزایش قیمت نفت، با قیمت های بسیار 
باال مواجه هستند. قیمت هر گالن روز 
دوشــنبه به باالترین رقــم ۳.۱۴ دالر 
رســید و تحلیلگران هشدار داده اند که 
قیمت می تواند به پنج دالر در هر گالن 
برســد.در نتیجه، ارزان تر بودن قیمت 
استفاده از وسیله نقلیه الکتریکی ممکن 
است افراد بیشتری را ترغیب کند زودتر 
از زمان برنامه ریزی شــده به ســمت 
خودروهای الکتریکی متمایل شــوند و 
این امر تالش برای کاهش آالینده های 
حاصل از حمل ونقل فسیلی را افزایش 
می دهد. امــا افزایش قیمت ســوخت 
می تواند باعــث ایجاد تورم هزینه ای در 
کل اقتصاد جهانی، به ویژه در کشورهای 
در حال توســعه شــود.آژانس مستقر 

در پاریــس در گــزارش ماهانــه بازار 
نفت خود بــه اعضاء اوپک و متحدانش 
)اوپک پالس( مبنی بــر عدم موفقیت 
در مذاکرات تولید نفت هشــدار داد. به 
گزارش این آژانس بازار به دلیل افزایش 
تقاضا شــرایط بدتری نســبت به سال 
گذشته و سقوط ناشی از کووید-۱۹ پیدا 
خواهد کرد.تقاضای نفت با شدیدترین 
شــیب نرخ کاهشی خود از زمان جنگ 
جهانی دوم پس از شیوع ویروس کرونا، 
از ۱۰۰ میلیون بشــکه در روز به کمی 
بیش از ۹۱ میلیون بشکه کاهش یافت. 
بر اســاس گزارش قبلــی IEA، افزایش 
تقاضــا می تواند بــا ســریع ترین نرخ 
ثبت شده به سطح قبل از همه گیری تا 
پایان سال ۲۰۲۲ باز گردد.اوپک پالس 
برای تعیین ســرعت تولید کارتل نفت 
پس از قطع تولیدات تاریخی در ســال 
گذشــته، در هفته گذشته در این مورد 

گفت وگو کرد و انتظــار می رود میزان 
تولیــد این کارتل از ماه آگوســت فقط 
۴۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش یابد.
در همین حــال، IEA پیش بینی کرده 
اســت که تقاضای نفت بین جوالی و 
سپتامبر می تواند به ۳.۳ میلیون بشکه 
در روز بیشتر از سه ماهه قبل برسد.در 
اروپا، تقاضــا برای حمل ونقل هوایی در 
ماه ژوئن به طور قابل توجهی رشــد کرد 
و باعث افزایش تقاضا ســوخت شد. به 
 ،OGA گفتــه مرکز اطالعات نفت و گاز
تعداد صندلی های رزرو شده در انگلیس 
۵۲ درصد در مقایسه با ماه مه افزایش 
یافته است، افزایش مشابهی در فرانسه 
)۴۶ درصد(، آلمان )۴۴درصد( و اسپانیا 
)۵۳درصد( ثبت شــده است. به گفته 
IEA عدم انطبــاق بین افزایش تقاضا و 
کاهش ســرعت تولید نفت در صورت 
عدم اطمینان در مورد عرضه آینده نفت 
اوپک پالس، می تواند منجر به نوسانات 
بازار نفت شــود. در نهایت، نوسانات در 
بازار نه به اطمینــان از انتقال منظم و 
مطمئن انرژی کمک می کند و نه به نفع 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

 افزایش قیمت نفت،
 سود یا زیان؟

مدیرعامل شــرکت برق حرارتــی از صدور مجوز 
ایجاد ظرفیت ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاواتی تولید برق از 
سوی صنایع پرمصرف خبر داد.به گزارش خبرنگار 
مهر، محســن طرزطلب در نشست خبری درباره 
واگذاری مجــوز تولید ۱۰ هــزار و ۵۳۶ مگاوات 
ظرفیــت جدید برق اظهار داشــت: صنایع فلزی، 
معدنــی و دیگر صنایع بزرگ در ســال های اخیر 
درخواست مجوز خود تأمینی برق را داشته اند که 
در روزهــای اخیر وزیر صمــت با صنایع پرمصرف 
مانند فوالدی و معدنی نشســتی برگزار کرد و این 
صنایع مشــترک بــرای ۱۳ پروژه در ۱۰ اســتان 
درخواســت مجوز از شــرکت برق حرارتی کردند.

وی افزود: وزارت صمت با وزارت نیرو نشست هایی 
برگــزار کرد و در نهایــت ۱۶ تیرماه وزارت صمت 
درخواست خود را ارائه داد و ما شب گذشته برای 
تولید ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات برق از سوی صنایع 
پرمصــرف مجوز نیروگاه صــادر کردیم.مدیرعامل 
شــرکت مادر تخصصی تأمین نیروی برق حرارتی 
تصریــح کرد: برخــی از صنایعی که درخواســت 
جدید داشــته اند شــامل فوالد مبارکه برای تولید 
۱۵۰۰ مــگاوات ظرفیت جدید در کنــار نیروگاه 
فعلی، منطقه ویــژه اقتصادی خلیج فارس ۱۵۰۰ 
مگاوات، آلومینیوم المهدی ۱۵۰۰ مگاوات، صنایع 
مس ۸۰۰ مگاوات، معدنی چادرملو ۱۰۰۰ مگاوات 
برای فــاز ۲، مس گل گهــر ۱۳۰۰ مگاوات برای 
فــاز ۲، خطوط انتقــال آب از خلیج فارس ۱۰۰۰ 
مگاوات، فوالد خوزســتان ۵۰۰ مگاوات و ایمیدرو 
۵۰۰ مگاوات اســت که در اســتان های اصفهان، 
هرمزگان، یزد، سمنان، آذربایجان شرقی، کرمان، 
خوزســتان، بوشــهر و فارس قــرار دارند.به گفته 
طرزطلب، روز گذشــته برای هر ۱۳ پروژه موافقت 
اصولی صادر شــد و مدت اعتبار این مجوزها یک 
سال اســت که اگر صنایع مذکور ظرف یک سال 
فعالیتی انجام ندهند مجوز آنها باطل می شود.وی 
یکی دیگر از پیشنهادهای شرکت برق حرارتی به 
وزارت صمت را آمادگی این شــرکت در خصوص 

واگــذاری واحدهای نیروگاهــی گازی موجود به 
صنایع بــزرگ جهت ســرمایه گــذاری در مورد 
تبدیل این واحدهای نیروگاهی از گازی به سیکل 
ترکیبی عنوان و اظهار داشت: یکی از ویژگی های 
ایــن فرآیند مصرف نشــدن ســوخت جدید در 
نیروگاه های سیکل ترکیبی است و با همان میزان 
مصرف ســوخت و تنها از محل افزایش توان بخار، 
ظرفیت تولید برق جدید ایجاد می شود.طرز طلب 
سومین پیشنهاد شــرکت برق حرارتی به سرمایه 
گذاران را آمادگی این شــرکت مبنی بر واگذاری 
سازه های نیمه تمام ساخت نیروگاه به متقاضیان و 
سرمایه گذاران صنعتی دانست و ادامه داد: مجموع 
سرمایه گذاری ها برای تولید این ۱۰ هزار و ۵۳۶ 
مگاوات حدود ۶ میلیارد یورو برآورد شــده است و 
شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ اعالم کرده اند 
توانایی تأمین اعتبار این حجم از سرمایه را دارند.

وی خاطرنشــان کرد: ســاخت نیروگاه های گازی 
دو ســال و نیروگاه های ســیکل ترکیبی سه سال 
طول می کشــد. در حال حاضر حجم مصرف برق 
صنایع اعــم از خرد و بزرگ نزدیــک به ۱۲ هزار 
مگاوات اســت که شرکت های صنعتی و معدنی ۷ 
تا ۸ هــزار مگاوات از این رقم را به خود اختصاص 
داده اند.مدیرعامل شرکت برق حرارتی یادآور شد: 
مذاکــرات وزارت نیرو بــا وزارت نفت در خصوص 
تأمین ســوخت ایــن نیروگاه ها به بعــد از صدور 

موافقت اصولی شــرکت برق حرارتی موکول شده 
است؛ تعرفه قراردادهای فروش برق به شرکت های 
 TCA صنعتی در قانون بودجه امسال معادل تعرفه
تعیین شده و از ۱۲۰ تومان در هر کیلووات ساعت 
که در سال های قبل به آنها عرضه می شد، به ۴۰۰ 
تومان در هر کیلووات ســاعت افزایش یافته است 
بنابراین ساخت نیروگاه برای شرکت های صنعتی و 
صنایع بزرگ به صرفه خواهد بود.وی درباره میزان 
تولید برق نیروگاه های گازی گفت: ۴ هزار مگاوات 
از این محل تولید می شــود. همچنیــن راندمان 
نیروگاه هایی که قرار اســت ساخته شوند بر اساس 
قراردادی که به امضا رســانده ایم بسیار باالست و 
مصرف آب در آنها پایین است. همچنین قرار است 
به تدریج ۱۰ درصد از برق تولیدی این نیروگاه ها 

به سمت منابع تجدید پذیر حرکت کند.
طرزطلب تأکید کرد: از ابتدای سال تاکنون میزان 
تولید انــرژی در نیروگاه های حرارتی نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافت 
همچنین اینکه گفته می شــود اورهال نیروگاه ها 
به تعویق افتاده صحت نــدارد. به خصوص که در 
سال ۹۷ شرایط خشکسالی مشــابه امسال بود با 
این حال ما ۸ درصد نســبت به سال ۹۷ افزایش 
تولید برق داشــتیم. در ســال های گذشته اورهال 
نیروگاه هــای حرارتی از مهرماه آغــاز و تا خرداد 
ســال بعد به طول می انجامید اما سال گذشته به 
دلیل کمبود گاز مجبور به اســتفاده از مازوت در 
نیروگاه های حرارتی شــدیم که زمــان اورهال را 
به تعویق انداخت و قرار بود اســفندماه نیروگاه ها 
تعمیرات اساســی داشته باشند اما با تشدید کرونا 
و آغاز زودرس گرما مجبور شــدیم هر چه سریع تر 
نیروگاه های در حال تعمیر را به مدار برگردانیم. در 
حال حاضر برخی واحدهای نیروگاهی باالی ۴۵ تا 
۵۰ سال عمر دارند و فشــار گرمای هوا و مصرف 
برق سبب می شود هر از گاهی برخی نیروگاه ها از 
شبکه خارج شــده و ما به سرعت آنها را به شبکه 

بر می گردانیم.

افزایش ۱۰.۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق
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گزیده خبر یک مقام مسئول خبر داد؛

۱.۸میلیارد یورو کاال منتظر تامین ارز
معاون فنی گمرک با اشــاره به اینکــه ۲ میلیون تن کاالی 
اساســی در بندر امام خمینی تخلیه شده است،  گفت:  ثبت 
ســفارش کاالهای اساسی موجود در این بندر،  نیاز به تامین 

۱.۸ میلیارد یورو دارد که هنوز تخصیص یا تامین نشده اند.
 به گــزارش فارس، مهرداد جمال ارونقی با اشــاره وضعیت 
دپــوی کاالی اساســی در بنــدر امام خمینی)ره( اســتان 
خوزســتان اظهار داشت: در حال حاضر ۲ میلیون تن کاالی 
اساسی آماده خروج از بندر امام خمینی)ره( هستند که شامل 
گندم، ذرت، سویا، دانه های روغنی، جو و سایر اقالم می شود.

معاون فنــی گمرک ادامه داد: از این میــزان ۱4۲ هزار تن 
گنــدم، یک میلیون و 4۲0 هزار تن ذرت، 43۱ هزار تن جو، 
766 هزار تن سویا، ۲۲7 هزار تن روغن و 473 هزار تن دانه 
روغنی در انبارها تخلیه شــده است.ارونقی افزود: سه کشتی 
شــامل ۱۱3 هزار تن دانه روغنی، یک کشتی ۱0 هزار تنی 
ذرت، یک کشــتی ۲6 هزار تنی سویا، دو کشتی شامل 57 

هزار تن جو، یک کشــتی 5700 تنی روغن، یک کشتی 57 
هزار تنی شکر، در حال تخلیه کاالی خود هستند.معاون فنی 
گمرک تأکید کرد: ۲0 کشتی حامل کاالهای اساسی نیز در 
لنگرگاه منتظر تخصیص و تامین ارز و رفع مشــکل اســناد 
مالکیت هســتند که شــامل 5۲6 هزار تن ذرت، 303 هزار 
تن ســویا، 6۱ هزار تن جو، 36 هزار تن روغن، 66 هزار تن 
دانه هــای روغنی و 63 هزار تن گندم اســت.وی تاکید کرد:  
ثبت سفارش کاالهای موجود در این بندر نشان می دهد ۱.۸ 
میلیارد یورو کاالی اساســی تخصیص یا تامین ارز نشد ه اند.

وی در مورد کاالهای اساســی تخلیه شــده نیز تصریح کرد: 
تشریفات  دو میلیون تن از کاالهای اساسی اظهار شده، پایان 
پذیرفتــه و به صورت پروانه قطعــی و یا حکم ترخیص 90 
درصدی مجوز خروج گرفته اند.ارونقی ادامه داد: روز گذشته 
44 هزار تن از کاالهای اساسی و نهاده ها به صورت کامیونی و 

3 هزار تن به صورت ریلی از بندر امام خارج شدند.

رسولیان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران:
عملکرد حوزه صنایع کوچک شرکت شهرکهای 

صنعتی استان قزوین قابل تحسین است
به گــزارش خبر قزوین، اولین نمایشــگاه اختصاصی 
اوراســیا با حضور کشــورهای عضو اتحادیه در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.علی 
رسولیان معاون وزیر صمت و  مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در بازدید از پاویون 

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نخستین نمایشگاه تخصصی اوراسیا 
ضمن قدردانی از تالش های ارزنده حوزه صنایع کوچک شــرکت شــهرکهای 
صنعتی اســتان قزوین اظهار داشــت: عملکرد حوزه صنایع کوچک در شرکت 
شهرکهای صنعتی استان قزوین بسیار مطلوب و قابل تحسین است و امیدواریم 
با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته در آینده نزدیک شــاهد به ثمر نشستن 
دیگر برنامه های مدون این حوزه در قزوین باشیم.وی افزود: صنایع کوچک نقش 
مهمی در ایجاد  اشتغال دارد و با حمایت از این صنایع می توان به اقتصاد کشور 
کمک کرد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشــور خاطر نشان کرد: صنایع 
کوچک و متوسط بیشــترین نقش را در ایجاد و توسعه اشتغال دارند به نحوی 
که بخش اعظمی از اشتغال کشور توســط بنگاه های کوچک و متوسط تامین 
می شــود، بنابراین رسیدن به اشتغال پایدار تنها از مسیر توسعه صنایع کوچک 
و متوسط خواهد گذشت.رسولیان خاطر نشان کرد: بهترین الگوی ارائه شده در 
دنیا نیز برای توســعه و حمایت از صنایع کوچک و متوســط، ایجاد خوشه های 

کسب وکار است که تاثیر مستقیمی بر اشتغال دارد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران خبر داد؛
طرح جامع بنادر شمالی استان بوشهر به 

تصویب رسید
بوشــهر – زهرا بهرامی:  مدیرعامل ســازمان بنادر و 
دریانوردی گفت: طرح جامع بنادر شــمالی این استان 
شامل گناوه و بندریگ تصویب شده و طرح جامع بندر 
دیلم نیز هفته آینده به تصویب خواهد رســید.محمد 
راستاد در حاشیه بازدید از بنادر شمالی استان بوشهر 

در جمع خبرنگاران در بندر گناوه اظهار داشــت: اســتان بوشهر از لحاظ حمل 
و نقل دریایی و تجارت از طریق دریا یکی از اســتان های مهم ســاحلی کشور 
محســوب می شود که این بین بندر گناوه از لحاظ فعالیت ناوگان سنتی در نوع 
خودش بزرگ ترین بندر ایران اســت.وی بیان کرد: ســازمان بنادر و دریانوردی 
برای ساماندهی فعالیت ها در بندر گناوه اخیرا طرح جامع توسعه این بندر را در 
یک افق ۱5 ســاله مصوب کرده است.راستاد ادامه داد: در این طرح زمینه برای 
فعالیت ناوگان تجاری بزرگ تر و با قابلیت مطلوب تر فراهم خواهد شد که تحقق 
این مهم مســتلزم این است که فعالیت از فضای محدود خور خارج و در بیرون 
خور حوضچه آرامش، اسکله و پســکرانه برای شناورهای بزرگ تر احداث شود.

وی گفت: طرح جامع بندر گناوه براین اســاس طراحی شده که در فاز نخست 
نسبت به احداث موج شکن و دایک حفاظتی اقدام  و همچنین به مرور زمان نیز 

پسکرانه و سایر تاسیسات زیربنایی آن احداث خواهد شد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:
فوالد مبارکه یکی از عوامل رونق اقتصادی 

کشور است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشــاره به 
اینکه شرکت فوالد مبارکه یکی از عوامل رونق اقتصادی 
کشور اســت، گفت: علی رغم وجود تحریم و بیماری 
کرونا، صنایع با تولید کمی و کیفی خوش درخشیدند.

عبدالوهاب ســهل آبادی اظهار کرد: استان اصفهان با 
داشــتن بیش از ۸ هزار واحد صنعتی، به عنوان قطب صنعتی در کشــور می 
درخشــد. اســتان اصفهان در زمینه تولیدات متعدد صنعتی و فوالدی، صنایع 
مصالح ساختمانی اعم از سیمان، کاشی، سرامیک و لوله و اتصاالت و همچنین 
در بخش پتروشیمی جایگاه ویژه و ممتازی در کشور دارد. رئیس خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران به رکورد تعداد شهرک های صنعتی در استان اصفهان هم 
اشاره ای کرد و افزود: استان اصفهان هم از نظر تشکل های صنعتی مانند خانه 
صنعت و معدن ایران در کشــور پیشتاز است و وجود 43 انجمن عضو این خانه 
در شهرستان های اصفهان تایید این مطلب است.وی به اقدامات موثر در زمینه 
تحــرک واحدهای صنعتی راکد در اصفهان هم اشــاره ای کرد و توضیح داد: با 
همیاری دستگاه قضا، بسیاری از واحدهای اقتصادی به رکودرفته در کشور احیاء 

شد و به چرخه تولید بازگشتند و نرخ بیکاری هم کاهش یافت.

جعفری در کمیته راهبری اکتشاف:
برنامه راهبردی 5 ساله برای توسعه اکتشاف 

تدوین می شود
رئیس هیــات عامل ایمیدرو اعالم کــرد: برای تمرکز 
بیشــتر روی بخش اکتشــاف، برنامه راهبردی 5 ساله 
تدوین می شود.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه 
ا... جعفری در نشســت کمیته راهبری اکتشاف ضمن 
بیان این مطلب گفت: اکتشاف یکی از مباحث پایه ای 

در توســعه معدن و صنایع معدنی کشور، ایجاد اشتغال و تامین مواد اولیه برای 
صنایع معدنی است. به گفته وی، در حال حاضر، بستر قانونی )وجود قانون معادن 
و آیین نامه ها( برای توســعه این بخش فراهم بوده و مهم، اجرا کردن آن است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: در این میان، سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی با محوریت تخصصی، مسئولیت نظارت بر اجرا را دارد و ایمیدرو و شرکت 
های بزرگ نیز در تامین منابع، نقش ایفا کنند. عالوه بر این وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نیز جایگاه حاکمیتی است. با این اقدام، عالوه بر افزایش بهره وری نهاد 
های ذیربط، شرکت های بزرگ از نتایج حاصله، منتفع خواهند شد.رئیس هیات 
عامل ایمیدرو با بیان اینکه از جمله مســائل اساســی در بخش معدن، مشخص 
شــدن میزان ذخایر مطمئن و قطعی، محل ذخایر و چگونگی قابلیت دسترسی 
مواد معدنی است، تصریح کرد: اکنون اطالعات اکتشافی وجود دارد اما بخشی از 
آن، وارد ســایت کاداستر نشده است.وی ادامه داد: اگر اطالعات اکتشاف تجمیع 
و طبقه بندی شــود، تکلیف نیز مشخص اســت و این فرآیند، در تصمیم گیری 
های کالن، تاثیر زیادی خواهد داشت.جعفری با اشاره به اینکه در برنامه راهبری 
اکتشــاف، تقویت بخش خصوصی باید جزو سیاست های توسعه اکتشاف باشد، 
گفت: بخش خصوصی با توانمندی هایی از جمله تخصص نیروی انسانی و تامین 

تجهیزات، می تواند نقش قابل توجهی در برنامه اکتشاف داشته باشد.

مقام مسئول در جهادکشاورزی:
برای حفظ تولید چاره ای جز افزایش قیمت نیست

مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: افزایش قیمت ها خوشایند هیچ 
کس نیســت، اما برای حفظ تولید چاره ای از آن نیســت.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از صداوســیما، زارع در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: ما دو راه داریم یا باید 
قیمت ها را دستوری سرکوب کنیم و تولید را از دست بدهیم یا افزایش منطقی قیمت ها 
را به میزانی که هزینه های تولید را پوشش دهد بپذیریم و تولید را حفظ کنیم.مدیرکل 
دفتر بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی با اشاره به خشکسالی بی سابقه در کشور گفت: 
بخــش عمده ای از نهاده های دامی در صنعت شــیر یا دام های های ســنگین از داخل 
تأمین می شــود، مثل کلش و یونجه و ســبوس که این ها قیمتشــان بیش از ۲.5 تا 3 
برابر افزایش داشته است از این جهت برای حفظ تولید شیر و دام شیرده به ناچار باید 
افزایش قیمت داشــته باشــیم.معاون دفتر تنظیم بازار وزارت صمت هم ضمن پذیرش 
افزایــش قیمت ها، در خصوص افزایش قیمــت روغن گفت: قیمت جهانی روغن در پی 
کرونا حدود ۱00 درصد افزایش داشته است و، چون روغن مشمول دریافت ارز 4۲00 
تومانی اســت قیمت مصوب آن رعایت می شود.ابراهیم درستی عضو هیئت رئیسه اتاق 
اصنــاف ایران نیز با بیان این که اصناف به وظایفش عمل کرده و می کند افزود: اصناف 
در افزایش قیمت ها نقشــی ندارد.او گفت: اگر افزایش قیمت ها بر اساس قیمت جهانی 
صورت می گیرد این طرف قضیه و دســت مــزد کارگران را هم باید دید و آن را هم به 
همان اندازه افزایش داد و باید قدرت خرید مردم هم جوابگوی افزایش قیمت ها باشد.

رشد ۱۰ درصدی تیتراژی و ۶ درصدی وزنی 
تولید انواع تایر

آمار منتشــر شده از میزان تولید تایر خودروها توســط تولیدکنندگان بزرگ تایر 
کشور نشــان می دهد که تولید این کاال در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشــد ۱0  درصدی را به لحاظ تعدادی و شش درصدی 
به لحاظ وزنی را ثبت کرده است.به گزارش ایسنا، براساس آمار عملکرد تایرسازان 
بزرگ کشــور از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه، در مجموع 70 هزار و 447 
تن تایر خودرو تولید شــده اســت که این وزن از تایرها معادل ۱۱ میلیون و ۱37 
هزار و 665 حلقه تایر اســت. بررســی آمار نشــان می دهد که تولید تایر در فصل 
بهار امســال نسبت به مدت مشابه سال گذشــته به لحاظ وزنی شش درصد و از 
منظر تعداد حلقه ها با ۱0 درصد افزایش تولید روبرو شــده است.طبق آمار در سه 
ماه نخســت سال جاری، بیشترین رشــد تولید، مختص تولید تایر دوچرخه  است 
که نســبت به مدت مشابه سال گذشــته 5۸ درصد به لحاظ تعدادی و 4۱ درصد 
به لحاظ وزنی افزایش تولید داشــته  اســت. در این مدت دو میلیون و 6۲ هزار و 
94۱ حلقه تایر دوچرخه با وزن 4۲4۱ تن در کشور تولید شده است که رشد 5۸ 
درصدی تیراژی و 4۱ درصدی وزنی را  نسبت به سه ماهه اول سال گذشته، ثبت 
کرده اند.همچنین پنج میلیون و ۸95 هزار و ۸90 حلقه تایر انواع خودرو )سبک و 
سنگین( معادل 63 هزار و ۸4۸ تن در سه ماه نخست سال جاری در کشور تولید 
شــده اســت که به لحاظ تعداد حلقه دو درصد و به لحاظ وزنی یک درصد نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته رشد تولید دیده می شــود.  از این میزان تولید تایر 
خودروها، پنج میلیون و ۱07 هزار و ۲۲۲ حلقه متعلق به تایر خودروهای سواری 
است که نســبت به سه ماهه نخست سال گذشــته ثابت مانده اما به لحاظ وزنی 
یک درصد رشــد یافته است؛ در فصل بهار ســال جاری از میزان تولید وزنی تایر 
خودروهای سبک و سنگین، 36 هزار و ۸9۲ تن سهم تایر خودروهای سواری بوده 
اســت.  در سه ماهه ابتدایی امسال همچنین با رشد ۲5 درصدی، 6۸4۸ تن انواع 
تایر وانتی رشد و با رشد پنج درصدی ۱3 هزار و 470 تن تایر باری و اتوبوسی در 
داخل کشــور تولید شده است. تایرهای کشاورزی سنگین نیز با رشد یک درصدی 
47۱4 تن توســط تایرســازان داخلی تولید شده اســت.  در مقابل اما در بخش 
تایرهای کشــاورزی سبک ۸0۲ تن تایر تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته ۲6 درصد کاهش تولید داشته و ۱۱۲4 تن انواع تایر راه سازی و صنعتی 
تولید شــده که تولید این نوع تایر در مجموع سه ماه نخست سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته افت ۲6 درصدی داشته است.بنابر این گزارش، از ابتدای 
ســال جاری تا پایان خرداد ماه، ۲35۸ هزارتن با رشــد شش درصدی معادل سه 
میلیون  و ۱7۸ هزار و ۸34 حلقه انواع تیوب تولید شــده  که در مقایســه با مدت 
مشابه سال گذشته به لحاظ تیتراژی شش درصد وبه لحاظ وزنی  ۱۲ درصد رشد 

تولید را تجربه کرده  است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در کمیسیون صنایع 
مجلس در حال اصالح قانون معادن هســتیم. چند نکته مهم در اصالحات در 
حال انجام وجود دارد، یکی از آنها این است که بخشی از درآمدهای معادن باید 
صرف همان منطقه شود. کســانی که معادن را در مزایده برنده می شوند باید 
حســاب های شرکت خود را به همان منطقه منتقل کنند چراکه االن بسیاری 
از شرکت ها، معادن شان در شهرهای دیگر است اما دفاتر مرکزی و حساب های 
آنها در تهران است.حجت اهلل فیروزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در 
مورد حواشی ایجاد شده پیرامون مزایده های واگذاری معادن اظهار کرد: طبق 
پیگیری هایی که مجلس یازدهم داشــت و جلساتی که با دولت برگزار شد در 
این مورد تصمیماتی گرفته شــد. از بین حدود ۱0هزار پهنه معدنی در سراسر 
کشــور حدود 6 هزار پهنه معدنی آن حالت بالتکلیف دارد و فعال نیســتند. 
یعنی ممکن است پروانه های بهره برداری صادر شده اما معادن غیرفعال باشند. 
گه گاه این پروانه ها در بازار توســط واسطه ها خرید و فروش می شدند، بنابراین 
بــا تصمیم مجلس و همکاری دولــت و وزارت صمت این 6000 پهنه معدنی 
آزادســازی شدند تا دوباره طی یک ســاز و کار قانونی به کسانی که اهلیت و 
ظرفیت معدن داری دارند سپرده شود.وی افزود: در روزهای اخیر خبری منتشر 
شــد مبنی بر اینکه قرار اســت 6 هزار پهنه معدنی به صورت تجمیعی واگذار 
شــود. عده ای می گفتند قرار اســت این کار توسط شرکتی که مناقصه برگزار 
می کند انجام شود البته این صحبت ها در سطح رسانه بود و صحت و سقم آن 
چندان مشــخص نیست اما آنچه مشــخص بود؛ اینکه دولت قرار است 6 هزار 
پهنه معدنی را از طریق مزایده واگذار کند.فیروزی خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه در روزهای پایانی عمر دولت قرار داریم و شــاید در این ایام دیگر ساز و 
کارهای دولت مناســب نباشد یا بعضی از بخش های بدنه دولت پویایی اولیه را 
نداشته باشــند و از طرف دیگر  نگرانی هایی وجود داشت مبنی بر اینکه افراد 
سودجو از روزهای پایانی دولت استفاده کنند تا معادن را دوباره به صورت اولیه 
در بیاورند تا برای کشــور بالاستفاده شده و حقوق مردم ضایع شود. بنابراین از 
طرف نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و دادستان کل کشور به دولت تذکر داده 
شــده و تاکید شــد که دولت در این روزهای پایانی صبوری کرده و اقدامی در 
خصوص واگذاری معادن نداشته باشند تا انشااهلل دولت جدید مستقر و با ساز و 
کارهایی که خود پیش بینی کرده، راهکار مناسبی در چارچوب قانون برای این 

واگذاری ها بیابد. چراکه این کار چندان فوری نیســت که برای آن عجله داشته 
باشــیم.وی اضافه کرد: به همین علت قوه قضاییه در جهت پیشگیری از جرم و 
مجلس شــورای اسالمی تاکید داشــتند تا دولت اقدامات خود را در این زمینه 
متوقف کند تا دولت آینده این کار را با شــیوه و راهبرد مناســب انجام دهد. با 
تذکرهایی که دادستان کل کشور دادند هنوز هیچ واگذاری قطعی انجام نشده 
که مشکل ایجاد شــود. مقررات مزایده ها مشخص است؛ دولت ها در واگذاری 
مزایده ها این حق را برای خود محفوظ نگه می دارند که بتوانند مزایده را ابطال 
یا شرایط آن را تغییر دهند.سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: قرار 
بود مزایده ها به صورت متمرکز انجام شود، البته دولت می گوید قرار نبوده فعاًل 
پولی دریافت شود و دریافت آن به دولت بعد موکول می شد. تنها یک ضمانتنامه 
حداقلی از کســانی که در مزایده ها شرکت می کنند گرفته می شد و همچنین 
ســاز و کاری برای برنده مزایده در نظر گرفته شــده بود تا به فعالسازی معدن 
ملزم شــود.وی خاطرنشان کرد: قطعاً باید الزامات کسانی که در مزایده ها برنده 
می شوند در ابتدای آگهی مزایده درج شود. کسی که در مزایده شرکت می کند 
باید از الزامات کار اطالع داشته باشد، آگهی مزایده جزو اسناد قطعی است. فرد 
شــرکت کننده در مزایده باید اهلیت فنی و مالی داشته باشد تا بتواند معدن را 
فعال کند. همچنین باید تعهد بدهد تا در یک بازه زمانی مناسب این اتفاق بیفتد. 
از طرف دیگر باید از خام فروشــی جلوگیری و به سمت تکمیل زنجیره رفته تا 
معدن برای کشور ارزش افزوده داشته باشد.فیروزی در پاسخ به سوالی در مورد 
اجرایی نشــدن قانون صرف ۱5 درصد از حق دولتی معادن به توســعه مناطق 
دارای معدن گفت: در قانون قبلی و الزم االجرای فعلی درصد زیادی برای صرف 
در توسعه معادن و مناطقی که معادن در آنها قرار گرفته است پیش بینی نشده 
است ولی ما در کمیسیون صنایع مجلس در حال اصالح قانون معادن هستیم. 
چند نکته مهم در اصالحات در حال انجام وجود دارد، یکی از آنها این است که 
بخشــی از درآمدهای معادن باید صرف همان منطقه شود. کسانی که معادن را 
در مزایده برنده می شوند باید حساب های شرکت خود را به همان منطقه منتقل 
کنند چراکه االن بســیاری از شرکت ها، معادن شان در شهرهای دیگر است اما 
دفاتر مرکزی و حساب های آنها در تهران است. در حالی که اهالی آن منطقه به 
همان میزان که از برداشت معادن اذیت می شوند که آلودگی هایی را نیز به دنبال 
دارد باید خدمات دریافت کنند. این موارد در قانون جدید پیش بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس:

هیچ واگذاری قطعی در معادن انجام نشده است

طبق اعالم مســئوالن ســازمان اموال تملیکی در 
صورت موافقت نهایــی هیات دولت، تعیین تکلیف 
خودروهای وارداتی رسوبی در گمرک در دستور کار 
قرار می گیرد که در اهم آن زیر ۲500 سی ســی به 
شــرط فروش در داخل و باالی ۲500 سی سی به 
شرط تردد در مناطق آزاد به مزایده گذاشته خواهد 
شــد.به گزارش ایسنا، رایزنی ها برای تعیین تکلیف 
خودروهــای باقی مانده در گمرک که حدود ۲۲50 
دســتگاه اعالم می شود همچنان دارد. خودروهایی 
که بخشــی در اختیار ســازمان اموال تملیکی قرار 
دارد، ولی بــا وجود مذاکرات بســیاری که در این 
رابطه صورت گرفته هنوز وضع مشــخصی ندارند.

در همین جریان، پایان سال گذشته سازمان اموال 
تملیکی برای واگذاری ۱500 خودرو به مناطق آزاد 
پیشنهاداتی را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
ارائه کرد تا جهت جلوگیری از خروج ارز و همچنین 
اســتفاده بهینه از ایــن خودروها، بــرای فروش و 
شماره گذاری در مناطق آزاد اقدام شود.بر این اساس، 
دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد طی مکاتبه ای 
با معاون اول رئیس جمهور، خواستار اصالح مصوبه 
مربوط به محدودیت واردات خودرو در سال ۱396 

جهت واگذاری این خودروها به مناطق آزاد شد.

 تعییــن تکلیف خودروها به 1500 دســتگاه 
محدود نیست

اما تازه ترین خبری که میرمعینی - معاون بهره وری 
و فروش سازمان اموال تملیکی - در رابطه با آخرین 
وضعیت این خودروها به ایســنا اعالم کرده اســت، 
نشــان می دهد که موضوع در کمیسیون اقتصادی 
هیات دولت مطرح و با تصویب نهایی گزینه های در 
نظر گرفته شده، تمامی خودروهای مانده که شرایط 
الزم را داشته باشند تعیین تکلیف شده و محدود به 
۱500 خودرویی که پیشنهاد واگذاری آنها به مناطق 

آزاد مطرح بود، نمی شود.

 ورود زیر 2500 سی سی به داخل کشور
طبق اعالم وی، مقرر شــده هیات دولت مصوبه ای 
را تنظیم کند که چهــار آیتم جهت تعیین تکلیف 
خودروهــای مانده در گمرک به مــاده ۱7 مصوبه 

واردات خودرو در دی ماه سال ۱396، اضافه شود.
این مقام مســئول در ســازمان امــوال تملیکی در 
رابطه با جزئیات مصوبه مربوطه گفت که بخشی از 
خودروها که زیر ۲500 ســی سی هستند، به شرط 

فروش در داخل کشور واگذار خواهند شد.

 امحای فنی خودروهای آمریکایی
میرمعینی در مورد خودروهــای ممنوع الورود نیز 
یادآور شــد که در مورد خودروهای لوکس و باالی 
۲500 سی سی شــرط تردد و ورود به مناطق آزاد 
و همچنین در مورد خودروهــای آمریکایی و فاقد 

نمایندگی نیز امحای فنی در نظر گرفته شده است.

 خودروهایی برای اورژانس و ناجا
طبق اعالم وی، تعــدادی خودرو هم برای اورژانس 
و ناجــا به جهت تکمیل ناوگان خدمت رســانی در 
نظر گرفته شــده است.به گفته این مقام مسئول در 
ســازمان اموال تملیکی، هر زمــان که هیات دولت 
پیشنهادات مطرح شده را مصوب کند، مراتب تعیین 
تکلیف آنها در دســتور کار دستگاه های مربوطه از 
جمله سازمان تملیکی قرار گرفته و برای فروش این 
خودروها اقدام خواهد کرد.گفتنی است؛ خودروهای 
مانده در گمرک، عمدتا باقــی مانده آن ۱۲ هزار و 
۲6۱ دســتگاه خودرویی است که قبل از ممنوعیت 
واردات و تغییر شــرایط ارزی در ســال ۱397 به 
گمرک و بنادر رســیده بود ولی با محدودیت های 
اعمال شــده امکان ترخیص نداشت.در هر صورت، 
طی مصوبات هیات دولت و مهلت هایی که تعیین 
شد، بیش از ۱0 هزار دســتگاه ترخیص و تعدادی 
به دالیل مختلف از جمله پرونده قضایی، عدم ثبت 
ســفارش یا ممنوعیت ورود ساخت آمریکا یا باالی 
۲500 سی ســی در گمرک سالها بالتکلیف مانده 
اســت، خودروهایی که در بین آنها انــواع بنز، بی 
ام دبلیو، لکسوس، پورشــه یا تویوتا دیده می شود 
حتی حواشی مانند غیر استاندارد بودن آنها در سال 

گذشته پیش آمده بود.

 جزئیات تعیین تکلیف خودروهای دپو شده

مهلت ۴5 روزه برای اظهار کاال در گمرکات، بدون درج شناسه یکتای قبض انبار وزرات صمت
به منظور اعمال قفل شناسه یکتای قبض انبار در کلیه گمرکات کشور، انجام تشریفات ترخیص با اخذ شناسه قبض انبار توسط صاحبان کاال حداکثر ظرف 45 روز 
صورت خواهد گرفت.به گزارش تسنیم، علی وکیلی، مدیر کل دفتر واردات و باقری پور ، مدیر کل دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی بخشنامه ای به ناظرین، 
مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی اعالم کردند،  در در اجرای مصوبه هجدهم جلسه شورای اجرایی فناوری کشور مورخ ۱0 آذر ۱399 مبنی بر به کارگیری شناسه 
یکتای قبض انبار توسط کلیه انبارهای گمرکی مراجع تحویل گیرنده کاال و کلیه انبارهای اختصاصی از سامانه جامع انبارها های وزارت صمت و به منظور اعمال قفل 
شناسه یکتای قبض انبار در کلیه گمرکات کشور مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که انجام تشریفات ترخیص با اخذ شناسه قبض انبار توسط صاحبان کاال حداکثر 
ظرف 45 روز صورت پذیرد و بدیهی است پس از سپری شدن مهلت مذکور امکان اظهار کاال بدون درج شناسه یکتای قبض انبار اخذ شده از سامانه جامع انبارهای 

وزارت صمت میسر نخواهد بود، ضمنا مسئولیت اجرای صحیح این بخشنامه به عهده باالترین مقام مسئوالن گمرک خواهد بود.
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ضرورت افزایش نظارت  بر بانک ها گزیده خبر
جزئیات طرح قانون بانک مرکزی با هدف تغییر در اهداف،  ساختار و مسئولیت های این 
نهاد در صف بررســی کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد؛ به گفته برخی کارشناسان، 
نمایندگان مجلس می توانند با تصویب این طرح، اقدامی اساســی در جهت اصالح نظام 
بانکی کشور انجام دهند.به گزارش تسنیم،  نظام بانکی کشور بر اساس قانون پولی و بانکی 
سال 1351 اداره می شود و به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی این قانون سال ها است که 
کارآمدی خود را از دســت داده  و نظام بانکی ایران دچار ناکارآمدی و حتی کژکارکردی 
شده اســت. به طوری که بر اساس آمار رسمی از سال 1380 تا 1399 نقدینگی کشور 
نزدیک به 100 برابر افزایش یافته است، این در حالی است که در این مدت تولید واقعی 
کشور تنها یک و نیم برابر رشد کرده است.نقش مخرب بانک ها در بروز سونامی نقدینگی 
و همچنین جلوگیری از رشد اقتصادی و رونق تولید بر همگان اثبات شده است. سیستم 
بانکی کشور به خصوص بانک های خصوصی نقش زیادی در ایجاد نقدینگی ایفا کرده اند 
به طوری که بر اســاس آمار 87 درصد از نقدینگی کل کشور توسط شبکه بانکی ایجاد 
شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این نقدینگی فزاینده نتیجه عدم نظارت بر 
نظام بانکی و محدویدت های قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از خلق پول گســترده 
توسط بانک های خصوصی و دولتی است.به نظر می رسد که چاره ای جز انجام اصالحات 
ریشه ای در نظام بانکی کشور وجود نداشته و عدم بازنگری در ساختار و اختیارات بانک 
مرکزی می تواند در سال های آینده، نظام بانکی کشور را دچار شدید ترین بحران های مالی 

کند، که تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای کشورمان خواهد داشت.

 مارپیچ طرح اصالح نظام بانکی پایان می یابد؟
همانطور که گفته شد، نزدیک به نیم قرن است که قانون نظام بانکی کشور تغییر نکرده 
اســت. البته قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 برای ربا زدایی از اقتصاد کشور 
اجرایی شد اما هنوز هم بسیاری از مراجع معظم تقلید و همچنین بخش زیادی از مردم 
نســبت به غیرربوی بودن رفتار نظام بانکی شک داشــته و خواستار بازنگری مجدد در 
فرآیند های موجود در سیســتم بانکی هستند.با وجود اینکه مقام معظم رهبری بارها به 
ضرورت اصالح نظام بانکی و اهمیت کنترل نقدینگی به عنوان یک »بالی بزرگ و عامل 
خطرناک« اشاره کرده اند، اما ایده اصالح نظام بانکی سال ها در هزار توی کم کاری  برخی 
مســئوالن و نمایندگان مجلس خاک خورده است.البته در دوران مجلس نهم به واسطه 
دســتور مقام معظم رهبری کارگروهی جهت بازنگری در قوانین بانکی ایجاد شد که در 
آن دوران مرکز پژوهش های مجلس در قالب 18 گزارش پژوهشــی و آسیب شناســانه 
مشکالت اساسی نظام بانکی کشور را احصاء و مورد بحث قرار داد.سرانجام کلیات گزارش 
کمیسون اقتصادی مجلس که در بردارنده سه طرح »مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف 
بانک مرکزی«، »چگونگی اداره بانک ها و موسســات اعتباری« و »تأسیس بانک توسعه 
جمهوری اسالمی« بود، در صحن علنی مجلس دهم به تصویب رسید. اما به علت شیوع 
ویروس کرونا و تعطیلی جلســات صحن علنی، نمایندگان مجلس در دوره دهم فرصت 
بررســی و تصویب جزئیات این طرح را پیدا نکرده و تصمیم گیری درباره آن به مجلس 
یازدهم واگذاری کردند.با شروع مجلس یازدهم، اعضای کمیسیون اقتصادی به طور ویژه 
به مسئله اصالح طرح نظام بانکی پرداختند و در نتیجه »طرح مسئولیت، اهداف، ساختار 
و وظایف بانک مرکزی« را مجدداً مورد بررسی قرار داده و تصویب کردند. در حال حاضر 
نیز این طرح پس از تصویب در صحن علنی مجلس برای بررسی جزئیات به کمیسیون 

اقتصادی بازگشــته است. به گفته محمد حســین  حسین زاده بحرینی، نماینده مجلس 
شورای اســالمی، بررسی و تصویب دو طرح دیگر نیز جزء اولویت های اصلی کمیسیون 

اقتصادی مجلس قرار خواهد داشت.

منتقدان طرح قانون بانک مرکزی چه کسانی هستند؟
به طور کلی می توان گفت که طرح قانون بانک مرکزی توسط 4 گروه از منتقدان مورد 
اشکال واقع شده است. دولت، مدیران بانک های خصوصی، برخی از کارشناسان اقتصادی 
و گروهی از اقتصاد دانان حوزوی از جمله این افراد هستند.مخالفتدولتبا انجام اصالحات 
ساختاری، ریشه  در این موضوع دارد که در دوران پس از انقالب تاکنون دولت ها به طور 
کلی به دنبال کسب درآمد از بانک مرکزی و تأمین مالی پروژه های خود بوده اند. به همین 
دلیل هیچ کدام از دولت ها، تاکنون الیحه ای در خصوص اصالح ســاختار بانک مرکزی 
و یا برای اســتقالل  آن از دولت ارائه نکرده اند.در حال حاضر نیز دولت برای جلوگیری 
از اقدامات مجلس یازدهم برای تصویب طرح اصالح نظام بانکداری دست به کار شده و 
شــنیده ها حاکی از آن است که معاون پارلمانی رئیس جمهور با ارسال نامه ای به رئیس 
مجلس شورای اسالمی مخالفت دولت را با طرح مورد نظر اعالم کرده است. پیش از این 
نیز، عبدالناصر همتی رئیس ســابق بانک مرکزی با ارسال نامه ای به مقام معظم رهبری 

ایراداتی را به طرح مجلس برای اصالح ساختار بانک مرکزی وارد کرده بود.

اصالح رویه های غیرشرعی نظام بانکی، مدیران بانک ها را نگران کرده است
مدیران بانکی نیز معتقدند که هرگونه تغییر در نظام بانکی می بایست توسط الیحه دولت 
صورت پذیرد و نمایندگان مجلس نباید به تنهایی برای این مسئله تصمیم گیری کنند. 
در اینجا باید گفت این ایراد به طور کلی وارد اســت اما در شــرایطی که دولت در طول 
سال های متمادی به وظیفه خود عمل نکرده و تنها به دادن وعده های مکرر اکتفا کرده 
اســت؛ می توان به نمایندگان مجلس حق داد که بــرای انجام اصالحات اقتصادی برای 
بهبود وضعیت اســفناک نظام بانکی دست به کار شوند.همچنین برخی دیگر از مدیران 
بانک های خصوصی به ماده 21 طرح مذکور ایراد گرفته و معتقدند که اختیارات شورای 
فقهی بانک مرکزی بی جهت افزایش یافته و در تضاد با اختیارات دیگر ارکان بانک مرکزی 
است. البته در اینجا باید به این مسئله اشاره کرد که ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی 
برای نظارت بر عملکرد شــرعی بانک ها ضروری است. مگر آن که برخی از مدیران بانکی 
به این مسئله باور داشته  باشند که وقوع پدیده هایی مانند »ربح مرکب« در نظام بانکی  
که مصداق ربای جاهلی است، بی اشکال بوده و الزامی برای جلوگیری از اقدامات خالف 

شرع در بانک داری وجود ندارد!

اداره نظام بانکی کشور با قوانین ناکارآمد فعلی تا چه زمانی امکان پذیر است؟
برخی از منتقدان حوزوینیز به این مســئله اشاره می کنند که تصویب طرح پیشنهادی 
کمیسیون اقتصادی مجلس، مانع انجام اصالحات اساسی در نظام بانکداری خواهد شد و 
در این زمینه باید به یک طرح اسالمی مطلوب ارائه شود. با وجود اینکه تصویب یک قانون 
بانکداری بر اســاس مبانی اسالمی و شرعی یک دغدغه انکار ناپذیر است، اما سوال هایی 
که در اینجا مطرح می شــود این اســت که که آیا در حال حاضر دانشمندان حوزوری و 
دانشــگاهی توانسته  اند پاردایمی جدید و کامال اسالمی در حوزه پول و بانک ارائه دهند؟ 

همچنین در صورت ارائه چنین پاردایمی آیا طرح آن ها مورد اجتماع تمامی مراجع تقلید 
و مراکز پژوهشی اسالمی قرار خواهد گرفت؟ و مهمتر از همه آنکه، اداره نظام بانکی کشور 

با قوانین ناکارآمد فعلی تا چه زمانی امکان پذیر است؟

توجه بانک مرکزی به مسئله رشد اقتصاد ضروری است
بخش دیگری از منتقدان نیز شامل اقتصاد دانان دانشگاهیهستند که نقد آن ها مربوط به 
اهداف تعیین شــده برای بانک مرکزی در طرح پیشنهادی مجلس است. در این طرح، 
حمایت از رشــد اقتصادی و اشــتغال یکی از اهداف بانک مرکزی تعریف شده است؛ در 
حالی که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند وظیفه اصلی بانک مرکزی، تنها حفظ 
ثبات قیمت  ها و مدیریت رشد تورم است. بنابراین حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال بر 
خالف هدف اصلی این نهاد که همان کنترل تورم اســت، بوده و نباید در این طرح قرار 
داشته باشد.در اینجا باید گفت که اگر کنترل تورم را تنها هدف بانک مرکزی بدانیم، این 
مشکل به وجود می آید که این نهاد، تنها نسبت به مسئله تورم مسئولیت داشته و می   تواند 
ایــن متغیر اقتصادی را بدون توجه به دیگر پدیده های اقتصادی کشــور، مانند بیکاری، 
رکود، کاهش رفاه و غیره مدیریت کند. مشکل نقد برخی از اقتصاد دانان دانشگاهی به این 
مسئله برمی گردد که اگر بانک مرکزی خود را تنها نسبت به کنترل تورم مسئول بداند، 
ممکن است سیاســت هایی را اتخاذ کند که در نتیجه آن، به مرور زمان راهکار   اصلی و 
پایدار کنترل تورم که همان افزایش تولید است فراموش شود. برای مثال، به گفته برخی 
از کارشناسان، هدف گذاری تورمی بانک مرکزی در دولت  دهم و یازدهم منجر به افزایش 
رکود در اقتصاد کشور شد؛ در حالی که با توجه به اعمال تحریم  های ظالمانه آمریکا علیه 
ایران، بانک مرکزی می بایست مسئله رشد تولید و اشتغال را در سیاست گذاری های خود 

لحاظ می کرد.

تالش بانک ها برای فرار از نظارت بانک مرکزی
به گفته احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هدف اصلی طرح قانون بانک 
 مرکزی این است که خلق پول توسط این نهاد ضابطه مند شود، زیرا این خلق پول عنصر 
اصلی پایه گذاری تورم است و هدف دوم این بود که خلق پول بانک ها قاعده  پیدا کند. وی 
معتقد است که مقابل این اهداف، جریان  هایی قرار دارند که منافع آن ها تهدید می شود. 
گروهی که نمی خواهند ســلطه بودجه ای دولت بر بانک مرکزی پایان یابد و گروهی از 

بانکداران کشور که نمی خواهند تحت ضابطه و نظارت دقیق بانک مرکزی کار کنند.

 طرح اصالح بانک مرکزی به نتیجه می رسد؟
 طرح قانون بانک مرکزی پس از 12 ســال فراز و نشــیب به صورت جدی در مجلس 
شورای اسالمی پیگیری می شــود. این طرح در 79 ماده و 11 فصل تدوین شده و اکثر 
قوانین مرتبط با اهداف، اختیارات، ساختار و وظایف بانک مرکزی در آن مطرح شده است.

بــه گفته کارشناســان هدف از تصویب ایــن طرح افزایش اســتقالل بانک مرکزی در 
سیاســت گذاری، تصمیم گیری و اجرا، اصالح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، افزایش 
قدرت نظارت بانک مرکزی، و نظارت جدی تر شورای فقهی بر مصوبات و دستورالعمل های 
بانک مرکزی اســت تا در نهایت امکان کنترل نرخ تــورم، مدیریت بازار ارز و نظارت بر 

بانک ها به نحو مطلوبی فراهم شود.

قدردانی انتقال خون استان تهران از طرح 
»فرشتگان سالمت« بانک آینده

مدیرکل انتقال خون اســتان تهران از بانک آینده برای پرداخت تسهیالت طرح 
»فرشتگان سالمت« قدردانی کرد.دکتر محمدرضا مهدی زاده، طی نامه ای ضمن 
ابراز تشکر و سپاس از دکتر فطانت مدیرعامل بانک آینده ، همکاری و همراهی 
صمیمانه همه همکاران شــعبه وصال شیرازی این بانک در انجام پرداخت این 
تســهیالت به کارکنان اداره کل منطقه ای آموزش انتقال خون استان تهران را 
ستود.طرح حمایت از فرشتگان ســالمت بانک آینده از اسفند 1399، با هدف 
قدردانی از تالش ها و زحمات مدافعان ســالمت در مبارزه با همه گیری بیماری 
کرونا و در قالب اعطای تســهیالت خرد با شــرایط آسان و نرخ ویژه برای کادر 

درمانی کشور، طراحی و عملیاتی شد.

دکتر علی صالح آبادی:
دولت جدید با تعامل مجلس ایرادات طرح 

قانون بانک مرکزی را رفع کند
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران با اشاره به بحث های مختلف موجود در 
خصوص طرح قانون بانک مرکزی در مجلس، پیشنهاد کرد که دولت سیزدهم 
با تعامل با نمایندگان، ایرادات طرح فعلی را به نحوی برطرف کنند که استقالل 
بانک مرکزی در آن تامین شــود.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، علی صالح آبادی روز ســه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اگزیم نیوز درباره 
بحث های مختلف موجود در کشور، نامه برخی از اقتصاددانان و مسئولین فعلی 
و گذشته بانک مرکزی و نظام بانکی به رییس مجلس درباره ایرادات طرح قانون 
بانک مرکزی و اســتدالل نمایندگان مبنی بر اینکه دولت در ارائه الیحه در این 
خصوص تعلل می کند، این پیشــنهاد را مطرح کرد.وی با بیان اینکه نمی توانیم 
بگوییم که طــرح مجلس درباره قانون بانک مرکزی کامل اســت، افزود: بانک 
مرکزی بعد از ســالیان طوالنی نیازمند اصالح قانون موجود اســت. در سالیان 
گذشــته و در دولت های نهم تــا دوزادهم همواره قرار بــود دولت الیحه ای را 
در خصوص قانــون بانک مرکزی به مجلس ارائه کند که این کار انجام نشــد.
مدیرعامل بانک توســعه صادرات تصریح کرد: در اینکه باید به سمت یک قانون 
جدید برای بانک مرکزی حرکت کنیم تردیدی وجود ندارد و پیشنهاد من این 
است که دولت سیزدهم با تعامل با نمایندگان مجلس، به گونه ای رفتار کند که 
ایرادات طرح فعلی مجلس برطرف شــود و یک قانون جدید برای بانک مرکزی 

به تصویب برسد.

بازدید نایب رئیس هیأت مدیره بانک مهر 
ایران از شعب خراسان شمالی

عیســی امامی، نایب رئیس هیأت مدیره بانک مهر ایران ضمن بازدید از شعب 
خراسان شمالی، در جلسه ای با مدیران و کارکنان این استان خط مشی هایی را 
برای آن ها تعیین کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در 
بازدید عیسی امامی، نایب رئیس هیأت مدیره این بانک از شعب استان خراسان 
شمالی، جلسه ای با حضور رؤسای شعب و دوایر ستاد استان برگزار شد. در این 
جلسه مسائل مدیریتی و سؤاالتی درباره وضعیت نقدینگی کشور و سهم استان 
از نقدینگی جاری کشور و همچنین جایگاه بانک در استان از سوی ایشان مطرح 

و در ادامه خط مشی هایی برای همکاران تعیین شد.

 بازدید سرزده ی مدیرعامل بانک مسکن
 از شعبه پانزده خرداد تهران

مدیرعامل بانک مســکن به صورت ســرزده از شعبه پانزده خرداد تهران بازدید 
کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ،دکتر محمود شایان مدیرعامل 
بانک،در بازدید ســرزده از شــعبه پانزده خرداد، با تمامی کارکنان شعبه دیدار 
کرده و از نقطه نظرات آنان در بخش های مختلف آگاه شد و در جریان خدمات 
و فعالیت های آنان قرار گرفت.وی با اشــاره به اهمیت وصول مطالبات، گفت: با 
توجه به اهمیت این منابع برای بانک، به منظور گردش منابع و افزایش توان بانک 
در ارائه خدمات مطلوب و افزایش بهره وری با هدف برنامه ریزی هدفمند، ضمن 
جلب رضایت مشــتریان در خصوص کاهش مطالبات معوق، با تالش مســتمر 
در راســتای اهداف شعب و منطقه حرکت کنند و زمینه بهره وری و سودآوری 

سازمانی را فراهم کنند.

از سوی بانک ملت صورت گرفت:
 اعطای 250،000 ماسک بهداشتی به مردم 

استان سیستان و بلوچستان
بانک ملت در راســتای ایفای مسوولیت های اجتماعی و با هدف ارتقای سطح 
مقابله با ویروس کرونا در اســتان های محروم کشــور، 250 هزار فقره ماسک 
بهداشتی چهارالیه به مردم استان سیســتان و بلوچستان اهدا کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، با دســتور مدیرعامــل این بانک و با هدف جلوگیری 
از ســرایت هرچه بیشــتر ویروس جهش یافته کرونا به ویژه در مناطق محروم 
کشور، 250 هزار فقره ماسک بهداشتی برای اهالی استان سیستان و بلوچستان 
خریداری و در ســطح مناطق استان توزیع شد.بر اساس این گزارش، بانک ملت 
پیش از این نیز در راستای انجام ماموریت های اجتماعی خود، اهدای کمک های 
مختلف به استان های محروم کشور را در دستور کار قرار داده و به نوعی همراهی 

خود را با این عزیزان نشان داده بود.

 آغاز جشنواره بزرگ بانک گردشگری
 با صدها جایزه نفیس 

جشنواره بانک گردشگری ویژه دارندگان کارت هواداری پرسپولیس برگزار می 
شــود.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، برای شرکت در این جشنواره، 
تنها داشتن کارت هواداری پرسپولیس کافی است.بانک گردشگری از نیمه دوم 
سال گذشــته اقدام به صدور کارت هواداری در ســه رده »همراه« ، »حامی » 
و »دوآتیشــه« کرده که دارندگان کارت های مزبــور می توانند از مزایای متنوع 
این کارت ها متناســب با نــوع هواداری برخوردار شــوند.ده ها هزار نفر تاکنون 
کارت هواداری پرســپولیس را دریافت کرده اند و میزان استقبال از صدور کارت 
هواداری پرسپولیس قابل توجه بوده و همواره روند رو به رشدی را دارا بوده است.

متقاضیان می توانند برای افتتاح حساب و صدور آنی و آنالین کارت هواداری، با 
shabahang. دانلود اپلیکیشن گردش پی و ورود به بخش شباهنگ به نشانی

tourism-bank.com اقــدام کرده و به عنوان هواداران پرســپولیس در این 
جشــنواره شرکت کنند.شــایان ذکر است، قرعه کشی این جشــنواره روز 27 

اسفندماه امسال همزمان با نیمه شعبان برگزار خواهد شد.

بانــک کارآفرین با اهدای یک دســتگاه »اُســیلومتری« به 
بیمارستان کودکان مفید، امکان تشخیص آسان تر و سریعتر 
بیماری های تنفســی و عوارض ریوی ناشی از ویروس کرونا 
برای کودکان مراجعه کننده و ســایر بیماران را فراهم کرد.به 

گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، بیمارستان تخصصی و 
فوق تخصصی کودکان و نوزادان مفید با حدود نیم قرن سابقه، 
پرمراجعه کننده ترین بیمارستان ایران در حوزه کودکان است 
به نحــوی که روزانه بین 700 تا هــزار کودک برای دریافت 
خدمات درمانی به آن مراجعه می کنند. برخی از این کودکان 
به بیماری های تنفســی مبتال هســتند که تا قبل از اهدای 
دستگاه »اُسیلومتری« توسط بانک کارآفرین، امکان تشخیص 
میزان درگیری ریوی آنها با ســختی هایــی همراه بود.دکتر 
شــریف ترکمن نژاد مدیر بیمارستان مفید با بیان اینکه برای 

تشخیص بیماری های ریوی معموال از دستگاه اسپیرومتری 
استفاده می شــود که احتیاج به همکاری بیمار دارد، گفت: 
»برای استفاده از این دستگاه، بیمار باید نفس عمیق بکشد و 
در دستگاه فوت کند اما اینکار برای کسانی که مشکل ریوی 
دارند، ســخت و دشوار اســت. به خصوص اگر کودک باشد، 
نمی تواند همکاری مناســبی داشته باشد به همین دلیل به 
یک دســتگاه ویژه احتیاج داشــتیم که راحت تر بتواند ما را 
در تشــخیص بیماری های تنفسی و عوارض ناشی از ویروس 
کرونا کمک کند.«وی ضمن تشکر از اقدام بانک کارآفرین در 

اهدای دستگاه »اُسیلومتری« به بیمارستان مفید، ادامه داد: 
»با استفاده از این دســتگاه، فقط کافی است کودک به طور 
طبیعی نفس بکشد تا اگر مشکل ریوی داشت، تشخیص داده 
شــود. تهیه این دستگاه خیلی برای ما اهمیت داشت چون با 
دستگاه های قدیمی معموال میزان درگیری ریه به شکل دقیق 
تشخیص داده نمی شود و نیاز به آزمایش های بیشتری وجود 
دارد اما دســتگاه جدید، تمام این فرآیند را تسریع و تسهیل 
می کند. ما از بانک کارآفرین بسیار ممنونیم که این خدمت 

ارزشمند را انجام دادند.«

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد؛
جزییات طرح بیمه پرتفوی سهامداران 

متضرر
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: اینکه افرادی سهامی 
را باالتر از ارزش واقعــی آن خریداری کردند یک ناراحتی ایجاد می کند 
و اینکه مجبور شوند همان ســهام را کمتر از قیمت واقعی آن به فروش 
برسانند ناراحتی مضاعفی را به ویژه برای سهامداران خرد موجب می شود. 
بنابراین طرحی را به اجرا رساندیم مبنی بر اینکه کسانی که تا اردیبهشت 
1401 پرتفوی خود را حفظ کنند، می توانند از تضمین سود 25 درصدی 
استفاده کنند.محمدعلی دهقان دهنوی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا با اشــاره به طرح حمایتی سازمان برای سهامداران خرد گفت: برای 
اینکه آرامش خاطری برای سهامداران خرد  ایجاد کنیم، طرحی حمایتی 
را اسفند ماه سال گذشته به مرحله اجرا رساندیم.وی افزود : اینکه افرادی 
ســهامی را باالتر از ارزش واقعی آن خریداری کردند یک ناراحتی ایجاد 
می کند و اینکه مجبور شــوند همان سهام را کمتر از قیمت واقعی آن به 
فروش برسانند ناراحتی مضاعفی را به ویژه برای سهامداران خرد موجب 
می شــود. بنابراین طرحی را به اجرا رساندیم مبنی بر اینکه کسانی که تا 
اردیبهشت 1401 پرتفوی خود را حفظ کنند، می توانند از تضمین سود 
25 درصدی استفاده کنند.رییس سازمان بورس در پاسخ به منتقدانی که 
معتقدند این طرح شــبیه به سود بانکی برای سپرده گذاران است، اظهار 
داشت: این دیدگاه تحلیل اشــتباهی است؛ چراکه در حال حاضر امکان 
اختیار فروش تبعی بر روی ســهام وجود دارد و بســیاری از ناشران برای 
اینکه از سهام خود حمایت کنند اوراق اختیار فروش تبعی منتشر می کنند 
و اطالعیه آن هم در کدال ثبت می شــود.دهقان دهنوی ادامه داد: ما این 
اوراق فروش بر سهام را به اوراق اختیار فروش بر روی پرتفو تبدیل و برای 
اینکه مفهوم آن برای ســهامدار خرد پیچیده نباشد، این اقدام حمایتی را 
نوعی بیمه پرتفو معرفــی کرده ایم. در واقع از ابزار متعارف اختیار فروش 
تبعی برای این منظور استفاده شــده است. رییس سازمان بورس درباره 
عدم استقبال سهامداران از این طرح تا به امروز، گفت: کاهش استقبال از 
این طرح به این دلیل بوده که بســیاری از این افراد جزو خریداران عرضه 
اولیه ها هستند. به جز چند عرضه  اولیه، مابقی هیچ  کدام به کمتر از قیمت 
عرضه نرســیده اند. بنابراین کسانی که در عرضه اولیه شرکت کرده بودند 
و سودهای بسیار خوبی هم داشتند، عمال در حال حاضر در سود هستند 
و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران این عرضه اولیه ها را با نگاه سرمایه 
گذاری بلندمدت خریداری کردند بنابراین این دست از سهامداران هم به 
ســراغ این برنامه های حمایتی نمی روند. با این حال، این اقدام حمایتی 
از ســوی سازمان بورس انجام شده و ســهامدارانی که مایل بودند از آن 

استفاده کردند.

ثبت 119 میلیون کارت بانکی تراکنش دار
 سهم هر بانک چقدر است؟

بیش از 119 میلیون و 400 هزار کارت بانکی در خرداد ماه سال جاری تراکنش بانکی داشته اند 
که 113.5 میلیون آن کارت برداشــت، 5 میلیون و 718 هزار مورد بن کارت و کارت هدیه و 
267 هزار نیز کارت اعتباری بود.به گزارش خبرنگار ایِبنا، بررسی جدیدترین گزارش شاپرک 
از سهم بانک ها از تعداد کارت های تراکنش دار در خرداد ماه سال جاری نشان می دهد که 
تراکنش های انجام شــده از طریق کارت های 9 بانک، بیش از ســایر بانک ها بوده به نحوی 
که بانک های ملی، ملت، صادرات، کشــاورزی، تجارت، رفاه کارگران، ســپه، مسکن و پست 
بانک مجموعا 77.55 درصد از کل کارت های تراکنش دار را داشــته اند. سهم سایر بانک ها 
در این بخش، 22.45 درصد بوده اســت.همچنین در خرداد ماه امسال 119 میلیون و 488 
هزار و 579 کارت بانکی دارای تراکنش بوده که از این تعداد 113 میلیون و 503 هزار کارت 
برداشــت، 267 هزار کارت اعتباری و 5 میلیون و 718 هزار کارت نیز هدیه و بن کارت بوده 
اســت. در اردیبهشت ماه امســال نیز 117 میلیون و 290 هزار و 742 کارت بانکی تراکنش 
دار به ثبت رسیده که بیش از 111 میلیون مورد،  کارت برداشت بوده است.تعداد کارت های 
بانکی تراکنش دار در خرداد ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت 1400،   به میزان 1.63درصد 
افزایش نشــان می دهد.بررسی سهم 32 بانک و موسسه اعتباری نشان می دهد که هر یک 
از بانک ها در ســه بخش کارت اعتباری،   کارت برداشت و کارت هدیه و بن کارت دارای آمار 
متفاوتی هستند. 54.23 درصد از کل کارت های اعتباری در خرداد امسال مربوط به بانک ملی 
بوده و 22.32 درصد کارت های برداشت نیز مربوط به این بانک است. بانک های سپه، ملت و 

صادرات نیز در هر بخش سهم های مناسبی را نسبت به سایر بانک ها دارند. 

تنها 4هزار و 960میلیارد تومان اوراق بدهی در 8هفته 
فروخته شد

اوراق بدهی دولتی خریدار ندارد
بانک مرکزی ضمن اعالم نتیجه هشــتمین مرحله از حراج 
اوراق مالــی اســالمی دولتــی در ســال1400، از برگزاری 
حــراج جدید اوراق در تاریخ 29تیرمــاه خبر داد.به گزارش 
اقتصادآنالین، هشــتمین مرحله از حراج هــای اوراق بدهی 
دولتی با عرضــه 19 هزار و 760 میلیارد تومان اوراق برگزار 
شــد. در این مرحله هیچ ســفارش خریدی از سوی بانک ها 
و موسســات اعتباری غیربانکی ثبت نشد. همچنین در این 
مرحله اوراق بدهی در بازار ســرمایه به فروش نرســید.نکته 
قابل تامل این است که در هشت مرحله برگزار شده، در سه 
مرحله اوراق بدهی بفروش نرسیده اســت. طی این مدت در 
مجمــوع حدود 4 هزار و 960 میلیارد تومان اوراق بدهی در 
بازار اولیه فروخته شده اســت.روند ناامید کننده فروش اوراق 
بدهی در حالی است که با توجه به کاهش درآمدهای دولت، 
نگاه ویژه ای به فروش این اوراق در بودجه 1400 شده اســت 
که ادامه این شرایط می تواند کسری بودجه دولت را تشدید 
کند.مرحله نهم فــروش اوراق بدهی با عرضه 19 هزار و 76 

میلیارد تومان از این اوراق ادامه پیدا می کند.

در اواخــر 2008، خزانه داری آمریکا پس 
از قطعنامــه 1803 شــورای امنیت و با 
استناد به توصیه نامه تازه FATF و با طرح 
اتهام پولشویی حمایت ایران از تروریسم 
و اشاعه تســلیحاتی مجوز تراکنش های 
U-Turn را ملغــی کرد.به گــزارش ایِبنا، 
با داغ شــدن روند احیای برجام در وین، 
مخالفان ایــن توافق دوباره بحث قدیمی 
را پیــش کشــیدند؛ U-Turn یا چرخه 
دالری. ادعای آنها این اســت که اهمال 
تیم مذاکره کننده هسته ای موجب عدم 
رفــع محدودیتی چرخه دالری در برجام 
شــده و حاال هــم اگر گفــت و گوها در 
وین به رفع این محدودیت منجر نشــود، 
عمال دســتاوردی حاصل نشده است. اما 
U-Turn چیست؟در تمام جهان انجام هر 
تراکنشــی به دالر باید در مسیر از کانال 
بانک مرکزی آمریکا عبور کند اما آمریکا 

در دهه 90 میالدی با اتهامات تروریستی، 
هر نوع مراوده با ایران را برای اشــخاص 
حقیقی و حقوقی آمریکایی ممنوع کرد؛ 
اما بــرای اینکه با این فرمان دسترســی 
ایران به تراکنش های دالری را مســدود 
نکند یک استثنا در نظر گرفت که آن هم 
چرخه دالری بود.  براســاس این استثنا، 
تراکنش های دالری ایران قابل انجام بود 
مشــروط براینکه بانک پرداخت کننده و 
دریافت کننده خارج از حوزه صالحیتی 
ایــاالت متحده باشــند. در این تراکنش 
بانــک الف پول را به بانک مرکزی آمریکا 
منتقل می کرد و سپس این بانک پول را 
به بانک مقصد که آنها می بایست خارج 
از آمریکا می بودنــد، انتقال می داد و به 

این ترتیب یک چرخه یا U-Turn دالری 
شــکل می گرفت. در این صورت پول بی 
آنکه در حوزه قضایی آمریکا باقی بماند، 
صرفــا به اصطالح بانــک مرکزی آمریکا 
را لمس می کرد و به مقصد می رســید.  
این استثنا تا ســال 2008 برقرار بود اما 
در نوامبر همان سال خزانه داری آمریکا 
پس از قطعنامه 1803 شــورای امنیت 
و با اســتناد به توصیه نامه تازه FATF و 
با طرح اتهــام پولشــویی حمایت ایران 
از تروریســم و اشاعه تســلیحاتی مجوز 
تراکنش هــای U-Turn را ملغی کرد.  از 
آن زمان به بعد عمال دسترسی مستقیم 
بانک های ایرانی به تراکنش های دالری 
مسدود شد. با این حال در زمان مذاکرات 

برجام، ایران به 3 دلیل مذاکره برای رفع 
U-Turn را در دستور کار خود قرار ندارد: 
نخســت به این دلیل کــه ایران حرکت 
تدریجی بــرای قطع وابســتگی به دالر 
 U-Turn را آغاز کرده اســت اما بازگشت
دوباره بانکها و شــرکت های ایرانی را به 
استفاده از دالر سوق می داد.  دلیل دوم 
اینکه بهانه آمریکا برای لغو U-Turn اتهام 
پولشویی و حمایت از گروههای مقاومت 
بود و مذاکره برای بازگشــت U-Turn در 
برجام یعنی بست مذاکرات هسته ای به 
سایز مذاکرات؛ اما این خط قرمز ایران بود.  
نهایتا دلیل سوم، ریسک باالی مسدود و 
مصادره شدن دارایی های ایران بود. چه 
بســا اینکه اگر در برجام این دسترســی 
احیا شده بود، دولت ترامپ و دادگستری 
آمریکا میلیاردها دالر از پول های ایران را 

به سرقت برده بودند.

U-Turn یا چرخه دالری

اهدای دستگاه ویژه بیماران 
تنفسی و کرونایی به بیمارستان 
کودکان مفید
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گزیده خبر

دلتا بر سرعت واکسیناسیون در 
سراسر جهان افزود

 ســرعت روزانه واکسیناسیون کووید – ۱۹ در برخی کشورها 
به واســطه پدیدار شــدن گونه جدید کرونا موســوم به دلتا 
افزایش یافته است.به گزارش یرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، 
در هلند، نروژ، پرتغال، عربســتان، سنگاپور و اسپانیا عملیات 
واکسیناســیون با سریعترین ســرعت انجام می شود.بلژیک، 
دانمارک، فنالند و سوئد نیز از این قافله عقب نمانده اند و درصد 
واکسیناسیون در ســرزمین های اشغالی شاهد رشدی سریع 
بوده اســت.اما ماجرا در آمریکا متفاوت  است. براساس تحلیل 
داده های رویترز، با ســرعت در حال کاهش واکسیناسیون در 
آمریکا، ۷۰ درصد از مردم این کشــور تا اول دسامبر )۱۰ آذر( 
ُدز اول واکســن کرونا را دریافت نخواهند کرد.تا قبل از پایان 
ماه جاری میالدی، کانادا، شیلی، انگلیس و هشت کشور دیگر 
به این معیار دســت می یابند.اگر سرعت فعلی واکسیناسیون 
حفظ شود، پنج کشــور دیگر تا پایان ماه اوت )۹ شهریور( به 
رقم ۷۰ درصدی واکسیناســیون می رسند.تاریخ های تعیین 
شده به نسبت عوامل بسیاری چون موافقت با واکسن زدن به 
جوان تر ممکن است تغییر کند.همچنین در بسیاری کشورها 
سرعت واکسیناسیون قبل از رســیدن به واکسینه کردن ۷۰ 
درصد جمعیت یا بیشتر کند شده است. کارشناسان می گویند 
این رقم، آســتانه ای اســت که می تواند تا حد زیادی زنجیره 
انتقــال کووید –۱۹ را از طریق ایمنی جمعی قطع کند.این در 
حالی است که قابلیت ویروس کرونا برای جهش فوری به گونه 
های جدیدی چون دلتا که تاثیر واکســن را کاهش می دهد، 
احتمال دستیابی به ایمنی جمعی را مورد تردید قرار می دهد.

با این حال، دولت های مختلف هدف واکسیناســیون ملی را 
نزدیک به رقم ۷۰ درصد برای تشــویق شهروندان به واکسن 
زدن تعیین کرده اند. به عنوان نمونه، اتحادیه اروپا مقادیر کافی 
واکسن برای ۷۰ درصد از جمعیت این بلوک توزیع کرده است.
در برخی کشــورها، مقام های مربوطه به تازگی اجازه واکسن 
زدن به افراد ۱۲ تا ۱۵ ســال داده اند.بسیاری از این کشورها 
در ابتدا بر واکسینه کردن مسن ترها و دیگر گروه های پرخطر 
متمرکز شده بودند.واکسن فایزر/بایون تک در آمریکا و اتحادیه 
اروپا برای افراد ۱۲ ســال و بیشتر مجاز است، اما واکسن های 
دیگر چون آســترازنکا تنها برای بزرگساالن در دسترس است.

حال با گســترش گونه دلتا، کشــورهای مختلف درتالشند با 
غلبه بر بدبینی نســبت به واکســن و تعابیر غلط در این مورد 
که جوان ها نیازی به واکســن ندارند، بر کارزار خود در زمینه 

واکسیناسیون سرعت بخشند.

سازمان ملل در باره بروز فاجعه 
انسانی در افغانستان هشدار داد

 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با هشدار در باره بروز 
فاجعه انسانی در افغانستان اعالم کرد از ماه ژانویه /دی تاکنون 
حدود ۲۷۰ هزار نفر از مردم این کشــور به دلیل جنگ آواره 
شــده اند.به گزارش ایرنا از  پایگاه خبری  » اورآسیا ریویو « با 
بدتر شدن وضعیت امنیت در افغانستان در پی خروج نیروهای 
خارجی از خاک این کشور و پیشروی طالبان ،تعداد افرادی که 
از این کشور خارج می شوند و یا به دلیل اخاذی گروههای شبه 
نظامی غیر دولتی قرار می گیرند هر روز افزایش  می یابد.»بابر 
بلوچ«، سخنگوی کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل 
متحد، روز سه شــنبه،در مقر این ســازمان در ژنو با هشدار در 
باره  بروز فاجعه انســانی در افغانستان گفته است که به دلیل 
افزایش جنگ  از ماه ژانویه ســال جاری میالدی به این ســو، 
۲۷۰ هزار نفر در این کشور آواره شده اند.طبق آمار ارایه شده از 
سوی این نهاد، با ثبت این آمار، رقم بی خانمان ها در افغانستان 
به ۳.۵ میلیون نفر رسیده است.بلوچ گفته است که شماری از 
غیرنظامیان به نمایندگان کمیساریای عالی پناهندگی سازمان 
ملل متحد گفته اند که افزون بر جنگ مداوم، گروه های مسلح 
غیر مسوول از آنان در مســیر راه ها اخاذی می کنند.از سویی 
دیگر، این آوارگان از وجود مین ها در مسیر رفت وآمد عمومی و 
نیز قطع خدمات اجتماعی و از دست دادن درآمد خود نگران 
هستند.سخنگوی این نهاد تصریح کرده است که طی سه ماه 
نخســت ســال جاری میالدی تلفات غیرنظامیان ۲۹ درصد 

افزایش یافته است که بیش تر آنان زنان و کودکان هستند.

تحلیل روزنامه الجمهوریه از سیاست بایدن 
در تعامل با ایران

یک روزنامه لبنانی در یادداشتی سیاست جو بایدن در تعامل با ایران را افراطی تر 
از ترامپ توصیف کرد.به گزارش ایســنا، روزنامه الجمهوریه لبنان در یادداشتی 
به قلم طونی عیسی نوشت: آیا بایدن رفتار خود را نسبت به پرونده ایران تغییر 
داده اســت؟ به عبارت دیگر آیا او قانع شــده است که خط مشی دونالد ترامپ 
در سیاســت فشارحداکثری علیه ایران درست است؟ می توان گفت که توقعات 
خوشــبینانه که با آغاز مذاکرات وین به وجود آمد ، ســقوط کرده و یا درحال 
ســقوط اســت و دور هفتم این مذاکرات که قرار بود در اوایل ماه جاری برگزار 
شــود به نظر می رسد که فعال در وضعیت نامعلوم است. این مساله هیچ نیازی 
به تحلیل ندارد و ایرانی ها به واسطه های اروپایی به صراحت اعالم کرده اند که 
ترجیح می دهند مذاکرات را به زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیســی به تعویق 
بیاندازند زیرا مســاله مذاکرات برای آن ها بســیار حیاتی است و جز با مشورت 
های دولت جدید امکان پذیر نخواهد بود.در این یادداشت آمده است: در مفهوم 
دیپلماسی ، واسطه ها این تعویق را تالشی از سوی ایران برای فشار بر واشنگتن 
با به کارگیری عامل زمان می دانند. مقامات تهران بر این باورند که دولت بایدن 
خواهان خروج ســریع از پرونده مذاکرات با کمترین خسارت است و این امر را 
در راستای اجرایی کردن وعده های انتخاباتی بایدن می دانند و دلیل آن خروج 
سریع واشنگتن از افغانستان است زیرا نظام حاکمی که واشنگتن از آن حمایت 
می کند ، درحال سقوط به دست طالبان است. اما در واشنگتن برخی ها تحلیل 
ایرانــی ها از موضع آمریکا را شــتابزده می دانند زیرا دولــت بایدن با خروج از 
افغانستان دشمنان خود را در موقعیت بسیار سختی قرار می دهد و جبهه هایی 
را ایجاد می کند که به آن ها مشــغول شوند.نویسنده با اشاره به خطر روی کار 
آمدن طالبان در افغانســتان و تاثیر بر ثبات مذهبی در داخل ایران خاطرنشان 
کرد: دولت بایدن در تعامل با ایران در خصوص پرونده هسته ای و پرونده های 
دیگر مسیر  سختگیرانه تر و افراطی تری را در پیش گرفته است و در مذاکرات 
وین بازگشــت خودکار به توافق ۲۰۱۵ را نپذیرفت و شروط قاطعانه ای را وضع 
کرد. مســاله قابل توجه این اســت که هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه 
مواضع تندی علیه ایران اتخاذ می کنند و در این راســتا اخیرا هیاتی از کنگره 
آمریکا متشکل از دوحزب ســفری به وین داشته اند تا در فعالیت های متعلق 
به گزارشــات آژانس بین المللی انرژی اتمی حضور داشته باشند و در این سفر 
اعضای دو حزب آمریکایی مواضع قاطعی علیه ایران داشتند.در این یادداشت با 
اشاره به مواضع برخی مقامات واشنگتن آمده است که ایران در تقابل با جو بایدن 
بیشتر از تقابل با ترامپ رنج خواهد برد و در هفته های اخیرا روابط واشنگتن با 
هم پیمانان منطقه ای به ویژه اسرائیل و عربستان بهبودی ملموسی داشته است 
و دولت بایدن این دو هم پیمان خود را در نگرانی هایشان نسبت به فعالیت های 

ایران و هم پیمانان آن ،همراهی می کند.

بیش از ۲۰ زخمی در درگیری نیروهای 
امنیتی با خانواده های قربانیان انفجار بیروت

نیروهای امنیتی لبنان سه شنبه به سمت معترضانی که از ظهر مقابل ساختمان 
منزل محمد فهمی، وزیر کشــور در بیروت، پایتخت لبنان جمع شــده بودند، 
گلوله شــلیک کردند که به گفته شــاهدان عینی باعث زخمی شدن چند تن 
شد.به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، عصر سه شنبه تعدادی از خانواده های 
کشــته های بندر بیروت در مقابل خانه وزیر کشور تحصن کردند.این چندمین 
روز متوالی از تجمع خانواده های قربانیان مقابل منزل مســئوالن این کشــور با 
درخواســت برای لغو مصونیت چهره های سیاسی و امنیتی دخیل در انفجار و 
مجازات عوامل آن است.طی این تظاهرات که در میان حضور گسترده نیروهای 
امنیتی برگزار شد، خانواده های قربانیان انفجار و فعاالن تصاویر کشته ها را بلند 
کردند و علیه فهمی شــعارهایی سر دادند.آنها همچنین خواستار لغو مصونیت 
مسئولین برای آشکار کردن حقیقت و پاسخگویی به شبهات درباره انفجار شدند.
به گفته خبرگزاری رســمی لبنان، تظاهرکنندگان توانســتند به ورودی اصلی 
ساختمان وارد شوند و در پی آن درگیری هایی میان معترضان با نیروهای امنیتی 
رخ داد که به زخمی شدن شماری از دو طرف از جمله ۲۰ نیروی امنیتی منجر 
شد.به گفته شــاهدان عینی معترضان به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب 
کردند و در مقابل نیروهای امنیتی با گاز اشــک آور و گلوله مشقی پاسخ دادند.
طارق البیطار، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت اوایل ژوئیه جاری از وزیر کشور 
لبنان خواســته بود اجازه دهد از عباس ابراهیم، مدیر کل دستگاه امنیت ملی 
لبنان و پنج تن از فرماندهان امنیتی و نظامی این کشور از جمله جان قهوجی، 
فرمانده ســابق ارتش بازجویی کند.همچنین البیطار لغو مصونیت پارلمانی سه 
وزیر ســابق را جهت بازجویی از آنها دراین پرونده خواســتار شــد و اعالم کرد 
که قصد دارد از حســان دیاب، نخســت وزیر موقت لبنان نیز بازجویی کند.روز 
جمعــه نیز برخی از خانواده های قربانیان انفجــار بیروت در اعتراض به تصمیم 
فهمی مســیر منتهی به ساختمان وزارت کشور را مســدود کرده و شعارهای 
خشــم آلودی علیه او سر دادند.انفجار بندر بیروت در چهارم اوت ۲۰۲۰ بیش از 
۲۰۰ کشته و حدود ۶۰۰۰ زخمی برجای گذاشت و خسارات مالی سنگینی را 

به ساختمان های مسکونی و تجاری اطرافش وارد کرد.

رهبر اقلیت سنا تصمیم بایدن برای خروج از 
افغانستان را کوته بینانه دانست

نیویورک- ایرنا- میچ مک کانل رهبر اقلیت سنای آمریکا تصمیم جو بایدن رئیس 
جمهوری کشــورش درباره خروج نظامیان از افغانستان را تصمیمی کوته بینانه 
خواند و گفت عجله بی پروای ما در خروج از افغانستان موجب گرفتاری جهانی 
شده است .رهبر اقلیت سنا در سخنانی در سنای آمریکا اضافه کرد نیروهای ما  
نیمه شب پایگاه هوایی استراتژیک بگرام  را بدون اینکه برنامه ای برای شرکای 
افغانستانی خود  برای تأمین امنیت این پایگاه داشته باشیم، تخلیه کردند.وی با 
بیان اینکه بایدن هشدارها درباره سقوط دولت مرکزی افغانستان توسط طالبان 
را رد می کند و واقعیت پیش چشــمان ما را نادیده می گیرد، افزود: بایدن این 
واقعیت را نادیده گرفته که افغانســتان در حال فروپاشی اسبت.رهبر اقلیت سنا 
با بیان اینکه طالبان از ۱۳ آوریل با سرعت نگران کننده ای  در حال تسلط  بر 
بخش های مختلف افغانســتان اســت، تصریح کرد طالبان عالقه ای به راه حل 
سیاسی در افغانستان ندارد و وقت برای تسلط بر سر زمین های افغانستان را از 
دست نمی دهد.مک کانل اظهار داشت: دولت بایدن تظاهر می کند تروریست ها 
با ما خوب خواهند بود، در حالیکه هزینه آن را خواهیم داد.از دوستان دموکرات 
خود می خواهم که آمادگی کامل پذیرش فاجعه در افغانستان را داشته باشند.وی 
ادامه داد:  مردم آمریکا مستحق دانستن این هستند که بدانند  رئیس جمهوری 
چگونه می خواهد آنها را در مقابل یک دشــمن تروریستی ایمن نگه دارد.رهبر 
اقلیت ســنا اظهار داشت: با دستیابی به پیروزی نظامی، طالبان حتی به سختی 
وانمود می کند دنبال راه حل مذاکره است.وی در ادامه انتقاداتش به دولت بایدن 
برای خروج از افغانستان گفت دولت بایدن هیچ برنامه ای برای افغان هایی که 

به ما کمک کرده اند و  عبور ایمن افراد به سفارت ما یا خارج از کشور ندارد.

کنگره امریکا:

قتل عام سربازان افغانستان ؛اشتباه بزرگ، شرمندگی جهانی
 انتشار ویدئویی از سوی شبکه خبری »سی ان ان« که در آن 
قتل عام ۲۲ نیروی کماندوی ارتش افغانستان بدست طالبان را 
نشان می داد ،باعث افزایش انتقادات از خروج شتاب زده و غیر 
مسووالنه نیروهای آمریکایی شد به طوری که تعدادی از اعضای 
کنگره این اقدام را اشــتباه بزرگ و باعث شــرمندگی جهانی 
دانستند.به گزارش ایرنا از » سوت چاینا مورنینگ پست« قتل 
عام نیروهای ارتش افغانســتان که از ســوی گروه های حقوق 
بشــر به عنوان جنایت ضد بشری توصیف شده است، سواالت 
زیادی در مورد آمادگی ارتش افغانســتان برای مقابله و حتی 
کنترل طالبان پــس از خروج نیروهای آمریکایی مطرح کرده 
است.»آدم کنزینگر« یک جمهوری خواه عضو کنگره آمریکا در 
ارتباط با قتل عام نیروهای ارتش افغانستان در توییتی نوشت 
: این وحشتناک است، اما واقعیت خروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان را نشان می دهد. حذف محافظان صلح و رهایی مردم 
افغانستان بدون حمایت، یک اشــتباه بزرگ است. میچ مک 
کانلر رهبر اقلیت های ســنای آمریکا گفت: دستور جو بایدن 
رییس جمهوری آمریکا برای خروج نیروها از افغانســتان یک 
شرمندگی جهانی اســت. قتل نیروهای ارتش افغان به دست 
طالبان ماه گذشــته در روســتای دولت آباد دراستان فاریاب 
افغانســتان به وقوع پیوسته اســت.  طالبان این تصاویر را رد 
کرده است. با این حال صلیب سرخ تایید کرده است که اجساد 

۲۲ نیروی کماندوی افغانستان کشف شده است. آمریکا اعالم 
کرده است خروج نیروهای این کشور از افغانستان تا پایان ماه 
آینده )اوت( کامل خواهد شــد و به این ترتیب طوالنی ترین 
جنگ در تاریخ آمریکا به پایان خواهد رسید. اما خروج آمریکا 

از افغانســتان به معنی پایان درگیری ها در این کشور نیست. 
افغانستان در چهار دهه گذشته به طور مداوم شاهد درگیری و 
خشونت بوده است. افغانستان هفته گذشته اعالم کرد که ۸۵ 
درصد از خاک افغانســتان را تحت کنترل خود دارد. با ظهور 

گروه های شبه نظامی در مناطق مختلف افغانستان، نگرانی ها 
در مــورد افزایش جنــگ پس از خروج آمریکا از افغانســتان 
افزایش یافته است. »آســتین میلر« فرمانده ارشد آمریکا در 
افغانستان که روز دوشــنبه این کشور را ترک کرد گفت: اگر 
این مسیر ادامه یابد، ما شاهد وقوع جنگ داخلی در افغانستان 
خواهیم بود. بایدن در ماه آوریل ســال جاری از تصمیم خود 
برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خبر داد. درمیان 
افزایش نگرانی ها از آینده افغانستان، رییس جمهوری آمریکا به 
دفعات از تصمیم خود دفاع کرده است. حامیان تصمیم بایدن 
می گویند خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان باید خیلی 
زودتر انجام می شــد و هزینه ادامه حضور در افغانستان بسیار 
بیشتر از منافع آن اســت. رییس جمهوری آمریکا پنجشنبه 
گذشــته در اظهارات خود گفت: آن هایی که می خواهند ما در 
افغانســتان بمانیم به این سوال پاســخ دهند: جان چند هزار 
پسر و دختر آمریکایی دیگر را می خواهید به خطراندازید؟ چه 
مدت می خواهید آن ها در افغانستان بمانند؟ اما منتقدان خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانستان را شتاب زده دانستند که  جان 
مردم افغانســتان به خصوص زنان را با خطر مواجه می سازد. 
بایدن همچنین گفت: من به ظرفیت ارتش افغانستان که آماده 
تر، آموزش دیده تر و مجهزتر است و می تواند جنگ را به خوبی 

اداره کند، اعتماد دارم.

رئیس جمهــوری آمریکا و صدراعظم آلمان 
در حالی قرار است فردا در کاخ سفید دیدار 
کنند که کارشناسان معتقدند بعید است دو 
طرف در برخی مســائل مهم از جمله خط 
لوله نورد اســتریم ۲ و فشــار آمریکا علیه 
چین به موفقیت چشــمگیری دست یابند.
به گزارشه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، 
جو بایــدن و آنگال مرکل اعالم کرده اند به 
دنبال احیای روابطی هستند که در دوران 
دونالد ترامپ خدشه دار شده بود اما مواضع 
واشــنگتن و برلین در یکسری مسائل مهم 
مورد توجه طرفین همچنان با یکدیگر فاصله 
داشته است.مرکل مخالفت آمریکا و یکسری 
کشورهای شرق اروپا نسبت به تکمیل پروژه 
خط لوله نورد اســتریم ۲ را رد کرده است. 
برخی نگرانند روسیه بخواهد از این خط لوله 

با هدف متوقف کــردن فعالیت اوکراین به 
عنوان یک مسیر ترانزیتی گاز استفاده کند 
و کی یف از در اختیار گرفتن درآمد ناشــی 
از این مسیر ترانزیتی محروم شود.خط لوله 
نورد استریم ۲ که انتقال گاز روسیه از دریای 
بالتیک به آلمان را هــدف قرار می دهد با 
مخالفت هر دو حزب اصلی در آمریکا مواجه 
است. در کنگره آمریکا، جمهوری خواهان و 
هم دموکرات ها از تحریم ها برای جلوگیری 
از اجــرای این پروژه حمایت کرده اند. حتی 
بایــدن در زمان که معاون رئیس جمهوری 
آمریکا بود این خط لوله را یک معامله کاماًل 

بد برای اروپا توصیف کرده بود.در این میان 
مرکل طی فعالیت ۱۶ ساله اش در قدرت، 
همواره به شدت تالش کرد تا روابط نزدیکی 
میــان اقتصاد المان و اروپــا با چین ایجاد 
کند؛ کشــوری که دولت بایدن از برخی از 
سیاست هایش نگران است.»اولریش اسپک« 
یک تحلیلگر مســتقل مســائل بین الملل 
گفت: مشــکل امریکا این است که مرکل 
دســت باال دارد چون وی اعتقاد دارد وضع 
کنونــی در روابط فرا آتالنتیــک به اندازه 
کافی بــرای برلین خوب اســت اما بایدن 
برای پیشبرد اســتراتژی جدیدش در قبال 

چین الزم اســت بر آلمان مسلط شود.یک 
مقام ارشد دولت آمریکا که خواست نامش 
فاش نشــود، خاطر نشان کرد که بایدن بار 
دیگــر مخالفت خود را با پــروژه خط لوله 
نورد استریم ۲ طی دیدارش با مرکل اعالم 
خواهد کرد اما پیشنهاد معافیت های مطرح 
شــده در این پروژه می تواند باعث شــود 
طرفین تاثیرات منفی آن را مورد بررســی 
قرار دهند.مرکل اخیرا اعالم کرده که آلمان 
و اتحادیه اروپا شــرایط اوکراین را به عنوان 
یک مسیر ترازیتی گاز تضمین خواهد کرد.

آمریکا و آلمان در حالی در مورد پروژه خط 
لوله استریم ۲ اختالف دارند اما به نظر می 
رســد تعارض دیدگاهی دو طرف نسبت به 
مسئله سیاست ها در قبال پکن پیچیده تر 

است.

بلومبرگ: 
دور هفتم مذاکرات وین احتماالً در دولت رئیسی 

برگزار می شود
یک رسانه آمریکایی در گزارشی مدعی شد که دور آینده مذاکرات احیای برجام در وین 
احتماالً اواسط آگوست )اواخر مردادماه( و در دولت آیت اهلل رئیسی برگزار خواهد شد.به 
گزارش تسنیم، شبکه خبری بلومبرگ روز سه شنبه به نقل از منابع آگاه مدعی شد که 
مذاکرات احیای برجام در وین احتماالً پس از مراسم تحلیف آیت اهلل رئیسی هشتمین 
رئیس جمهوری اســالمی ایران از سر گرفته خواهد شد.دو دیپلمات که مدعی شده اند 
از برنامــه زمان بندی مذاکرات وین آگاهی دارند، به بلومبرگ گفته اند که انتظار می رود 
که دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین اواسط ماه آگوست )اواخر مردادماه( برگزار 
شــود. بلومبرگ به درخواست این دو دیپلمات، از افشای نام آنها خودداری کرده است.
یک دیپلمات اروپایی نیز که خواسته است نامش فاش نشود، در گفتگو با بلومبرگ اعالم 
کرده اســت که انتظار می رود ایران پس از مراســم تحلیف آیت اهلل رئیسی –که اواسط 
مردادماه برگزار می شــود- مذاکرات احیای برجام را ادامه دهد.اما دقایقی پس از انتشار 
گــزارش  بلومبرگ، »الرنس نورمن« خبرنگار وال اســتریت ژورنال در پیامی توئیتری 
نوشت: »شنیده های من حاکی از این است که ازسرگیری مذاکرات ایران ]و طرف های 
دیگر برجام در وین[ در اواسط ماه آگوست، صرفاً گمانه زنی است. هنوز هیچ برنامه  زمانی 

برای دور بعدی مذاکرات تعیین نشده است.«

واشنگتن:
 مذاکرات غیرمستقیم اما فعال درباره تبادل 

زندانیان با ایران ادامه دارد
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، ایاالت متحده در حال انجام مذاکرات 
غیرمستقیم ولی فعال برای مبادله زندانیان با ایران است.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم به نقل از رویترز، ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی 
گفت: ایاالت متحده در حال مذاکره غیرمستقیم اما فعال برای تضمین آزادی 
زندانیان آمریکایی در ایران است.وی در ادامه افزود: واشنگتن با این مذاکرات 
به طور مســتقل از مذاکرات هســته ای رفتار و برخورد کرده است.پیش از این 
علی ربیعی ســخنگوی دولت گفته بود که تهران در حال مذاکره بر سر تبادل 
زندانیان با آمریکا اســت، آن هم با هدف تضمیــن آزادی ایرانیانی که به اتهام 
نقض تحریم های آمریکا در زندان های این کشور یا سایر کشورها به سر می برند.

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه افزود: واشــنگتن آماده شرکت در 
هفتمین دور مذاکرات وین اســت. در شرایط کنونی هیچ ضرب االجلی نداریم 
ولی این مســئله را مخفی نمی کنیم که در حال بررسی تبعات پیشرفت های 
هسته ای تهران برای بازگشت احتمالی به برجام هستیم.ند پرایس اظهار داشت: 
مذاکرات برای آزادی زندانیان به طور مســتقل از مذاکرات برای احیای توافق 

هسته ای، در حال جریان است.

 مذاکره سخت بایدن- مرکل 
در سایه اختالفات
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محققان می گوینــد یک لرزش کوچک ماه در مدار خود می تواند 
باعث جاری شدن ســیل های ویرانگر در دهه ۲۰۳۰ شود و بهتر 
است از همین حاال برنامه ریزی برای مواجهه با آن را قبل از اینکه 
خیلی دیر شــود، شروع کنیم.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، 
ما در ســال های اخیر شاهد تغییرات آب و هوایی زیادی بوده ایم 
که موجب افزایش تعداد و قدرت طوفان ها و ســیالب ها، به اضافه 
ســایر رویدادهای آب و هوایی آسیب رسان در سطح جهان شده 
اســت. اما یک موضوع دیگر نیز وجــود دارد که تدریجی تر و در 
عین حال نگران کننده اســت و می تواند شکل زندگی در سواحل 
ایاالت متحده را به طور کلــی تغییر دهد.با توجه به مطالعه تازه 

منتشر شده است.

دانشــمندان کارآمدترین دســتگاه تامین انرژی را اختراع کرده اند 
که می تواند روی نوک انگشــتان دســت قرار بگیرد و دستگاه های 
مختلف را شــارژ کند.به گزارش ایســنا و به نقــل از ایندیپندنت، 
مهندســان دانشگاه کالیفرنیا سن دیه گو دریافتند که یک نوار نازک 
و انعطاف پذیر می تواند با استفاده از عرق افراد انرژی الزم برای شارژ 
دستگاه های پوشیدنی و سایر دستگاه ها را فراهم کند.این نوار نازک، 
عالوه بر تولید انرژی از عرق افراد می تواند انرژی اضافی تولید شده از 
وارد شدن فشار کم به انگشتان حین فعالیت هایی مثل تایپ کردن 
 ،)Joseph Wang(و نواختن پیانو را نیز جمــع آوری کند.جوزف وانگ
استاد مهندسی نانو در دانشگاه سن دیگو می گوید: از این نوار نازک 

می توان در فعالیت های روزمره در خانه و محل کار استفاده کرد.

پژوهشگران آمریکایی در بررســی جدید خود، روشی ارائه داده اند که در 
آزمایش ها توانست ترکیبات مضر تنباکو را کاهش دهد.به گزارش ایسنا و به 
نقل از وب سایت رسمی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، پژوهشگران در 
یک بررسی جدید، روشی را ارائه داده اند که می تواند متابولیسم گیاه را تغییر 
دهد. این روش که روی گیاه تنباکو آزمایش شــد، نشان داد که می تواند 
ترکیبات مضر شــیمیایی از جمله برخی از مواد سرطان زا را کاهش دهد. 
از یافته های این پژوهش می توان برای بهبود فواید محصوالت کشاورزی 
نیز استفاده کرد.»دی یو زی«)De-Yu Xie(، استاد زیست شناسی گیاهی 
و میکروبی »دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی«)NCSU( و از پژوهشگران 
این پروژه گفت: بســیاری از روش ها را می توان برای کاهش موفقیت آمیز 

.)Alkaloid(»ترکیبات شیمیایی ویژه موسوم به »آلکالوئید

وقوع سیل های ویرانگر با یک 
لغزش کوچک در مدار ماه!

 شارژ دستگاه های پوشیدنی 
با کمک انگشتان دست!

کاهش ترکیبات مضر تنباکو با 
روش جدید پژوهشگران

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

روبات پیتزاَپز در رستورانی در پاریس
 این روبات از صفر تا صد پخت برش و ارایه را انجام می دهد

جاده ای که برای هیوندای ولوستر به پایان رسید....
هفته پیش بود که هیوندای اخبار مهمی از دگرگونی سبد محصوالت خود در مدل سال ۲۰۲۲ اعالم کرد. این خودروساز کره ای گفته که 
کدام خودروها برای اولین بار تولید خواهند شد، کدام ها فیس لیفت شده و کدام ها بدون تغییر باقی خواهند ماند. البته همه خودروهای 
هیوندای وارد سال جدید نخواهند شد. کره ای ها اعالم کرده اند بخش اعظم اعضای خانواده ولوستر دیگر تولید نخواهند شد. این شرکت 
فقط ولوستر N را تولید خواهد کرد، خودرویی که نسبت به سال قبل تغییر نکرده است.البته این خبرها سورپرایز کننده نبوده اند. در ماه 
آوریل بود که خبری درباره سخت بودن یافتن ولوستر عادی در انبار نمایندگی های هیوندای منتشر شد. همچنین اعالم شد این شرکت 
در حال پرداخت مشوق ها به نمایندگی هاست تا ولوسترهای باقی مانده را به فروش برسانند که این دو خبر نشانه های پایان قریب الوقوع 
ولوستر بود. چند روز بعد بود که هیوندای اعالم کرد ولوستر در مدل ۲۰۲۲ تغییری نخواهد داشت و مدل های آن ساده تر خواهند شد 
 ،R-Spec ،۲.۰ که خب هم اکنون فهمیدیم سرنوشــت این خودرو چه خواهد بود.این برند در حال خاتمه عرضه مدل های ۲.۰، پریمیوم
توربو و اولتیمیت بوده و تنها ولوستر N باقی خواهد ماند. به این ترتیب هاچبک سه درب و نیم هیوندای مجهز به پیشرانه ۲ لیتری توربو 

با خروجی ۲۷۸ اسبی و گشتاور ۳۵۳ نیوتون متری خواهد بود. 

ارزشمندترین دختر ایران در کافا: 

می خواهم لژیونر شوم
محدثه ذلفی که یکی از فوتبالیســت های جوان ایران اســت می گوید یکی از اهدافی که دنبال می کند لژیونر شدن است و روزی به آن 
خواهد رسید.به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران در تورنمنت فوتبال آسیای مرکزی به نام کافا عنوان نایب قهرمانی 
را به دســت آورد. در پایان این مســابقات محدثه ذلفی به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد.  ذلفی در گفت وگو با ایسنا از عالقه 
خود به فوتبال صحبت کرد و گفت: از بچگی به فوتبال عالقه داشتم و آن را انتخاب کردم. ابتدا وارد مدرسه فوتبال سهیال کیانی شدم 
و نزدیک به هفت سال است که کارم را شروع کرده ام. سال اول در مسابقات کشوری شرکت کردم و از آنجا به تیم ملی دعوت شدم  و 
اکنون حدود  پنج ســال است که در رده های نوجوانان و جوانان تیم ملی توپ می زنم.  این بازیکن در مورد نایب قهرمانی در تورنمنت 
کافا گفت: مسابقات سطح خیلی خوبی داشت و ازبکستان رقیب اصلی ما بود. انتظار داشتیم چهار بازی انجام بدهیم اما به دلیل انصراف 
قرقیزستان برنامه های مان تغییر کرد. در دیدار اول مقابل افغانستان نتیجه خوبی گرفتیم و من دو گل زدم. اما متاسفانه مقابل ازبکستان 

شکست خوردیم. در آخرین مسابقه هم سه بر صفر تاجیکستان را شکست دادیم که من یک گل زدم.  

لعل عنابی ز کان تو ربدداهی ی هستی ز جان تو ربد
چون زیان پیراهی بندد سود را

می کند مذموم ره محمود را
زد رتا گاهن می سازد رتارد یم اندیشه اندا از عمل بی خسته و ما از کالمش خسته رت

انجمن از دور جامش خسته رت جوی ربقی نیست رد نیسان او
یک سراب رنگ و بو بستان او قت کار نیست حسن او را با صدا
رد یمش جز گوره تف دار نیست

پیشنهاد

چهره روز

آدمی
کتاب آدمــی با عنــوان فرعی یک تاریــخ نویدبخش 
Humankind – A Hopeful History اثــری خواندنــی و 

بحث برانگیــز از روتخر برخمان اســت. کتابی که در آن 
ایــده ای رادیکال مطرح می شــود. مفهومــی که برای 
سال ها نفی شده و رسانه های خبری درباره آن صحبتی 
نمی کنند. امــا این ایده رادیکال تقریباً توســط تمامی 
شاخه های علمی تایید شده است. ایده رادیکال نویسنده 
کتــاب این اســت: »اغلب افراد، در باطن، نســبتاً نیک 
هستند. قبل از شروع این کتاب مهم و خواندنی، جمله ای 
از آنتون چخوف آمده است که در نوع خود بی نظیر است. 
چخوف می گوید: »اگر به انســان نشان دهید چیست، 
بهتر می شود.« تالش روتخر برخمان نیز در کتاب تقریباً 
همین است. او می خواهد به انسان مدرن امروزی نشان دهد که هرچه در رسانه ها، آزمایشات دانشگاهی، 
صحبت های فیلسوفانی مانند ماکیاوللی، هابز و ریچارد داوکینز و یا حتی در بحث های روزمره می بینیم 
و می شــنویم، درباره سرشت شّر انسان است. و همین ممکن است از انسان موجودی شّر بسازد اما در 
واقع تقریباً همه انسان ها »خوب« هستند.نظریۀ معروفی وجود دارد که زیست شناس هلندی – فرنس 
ِد وال – دوست دارد آن را نظریۀ لفافه بنامد. بر اساس این نظریه، تمدن فقط لفافه ای نازک است که با 
کوچک ترین تلنگر فرومی پاشد. در واقع اگر به انسان به میزان درست فشار وارد کنیم قادر خواهد بود 
دســت به کارهای وحشتناکی بزند که شاید هیچ کس فکرش را هم نمی کند. بیشتر افراد این طور فکر 
می کنند که انسان متمدن با کوچک ترین تلنگر می تواند دچار فروپاشی شود و به نسخه اولیه خودش 
برگردد. کتاب ها و تحقیقات زیادی از جمله کتاب روانشناســی توده ها، کتاب ساالر مگس ها، آزمایش 
دستگاه شوک، آزمایش زیرزمین دانشگاه استنفورد و غیره هم این نظریه را اثبات می کنند. اما نویسنده 
در کتاب آدمی تالش می کند یک تاریخ نویدبخش ارائه دهد و در برابر نظریۀ لفافه بایستد. او قصد 
دارد چهره دیگری از انسان ارائه کند. چهره ای خوب که حتی در زمان فاجعه بهترین خصوصیات 
خودش را نشان می دهد. نویسنده می خواهد ثابت کند که ظاهر متمدن ما فقط یک پوسته نازک 

نیست. اما نباید موضوع را بیش از حد ساده نشان داد. برخمان در مقدمه کتاب می نویسد:
این کتاب موعظه ای دربارۀ نیکی ذاتی مردم نیست. مشخص است که ما فرشته نیستیم. موجوداتی 
پیچیده ایم، با وجهه ای نیک و وجهه ای نه چندان نیک. مســأله این است که به سراغ کدام وجهه 

می رویم. )کتاب آدمی – یک تاریخ نویدبخش اثر روتخر برخمان – صفحه ۲۷(

روتخر برخمان
 )Rutger Bregman( روتخر برخمان یا روتگر برگمــن
متولد ســال ۱۹۸۸ میالدی، تاریخ نگار و نویسنده ی 
هلندی اســت، که چهار کتاب را با موضوعات تاریخ، 
فلسفه و اقتصاد را به رشته ی تحریر درآورده است. یکی 
از این کتاب ها »آرمان شــهر برای واقع گرایان: چگونه 
می توانیم جهانی ایدئال بســازیم« به بیســت زبان 
ترجمه شده است، و نسخه ی هلندی آن پرفروش ترین 
کتاب این کشــور شــد. این کتاب جنبشی را برای 
تثبیت حداقل درآمد پدید آورد که به زودی به سرخط 
اخبار بین المللی رســید. کار او در واشــنگتن پست، 
گاردین و بی بی ســی مورد معرفی قرار گرفته اســت. 
گاردین او را »پسر شگفت انگیز هلندی ایده های نو« 
معرفی می کند، و تد او را »یکی از مهم ترین اندیش مندان جوان اروپایی« می داند. سخنرانی او در 
تِد، با عنوان فقر فقدان شخصیت نیست، فقدان پول نقد است، به عنوان یکی از ده سخن رانی برتر 

سال ۲۰۱۷ انتخاب شده است.

فرهنگ

رمان نوشــته »کوئنتیــن تارانتینــو« در صدر 
جدول پرفروش هــای نیویورک تایمز قرار گرفت.

به گزارش ایســنا، فهرست هفتگی پرفروش های 
نیویورک تایمز اعالم شــد و این بار رمان »روزی 
»کوئنتیــن  نوشــته  هالیــوود«  در  روزگاری 
تارانتینو« کارگردان مشــهور آمریکایی در صدر 
پرفروش تریــن کتاب هــا در بخــش رمان های 
چاپــی و الکترونیکی قرار گرفت.این کتاب که بر 
اســاس فیلمی با همین نام و به کارگردانی خود 
»تارنتینو« نوشته شده است نخستین رمان این 
کارگردان محســوب می شود.پیش تر اعالم شده 
بود این کتاب قرار نیســت دقیقا داستان فیلم را 
بازگــو کند بلکــه »تارانتینو« در این رمان زوایای بیشــتری از زندگی »ریک دالتون« و 
»کیلــف بوث« را روایــت می کند.همزمان با اعالم خبر همــکاری »تارانتینو« با »هارپر 
کالینز« برای انتشــار رمان »روزی روزگاری در هالیــوود«، خبر انعقاد قرارداد دیگر این 
کارگردان با این انتشارات برای چاپ یک کتاب غیرداستانی در رابطه با سینمای دهه ۷۰ 
نیز منتشر شد.رمان »روزی روزگاری در هالیوود« همچنین در جایگاه دوم پرفروش ترین 
آثار داســتانی آمازون قرار دارد. در جایگاه های بعدی فهرســت پرفروش ترین کتاب های 
بخش رمان هــای چاپی و الکترونیکی نیویورک تایمز به ترتیب رمان های »آخرین چیزی 
که آن مرد به من گفت« نوشته »لورا دیو، »خیزش مالیبو« اثر »تیلور جنکینز«، »دختر 
رئیس جمهور« نوشــته »بیل کلینتون« و »جیمز پترسون« و »جایی که خرچنگ ها آواز 

می خوانند« اثر »دلیا اوئنز« قرار دارند.

رمان »تارانتینو« پرفروش شد
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