
۱۹۵ فوتی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، متاســفانه در شبانه روز 
گذشــته ۱۹۵ بیمار مبتال به کووید در کشور جان خود را از دست 
دادند. همچنین طی ۲۴ ســاعت گذشــته رکورد تزریق واکسن در 

کشور شکسته شد و به ۳۰۴ هزار و ۶۶۴ تزریق در یک روز رسید.
به گزارش ایسنا، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشــت، تا کنون ۶ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۲۴۴ نفر ُدز اول واکسن 
کرونا و دو میلیون و ۲۶۸ هزار و ۸۲۶ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده 
اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۸ میلیون و ۴۴۸ 
هزار و ۷۰ ُدز رســید.تا دیرو ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۲۲ هزار و ۱۸۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شــد که دو هزار و ۱۲ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۵۲۳ هزار و ۲۶۳ 
نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹۵ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۸۷ هزار و ۱۶۱ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون سه میلیون و ۱۳۵ 
هــزار و ۶۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص 
شده اند.چهار هزار و ۳۰۶ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش 
های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون 
۲۵ میلیون و ۴۴ هزار و ۹۸۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 
انجام شده اســت.در حال حاضر ۱۶۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، 
۱۶۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۱۳ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

سهام عدالت ارزان شد
باشــگاه خبرنگاران جوان نوشت: وضعیت شرکت های بورسی سهام 
عدالت و نوســان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
دیروز یکشنبه )۲۷ تیر ماه( شاخص کل بورس با افت بیش از هشت 
هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۳۰۲ هزار واحدی قرار گرفت.در 
پایان معامالت امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز 
گذشــته، ۱.۲ درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و 
یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار 
تومان و ۲۲ میلیون و ۹ هزار تومان رســید. با احتساب این موضوع، 
ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به 

۷ میلیون و ۸ هزار تومان رسیده است.
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وزیر کشــور گفت: با توجه به تعطیلی ســه روز آخر هفته ما به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داده ایم که بتوانیم دو یا سه روز دیگر را از ستاد مجوز بگیریم و یک 
تعطیلی در تهران و کرج داشته باشیم .به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان جلسه قرارگاه ستاد مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران گفت: با توجه 
به روند بیماری و در خصوص چگونگی  مدیریت آن در جلسه دیروز وزارت بهداشت ابراز نگرانی کرد که این ابراز نگرانی بیشتر در حوزه سرعت باالی انتشار این 
بیماری در خیز پنجم است که پیشنهاد شد با کمک مردم اقدامات موثری در دستور کار قرار گیرد. همچنین از سوی دیگر میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی 

در کشور از حدود ۷۷ درصد به حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده که این موضوع نگران کننده است....
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افتا ۱۰ روز پس از حمله اعالم کرد؛
 دالیل حمالت سایبری اخیر 

و اقدامات هکرها
راه و راه آهــن، مرکز مدیریت افتا در اطالعیه ای ســاده انگاری و کم 
توجهی به هشــدارهای امنیتی را عامل اصلی بروز این حمالت عنوان 
کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتای 
ریاست جمهوری، کم توجهی به الزامات امنیتی ابالغ شده از قبیل طرح 
امن سازی زیرساخت های حیاتی در قبال حمالت سایبری و هشدارهای 
مرکز مدیریت راهبردی افتا، علت اصلی بروز حمالت ســایبری جمعه 
و شنبه گذشته به وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن بوده است.

طبق اعالم کارشناســان مرکز مدیریت راهبردی افتا، عملکرد ضعیف 
برخی دســتگاه های دارای زیرســاخت های حیاتی در اجرای الزامات 
امنیتی ابالغ شــده و کم توجهی به هشــدارهای افتا، آنها را در برابر 
حمالت ســایبری، کم دفاع و یا سیستم امنیت سایبری آنان را سست 
می کند و دو حمله اخیر نیز از این قاعده مســتثنی نبوده اســت.این 
بی توجهی ها موجب شده است تا برخی سازمانها، اینترنت و اینترانت 
را همچنان با هم و در یک سیســتم استفاده کنند؛ بر دسترسی های 
از راه دور خود کنترل مناســبی نداشته باشــند و آسیب پذیری های 
اعالم شده را به موقع به روزرسانی نکنند.نتایج بررسی های کارشناسان 
امنیت سایبری افتا نشان می دهد که مهاجمان توانسته اند به برخی از 
مدیریت سیستم ها، دسترسی یافته و موجب اختالل در عملکرد عادی 
آنها شوند.نفوذ به سامانه های وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن، 
حداقل یک ماه قبل از مشــخص شدن حمله سایبری، رخ داده است و 
مهاجمان از هفته دوم تیرماه برنامه حمله ســایبری و ابزارهای خود را 
کاماًل آماده کرده بودند و اطالعات خارج شده از اعالمیه حمله سایبری، 
گواه آن است که هکران آن را حدود ۷ روز قبل از حادثه سایبری آماده 
کرده اند.بر اســاس نظر کارشناســان افتا، مهاجمان سایبری در هر دو 
حمله سایبری، تنظیمات لود شدن سیستم ها و کلمات عبور کاربران 
را یــا حذف و یا تغییر داده بودند، سیســتم قربانی را قفل، برای خود 
دسترسی مدیر سیســتم )Admin( ایجاد و حالت بازیابی را در برخی 
سیستم ها غیرفعال کرده بودند.بررسی کارشناسان امنیت سایبری افتا 
نشــان می دهد که به دلیل زمان بر بودن تخریب دیتاها، مهاجمان به 
تخریب برخی از ســاختارهای دیتا بسنده کرده اند.مهاجم یا مهاجمان 
ســایبری در صورتی که در حمله سایبری خود، کنترل سیستم را به 
دست گیرند، همه زیرســاخت های IP را تخریب می کنند و بیشترین 
ضربــه را وارد می کنند که خوشــبختانه در حمــالت اخیر به دالیل 
مختلف از جمله منفک بودن ســرور اصلی این اتفاق نیفتاده اســت و 
سرورهای فرعی خســارت دیده، سریع جایگزین شدند.رعایت نکردن 
مسائل امنیتی در دورکاری ها، سیستم های ناقص، سهل انگاری پرسنل 
فاوا در نگهداری رمزهای عبور تجهیزات، به روز نکردن ضدویروس ها، 
ســرمایه گذاری ناکافی بــرای افزایش امنیت ســایبری و پیکربندی 
نامناســب از دیگر دالیل بروز این دو حادثه سایبری بوده است.مهاجم 
یا مهاجمان سایبری از آسیب پذیری های خطرناکی که در سیستم های 
عامل ویندوز کشــف و از طریق مرکز افتا به دســتگاه های دارای زیر 
ساخت حیاتی کشور برای ترمیم آنها در کوتاه ترین زمان، اطالع رسانی 
دقیق شــده بود، در برخــی فرآیند نفوذ، بهره بــرداری کرده اند.تغییر 
امتیازات و دسترســی های موجود در سیســتم و ارتباط با سرور از راه 
دور از دیگر اقدامات مهاجمان ســایبری به سیســتم های وزارت راه و 

شهرسازی و شرکت راه آهن بوده است.

واشــنگتن در حالی بعد از پایان دور ششم مذاکرات وین از آمادگی برای 
بازگشــت به مذاکرات سخن می گوید و مدعی شده طرف ایرانی خواستار 
زمان بیش تری به خاطر تغییر دولت در کشــور است که عملکردشان در 
تضاد کامل با مواضع شــان است.به گزارش فارس، مذاکرات وین به منظور 
احیای برجام از فروردین ماه امســال )۱۴۰۰( کلید خورد و تاکنون ۶ دور 
آن برگزار شــده است. ششمین دور مذاکرات وین به منظور احیای برجام 
به مدت ۹ روز )از ۲۲ خرداد ماه( با برگزاری نشســت کمیسیون مشترک 
برجام در روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه و دو روز بعد از برگزاری سیزدهمین 
دور انتخابات ریاســت جمهوری در ایران در شهر وین اتریش پایان یافت 
و »ســید عباس عراقچی« معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیأت ایرانی 
شــرکت کننده در مذاکرات در این باره بیان این که مالک ما رســیدن به 
یک توافق خوب اســت، درباره روند مذاکــرات گفت: به اواخر کار نزدیک 
شــدیم، ولی مسیر باقی مانده ساده نخواهد بود.پس از آن شاهد اظهاراتی 
از ســوی مقامات آمریکایی درباره دور هفتم مذاکرات بوده ایم از جمله در 
دو هفته اخیر دولتمردان این کشور در اظهاراتی متعدد بارها گفته اند که 
برای دور جدید مذاکرات آماده اند و توپ را در زمین ایران انداختند.پس از 
برگزاری دور ششم مذاکرات وین به منظور احیای برجام، شاهد اظهاراتی 
مداخله جویانه از ســوی دو عضو اروپایی ایــن توافق بودیم و وزیر خارجه 
آمریکا هم توپ را در زمین ایران انداخت و گفت تهران باید تصمیم بگیرد 
که آیا آماده بازگشت به تعهداتش هست یا خیر. دوشنبه ۲۱ تیر ماه بیست 
و دومین و آخرین گزارش برجامی وزارت امور خارجه از سوی محمدجواد 
ظریف به کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تحویل داده 
شــد. ظریف در نامه ای خطاب به رئیس کمیسیون نوشت: این مذاکرات 
در آخرین هفته های کاری دولت دوازدهم به چارچوب یک توافق محتمل 
برای رفع تحریم های غیرقانونی ایالت متحده آمریکا نزدیک شده و امیدوارم 
آن چه تاکنون امکان تحقق آن فراهم شده و در بخش سیزدهم این گزارش  
آمده اســت، در ابتدای دولت سیزدهم، به یاری خداوند منان و با هدایت 
مقــام معظم رهبری )مدظله العالی(، مدیریــت رئیس جمهور منتخب و 
حمایت مجلس شــورای اسالمی با دستیابی به تمامی حقوق ملت بزرگ 

ایران تکمیل شود و موجب خرسندی و رضایت مردم عزیز ایران شود. 
در بخشــی از این گزارش به ۶ دور مذاکره انجام شده در وین اشاره شده 
و آمده اســت: مذاکرات وین با کشــورهای ۱+۴ و از طریق آنان با آمریکا، 
صورت گرفته است. مذاکرات غیرمستقیم سختی ها و محدودیت های خود 
را دارد: زمانبر اســت، و به ســادگی در معرض سوءتفاهم قرار می گیرد. با 
این حال با توجه به سیاســت اصولی کشور مبنی بر عدم مذاکره مستقیم 
با آمریکا، تالش شد با استفاده از مذاکرات مستمر و طوالنی با بقیه اعضای 
برجام و تبادل مرتب متون کتبی، حتی االمکان راه هرگونه سوءتفاهم و یا 

سوءاستفاده بسته شود.

 وزن موضوعات حل شدن خیلی بیشتر از حل نشده است
»سعید خطیب زاده« ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز دوشنبه ۲۱ تیر 
مــاه در اظهاراتی دربــاره مذاکرات وین گفت: با توجه به پیشــرفت های 
حاصلــه می توان این ارزیابی را ارائه کرد که به پایان مذاکرات وین نزدیک 
شــده ایم. برخی موضوعات حل  نشــده کماکان باقی است، ولی آنچه که 
اهمیت دارد این است که وزن موضوعات حل  شده خیلی بیشتر از مسائل 
حل  نشــده است. ما مسیر زیادی را تاکنون طی کرده ایم، اما این راه باقی 
مانده از مســیر، مسیر ســاده ای نخواهد بود. امیدواریم طرف های مقابل 
بتوانند تصمیمات خــود را اتخاذ کنند، در این صورت ما نیز می توانیم به 
توافقی دســت یابیم که مطلوب همگان خواهد شــد.وی بار دیگر بر عدم 
تغییــر مواضع ایران در این خصوص تأکید کرد و در خصوص پیش بینی 
زمان دستیابی به توافق نیز گفت: به طور حتم برای دولت های دوازدهم و 

سیزدهم آنچه اهمیت دارد دستیابی به منافع عالیه مردم است و زمان در 
اینجا اهمیت ثانوی دارد. بدیهی اســت هرچه این مهم، سریع تر به نتیجه 
برسد آثار رفع تحریم ها زودتر در کشور نمایان می شود. سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایــران ۱۳ تیر ماه )+( نیز در اظهاراتی با بیان اینکه عجله ای 
برای توافق نداریم، اما اجازه فرسایشــی و طوالنی شــدن مذاکرات را نیز 
نخواهیم داد، گفت: در صورت دست یابی به توافق، دولت آقای رئیسی نیز 

به آن وفادار خواهد بود.

 واشنگتن: آماده بازگشت به دور هفتم هستیم
شــامگاه همان روز نیز »ند پرایس« ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
نشســت خبری اعالم کرد که این کشــور آماده بازگشــت به دور هفتم 
مذاکرات وین اســت و ضرب االجلی برای بازگشــت به این دور مذاکرات 
تعیین نمی کند.ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شــد تنها تهران 
می تواند بگوید که این مذاکرات چه زمانی از سر گرفته خواهند شد و افزود: 
»در خصوص این گفت وگوها ضرب االجلی تعیین نمی کنیم، اما با گذشت 
زمان، پیشرفت های هســته ای ایران، روی دیدگاهمان درباره بازگشت به 
برجام، اثر خواهد گذاشت.« پرایس همچنین گفت که واشنگتن در حال 
انجام مذاکرات غیرمستقیم، اما فعالی با ایران در خصوص مبادله زندانیان 
اســت و این مذاکرات جدا از مذاکرات درباره احیای برجام بوده و آمریکا 
به دنبال آزادی شهروندان خود در ایران در سریع ترین زمان ممکن است.

»جنیفر ســاکی« سخنگوی کاخ ســفید )+( هم در نشست خبری شامگاه 
چهارشــنبه ۲۳ تیر ماه تصریح کرد که دولت »جو بایدن« علی رغم متهم 
کردن ایران به تالش بــرای »آدم ربایی« مایل به ادامه گفت وگوها با تهران 
بر سر مسائل هسته ای است. جن ساکی در ادامه گفت: »همزمان، ما انجام 
مذاکرات جاری )مذاکرات وین( را در راســتای منافع آمریکا می دانیم، زیرا 
می توانیم دید بازتری درباره حرکت ایران به ســمت سالح هسته ای داشته 
باشــیم. به همین دلیل، ما این گفت وگوها و مســیر دیپلماسی را که فکر 
می کنیم سازنده اســت و در راستای منافعمان است را ادامه خواهیم داد.« 
ســخنگوی کاخ ســفید ۱۱ تیر ماه نیز در اظهاراتی با اشاره به چالش های 
موجود برای رســیدن به توافق بر ســر برجام یادآوری کرد طرف ها پیشتر 
نیز در موقعیت مشــابه قرار گرفته اند.از سوی دیگر »رابرت مالی« نماینده 
آمریکا در امور ایران هم در مصاحبه ای اعالم کرد که واشــنگتن آماده است 
هرگاه ایران به مذاکرات وین بازگشت، به این گفت وگوها بازگردد.در همین 
خصوص نیز اظهاراتی از سوی کریس مورفی مطرح شد. »کریس مورفی«، 
نماینده دموکرات مجلس سنا هم عصر پنجشنبه ۲۴ تیر ماه گفته که تنها 
راه آمریکا در قبال ایران، بازگشت به توافق هسته ای برجام است.این اظهارات 
در حالی مطرح شــد که سران مجلس ســنای آمریکا جلسه ای محرمانه با 
»آنتونی بلینکن«، وزیر خارجه این کشــور درباره وضعیت مذاکرات برجام 
برگزار کردند و »رابرت منندز«، ســناتور ارشد آمریکایی بعد از این دیدار به 
خبرنگاران گفت که بازگشت آمریکا به برجام به زودی اتفاق نخواهد افتاد. 

 آمریکا: همچنان در تالش برای بازگشت دوجانبه به برجام هستیم
 ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین شــامگاه جمعه ۲۵ تیر ماه 
مدعی شد که واشنگتن همچنان در تالش برای بازگشت دوجانبه به توافق 
هسته ای با ایران است و گفت اگر واشنگتن توانست که به توافق هسته ای 
بازگردد، از آن برای تعامل با موضوعات نگران کننده در مورد ایران استفاده 
خواهد کرد.»ســید عباس عراقچی« معاون سیاســی وزیر امور خارجه و 
رئیس هیأت ایرانی در مذاکرات احیای برجام در وین هم شــنبه شب ۲۶ 
تیر ماه در یک رشــته توئیت نوشت: ما در دوران انتقالی به سر می بریم و 

یک انتقال دموکراتیک قدرت در تهران در حال انجام است. 
ادامه در صفحه دوم

بانک مرکزی اعالم کرد:

تراز حساب جاری ایران ۷۰۹ میلیون دالر منفی شد
بازار خودرو؛ همچنان صعودی

رشد 7 میلیون تومانی قیمت 
برخی خودروها

خطر افزایش 30 درصدی هزینه ساخت مسکن

سیمان فله ۳۰۰ درصد گران شد

با وجود تعطیلی بنگاه های معامله خودرو در شــرایط کرونایی، قیمت ها در بازار همچنان روندی صعودی 
دارد و این افزایش قیمت در مورد برخی خودروها نسبت به هفته گذشته تا ۸ میلیون تومان نیز می رسد.به 
گزارش فارس، با وجود ثبات نسبی نرخ ارز، بازار خودرو این روزها همچنان شاهد نوساناتی است، به طوری 
 LX که در برخی خودروها رشد قیمت ۷ تا ۸ میلیون تومانی را نیز شاهد هستیم.در بازار هر دستگاه سمند
مدل ۱۴۰۰ با رشد ۳ میلیون تومانی نسبت به روزهای آغازین هفته پیش، معادل ۲۱۳ میلیون تومان، پژو 

۴۰۵ مدل جی ال ایکس با رشد....

۴۰ درصد بیکاران کشور، فارغ التحصیل 
دانشگاهی هستند

وزیر راه و شهرسازی:

سهمیه مسکن خبرنگاران به زودی اعالم می شود
.به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرســازی، وزیر راه و شهرســازی در آیین بهره برداری از پروژه های 
راه و شهرســازی استان تهران در شهرستان مالرد در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح پروژه های 
روبنایی و فرهنگی گفت: فرهنگسراهایی که امروز افتتاح شد، به مردم عزیز هدیه می شود. البته این 
فرهنگســراها  باید توسط دســتگاه مربوطه برای بهره برداری تجهیز شود.وی ادامه داد: ما در بحث 
مسکن مهر صفادشت رویکردی اتخاذ کردیم که کاستی های مسکن مهر جبران شود. اکنون در جوار 
این واحدها فضای سبز، فضای تجاری، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، آسفالت معابر و هر آن 
چیزی که نبود آن مردم را آزار می داد و مردم را دچار مشکل کرده بود، احداث شده است.اسالمی 
افزود: امروز با توجه به قرارداد مشارکتی که اداره کل راه و شهرسازی تهران با شهرداری منعقد کرده 
بود، بخشی از این پروژه ها افتتاح شد که برای مردم اثربخشی قابل مالحظه ای خواهد داشت. تعدادی 
پروژه دیگر نیز امروز کلنگ زنی شــد که شــامل حداقل ۴ مدرسه، خانه بهداشت و موارد مرتبط با 
بخش های روبنایی دیگر که نیاز این مناطق اســت، می شود.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این 
سیاست و این رویکرد در همه کشور دنبال می شود،گفت: امیدوار هستیم پیمانکاران هرچه سریعتر 
عملیات اجرایی این پروژه ها را آغاز کنند و ما شاهد باشیم که این موارد در زمان بندی خود احداث 
شوند.وی ادامه داد: هفته گذشته و با حضور رییس جمهور، حدودا بیش از ۷۰۰ پروژه روبنایی را در 
سطح کشور فقط در شهرهای جدید افتتاح کردیم. افتتاح های هفته گذشته شامل شهرهای جدید 
و ســایر شهرها و بافت های فرسوده می شد. این تعداد پروژه بی سابقه است که شامل مدرسه، خانه 
بهداشت، کالنتری، پارک، فضای سبز، فضای تجاری، فرهنگسرا، سرای محله و هرآنچه برای زندگی 
مردم  و برای بهره مندی از چرخه کامل زندگی الزم است. می شد. امروز نیز شاهد تکمیل و افتتاح 
۴۰۰ پروژه دیگر در سراسر کشــور بودیم.اسالمی درباره مسکن خبرنگاران نیز گفت: با وزیر ارشاد 
تفاهم نامه تنظیم کرده ایم و خیلی هم پیگیری شد که طبق چهارچوب تعریف شده اصحاب فرهنگ 
و هنر و رســانه صاحب خانه شــوند. هم اکنون مقدمات کار فراهم است و به زودی سهمیه ای را در 

قالب طرح اقدام ملی مسکن برای اصحاب رسانه ای که ثبت نام شده هستند، اعالم خواهیم کرد.

 واشنگتن به جای تصمیم گیری،
 توپ را در زمین ایران می اندازد!
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در نامه به معاون وزیر صمت اعالم شد؛
 ۴ پیشنهاد بورس کاال برای کاهش التهاب 

بازار سیمان و فوالد
مدیرعامل بورس کاال در نامه ای به معاون وزارت صمت، به اثرات قطعی برق صنایع سیمان و فوالد بر بازار 
این محصوالت و عرضه ها در بورس اشاره کرد و گفت: عرضه فوالد و سیمان در بورس به یک سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کاال، حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران در نامه ای 
به اسداله کشاورز، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأثیرات قطعی برق 
صنایع ســیمان و فوالد بر بازار این محصوالت و عرضه ها در بورس اشاره و پیشنهاداتی را به منظور بهبود 
اوضاع مطرح کرد.در نامه مدیرعامل بورس کاالی ایران به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت آمده اســت: به دلیل اجرای برنامه های وزارت نیرو در خصوص قطع یا ایجاد محدودیت در 
برق مورد نیاز صنایع فوالد و سیمان، تولید شرکت های فعال در این دو صنعت به شدت کاهش یافته و به 
تبع آن عرضه محصوالت فوالدی و ســیمانی در بورس کاال به کمتر از یک سوم حالت عادی رسیده است 
و این کاهش عرضه سبب بروز التهابات جدی در بازار این محصول شده است.وی اعالم کرد: یکی دیگر از 
دالیل ایجاد التهاب در بازار سیمان، دوگانگی در فروش محصوالت است به نحوی که بخش قابل توجهی از 
تولیدکنندگان کماکان محصوالت خود را با قیمت های مصوب درب کارخانه می فروشند که به دلیل شکاف 
قیمت قابل توجه بین قیمت درب کارخانه و قیمت کف بازار، سود هنگفتی نصیب خریداران می شود.به گفته 
سلطانی نژاد، از طرف دیگر دوگانگی کانال فروش باعث شده است بخش اندکی از فروش صنعت )تقریباً ۲۰ 
درصد( از طریق بورس انجام شود و به دلیل این عرضه اندک، رقابت شدیدی در بازار شکل بگیرد؛ در حالی 

که در صورت عرضه کامل محصول در یک بازار امکان کشف قیمت منصفانه و منطقی فراهم خواهد شد.
در این نامه آمده اســت که با توجه به موارد فوق پیشــنهادات ذیل جهت مدیریت بازار ســیمان و کاهش 

التهابات ارائه می گردد:
۱- پیگیری تأمین برق صنایع فوالد و سیمان به ویژه سیمان حداقل تا سطح ۵۰ درصد و افزایش تولید

۲- اعالم ممنوعیت فروش خارج از بورس جهت کشف قیمت منصفانه
۳- تجمیع عرضه ها و انجام عرضه هر دو هفته یکبار

۴- عرضه ســلف سیمان )با موعد تحویل بیش از یک ماه( جهت اطمینان بخشی به پیمانکاران پروژه ها و 
خریداران در تأمین نیاز آتی ایشــان که این امر نیازمند اطمینان از تأمین برق در موعد سررســید تحویل 

خواهد بود.
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وزیر کشور اعالم کردگزیده خبر

پیشنهاد ۳ روز تعطیلی اضافه برای تهران و کرج
وزیر کشــور گفت: با توجه به تعطیلی سه روز آخر هفته ما به 
ستاد ملی کرونا پیشنهاد داده ایم که بتوانیم دو یا سه روز دیگر 
را از ستاد مجوز بگیریم و یک تعطیلی در تهران و کرج داشته 
باشــیم .به گزارش ایســنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان 
جلســه قرارگاه ستاد مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران گفت: 
با توجه به روند بیمــاری و در خصوص چگونگی  مدیریت آن 
در جلســه دیروز وزارت بهداشت ابراز نگرانی کرد که این ابراز 
نگرانی بیشتر در حوزه سرعت باالی انتشار این بیماری در خیز 
پنجم است که پیشنهاد شد با کمک مردم اقدامات موثری در 
دستور کار قرار گیرد. همچنین از سوی دیگر میانگین رعایت 
پروتکلهای بهداشتی در کشور از حدود 77 درصد به حدود 50 
درصد کاهش پیدا کرده که این موضوع نگران کننده است و در 
جلسه امروز تصمیماتی در خصوص تقویت رعایت پروتکلهای 
بهداشتی در کشور اتخاذ شد.وی افزود: مقرر شد تصمیماتی که 
در جلســه ستاد ملی اتخاذ شده است در  جلسه امروز قرارگاه 
تکمیل و همه افراد مســئول در همه حوزه ها اعم از اصناف و 
فرمانداری و ... جلســات فوق العاده ای را در همه اســتان ها 
برگزار  و کارگروه هایی برای برخورد با تخلفات تشکیل دهند.
وزیر کشــور در بخش دیگری از صحبتهــای خود به موضوع 
تعطیلی های پایان هفته جاری اشاره و افزود: پیشنهادی مطرح 
شــده به ستاد ملی که با تعطیلی دو یا سه روزه موافقت کنند 
که به تعطیالت این هفته اضافه شــود تا بــرای تهران و کرج 
این تعطیالت را داشته باشیم البته این موضوع منوط به مجوز 
ستاد ملی مقابله با کرونا است که در صورت تحقق شاید بتواند 
کمکی به روند کنترل بیماری داشــته باشــد.وی تاکید کرد: 
دستورالعملهای شیوع کرونا ویروس صادر و برای همه شهرهای 

قرمز ابالغ شده به این ترتیب سفر در این شهرها ممنوع است 
و عالوه بر جرایم دســتور العمل ها هر کجا که با سفر مواجهه 
باشــیم ضمن عرض معذرت از خانواده ها، نیروی انتظامی آنها 
را عودت خواهد داد. بی تردید الزم است در این مقطع نظارت 
های ســختگیرانه تری داشته باشیم لذا از همین جا تذکر می 

دهیم که مســافرت ها انجام نشــود.وی ادامه داد: مهمترین و 
موثرترین راه مقابله با کرونا رعایت پروتکلها و واکسن است ما 
برای تزریق دو ُدز واکســن برای سنین باالی 60 سال واکسن 
به حد کافی تامین کردیم به شکلی که در روز گذشته بیش از 
300 هزار نفر واکسن برایشان تزریق شده و امیدواریم با قولی 

که وزارت بهداشت داده که در بیش از 800 مرکز تزریق واکسن 
در سراسر کشور صورت می گیرد این امر هر چه زودتر محقق 
شــود.به گفته رحمانی فضلی، به شکلی که در مناطق حساس 
برای باالی 50 ســال واکسن تزریق خواهد شد و پس از آن به 
ســراغ گروه های پرخطر و پر ریسک خواهند  رفت که ظرف 
یک ماه می توان واکســن آنها را تزریق کرد به این ترتیب می 
تــوان گام موثری در جلوگیری از ابتال برداریم. البته دو درصد 
از مــردم به خاطر نگرانی و دغدغــه بدون رعایت وقت تنظیم 
شده به مراکز تزریق واکسن مراجعه می کنند که موجب ایجاد 
صف و سختی می شود و امکان ابتال را باال می برد. لذا از همه 
شــهروندان درخواست می کنیم که بدون نوبت مراجعه نکنند 
چرا که فاصله مراجعه بدون نوبت و با نوبت حداکثر یک هفته 
اســت لذا الزم اســت که این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: باید از همه اصنافی که در این مدت 
همکاری داشتند و صبور بوده اند و در این ایام خسارت دیده اند 
عذرخواهی کنیم اما باید همه به این نکته توجه داشته باشیم 
که تصمیمات در جهت منفعت سالمت مردم بوده است البته 
این موضوع مختص به کشــور ما نیست و درهمه دنیا چنین 
موضوعی مطرح بوده اســت.وی به اعیاد پیش رو و همچنین 
ماه محرم اشــاره کرد و افزود: اعیاد غدیر پیش رو است و پس 
از آن نیز محرم را داریم لذا در این جلســه مطرح شــد تا همه 
پروتکلهای سال قبل را امسال نیز مراعات کنیم و قطعا همه باید 
تابع قانون باشــیم بی تردید مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
همانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و همه باید قانون 
را رعایت کنیم در کنار این موضوع ظرفیتهای مناسب اطمینان 

بخشی نیز برای عزاداری ها فراهم خواهیم کرد.

 دیدار فیروزآبادی و رستمی
 با رئیس جمهور منتخب

دبیر شــورای عالی فضای مجــازی و رئیس نهــاد نمایندگی رهبری در 
دانشــگاه ها با رئیــس جمهور منتخب دیــدار و گفتگــو کرد.به گزارش 
خبرگــزاری مهر، در ادامه دیدارهای مقامــات دولتی و کارگزاران نظام با 
حجت االسالم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب، ابوالحسن فیروزآبادی 
دبیر شورای عالی فضای مجازی و حجت االسالم مصطفی رستمی رئیس 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها دیروز یکشنبه با حضور 
در دفتر رئیس جمهور منتخب، با ســید ابراهیم رئیسی دیدار کردند.دبیر 
شورای عالی فضای مجازی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها در این دیدارها با تبریک موفقیت رئیسی در انتخابات و آرزوی 
توفیق برای وی و دولت سیزدهم، گزارشی از آخرین فعالیت ها و اقدامات 

دستگاه متبوع خود ارائه کردند.

قالیباف:
 لزوم آمار دقیق درباره تزریق واکسن

رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: مشکل خاموشــی ها تا حدی در 
کوتاه مدت کاهش یافته اســت البته نظارت بر اســتمرار این فعالیت ها تا 
آخرین روز فعالیت دولت مســتقر، ضروری و خواسته بحق مردم است.به 
گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنی دیروز )یکشــنبه 27 تیر( قوه مقننه و در نطق پیش از دستور خود 
ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت امام محمد باقر)ع( گفت: در دو 
هفته گذشته و با تعطیلی جلســات صحن علنی که عموم نمایندگان به 
پیگیری مشکالت مردم ایران در حوزه های انتخابیه مبادرت می ورزیدند، 
اقدامات مهمی در مجلس برای حل مشکالت مردم صورت گرفت.وی در 
تشــریح اقدامات صورت گرفته در دو هفته گذشته، ادامه داد: قطعی های 
مکرر و بدون برنامه برق در هفته های گذشــته ادامه پیدا کرد و عالوه بر 
آنکه جریان زندگی مردم را دچار اختالل جدی کرد، باعث شد بسیاری از 
کسب وکارها نیز در تمام سطوح با مشکالت جدی و بعضاً ضرر و زیان های 
هنگفت مواجه شوند.نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه مجلس شورای 
اسالمی با محوریت کمیسیون انرژی موضوع خاموشی ها را پیگیری کرد، 
افزود: به واســطه برخی اقدامات فوری و البته اهتمام مسئوالن اجرایی در 
این زمینه، مشــکل خاموشی ها تا حدی در کوتاه مدت کاهش یافته است 
البته نظارت بر استمرار این فعالیت ها تا آخرین روز فعالیت دولت مستقر، 
ضروری و خواسته بحق مردم است.قالیباف با تأکید بر اینکه هرچند بحران 
برق با برخی اقدامات فوری در کوتاه مدت مدیریت شــده اســت ولی این 
راضی شدن به تسکین مقطعی، خالف دوراندیشی است، عنوان کرد: باید 
به طور ویژه برای حل ریشه ای مشکل کمبود عرضه برق به خصوص بحث 
رانت خواری و داللی انرژی تدابیر ویژه ای اندیشــیده شــود.وی با اشاره به 
افزایش شیوع کرونا در هفته های اخیر، گفت: مدیریت کرونا و به خصوص 
برنامه ریزی دقیق و شــفاف برای واکسیناسیون گروه های سنی و شغلی 
مختلف بسیار مهم است. شــیوع پیک پنجم کرونا به خصوص در جنوب 
و جنوب شرق کشــور عالوه بر زحمات مضاعفی که بر دوش کادر درمان 
گذاشت، ســختی های فراوانی برای مردم به وجود آورد.نماینده تهران در 
مجلس ابراز کرد: رواج، افزایش قدرت انتقال و تشدید عوارض این ویروس، 
لزوم تسریع در واکسیناسیون را بیش از گذشته مطرح کرده است. اعضای 
کمیسیون بهداشــت و درمان اقدامات مهمی برای ایفای وظیفه نظارتی 
مجلس در مدیریت موج جدید شــیوع کرونا و پیگیری روند تولید، توزیع 
و تزریق واکســن های داخلــی به عمل آوردند و با محوریت کمیســیون 
بهداشــت و اهتمام مســئوالن اجرایی، اقدامات مؤثری برای برگرداندن 
نظم و آرامش به مراکز تزریق واکســن انجام شده است تا از کرامت مردم 
ایران حفاظت و حراســت شود.رئیس مجلس تصریح کرد: خوشبختانه در 
روزهای اخیر شــاهد بهبود روند واکسیناســیون به خصوص افزایش نظم 
مراکز تزریق واکســن بوده ایم و امیدواریم این وضعیت تداوم و بهبود یابد.

قالیباف اضافه کرد: مســئوالن اجرایی باید در هر سطحی به صورت شفاف 
درباره روند واردات، تولید و تزریق واکســن، آمار و اطالعات دقیق به مردم 
ارائــه کنند و از ارائه هر گونه آمار و اخبــار غیرقطعی یا اطالعات برآمده  
از حدس های غیردقیق بپرهیزند تا مردم به اشــتباه نیفتند.وی با اشــاره 
به بحران کمبود آب در خوزســتان، گفت: گالیه های بحق مردم اســتان 
خوزستان موضوع دیگری بود که برای رسیدگی به آن، رئیس کمیسیون 
انرژی مأموریت یافت با نظارت میدانی از نزدیک ابعاد مســئله را بررسی 
و موضــوع را پیگیری کند.نماینده تهران در مجلــس ادامه داد: با همت 
نمایندگان اســتان خوزستان و اعضای کمیسیون انرژی، موضوعاتی مثل 
افزایش ظرفیت خروجی سد کرخه و دز، تأمین آب پایین دست در دشت 
آزادگان، مشــکالت دامداران و کشاورزان، تأمین مالی فعالیت های مرتبط 
با تأمین آب شــرب، تأمین آب مورد نیاز برای دام و پرداخت خسارت های 
کشاورزان که پیش از این مورد تصویب قرار گرفته بود، مهم ترین اقدامات 
نظارتی مجلس بود که مورد بررســی و پیگیری قرار گرفت.رئیس مجلس 
شــورای اســالمی در بخش دیگری از اظهارات خود، گفت: هدف مجلس 
این است که برنامه هفتم توسعه، برنامه ای دقیق، عملیاتی و قابل ارزیابی 
باشد. با تالش های صورت گرفته ان شاءاهلل برنامه هفتم، برنامه ای متفاوت از 
برنامه های قبلی خواهد بود و نقش مؤثری در هدایت مجموعه دستگاه های 
نظارتی، سیاست گذار و اجرایی برای توسعه همه جانبه و پایدار ایران عزیز 
خواهد داشــت.قالیباف اضافه کرد: اقدامات مهم دیگری همچون بررسی 
الیحه مهم و ضروری رتبه بنــدی معلمان، پیگیری روند توزیع نهاده های 
دامی دپوشــده، نظارت میدانی از استان ها، بررسی موانع و ایرادات قانون 
حمایت از معلوالن، بررسی وضعیت اجرای سامانه امالک و اسکان از سوی 
نماینــدگان در دو هفته اخیر انجام شــد.وی تأکید کرد: ضروری می دانم 
بر موضوع مهم لزوم پیگیری وظایف دولت مســتقر تا آخرین روز استقرار 
تأکیــد و اعالم نمایم انتظار می رود دولت و مســئوالن اجرایی در تمامی 
سطوح وظایف خود را تا روز آخر با حداکثر توان و اهتمام به انجام رسانند 
و با تمام ظرفیت خود، مقدمات انتقال مســئولیت بــه دولت جدید را با 

مسئولیت پذیری کامل به عهده بگیرند.

روحانی: 
دولت از فعالیت خود با شفافیت و صراحت به 

مردم گزارش می دهد
حســن روحانی رئیس جمهور گفت: دولــت خود را موظــف می داند به مردم 
با شــفافیت و صراحت از فعالیت خود گزارش دهد و در 8 ســال گذشــته این 
اقدام را به طور جدی پیگیری کرده اســت.به گزارش تســنیم، دویست و چهل 
و دومین جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز یکشــنبه به ریاست 
حجت االســالم حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شــد.در این جلسه گزارش 
مقدماتی دســتگاه های مختلف به ویژه بانک مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه 
از وضعیت اقتصادی کشــور در سه ماهه اول سال جاری و پیش بینی آینده ارائه 
شد.در گزارش مقدماتی دستگاه های اقتصادی کشور متغیرهای تأثیرگذار مانند 
تحریم و کرونا بر شاخص های گوناگون اقتصادی و تدابیر اتخاذشده برای مقابله 
و مدیریت این عوامل مورد بحث و بررســی قرار گرفت.رئیس جمهور با تأکید بر 
حساســیت و جدیت دولت تدبیر و امید بر ارائه گزارش های شــفاف و دقیق از 
وضعیت اقتصادی کشور به مردم گفت: دولت خود را موظف می داند به مردم با 
شفافیت و صراحت از فعالیت خود گزارش دهد و در 8 سال گذشته این اقدام را 
به طور جدی پیگیری کرده است.روحانی همچنین با تأکید بر اجرای دقیق این 
مأموریت افزود: دولت کنار تعهد به مردم، با اتکا به نگاه ملی به انتقال مسئولیت 
تالش کرده اســت با واقع بینی نقشه کالن اقتصادی کشور را برای دولت آینده 
ترسیم و تشریح کند. وی با بیان اینکه تالش و تدابیر دولت برای گذر از مشکالت 

و ساماندهی اقتصاد کشور باید با دقت ارائه و ثبت شود.

 واشنگتن به جای تصمیم گیری،
 توپ را در زمین ایران می اندازد!

ادامه از صفحه اول
روشن اســت که گفت وگوهای وین باید منتظر دولت جدید در ایران بماند. این 
اقتضای هر دموکراسی است. آمریکا و انگلیس باید این نکته را درک کرده و ایجاد 
ارتباط بین یک تبادل انسانی - که آماده اجرا می باشد - با برجام را متوقف کنند. 
عراقچی ادامه داد: تبادل )زندانیان( را گروگان اهداف سیاســی قرار دادن،  باعث 
از دســت دادن هم تبادل و هم توافق می شــود. ۱0 فرد زندانی از همه طرف ها 
می توانند همین فردا آزاد شــوند، اگر آمریکا و انگلیس به تعهدات خود در توافق 
به عمل آمده عمــل کنند.این اظهارات عراقچی واکنش آمریکایی ها را به همراه 
داشت و وزارت خارجه آمریکا شامگاه شنبه اعالم کرد که این کشور منتظر پایان 
دوره انتقالی اســت تا برنامه ریزی برای ادامه مذاکرات به منظور احیای برجام در 
ویــن را انجام دهد.وزارت خارجه آمریکا مدعی شــد که این کشــور آماده ادامه 
مذاکرات بوده، اما طرف ایرانی خواســتار زمان بیشــتر برای دوره انتقالی در این 
کشــور شده است.از سوی دیگر »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
واکنش بــه اظهارات عراقچی بیانیه ای صادر کرد.در ایــن بیانیه آمده بود: »این 
اظهارات، تالشــی تکان دهنده و خشمگین کننده برای رفع تقصیر و شانه خالی 
کردن از مســئولیت بن بست کنونی در بازگشت متقابل احتمالی به پایبندی به 
برجام است. ما آماده هستیم به  محض اینکه ایران تصمیمات مقتضی را اتخاذ کرد، 
به وین بازگردیم و کار را درباره بازگشت متقابل به برجام تکمیل کنیم«.این بیانیه 
می افزاید: »درخصوص اظهاراتی که درباره آمریکایی های زندانی در ایران می شود 
نیز باید گفت که ما تالش ظالمانه دیگری را برای دادن امید واهی به خانواده های 
آنها شاهد هستیم. عراقچی درباره گروگان گرفته شدن توافق از سوی ما می گوید، 
در حالی که دولت او چهار آمریکایی را سال هاســت که زندانی کرده است. هنوز 
هیچ توافقی در زمینه زندانی ها حاصل نشــده است. اگر ایران واقعا می خواهد که 
ژست بشردوستانه بگیرد، می تواند به سادگی و فوراََ زندانی ها را آزاد کند.«در این 
بیانیه همچنین عنوان شــده اســت: »ما در جریان مذاکرات وین، گفت وگوهای 
غیرمستقیمی درباره موضوع زندانی ها انجام دادیم و تأخیر در ازسرگیری این روند، 
کمک کننده نیست. هر چند که مؤثرتر بود اگر طی نشستی در وین به پیشرفتی 
در این خصوص می رسیدیم، ولی ما برای ادامه  دادن گفت وگوها درباره زندانی ها 
طی این دوره )انتقال قدرت در ایران( آماده ایم«.»ســعید خطیب زاده« نیز به این 
اظهارات واکنش نشــان داد و سخنگوی وزارت امور خارجه امروز )یکشنبه( 27 
تیر ماه در توئیتی در این خصوص نوشت: حیرت آور است که آمریکا این واقعیت 
ساده را منکر می شود که درباره زندانیان و بازداشت شدگان توافقی حاصل شده 
است. حتی درباره نحوه اعالم عمومی آن. تبادل بشردوستانه )زندانیان( و آزادی 
۱0 زندانــی از همه طرف ها با آمریکا و انگلیس در وین و - جدا از برجام - مورد 
توافق قرار گرفت.سخنگوی دستگاه دیپلماسی بار دیگر اعالم کرد که ایران همین 

امروز آماده انجام این کار و اجرایی کردن این توافق است.

عضو هیئت رئیســه مجلــس تذکر 
66 نماینده بــه رئیس جمهور درباره 
لزوم نظارت و بازرســی درباره افزایش 
بی رویه قیمت هــا و گرانی اجناس را 
قرائت کرد.به گــزارش گروه پارلمانی 
خبرگــزاری تســنیم، روح اهلل متفکر 
آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی در جلســه علنی دیروز قوه 
مقننه ،  تذکرات کتبــی نمایندگان 
به رئیس جمهور و مســئوالن اجرایی 

کشور را به شرح زیر قرائت کرد:
- تذکــر حاجــی دلیگانــی نماینده 
شاهین شــهر، میمه و برخوار به وزیر 
نیرو لــزوم ارتقــای اداره برق بخش 
میمه و اســتقالل از اداره برق شاهین 
شــهر، تذکر وی به همــراه 65 نفر از 
نمایندگان به رئیس جمهوری درباره 
لزوم نظارت و بازرســی درباره افزایش 
بی رویه قیمت هــا و گرانی اجناس، 
تذکر وی و 69 نفــر از نمایندگان به 
وزیر نیــرو درباره لزوم رســیدگی به 
مشکالت ناشی از قطعی مداوم برق در 

سراسر کشور
- تذکــر عبــاس مقتدایــی نماینده 
اصفهان به وزرای دادگســتری و کار 
دربــاره ضرورت برخورد بــا مدیرانی 
که ترک فعل داشــته و لزوم نظارت 
بیشتر بر عملکرد دستگاه های دولتی 
و نیز ضرورت تسریع در تامین مسکن 
کارگری، تذکر وی به وزیر کار و وزیر 
ارشــاد درباره ضرورت حل مشکالت 

بیمه خبرنگاران با همکاری ســازمان 
تامین اجتماعــی و وزارت فرهنگ و 

ارشاد
- تذکــر علیرضا ورناصــری قندعلی 
نماینده مسجدسلیمان، اللی، هفتکل، 
اندیــکا به همراه 28 نفر از نمایندگان 
به وزیر بهداشت درباره ضرورت تسریع 
در توســعه واکسیناسیون در مناطق 

محروم و صعب العبور
- تذکــر بهــروز محبی نجــم آبادی 
نماینده ســبزوار به همراه 50 نفر از 
نمایندگان به وزیــر ارتباطات و وزیر 
کشور درباره لزوم رسیدگی به دریافت 
کپی مدارک هویتی توســط برخی از 
نهادهــا و ادارات با وجود ابالغ قوانین 

ممنوعیت دریافت کپی
- تذکر آریان پور نماینده مینودشت، 
گالیکش، کالله، مــراوه تپه به همراه 
53 نفــر از نمایندگان بــه وزیر جهاد 
و وزیر کشــور درباره ضرورت جبران 
خسارت ناشی از خشکسالی و حوادث 

غیرمترقبه برای کشاورزان
- تذکر رســول فرخی میکال نماینده 
الهیجــان بــه همــراه 40 نفــر از 
نمایندگان بــه وزیر آموزش و پرورش 
درباره ضرورت جــذب افراد پذیرفته 

شــده در آزمون ورودی تحت عنوان 
کارنامه ســبز در چارچــوب قانون و 

مقررات
-تذکر معین الدین ســعیدی نماینده 
چابهار، نیکشــهر، کنارک، قصرقند و 
دشتیاری به وزیر نیرو درباره لزوم رفع 
مشکالت حوزه برق این شهرستان ها 

در اوج فصل گرما
- تذکر علی اکبر علیزاده برمی نماینده 
دامغان به همراه 29 نفر از نمایندگان 
به رئیس جمهور و وزیر کشور درباره 
لزوم تسریع در پرداخت خسارت سیل 

زدگان دامغان
- تذکــر احمــد مــرادی نماینــده 
ابوموسی، حاجی  بندرعباس، قشــم، 
آباد و خمیر به وزیر آموزش و پرورش 
درباره لزوم بکارگیری داوطلبان دارای 

کارنامه سبز وزارت آموزش و پرورش
نماینده  زاهدی  تذکر محمدمهدی   -
کرمان و راور به وزیر نیرو و وزیر جهاد 
درباره لزوم برنامه ریزی در خاموشی 
های برق جهت جلوگیری از خسارات 
جبــران ناپذیر بخصــوص در بخش 
درمان و آموزش، همینطور لزوم برنامه 
ریزی و آمادگی برای تامین گوشــت 

مورد نیازکشور در تابستان

- تذکر موســی احمدی نماینده دیر، 
کنگان وجم و عســلویه به همراه 24 
نفــر از نمایندگان به وزیــر نیرو؛ در 
خصوص ضرورت اســتفاده از ظرفیت 
بخــش خصوصی نیــروگاه های برق 
جهت رفع خاموشــی برق شهرستان 

های حوزه انتخابیه.
- تذکر محمدتقــی نقدعلی نماینده 
خمینی شــهر به همــراه 38 نفر از 
نمایندگان به رئیــس جمهور و وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ در خصوص 
ضرورت توجه بیشــتر ســازمان صدا 
و ســیما بــه کــودکان و نوجوانان و 
جلوگیری از انحالل گــروه کودک و 

نوجوان شبکه دو سیما.
- تذکر محمدحســین حســین زاده 
بحرینــی نماینــده مشــهد و کالت 
بــه وزرای ارتباطــات و اطالعات در 
خصوص ضرورت آمادگی جهت مقابله 
با فشارهای روانی دشمن در انتخابات.

- تذکر جعفر قادری نماینده شیراز و 
زرقان بــه همراه 56 نفر از نمایندگان 
به وزیر جهاد کشــاورزی؛ در خصوص 
ضرورت ورود وزارت جهاد کشــاورزی 
به شکل گیری زنجیره کامل تولید و 
توزیع مرغ با اســتفاده از زنجیره های 
موجود و همچنیــن در تذکری دیگر 
به همراه 32 نفر از نمایندگان به وزیر 
نیرو در خصوص لزوم تسریع در ارائه 
مجــوز انتقــال آب از خلیج فارس به 

استان فارس.

تذکر 66 نماینده به 
»روحانی«درباره گرانی اجناس

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: هر عضو در شورای 
نگهبان یک رای دارد و این استدالل است که حرف اول 
و آخر را می زند.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی 
شــورای نگهبان صبح دیروز یکشنبه )27 تیر ۱400( 
با حضور در برنامه زنده تلویزیونی ســالم تهران شبکه 
5 سیما، گفت: هر جایی که قانون اساسی وجود دارد، 
یک نهاد صیانت کننده از قانون اساسی هم وجود دارد 
البته ممکن است که در کشورهای مختلف، اسامی این 
نهاد متفاوت باشــد، اما از آنجایی که ارزش های مورد 
قبول مردم در قانون اساســی کشورها وجود دارد، لذا 
یک نهاد صیانت کننده از ایــن قانون مهم و مادر هم 
در تمام کشورها پیش بینی شــده است.وی افزود: در 
برخی کشورها مرجع قضایی این صیانت را برعهده دارد 
و در برخی از کشورها یک دیوان یا دادگاه قانون اساسی 
وجود دارد که از قانون اساسی آن کشو صیانت می کند، 
مثال در آلمان دیوان قانون اساســی فدرال این وظیفه 
را برعهده دارد. در برخی کشــورها مثل کشور ما هم، 
یک مجموعه غیرقضایی و البته تخصصی وظیفه صیانت 
از قانون اساســی را برعهده دارد؛ در کشورهای اروپایی 
هم برخی کشورها مثل فرانسه یک نهاد غیرقضایی اما 
تخصصی مثل شــورای نگهبان وظیفه صیانت از قانون 
اساســی را عهده دار هستند.سخنگوی شورای نگهبان 
تصریح کرد: صالحیت ها و ماموریت هایی که برعهده این 
شوراست، در کشورهای مختلف، عناوین مختلفی دارد 

اما از حیث کارکرد نهادهای مشابه در سایر کشورها، در 
واقع تمام این نهاد یک کارکرد دارند و آن پاســداری از 
قانون اساســی است. مهم، عنوان نیست بلکه مهم این 
است که این وظیفه یعنی پاســداری از قانون اساسی 
انجام شود.طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره سابقه 
عضویتش در شــورای نگهبان اظهار داشت: بنده از 37 
سالگی به عضویت شورای نگهبان درآمدم و در این دو 
سال تالش کردم در یک فضای تعاملی با مردم از طریق 
فضای مجازی و مصاحبه ها با اقشار مختلف مردم ارتباط 
برقرار کنم و فکر می کنم موضوعاتی که ما در شــورای 
نگهبان نســبت به آن وظیفه داشته و اقدام می کنیم را 
می توانیم به مردم توضیح داده و با آنها درباره مصوبات 
شــورای نگهبان صحبت کنیم، مثال اگر در موضوعاتی 
مانند بررســی تخصصی مصوبات مجلس، اگر شورای 
نگهبان نظر یا رد یا تایید می دهد، اوال مردم عزیز بدانند 
که این نظر در راستای دفاع از حقوق مردم و پاسداری 
از قانون اساسی و شرع است و دوما، ما می توانیم درباره 
رایی که داده ایم با مردم راحت صحبت کرده و استدالل 
خــود را مطرح کنیم.وی با بیــان اینکه تاکید بنده بر 
حقوق مردم به این دلیل این اســت که شــرع و قانون 
اساسی به دنبال مراعات حقوق مردم است، خاطر نشان 
کرد: در شورای نگهبان یک جمع تخصصی و حرفه ای 
وجــود دارد و بزرگانی از حوزه و دانشــگاه در این نهاد 
حضور دارند اما، این اســتدالل اســت که حرف اول و 
آخر را در شورای نگهبان می زند و در واقع آنچه که در 

شورای نگهبان مهم است، استدالل است و سن و سال 
نیست.سخنگوی شــورای نگهبان اضافه کرد: به طور 
مثال اگر بنده اشــکالی به مصوبه ای داشته باشم، طرح 
می کنم و اگر 6 نفر )حدنصاب 7 نفر است( دیگر از اعضا 
با این استدالل همراه شوند، آن استدالل تایید می شود 
و اگر 6 نفر با استداللم همراه نشوند، آن موضوع تایید 
نمی شــود.طحان نظیف در پاســخ به این ســوال که 
می گویند نظر آیت اهلل جنتی در شورای نگهبان مورد 
توجه اســت نه اعضا، گفت: هر کس در شورای نگهبان 
یک رای دارد، چه بنده به عنوان کوچکترین عضو و چه 
آیت اهلل جنتی به عنوان بزرگترین عضو شورای نگهبان. 
شایعات همیشه وجود دارند اما آنچه که بنده از نزدیک 
دیده ام، این است که هر کسی در شورا یک رای دارد و 
این استدالل است که حرف اول و اخر را می زند. البته 
بنــده آیت اهلل جنتی را در خیلــی از موضوعات همراه 
می بینم اما برخی اوقات هم ممکن اســت که ایشــان 
نظری داشــته باشند ولی نظر ایشــان رای نیاورد.وی 
در پاسخ به ســوالی درباره نحوه انتخاب اعضای هیات 
رئیسه شورای نگهبان اظهار داشت: هیات رئیسه شورای 
نگهبان متشــکل از دبیر، قائم مقام و سخنگو است که 
هر ساله براساس رای گیری انتخاب می شوند؛ امسال نیز 
اعضای شــورای نگهبان بنا بر اعتمادی که به آیت اهلل 
جنتی داشــتند، ایشان را ابقا کردند، جناب آقای دکتر 
ره پیک هم که قائم مقام بودند، ابقا شــدند و بنده هم 

جایگزین جناب آقای دکتر کدخدایی شدم.

سخنگوی شورای نگهبان:

برخی اوقات ممکن است نظر آیت اهلل جنتی رای نیاورد
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گزیده خبر وحشت سرمایه گذاران از بازارهای سهام علیرغم روند صعودی 2021 

 نگاهی به آینده بازارهای سهام
دو شاخص داو جونز و اس اندپی۵۰۰ از ابتدای سال ۲۰۲۱ حدود ۱۵ درصد رشد داشته 
و تنها یک درصد با باالترین رکورد تاریخی خود فاصله دارند. اما همانطور که روند بازار در 
روز جمعه نشان داد، عملکرد سرمایه گذاران نسبت به این بازار عصبی بوده است.اقتصاد 
آنالین – اکرم شعبانی؛ شاخص فیر اند گرید سی ان ان CNN Business Fear & Greed که 
هفت معیار مختلف احساســات در بازار را مورد بررسی قرار می دهد، نشانه هایی از ترس 
شــدید بروز داده است. چهار مورد از هفت مورد بررسی شده در این شاخص روند نزولی 
داشــته اند.در حالی که تقاضا برای اوراق بهادار روند افزایشــی در پیش گرفته و همین 
مســاله موجب عقب نشینی اوراق قرضه ده ســاله دولتی تا محدوده ۱.۳ درصدی شده 
آن هم در حالی که بازده اوراق تا مارس ۲۰۲۱ حتی تا ۱.۷۵ درصد هم پیش رفته بود. 
سرمایه گذاران همچنین به گزینه های متفاوت دیگری هم فکر می کنند، قراردادهایی که 
به آنها حق فروش سهام و سایر دارایی ها را با قیمت مشخص می دهد. تعداد شرکت هایی 
که ســهم آنها به پایین ترین سطح در ۵۲ هفته گذشته رسیده در برابر شرکت هایی که 
سهم آنها رشد کرده، رو به افزایش است و حجم معامالت نزولی سهام نیز باالتر از حجم 
ســهام هایی است که روند افزایشی داشته است. با این حال سود قابل توجه فانگ شامل 
پنج شــرکت محبوب آمریکایی در زمینه فناوری –فیس بوک، آمازون، اپل، نتفلیکس و 

آلفابت- علیرغم این روند به رونق گسترده تر بازار کمک کرده است.

کمی نگرانی ضروری است
دالیل زیادی برای نگرانی سرمایه گذاران وجود دارد. حتی اگر اقتصاد و درآمد شرکت ها 
نسبت به روندی که در فصل بهار در پیش گرفته بود کاهش یافته باشد، ناشی از شیوع 
نوع دلتای ویروس کروناست که از ابتدای تابستان بسیاری از کشورها را درگیر خود کرده 

اســت.همچنین عالئم متناقضی در مورد روند بهبود اقتصادی وجود دارد. دولت آمریکا 
روز جمعه گزارش داده که جهش قابل توجهی در خرده فروشی ماه ژوئن به ثبت رسیده 
امــا گزارش دیگری در همان روز بیانگــر کاهش قابل توجه در اعتماد مصرف کننده در 
یک ماهه ژوئن بوده است. افزایش مداوم قیمت بسیاری از کاالهای مصرفی زنگ هشدار 
تورم را به صدا درآورده اســت.هنوز هم برخی از کارشناســان بازار بر این باورند که این 
یک نگرانی و تردید ضروری اســت. جمله مشهوری در وال استریت وجود دارد مبنی بر 
اینکه ســهام از دیوار نگرانی باال می رود، به این مفهوم که در وضعیت رشد بازار حتی در 
شرایطی که نگرانی های قانونی وجود داشته باشد، وضعیت مطلوب خواهد بود. عدم وجود 
چنیــن نگرانی هایی می تواند منجر به حدس و گمان بیش از حد و شــکل گیری حباب 
در بازار شــود. کلی بوگدانوا نایب رییس گروه مشــاوره مدیریت ثروت RBC در این باره 
توضیح داد: بعد از تزلزل در اقتصاد و بازار، ترس طوالنی مدت امری غیرعادی نیســت. 
برای اینکه ســرمایه گذاران به رشد سهام از کف بازار عادت کنند مدت زمان زیادی نیاز 
اســت. من ترجیح می دهم تا ترس و نگرانی را بین مردم به جای احساس غرور کاذب از 

معامالت ببینم. 

حرکت بازارهای سهام در کمترین مقاومت سیر صعودی
همانطور که پیشتر هم اشاره شــد ممکن است نیاز به آماده سازی سرمایه گذاران برای 
نوســانات بیشتر بازار در ماه های آینده باشــد. اگرچه ممکن است پول آسان پیشتر در 
جریان افزایش ارزش ســهام برای معامله گران به دست آمده باشد. بوگدانوا در این باره 
تصریح کرد: بازار در حال ورود به دوره گذار است و ما از این پس به جای رشد انفجاری 
شــاهد یک قدم به جلو و یک قدم به عقب خواهیم بود. نگرانی ها طیفی شــامل تورم و 

حتی واکنش فدرال رزرو به گران شدن قیمت ها را در برمی گیرد. اما افت اخیر در بازده 
اوراق قرضه ممکن اســت در واقع یک نشانه دلگرم کننده برای سرمایه گذاران باشد. اگر 
نگرانی بازار واقعا متوجه مساله تورم بود، باید روند افزایشی بازده اوراق قرضه را در مقابل 
روند کاهشــی شاهد می بودیم چرا که تورم معموال منجر به افزایش نرخ بهره می شود و 
نه برعکس.بنابراین به نظر می رســد که سرمایه گذاران اوراق قرضه با جروم پاول رییس 
فدرال رزرو در رابطه با گذرا بودن روند کنونی تورم به شدت موافق هستند. استیو ویت 
استراتژیســت ارشد سرمایه گذاری بوک فایننشال BOK Financial هم در این باره تاکید 
می کند که بازار اوراق قرضه این پیام را می دهد که نگرانی های تورمی دائمی نیســتند.

همچنیــن باید به این واقعیت اشــاره کرد که انتظارات حاکی از روند افزایشــی درآمد 
شرکت هاســت که این خود پیشــگویی مثبتی برای بازارهای سهام به شمار می آید. بر 
اساس تحلیل فکت ست FactSet، تحلیل گران انتظار دارند که سود درآمد شرکت ها نسبت 
به ســال گذشته در سه ماهه سوم افزایش ۲۴ درصدی و در سه ماهه چهارم حدود ۱۹ 
درصد افزایش داشته باشد. انتظارات حاکی از آن است که رشد درآمد شرکت ها در سال 
آینده تا حدودی متوقف خواهد شــد اما تحلیل گــران همچنان پیش بینی افزایش ۱۱ 
درصدی درآمد را برای ســال ۲۰۲۲ دارند. افزون بر این بســیاری از شرکت ها در حال 
افزایش دستمزدها برای بازگشت بخش بیشتری از نیروی کار خود به شرکت ها هستند 
و بر همین اســاس می توان ارزیابی کرد که ســود شــرکت ها نیز افزایش خواهد یافت. 
ویت خاطرنشان کرد: این فرصت برای شرکت ها وجود دارد که هزینه های بیشتری برای 
کارگران بپردازند اما حاشیه سود آنها تحت تاثیر قرار نگیرد. ما در آینده شاهد رشد مداوم 
درآمد خواهیم بود و این مرحله قرار است از یک انگیزه برای بهبودی تبدیل به یک مرحله 

برای گسترش بخش خصوصی شود.

هشدار مجدد به کسانی که در سامانه امالک 
ثبت نام نکنند

در حالی وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد اگر خانوارها تا پایان شهریورماه اطالعات 
سکونتی خود را ثبت نکنند مشمول مالیات خانه های خالی می شوند که قبال هم 
بارها مسئوالن وزارتخانه به این موضوع تاکید داشتند اما تا کنون فقط ۳ میلیون 

نفر در سامانه امالک و اسکان ثبت نام کرده اند.
به گزارش ایســنا، وزیر راه و شهرســازی اعالم کرده که اگر خانوارها در سامانه 
امالک و اسکان ثبت نام نکنند از آنها مالیات اخذ خواهد شد. این موضوع را قبال 
هم وزارتخانه اعالم کرده بود اما به نظر می رســد در شناسایی واحدهای خالی 
از ســکنه ابزار و مکانیزم خاصی بجز خوداظهاری وجود ندارد. طبق سرشماری 
سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون مسکن در ایران خالی مانده که دولت و مجلس 
تالش دارند این تعداد را به بازار مصرف بیاورند اما نبود زیرساختهای الزم باعث 
شــده تا کنون به این هدف نرســند.مردادماه ۱۳۹۹ سامانه امالک و اسکان به 
منظور شناســایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید. سال 
گذشته وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناسایی 
و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. شب قبل محمد 
اســالمیـ  وزیر راه و شهرسازیـ  هم گفته که سازمان امور مالیاتی از مردادماه 
نســبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام خواهد کرد. البته معرفی این تعداد 
واحد خالی از بهمن ماه ســال گذشته رسانه ای شد اما هنوز برای اعمال مالیات 
اقدامی صورت نگرفته اســت.وزارت راه و شهرســازی از طریق تقاطع اطالعاتی 
در ســامانه امالک و اسکان بنا داشت واحدهای خالی از سکنه را شناسایی کند 
که ظاهرا به طور تمام و کمال به هدف خود نرســید. نهایتا از ۱۹ فروردین ماه 
۱۴۰۰ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت 
اطالعات سکونتی خود اقدام کنند و قانون، تنبیهاتی برای کسانی که این کار را 
انجام ندهند در نظر گرفته اســت.بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصالحیه ماده ۵۴ 
مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاههای 
اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، 
یارانه و کمک معیشــتی، تعویض پالک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن 
و گاز طبیعی و بســیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد 
پســتی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه 
امالک و اســکان کشــور ارایه کنند. اما تا کنون خانواده ها استقبال چندانی از 
ســامانه امالک و اســکان صورت نداده اند و به همین دلیــل مهلت ثبت نام تا 
پایان شــهریورماه تمدید شد. این در حالی است که وزارتخانه بارها اعالم کرده 
داشــتن دهها و صدها واحد مسکونی در صورت سکونت خانوارها در آن ایرادی 
ندارد و مشــمول مالیات خانه های خالی نخواهد شد.با این حال طبق آماری که 
شــب گذشه وزیر راه و شهرسازی ارایه کرد تا کنون ۳ میلیون خانوار در سامانه 
جامع امالک و اسکان ثبت نام کرده اند و این در حالی است که برآوردها از وجود 
۲۸ میلیون واحد مســکونی در کشور حکایت دارد. اسالمی از مردم تقاضا کرده 
حتما نسبت به درج اطالعات سکونتی خود اقدام کنند و از رسانه ها خواسته تا 

خانوارها را نسبت به این موضوع تشویق و ترغیب کنند.

مشارکت مستقیم مردم در بازآفرینی محله 
همت آباد

بــه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهان(؛ علیرضا قاری قرآن 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در نشست عمران و آبادانی در کنگره » 
اســتان اصفهان و توسعه ملی » اظهار کرد: در استان اصفهان براساس مطالعات 
وتحقیقات میدانی بعمل آمده بالغ بر ۱۴ هزار هکتار از اراضی شــهری در زمره 
بافتهای فرســوده وناکارآمد شهری قرار دارد که این میزان بیش از ۱۰درصد کل 
بافتهای فرسوده وناکارآمد کشور را شامل می شود.مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان در خصوص طرح بازآفرینی محله همت آباد گفت: حدود ۷۵ هکتار از بافت 
فرسوده اصفهان مربوط به این محله بوده که در طرح بازآفرینی آن تالش می شود 
تا با ایجاد فضای مناســب، مردم برای ساخت و ســاز و نوسازی خانه های خود 
تشویق شوند.وی، سه ضلع اصلی طرح بازآفرینی شهری را مردم، بخش خصوصی 
و )دولت و شــهرداری( دانست و بیان داشت: با اجرای این طرح، ساخت شهرها 
جای خود را به ساخت کالبد شهری می دهد و کیفیت زندگی مردم در بافت های 
میانی و حاشیه ای بهبود می یابد.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان 
اینکه در طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهری، از زمین خود مردم استفاده می شود 
تا خدمات و مســکن مناسب برای آنها فراهم شود، تصریح کرد: مهمترین اتفاق 
در اجرای این طرح، جلب اعتماد مردم است تا داشته های خود را برای ساخت و 
ساز قرار دهند. همچنین اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی برای جلب اعتماد 

مردم در طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهری ضروری است.

بدرقه قهرمان شمشیر بازی ایران برای 
حضور در المپیک توکیو

 محمد فتوحی، از قهرمانان یزدی رشته شمشیربازی 
اسلحه سابر حاضر در المپیک توکیو عصر امروز پیش 
از پیوســتن به کاروان ورزشــی ایران برای حضور در 
مسابقات المپیک توکیو با مهندس ناصر تقی زاده مدیر 
عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که از حامیان 

ورزش اســتان یزد و شهرستان اردکان است دیدار و خداحافظی کرد .مهندس 
ناصر تقی زاده ضمن تقدیر از تالشهای این جوان ورزشکار یزدی به خاطر کسب 
افتخارات متعدد، برای وی آرزوی موفقیت و پیروزی در این دوره از مســابقات 
المپیــک کرد . مدیر عامل چادرملو همچنین  اظهــار امیدواری نمود در آینده 
نزدیک ســالن ورزشی شمشیربازی در مجمتع فرهنگی - ورزشی شهید قاسم 
ســلیمانی با حمایتهای مسئوالن اســتان به ویژه نماینده محترم مردم اردکان 
در مجلس شورای اسالمی احداث نماید  .گفتنی است محمد فتوحی« در سال 

۲۰۱۹ نیز مدال نقره مسابقات جهانی ایتالیا را کسب کرد.

 شیب تند تعداد بستری ها و مبتالیان
 در مازندران

دکتر تورج اســدی معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی مازندران از شهروندان 
خواســت با توجه به ظرفیت تخت ها و امکانــات درمانی به کمک کادر درمانی 
بشتابند.وی با بیان اینکه طی هفته های اخیر استان مازندران وارد پیک پنجم 
بیماری کرونا شــده است گفت: تعداد بیماران با شــیب نسبتا باالیی در حال 
افزایش است.دکتر اسدی افزود: ادامه این روند شرایط را در هفته های پیش رو 
بسیار سخت خواهد کرد چرا که ظرفیت تخت ها و امکانات درمانی استان محدود 
است.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه سوش جدید 
کرونا سرایت پذیری باالیی دارد، از شهروندان خواست از تجمع و دورهمی های 

خانوادگی از جمله عروسی ها و مراسم عزا پرهیز کنند.

۴۰ درصد بیکاران کشور، فارغ التحصیل دانشگاهی هستند
بررسی سهم »جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور« نشان می دهد که در بهار امسال ۴۰.۳ درصد بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاهی بوده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه ترین آمار مربوط به وضعیت نیروی کار مربوط به بهار سال ۱۴۰۰ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده نشان می دهد که ۹۲۴ هزار 
و ۳۹۴ نفر از جمعیت فارغ التحصیالن کشــور، بیکار هستند؛ یعنی در بهار امسال ۱۳.۴ درصد از کل جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده اند.این نرخ 
همچنین در بین زنان بیش از مردان است به طوری که ۴۴۹ هزار و ۴۱۲ نفر از این جمعیت را مردان و ۴۷۴ هزار و ۹۸۲ نفر را زنان به خود اختصاص می دهند؛ از نظر 
درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ التحصیالن گروه مردان ۹.۴ درصد و گروه زنان ۲۲.۴ درصد است.نرخ بیکاری فارغ التحصیالن در گروه مردان در بهار سال جاری نسبت به 

بهار سال ۹۹، ۰.۹ درصد کاهش و در گروه زنان ۲.۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

40.3 درصد از بیکاران کشور، فارغ التحصیل دانشگاهی هستند
همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۰۴ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم »جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور« حاکی 
از آن اســت که ۴۰.۳ درصد بیکاران کشــور، در گروه فارغ التحصیالن آموزش عالی قرار دارند که این سهم در بهار سال ۹۹، ۳۶ درصد بود.البته سهم »جمعیت شاغل 
فارغ التحصیل از کل شــاغالن« با رشــد مواجه بوده به طوری که این سهم ۰.۱ درصد افزایش داشته است؛ اما نسبت رشد جمعیت بیکار فارغ التحصیل همچنان طی 

سال های گذشته بیش از رشد جمعیت شاغل فارغ التحصیل است.

خطر افزایش ۳۰ درصدی هزینه ساخت مسکن
سیمان فله ۳۰۰ درصد گران شد

رئیس کانون سراســری بتن آماده با بیان اینکه سیمان فله در بورس یک میلیون و ۲۹۹ 
هزار تومان عرضه می شــود،گفت: این موضوع تورم باالیی را در مســکن ایجاد می کند و 
هزینه ساخت را ۳۰ درصد افزایش می دهد.به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نظارت دیروز 
در نشســتی خبری با بیان اینکه در صنعت بتن ۱۰۰ هزار پرســنل شــاغل داریم و این 
صنعت با ۱۲۰ صنف در ارتباط است، اظهارداشت: ۸۰ درصد سیمان فله در کشور توسط 
تولیدکنندگان بتن مصرف می شود با این حال امروز کارخانه ها با مشکالت عدیده ای برای 
تأمین سیمان موردنیاز خود مواجه شده اند.رئیس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی 
ایران افزود: نوع عرضه سیمان در بورس مشکل دارد و برای آن سازوکار مشخصی تعریف 
نشــده است. با عدم اطالع رســانی در این مورد، واحدهای تولیدی دچار سردرگمی شده 
اند.وی ادامه داد: عرضه سیمان در بورس فقط موجب باال رفتن قیمت ها و جوالن دالالن 
در این حوزه شــده و وزارت صمت نیز تنها نظاره گر اســت. ما مکاتبات زیادی با سازمان 
تعزیرات و وزارت صمت انجام داده ایم اما هیچکدام به نتیجه نرســیده است.نظارت افزود: 
در حال حاضر کارخانجات سیمان با مشکل برق مواجهند و تولید را کاهش داده اند و به 
صورت قطره چکانی در بورس می فروشند و در برخی از استان ها نیز به صورت کوپنی به 
تولیدکنندگان بتن سیمان را عرضه می کنند.وی تصریح کرد: هم اکنون سیمان در کشور 
هم کمیاب و هم گران شده است. سیمان کیسه ای که قباًل ۲۵ هزار تومان بود هم اکنون 
به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان رســیده است.رئیس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی 
ایران گفت: همچنین در اوایل خردادماه که سیمان فله در بورس هر تُن ۳۰۸ هزار تومان 
عرضه می شــد، در حال حاضر با قیمت یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان به فروش می رسد 
یعنی طی یک ماه ســیمان فله ۳۰۰ درصد گران شده است.نظارت افزود: با این قیمت ها 
تولیدکننده نمی تواند از بورس سیمان بخرد و از درب کارخانه هم سیمان به صورت قطره 
چکانی فروخته می شــود. این موضوع تورم باالیی را در ساخت مسکن ایجاد خواهد کرد.

به گفته رئیس کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران، با این شیوه فروش سیمان 
حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت در بحث ساخت مسکن خواهیم داشت.وی با بیان اینکه 
باید سیستم عرضه سیمان در بورس تعلیق و این محصول با راهکارهای مناسب و به صورت 
شفاف به بورس وارد شود، گفت: در حال حاضر فقط دالالن قیمت ها را در بورس جابه جا 
می کنند و تولیدکننده و سازنده مسکن دستش به سیمان نمی رسد. همین موضوع موجب 
شده ۸۰ درصد کارخانجات تولیدکننده بُتن تعطیل شوند.نظارت گفت: دولت بعدی وعده 
ساخت یک میلیون مسکن ارزان قیمت را می دهد در حالی که مواد اولیه ساخت مسکن به 
این وضع افتاده است. قطعاً با این قیمت ها نمی توان مسکن ارزان قیمت به مردم فروخت.

رئیس کانون سراســری بتن آماده و قطعات بتنی ایران اظهارداشت: عالوه بر مسکن، در 
بخش پروژه های عمرانی همچون سدســازی، پل ها و … نیز با مشــکل مواجه شده ایم و 
تقریباً ۷۰ درصد پروژه ها تعطیل شده اند.وی یادآور شد: مکانیزم عرضه سیمان در بورس 
مشــکل دارد، چرا که سقفی برای آن تعریف نشــده و وقتی کارخانه کف قیمت را اعالم 
می کند، دالل وارد می شــود و تا جایی که امــکان دارد قیمت را باال می برد.نظارت افزود: 
اینکه سیمانی ها می گویند به دلیل قطعی برق سیمان گران شده درست نیست، بلکه عالوه 
بر برق به دلیل ســازوکار نادرست عرضه سیمان در بورس شاهد این اتفاق هستیم.رئیس 
کانون سراســری بتن آماده و قطعات بتنی ایران گفت: باید سازوکار به شکلی باشد که در 
زمان عرضه سیمان در بورس فقط صنایع سیمان بر بتوانند این محصول را بخرند تا سیمان 
به دست دالل نرسد. تولیدکننده واقعی نباید با دالل وارد رقابت شود.وی با بیان اینکه ما 
مشــکلی با قیمت معقول سیمان نداریم، اظهارداشت: اگر کل سیمان تولیدی کشور وارد 
بورس و سازوکار شفاف شود و همچنین کف تولید و مقدار عرضه نیز مشخص باشد، قطعاً 
قیمت سیمان به صورت معقول تعیین خواهد شد. در حال حاضر کارخانجات بتن به دنبال 

خرید سیمان با قیمت ارزان تر هستند و توجهی به کیفیت آن ندارند.
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 چرا اسرائیل نگران است؟استانها

یک تصمیم سوق الجیشی و ورود نفت ایران به مدیترانه
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: بحث بر سر این است که 
اگر پیوند ایران و عراق مســتحکم تر شــود، نفت جمهوری 
اســامی به دریای مدیترانــه می رود و در مرحله ســوم 
برقراری ارتباط نفتی با ســوریه و لبنان است.رضا میرابیان 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره طرح احداث 
خط لوله انتقال نفت از عــراق تا مصر و برخی اظهارات از 
رســانه های غربی مبنی بر حضور ایران در پشــت پرده این 
خط اظهار داشــت: این طرح یک طرح آرزومندانه ای است 
که درواقع توافق چند کشور را بدنبال دارد، اما آنچه مطرح 
اســت نگرانی اسرائیل و امریکا از پیوند ایران و عراق است، 
به این معنا که دو کشــور بتوانند در این شــرایط ســخت 
به لبنان و ســوریه کمک کنند.وی افزود: اکنون به دولت 
لبنــان اجازه نمی دهند که از ایران نفت وارد کند، به دولت 
ســوریه هم اجازه نمی دهند به منابع نفتی خود دسترسی 
پیدا کند، امریکا با کمک مزدوران خود منابع نفت ســوریه 
را اشــغال کرده اند که شرایط زندگی روزمره را برای مردم 
این دو کشــور بسیار دشوار کرده اســت، مثا مردم برای 
چند لیتر بنزین مجبورند حتی چند روز در صف بایستند.

این کارشــناس حوزه انرژی با بیــان اینکه ایاالت متحده و 
اسرائیل تمایل ندارند همگرایی بین ایران و عراق منجر به 
کمک رسانی به دو کشور سوریه و لبنان شود. تصریح کرد: 
قطعا امریکا و اســرائیل از پیوند بیــن ایران و عراق باضافه 
ســوریه و لبنان نگرانند، چراکه در این صورت دسترســی 
نفــت ایران بــه دریای مدیترانــه، لبنان و ســوریه فراهم 
می شــود. وی با بیان اینکه غرب باضافه اســرائیل بدنبال 
این هســتند که از این پیوند چهارجانبه جلوگیری شــود، 

گفت: احداث خط لوله بین عراق، اردن و مصر در چارچوب 
اجاس شــورای همکاری عربی است، این شورای سه نفره 
در زمان صدام شــکل گرفت و بعد از سرنگونی رژیم بعث 
مسکوت ماند تا اینکه چند سال پیش دولت عراق و عمان 
مایل بودند که این شــورای همکاری شــکل بگیرد، بر این 

اساس چند جلسه در اردن و مصر برگذارشده و در آخرین 
جلسه در بغداد نسبت به راه اندازی شورا تصمیم گیری شد، 
بنابراین نگرانی اسرائیل این است که این اجاس منجر به 
همکاری اعراب شــود و آن را مزاحم و رقیب خود می داند 
و احســاس می کنند پیوند عراق، مصــر و اردن به معنایی 

پــای ایران را به مدیترانه و این شــورا باز می کند.میرابیان 
خاطرنشان کرد: ماجرای خط لوله الزاما اینگونه نیست که 
مــا بخواهیم از این خط نفت خود را به مصر برســانیم، ما 
امــکان صادرات نفت به هر نقطه ای را داریم. بحث بر ســر 
این است که اگر پیوند ایران و عراق مستحکم تر شود، نفت 
جمهوری اســامی به دریای مدیترانه می رود و در مرحله 
سوم برقراری ارتباط نفتی با سوریه و لبنان است.وی تاکید 
کــرد: ایران این اختیار را دارد که نفت را به هر کشــوری 
منتقل کند، آنچه مورد حساســیت امریکا و اسرائیل است 
اینکــه نفت ایران به عراق و در مرحله بعد وارد ســوریه و 
مدیترانه شود، درواقع  وقتی پیوند استراتژیک بین ایران و 
عراق برقرار شود پایه ســوم سوریه، لبنان و مدیترانه و در 
نهایت دسترسی ایران به دیگر کشورها است.این کارشناس 
حوزه انرژی در ادامه گفت: 2 ســال بعد از سرنگونی صدام، 
ایران و عراق یک قرارداد برای بســط راه آهن دو کشــور و 
یک قــرارداد جهت ارتباط خط لوله نفت پاالیشــگاه نفت 
آبادان و بصره امضا کردند اما تا این لحظه امریکا بشــدت 
با این دو قرارداد مخالف اســت، زیرا معنا و مفهوم ارتباط 
خط آهن و خط لوله نفت برای دو کشور مفهوم استراتژیک 
داشــته و یک اقدام سوق الجیشی اســت، بنابراین امریکا و 
اسرائیل بشدت با آن مخالفند.به گزارش ایلنا، این مذاکرات 
و گفت وگوها در حالی اســت که مقامات اسرائیل ایران را 
پشت پرده احداث خط لوله بصره-عقبه دانسته و نسبت به 
تدوام همکاری های احتمالی بین کشــورهای ذیربط و در 
نهایت رسیدن نفت ایران به دریای مدیترانه واکنش نشان 

داده و ابزار نگرانی کرده اند.

مدیر منطقه چالوس:
بيش از 3 هزار کارت سوخت در منطقه 

چالوس رمزگشائی شد
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورد ه هــای نفتی منطقه 
چالوس از رمز گشایی بیش از 3  هزار کارت سوخت در 
نواحی تحت پوشش منطقه چالوس خبر داد.تورج امانی 
افزود: درسال 99 حدود 3 هزار  کارت سوخت در نواحي 
تابعه و همچنین در سه ماهه اول سال جاری نیز 478 
کارت سوخت انواع وسایل نقلیه در سطح منطقه با رعایت پروتکل های بهداشتی 
رمزگشایی شده است.وی  ادامه داد: شهروندان عزیز با مراجعه به نواحی پنج گانه 
منطقه و با در دســت داشتن مدارک شناســایی، کارت آنان توسط کارشناسان 
منطقه در مدت زمان کوتاهی رمزگشــائی می شود.امانی  اعام کرد: درخواست 
کارت ســوخت المثنی صرفا« از طریق مراجعه حضوری مالک خودرو به همراه 
مدارک شناســایی به دفاتر پلیس ۱۰+ امکان پذیر است و متقاضیان می توانند از 
سایت EPOLICE.IR پیگیری صدور و دریافت کارت سوخت خودرو باشند.

وی افزود جهت انجام فرآیند حذف رمز کارت هوشــمند سوخت همراه داشتن 
مدارک هویتی مالک و مدارک شناســایی خودرو الزامی است, همچنین حضور 
مالک وسیله نقلیه جهت حذف رمز ضروری بوده و در صورت درخواست توسط 
شخص دیگر با ارائه وکالتنامه محضری و یا برگه انحصار وراثت, حذف رمز کارت 

سوخت امکان پذیر است.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان:
قطعی برق تا پایان تيرماه خسارات جبران 

ناپذیری به همراه دارد
عطااهلل معروفخانی مدیر عامل فوالد هرمزگان در گفت 
و گو با روابط عمومی این شــرکت خسارات قطعی برق 
شــرکت های فوالدی را تنها متوجه این شــرکت ها 
ندانســت بلکه عمده ضرر و زیــان آن در ماه های آتی 
با نبود مواد اولیه برای صنایع پایین دســت عنوان کرد 
و گفت: متضرر اصلی این قطعی و کاهش تولید، مردم خواهند بود. وی در ادامه 
راهکار وصل شــدن برق در ساعات غیر پیک را عنوان کرد و گفت: برای کاهش 
این ضرر و زیان و جلوگیری از کمبود عرضه محصوالت فوالدی ، بهتر است این 
شــرکت ها بتوانند در ساعات غیر پیک مانند شب تا صبح به تولید ادامه دهند.
مدیرعامل فوالد هرمزگان اثرات کاهش تولید محصوالت فوالدی در بازار را خیلی 
سریع دانست و اظهار داشت: قیمت های محصوالت فوالدی در بازار داخل بیش از 
۱۰ درصد افزایش یافته و اگر به همین منوال پیش برویم اثرات جبران ناپذیری بر 
بازار عرضه و تقاضای این گذاشته خواهد شد.  معروفخانی متضرر اصلی این مهم را 
مردم دانست و گفت: افزایش قیمت محصوالت صنایع پایین دستی مانند خودرو 
و ساختمان دور از انتظار نیست.وی با اشاره به نیاز 295 مگاواتی برق در شرکت 
فوالد هرمزگان و ضرر و زیانی که در این مدت کوتاه به این شــرکت وارد شــده 
گفت : از ابتدای خرداد ماه با اجراي طرح مدیریت بار به دلیل افزایش دماي هوا 
در سطح کشور طبق درخواست شرکت برق منطقه اي استان هرمزگان مبني بر 
کاهش بار عما کوره هاي قوسي این شرکت در ساعات اوج مصرف متوقف گردید.

مدیرعامــل فوالد هرمزگان با اعام اینکه در تاریخ ۱4۰۰/4/۱5 و راس ســاعت 
۱6:۰۰ شرکت برق منطقه ای بدون اعام قبلی و بدون هماهنگی اقدام به قطع 

برق نموده از این عملکرد برق منطقه ای استان انتقاد و اظهار ناخرسندی کرد.

مدیر عامل آبفای کشور عنوان کرد؛
اصفهانی ها با تخصص و مهارت خود بر تنش 

آبی سال 1400 غلبه می کنند
مدیرعامل شــرکت مهندســی آب و فاضاب کشــور 
در ارتباط تلفنی با ســتاد تنش آبی آبفای اصفهان، بر 
اســتمرار و توزیع عادالنه  خدمات آبفا در سطح استان 
تاکیــد کرد .حمید رضا جانباز با بیان این که امســال 
نسبت به 5۰ سال گذشته منابع آبی بسیار محدود است 
اعام کرد: تامین پایدار آب شــرب در بسیاری از مناطق دشوار است اما صنعت 
آبفای کشور این اطمینان را دارد که اصفهانی ها می توانند بر مشکات کم آبی 
غلبه کنند.وی با اشاره به تخصص و مهارت نیروی انسانی در آبفای استان اصفهان 
گفت: اصفهان در بســیاری از زمینه ها درصنعت آبفا در کشــور پیشگام است و 
همین امر اصفهانی ها را در گذر از تنش آبی یاری می کند.مدیرعامل شــرکت 
مهندســی آبفای کشور افزود: در چند سال اخیر آبفای اصفهان توانست با ایجاد 
زیرساخت هایی مانند تله متری و پایش هوشمند شبکه در بخش بهره برداری، 
آب شــرب را به صورت پایدار تامین کند.جانباز با اشاره به افزایش دمای هوا در 
روزهای پایانی تیر و مرداد اظهار داشــت: با این که هنوز سامانه دوم آبرسانی در 
اصفهان به بهره برداری نرســیده اســت اما انتظار می رود فعاالن صنعت آبفا در 
اصفهان با بهره گیری از توان تخصصی خود آب شــرب مردم را به صورت پایدار 
تامین کنند.در ادامه این جلسه مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
گفت: با توجه به افزایش دما تا 42 درجه در روزهای آینده سعی کرده ایم بستر 

الزم برای تامین آب شرب مردم در شهر ها و روستاها را مهیا سازیم.

مدیر حراست کل استان همدان  :
رویکرد واحدهای حراست در ادارات استان 

صيانتی و پيشگيرانه است
همدان- محبوبه یادگاری: مدیر حراســت کل استان همدان رویکرد واحد های 
حراست در ادارات استان را صیانتی و پیشگیرانه برشمرد. در حاشیه جلسه تودیع 
و معارفه روسای حراست منطقه 7عملیات انتقال گاز که با حضور رئیس حراست 
کل اســتان همدان، رئیس حراست شرکت انتقال گاز ایران، سرپرست و جمعی 
از مســئوالن منطقه 7 عملیات انتقال گاز در محل ســالن کنفرانس ساختمان 
ستاد این منطقه برگزار شد؛  »مبشری« مدیر کل حراست کل استان همدان در 
سخنانی اظهار داشت : رویکرد واحدهای حراست در سازمان های استان صیانتی 
و پیشگیرانه است. وی در ادامه افزود : در صورتی که حراست هر سازمانی رویکرد 
پیش بینی داشته باشد منجر به ایجاد مصونیت و پیشگیری خواهد شد و توجه به 
این مقوله کمک شایان توجهی به سازمان ها و مدیریت صحیح آن خواهد نمود. 
مبشــری در ادامه افزود : ایجاد رضایت مندی در جامعه وظیفه یکایک کارکنان 
دولت است که منجر به ایجاد رضایت از نظام و باعث ایجاد پایداری امنیت کشور 
خواهد شــد . وی در ادامه اظهار داشت : ایجادجنگ اقتصادی توسط دشمنان از 
جمله توجه ویژه به مقوله صنعت نفت و گاز از نقاط هدف دشمنان است که در 
این زمینه نیز اهتمام به مقوله نفوذ و بهره مندی از نیروهای متعهد، متخصص، 

دلسوز و عاقه مند به نظام و کشور بسیار حائز اهمیت است. 

منابع آگاه خبر دادند اعضای کلیدی گروه اوپک پاس برای 
افزایش تدریجی تولید نفت تا دســامبر و تمدید مدت اجرای 

پیمان محدودیت عرضه تا پایان ســال 2۰22 به توافق اولیه 
رسیده اند.به گزارش ایســنا، دیدار آناین وزیران نفت گروه 
اوپک پاس روز جاری برگزار می شــود.این گروه که شامل 
اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان نفت است، در مذاکراتی 
که اوایل ماه میادی جاری برگزار شد به دلیل اختاف میان 
عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی موفق نشد توافق 
نفتی جدید را تصویب کند.اوپک پاس قصد داشــت میزان 
عرضه نفت از اوت تا دســامبر ســال 2۰2۱ را به میزان دو 
میلیــون بشــکه در روز دیگر افزایش دهــد. اگرچه ریاض و 

ابوظبــی از افزایش تولید تا پایان امســال حمایت کردند اما 
امارات متحده عربی با ایده عربســتان ســعودی برای تمدید 
مدت اجرای پیمان فعلــی محدودیت عرضه که طبق توافق 
اولیه در آوریل ســال 2۰22 به پایان می رســد، موافق نبود 
و موافقــت با ایــن موضوع را به تعیین ســهمیه تولید باالتر 
برای این کشور مشروط کرد.به گفته سه منبع آگاه در اوپک 
پاس، موضوع سهمیه تولید باالتر برای امارات متحده عربی 
و احتماال اعضای دیگر نظیر عــراق و کویت در برنامه دیدار 
روز یکشنبه خواهد بود.این تولیدکنندگان باید تصمیم گیرند 

ســهمیه تولید باالتر چه زمانی اجرایی شــود. منابع آگاه به 
رویترز گفتند: سطح مبنای تولید امارات متحده عربی ممکن 
است از آوریل سال 2۰22 به 3.65 میلیون بشکه در روز  در 
مقایســه با 3.۱68 میلیون بشــکه در روز فعلی افزایش پیدا 
کند.بر اســاس گزارش رویترز، همچنین مشــخص نیست از 
کــدام ماه اعضای اوپک پاس نفت بیشــتری به بازار عرضه 
خواهند کرد. افزایش عرضه از اوت ممکن اســت دشوار باشد 
زیــرا اکثر تولیدکننــدگان پیش از این حجــم فروش برای 

مشتریان قراردادی را مشخص کرده اند.

سخنگوی صنعت برق در گفت وگو با ایلنا:
پيش بينی افزایش 3 هزار مگاواتی 

مصرف برق
سخنگوی صنعت برق گفت: از روز دوشنبه افزایش دما را خواهیم 
داشــت و حدود 3 هزار مگاوات افزایــش مصرف را پیش بینی 
می کنیم که نیازمند همکاری همه مردم و مشــترکان صنعتی 
برای عبور از این شــرایط سخت است.مصطفی رجبی مشهدی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اعمال محدودیت 
و خاموشی با توجه به پیش بینی افزایش دما و روزهای گرم در 
هفته جاری اظهار داشــت: روز گذشته )شنبه( هیچ محدودیت 
و خاموشــی برنامه ریزی شده ای را نداشــتیم، وضعیت شبکه 
سراسری پایدار است، نیروگاه ها در حداکثر تولید خود قرار دارند، 
امــا کماکان محدودیت نیروگاه هــای برقابی به قوت خود باقی 
است که نیازمند همکاری مشترکان صنعتی عمده و مردم است. 

مصرف برق 3 هزار مگاوات افزایش می یابد
وی افزود: از روز دوشنبه افزایش دما را خواهیم داشت و حدود 
3 هزار مگاوات افزایش مصرف را پیش بینی می کنیم که نیازمند 
همکاری همه مردم و مشترکان صنعتی برای عبور از این شرایط 

سخت است. 

صنایع و مردم همکاری کنند
ســخنگوی صنعت برق تاکید کرد: در صورتی که مشترکان با 
صنعت برق همکاری کنند بدون خاموشــی از این روزها عبور 
واهیم کرد، اما در هر صورت روند افزایش دما همچنان در کشور 

پایدار است و تا یک هفته ادامه دارد.

بعد از تفاهم با صنایع مصرف چقدر کم شد؟
وی درباره میزان مدیریــت و کاهش مصرف برق بعد از اعمال 
محدودیت برای صنایع گفت: ما طی این مدت بطور متوسط با 
همکاری بخش صنعت بیش از 28۰۰ مگاوات بیش از گذشــته 
کاهش مصرف را داشتیم و به خاطر تعطیلی روزهای پنج شنبه 
نیز حدود 5۰۰ مگاوات کاهش مصرف را در اوج بار داشتیم، به 
طور کلی روند کاهش حدود 2۰۰۰ مگاوتی را نســبت به شنبه 
گذشته شاهد بودیم.به گزارش ایلنا، هفته گذشته منابع خبری 
به نقل از احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق از انفجار دکل 
انتقال برق ایــران به عراق در دیالی خبر داده بودند.به گفته او؛ 
خط انتقال برق ایران در میرســاد-دیالی مورد حمله خرابکاران 

قرار گرفته و از شبکه خارج شده بود.

آیا به عراق صادرات برق داریم؟
رجبی مشهدی در این باره نیز توضیح داد: انفجار دکل در عراق 
منجر به قطع ارتباط یکی از مدارات به عراق شده ولی در شرایط 
فعلی صادرات ما به عراق در حداقل است، اما میزان واردات بیش 
از 5۰۰ مگاوات افزایش پیدا کرده است.وی با بیان اینکه اکنون 
میزان واردات برق به بیش از کشور 5۰۰ مگاوات افزایش یافته 
است، افزود: با رفع محدودیت های داخلی امکان برقراری مجدد 

صادرات را به کشور عراق خواهیم داشت.

تولیدکنندگان اوپک 
پالس به توافق نفتی 
اولیه رسیدند
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گزیده خبر بازار خودرو؛ همچنان صعودی

رشد 7 میلیون تومانی قیمت برخی خودروها
با وجود تعطیلی بنگاه های معامله خودرو در شرایط کرونایی، 
قیمت ها در بازار همچنان روندی صعودی دارد و این افزایش 
قیمت در مورد برخی خودروها نســبت به هفته گذشته تا 8 
میلیون تومان نیز می رســد.به گزارش فارس، با وجود ثبات 
نسبی نرخ ارز، بازار خودرو این روزها همچنان شاهد نوساناتی 
اســت، به طوری که در برخی خودروها رشــد قیمت 7 تا 8 
میلیون تومانی را نیز شاهد هستیم.در بازار هر دستگاه سمند 
LX مدل 1400 با رشــد 3 میلیون تومانی نسبت به روزهای 
آغازین هفته پیش، معادل 213 میلیون تومان، پژو 405 مدل 
جی ال ایکس با رشــد 2 میلیون تومانی معادل 207 میلیون 
تومان و پژو 20۶ تیپ 5 ساده با رشد قیمت 5 میلیون تومانی، 
معادل 2۶7 میلیون تومان معامله می شود.همچنین پژو 20۶ 
صندوقدار با رشــد قیمت 4 میلیون تومانی قیمت نسبت به 
هفته پیش با قیمت 277 میلیون تومان و پژو 207 اتوماتیک 
بدون تغییر با قیمت 392 میلیون تومان به مشــتریان عرضه 
می شود. همچنین هر دستگاه پژو 207 دنده ای رینگ فوالدی 
با افت قیمت 3 میلیون تومانی به قیمت 293 میلیون تومان 
خرید و فروش می شــود.در عین حال دیروز هر دستگاه پژو 
پارس ساده مدل 1400 معادل 250 میلیون تومان معامله شد 
که نسبت به هفته گذشته 7 میلیون تومان گران شده است. 
در مورد قیمت پژو 20۶ تیپ 2 ساده نیز باید به ثبات قیمت 
این خودرو طی یک هفته اخیر اشــاره کنیم. در حال حاضر 
این خودرو با قیمت 217 میلیون تومان به مشــتریان عرضه 
می شــود.در مورد دنا معمولی رینگ فوالدی نیز باید به رشد 
قیمت 8 میلیون تومانی این خودرو و عرضه آن به قیمت 300 
میلیون تومان در بازار دیروز اشــاره کنیم. دنا پالس دنده ای 
توربو نیز ثبات قیمت را نسبت به هفته پیش داشته و با قیمت 
375 میلیون تومان خرید و فروش می شود. هایما s7 توربو نیز 
با افزایش قیمت 5 میلیون تومانی با نرخ ۶70 میلیون تومان 
به خریداران عرضه می شــود.در عین حال، رنو تندر90 مدل 
E2 معادل 332 میلیون تومان، رنو تندر پالس اتوماتیک 450 
میلیون تومان و هر دســتگاه رانــا پالس 225 میلیون تومان 
معامله می شود که تغییری نسبت به هفته پیش نداشته است.

در عین حال هر دستگاه سایپا 111 در بازار با رشد 4 میلیون 

تومانی به قیمت 138 میلیون تومان عرضه می شــود. سایپا 
131 با رشــد یک میلیون تومانی بــه 125 میلیون تومان و 
قیمت ســایپا 132 با رشد 2 میلیون تومانی به 121 میلیون 
تومان رسیده است.در همین حال، ساینا معادل 147 میلیون 
تومان، تیبا رینگ فوالدی 132 میلیون تومان و تیبا 2 رینگ 
فوالدی 140 میلیون تومان معامله می شوند که تغییر قیمتی 
نســبت به هفته پیش نداشته اند.در مقابل، کوییک دنده ای با 
رشــد قیمت 5 میلیون تومانی معــادل 155 میلیون تومان، 
سراتو 2000 آپشنال بدون تغییر قیمت معادل 798 میلیون 
تومــان و ام وی ام 315 هاچ بک با رشــد قیمت 7 میلیون 
تومانی معادل 272 میلیون تومان در بازار به مشتریان عرضه 

می شود.

 تحقیق و تفحص از وعده افزایش تولید خودرو
یکی از ابزارهای مدیریت بازار خودرو، عرضه خودرو متناسب با 

میزان تقاضا است. این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس 
قرار گرفته به طوری که بررســی میزان تحقق وعده افزایش 
تولید خودروســازان یکی از محورهــای مهم طرح تحقیق و 
تفحص از خودروســازان عنوان شــده اســت.در حال حاضر 
ناهمخوانی عرضه و تقاضا مهمترین دلیل نابه ســامانی بازار 
خودرو و حباب قیمتی در این بازار است. برای حل این مشکل 
که چند ســالی گریبانگیر بازار خودرو شده است، مسئوالن و 
خودروسازان بارها وعده افزایش تیراژ تولید را داده اند که کمتر 
عملی شده است.حتی در سال های اخیر، وعده افزایش تیراژ 
تولیــد خودرو یکی از دالیل موافقت شــورای رقابت با صدور 
مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی بود، اما بعد از باالرفتن 
قیمت کارخانه ای خودروها، این موضوع به فراموشی سپرده 
شــده و پیگیری خاصی در مورد دلیل عدم تحقق آن صورت 
نگرفته اســت. این بار نمایندگان مجلس قرار است در طرح 
تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، موضوع تیراژ تولید را مورد 

ارزیابی قرار دهند.حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع 
و معــادن مجلس در این مورد با بیان اینکه کمیته تحقیق و 
تفحص از خودروســازی ها موضوع تیراژ تولید این شرکت ها 
را بررســی می کند، گفت: خودروسازان در جلسات متعددی 
که در کمیســیون صنایع مجلس تشکیل شد، وعده افزایش 
تیراژ تولیــد را دادند، بنابراین در صورتــی که تولید آنها در 
ابتدای ســال کاهش یافته باشــد، باید علت را توضیح دهند.
وی درباره افزایش قیمت خــودرو در بازار نیز گفت: با توجه 
به اینکه بازار خودرو، محل امنی برای سرمایه گذاری نیست، 
توصیه می کنیــم مردم وارد این بازار نشــوند، زیرا آینده آن 
مشخص نیست و احتمال ضرر وحود دارد.وی افزود: از آنجا که 
سیاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس و دولت سیزدهم 
تنظیم گری بازار از طریق رفع انحصار و واردات است، ممکن 
اســت افرادی که به دنبال ســرمایه گذاری در بازار هستند با 

آسیب و ضرر اقتصادی روبه رو شوند.

 بررسی نقش تیراژ تولید خودروسازان در نوسانات بازار
فیروزی درباره انتشــار خبرهایی مبنی بر کاهش تولید یکی 
از خودروســازان در 2 ماه ابتدایی ســال، تصریح کرد: عدول 
خودروســازان از برنامه های ارائه شده مبنی بر افزایش تیراژ 
تولید باید دالیل مشــخص و قابل دفاعی داشته باشد. به این 
معنا که به طور مثال ممکن اســت، ماشین آالت آنان خراب 
شده باشــد یا با کمبود قطعه روبه رو شده باشند، در غیر این 
صورت هر توجیه دیگری پذیرفتنی نیســت و نشــان دهنده 
وجود مشکالت مدیریتی است.عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ادامه داد: کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان این 
موضوع را بررســی می کند و در صورت تائید کاهش عمدی 
تیراژ تولید توسط خودروسازان در ماه های ابتدایی سال جاری 
بــه منظور ایجاد نوســان در بازار خودرو، ایــن موضوع را در 
گــزارش نهایی لحاظ خواهد کرد و بــه مراجع قضایی ارجاع 
می شــود.وی افزود: خودروسازان در جلسات متعددی که در 
کمیسیون صنایع و معادن تشــکیل شد، وعده افزایش تیراژ 
تولید را دادند، بنابراین در صورتی که تولید آنها کاهش یافته 

باشد، باید علت کاهش را توضیح دهند.

عضو اتاق بازرگانی تهران تحلیل کرد
پیش بینی نرخ ارز در دولت رئیسی

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید: دولت ســیزدهم برای بازگرداندن آرامشــی 
نســبی به اقتصاد ایران، باید الاقل برای شــش معضل مهم و جدی راهکار پیدا 
کند.عباس آرگون در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: نخستین و احتماال یکی از 
مهم ترین معضالتی که اقتصاد ایران با آن رو به روست، نرخ رشد اقتصادی کشور 
اســت. براوردها نشان می دهد که رشد اقتصادی ما در طول تمام این سال ها یا 
منفی یا نزدیک به صفر بوده اســت و اگر بناســت اقتصادی از معضالت امروز 
عبور کرده و به ســمت پیشــرفت حرکت کند، چاره ای جز برنامه ریزی برای 
رشــد اقتصادی مثبت و جبران گذشته ندارد.وی از تورم به عنوان یکی دیگر از 
معضالت جدی اقتصاد ایران یاد کرد و گفت: یکی از اصلی ترین نتایج تورم عدم 
ثبات در اقتصاد است و با توجه به تغییر دائمی قیمت ها چه مردم و چه فعاالن 
اقتصــادی عمال نمی توانند راهی برای تحلیل آینده پیدا کنند. باال بودن تورم و 
رشد سریع نقدینگی همچنین در دیگر بازارها نیز خود را نشان می دهد.عضو اتاق 
بازرگانی تهران با اشاره به اشکاالت جدی نظام پرداخت یارانه و نابرابری اقتصادی 
تشریح کرد: برخالف آنچه که در ذات هدف پرداخت یارانه قرار دارد که همان، 
حمایت از اقشار کم درآمد و نزدیک کردن آنها به سطح رفاه است، در ایران نحوه 
پرداخت یارانه به گونه ای است که عمال پولدارها بیشتر از آن استفاده می کنند. 
یارانه پنهانی که هرسال دولت به انرژی و سوخت می دهد در اختیار اقشاری قرار 
می گیرد که در خانه خود بیشــترین مصرف انرژی را دارند و بیشــترین خودرو 
شخصی را سوار می شــوند و عمال فردی که خانه و خودرو ندارد از آن بی بهره 
است.آرگون ادامه داد: در کنار یارانه، فساد نیز موضوع دیگری است که نابرابری 
اقتصادی را تشدید کرده است. در سال های گذشته بسیاری از افراد با استفاده از 
رانت یا برخی فرصت ها، به نفع شخصی خود، قوانین را دور زده و سود به دست 
آورده اند و برای برخورد با آنها باید یک نگاه جدی و برنامه کالن در نظر گرفته 
شود.وی از تحریم های بین المللی نیز یاد کرد و افزود: هرچند بسیاری می گویند 
که معضل مهم اقتصاد ایران مسائل داخلی است اما در این تردیدی وجود ندارد 
کــه ما تا زمانی که تکلیف خود را با اقتصاد جهانی و تحریم ها روشــن نکنیم، 
دستیابی به بسیاری از این اهداف ممکن نخواهد بود. سرنوشت برجام و تحریم ها 
تا حد زیادی مســیری که در ســال های پیش رو طی خواهیم کرد را مشخص 
می کند.عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه معضل نرخ ارز باید در دل برخی 
از عوامل باال پیگیری شــود، توضیح داد: در این تردیدی وجود ندارد که نرخ ارز 
تا حدی نمایان کننده جایگاه اقتصادی هر کشور و ارزش پول ملی آن است ولی 
ما باید در نظر داشــته باشیم که این نرخ تحت تاثیر دو عامل قرار دارد. نخست 
نرخ تورم است. ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ تورم در ایران 40 درصد 
باشد اما ارز ثابت بماند. در سال های قبل دولت ها اصرار بر ثابت نگه داشتن نرخ 

ارز داشتند که علت بخشی از جهش چند ساله اخیر رها شدن همین فنر بود.
آرگون اضافه کرد: موضوع دوم بحث تحریم هاســت. وقتی ارز به کشور نمی آید 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم که ارزان شود. از این رو به نظر می رسد اگر نرخ 
تورم کاهش یافته و تحریم ها کنار بروند می توان در دولت آینده به کاهش نرخ ارز 

امیدوار بود اما در غیر این صورت همچنان شرایط پیچیده خواهد ماند. 

مدیر علمی سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی:
ایران تک رویداد صنعتی و رقابتی در غرب و 

شمال غرب کشور است
آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: مدیر اجرایی سازمان 
مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی گفت: هفتمین دوره 
طرح رتبه بندی و معرفی برترین شرکت های غرب و 
شمال غرب کشور ســیزدهم مرداد ماه سال جاری در 
تبریز برگزار می شــود.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 

جواد جهانگیر در نشســت با خبرنگاران اظهار کرد: معرفی شرکت های برتر یاد 
شــده با مشــارکت اتاق بازرگانی تبریز برگزار می شود. وی با اشاره به شاخص 
های انتخاب شــرکت های برتر ادامه داد: رشد و بازدهی، اثربخشی در بازارهای 
بین المللی، اشــتغالزایی و استفاده هوشمندانه از دارایی های شرکت از شاخص 
های انتخاب شرکت های برتر است. نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این 
نشست گفت: اتاق با سالح و صالح روز باید بتواند از واحدهای صنعتی، تولیدی و 
مراکزی که برای تعالی کسب و کار فعالیت می کنند، حمایت کند و برای تحقق 
این هدف تالش می کند. ابوالفتح ابراهیمی ادامه داد: با آموزش راه توسعه را می 
توان نشــان داد و در اقتصاد کشور مثمر ثمر واقع شد، طرح رتبه بندی شرکت 
های برتر شمال غرب و غرب کشور نیز رقابتی در افزایش بیالن، رشد شرکت ها، 

اشتغال زایی، صادرات و شایسته ساالری ایجاد کرده است. 

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت گل گهر عنوان کرد:
گام بلند گل گهر برای توسعه 

معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت گل گهر گفت: 
شــرکت گل گهر با همکاری شرکت های هم گروه در 
حــال تکمیل آخرین زنجیره های صنعت آهن و فوالد 
اســت؛ این مهم با توجه به میزان ذخایر ســنگ آهن 
موجود و پتانسیل های در حال اکتشاف، با تکمیل چند 

کارخانه در حال ساخت و مصوب در زنجیره، به ظرفیت نهایی خود خواهد رسید.
مهندس علی اکبر اشرفی در گفت وگو با نشریه داخلی این شرکت افزود: در طول 
ســال های برنامه تا آخر سال 99 تعداد 45 طرح در شرکت گل گهر و شرکت 
های همگروه در زمینه های تولید محصوالت زنجیره فوالد شــامل کنسانتره، 
گندله، آهن اســفنجی و فوالد، طرح های زیربنایی، تامین انرژی، راه و راه آهن، 
پروژه بزرگ شیرین ســازی و انتقال آب خلیج فارس، پروژه های بهینه سازی 
و نوســازی تجهیزات با مجموع سرمایه گذاری 122۶0 میلیارد تومان و 1941 
میلیون یورو معادل ۶8 هزار میلیارد تومان انجام شده و به بهره برداری رسیده 
و تعداد 23 پروژه با مجموع سرمایه گذاری ۶55 میلیون یورو و 4400 میلیارد 
تومان معادل 23 هزار میلیارد تومان نیز در دست اجرا می باشد. وی ادامه داد: 
گل گهر همواره با چشم انداز و دیدگاه استراتژیک و با برنامه ریزی دقیق حرکت 
کرده و حاصل آن توســعه و پیشرفت شــگفت انگیز در طول دهه گذشته بوده 
است. در شورای عالی توســعه منطقه که از مدیران استراتژیست و خوش فکر 
مجموعه و کشــور تشکیل شده، برنامه گل گهر 1414 در مراحل پایانی تدوین 
می باشد. در این برنامه با توجه به نتایج مطالعات استراتژی شرکت که از دو سال 
پیش در جریان بوده، عالوه بر تکمیل زنجیره آهن و فوالد با توجه به پتانســیل 
و توانایی منطقه، بحث های جدیدی مانند گســترش جغرافیایی شرکت و تنوع 
محصول مطرح شده اســت.مهندس اشرفی افزود: این برنامه شامل 3۶ طرح با 
مجموع ســرمایه گذاری بالغ بر 5122 میلیون یــورو معادل 14۶ هزار میلیارد 
تومان بوده و سهم گل گهر به تنهایی بالغ بر 2747 میلیون یورو معادل 78 هزار 

میلیارد تومان خواهد بود.

رئیس اتاق ایران و چین:
۷۵ تا ۸۰ درصد واردات واکسن 

ایران از چین است
رییــس اتاق مشــترک بازرگانی ایران که چین اظهار داشــت: 
اگر کشــتی ایرانی در یک بندر پهلو بگیرد، بنــدر و اپراتور آن 
با تحریم های آمریکا مواجه می شــوند. شرکت های نفتی که در 
چین وجود دارند بنگاه های تجاری هستند و مسائل سیاسی را به 
مسائل تجاری ترجیح نمی دهند.مجیدرضا حریری در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد مشــکل عدم تحویل ژل واکسن 
کرونا توسط چین به ایران اظهار کرد: در مورد ژل واکسن کرونا 
مسئولین بهداشــتی باید پاسخ دهند چراکه یک موضوع بسیار 
تخصصی اســت ولی چین تاکنون ممانعتی برای ارسال واکسن 
کرونــا به ایران نداشــته و تاکنون نیز از میــان 11 میلیون دوز 
واکسن وارداتی به کشور 75 تا 80 درصد از چین وارد کشور شده 
است.وی یادآور شــد: در مورد ژل واکسن کرونا نه من و نه 99 
درصد مردم نمی دانیم که کارکرد این ژل چیست؟ کسانی که که 
در این مورد مسئولیت دارند باید پاسخگو باشند که آیا این مسئله 
صحیح است یا خیر. مسئولین شــرکت دارویی برکت، سازمان 
غذا و دارو وزارت بهداشت باید پاسخگو باشند که چرا نتوانستند 
واکسن را تولید کنند؟ تا جایی که اطالع دارم ماشین آالت تولید 
این واکسن ها هم نصب شده، بنابراین اگر اشکالی به وجود آمده 
مسئوالن امر باید در این مورد پاسخ بدهند.حریری تصریح کرد: 
در شــرایطی که دیگر واکسن های مورد نیاز حتی کوواکس را با 
اینکه 1۶ تــا 17 میلیون دز از آنها را پیش خرید کرده ایم هنوز 
تحویل نداده اند اما 75 تا 80 درصد واکسن های وارداتی به کشور 
از چین اســت. کمتر از 3 میلیون دز واکسن توسط کواکس، دو 
میلیون واکسن دیگری که توســط ژاپن به ایران داده شده نیز 
از همان کواکس اســت اما هنوز تا 1۶ یا 17 میلیون دوز فاصله 
زیادی دارد.وی با اشــاره به برخی مشکالت در مبادالت ایران و 
چین اظهار داشت: ولی به هر حال خرید بعضی از کاالها از چین 
و از شــرکت هایی که تحت لیسانس آمریکا یا با اشتراک آمریکا 
هستند یا سهامدار آمریکایی دارند و یا در بازارهای آمریکا فعال 
هستند، مشکل است. البته این تصمیمی نیست که دولت چین 
آن را گرفته باشــد بلکه تصمیمات بنگاهی است. این مشکل نه 
فقط در مورد واکســن بلکه در مورد بســیاری از کاالهای دیگر 
از شــرکت هایی که همکاری با آمریکایی ها دارند، سهام آنها در 
بورس امریکا اســت یا از مواد اولیه آمریکایی استفاده می کنند، 
مشکل ساز می شــود.حریری تاکید کرد: باالخره بنگاه ها منافع 
بنگاهی خود را ترجیح می دهند حتی در مورد نفت، چین رسما 
اعالم کرده است که تحریم های نفتی و غیرنفتی یکجانبه آمریکا 
را نمی پذیرد. اما بســیاری از بنگاه های چینی با ما کار نمی کنند 
مبادا که منافع شــرکتی آنها به خطر بیفتد.رییس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و چین خاطرنشــان کــرد: بخش عمده صادرات 
ما به چین را نفت تشــکیل می داد. قبــل از تحریم ها ما روزانه 
۶00 هزار بشــکه نفت به چین صــادر می کردیم؛ اگر امروز هم 
بتوانیم روزانه ۶00 هزار بشکه نفت به چین بفروشیم حدود 14 
یا 15 میلیارد دالر در ســال درآمد از این راه کســب می کنیم. 
حریری افزود: مســائل دیگری مانند تحریم بنادر هم وجود دارد 
که همه اینها روی مبادالت دو کشور تاثیر گذار است. اگر کشتی 
ایرانی در یک بندر پهلــو بگیرد، بندر و اپراتور آن با تحریم های 
آمریکا مواجه می شوند. شرکت های نفتی که در چین وجود دارند 
بنگاه های تجاری هســتند و مسائل سیاسی را به مسائل تجاری 

ترجیح نمی دهند.

مرزهای ایران 
وافغانستان ۵ روز بسته 

می شود
گرچه بعــد از درگیری های اخیر ، فعالیت 
در مرزهای ایران و افغانستان از سر گرفته 
شــده بود، اما طبق اعالم مسووالن گمرک 
ایران از روز دوشنبه تا پایان روز جمعه هفته 
جاری به دلیل پیش رو بودن ایام عید قربان 
مرزها از سوی افغانستان بسته خواهد شد.به 
گزارش ایسنا، طی هفته های اخیر به دلیل 
درگیری های افغانستان، فعالیت تجاری بین 
ایران و این کشور تحت تاثیر قرار گرفت؛ به 
طوری که  دو مرز دوغارون و ماهیرود مدتی 
بسته شد، ولی به هر ترتیب در هفته گذشته 
ابتــدا مرز ماهیــرود و در ادامــه دوغارون 
گشــایش یافته و تبادل تجادی تا به امروز 
در سه مرز دوغارون، ماهیرود و میلک ادامه 
داشت .اما آنچه لطیفی - سخنگوی گمرک 
ایران - در رابطه بــا وضعیت این مرزها به 
ایســنا، اعالم کرده از ایــن حکایت دارد از 
فردا )دوشنبه( تا پایان روز جمعه بار دیگر 
مرزهای ایران و افغانستان بسته می شود و 
پذیرش کاال صورت نمی گیرد. به گفته وی، 
طبق اعالم افعانستان به دلیل ایام عید قربان 
و روز عرفه این تعطیلی اعمال خواهدشــد، 
بنابراین از تجار و گمرکات اجرایی خوتسته 
می شود تا از ارسال محموله های تجاری در 
این مدت خودداری کنند. سخنگوی گمرک 
یادآور شــد که از روز شــنبه فعالیت های 
تجاری در مرز ایران و افعانستان ازسر گرفته 

می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
مشکل اقتصاد ایران احمدی نژاد و روحانی نیستند!

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید دولت آینده باید تالش کند با اصالح ساختارها، تکلیف رابطه سیاست و اقتصاد را روشن 
کند. این ساده اندیشی است که همه اتفاقات و مشکالت اقتصادی کشور را فقط و فقط به عملکرد رئیس جمهوری منتسب 
کنیم.به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بخش مهمی از صحبت های خود 

را خطاب به رئیس جمهوری منتخب که بناست ظرف هفته های آینده کار خود را آغاز کند، ایراد کرد.
او که در هفته های گذشته نیز بارها از لزوم برنامه ریزی کالن برای تغییر در سیاست های راهبردی اقتصادی کشور سخن 

گفته بود، بار دیگر تاکید کرد که همه معضالت اقتصاد ایران لزوما به عملکرد یک دولت یا یک فرد محدود نمی شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: شروع به کار هر دولت جدیدی، بارقه های امید به تغییر در جهت حل مشکالت ازجمله 
مشــکالت اقتصادی را در دل مردم و فعاالن اقتصادی پدید می آورد، اما نگاهی تاریخی به کارنامه دولت های پیشین نشان 
می دهد که به رغم گرایش های مختلف جناحی و فکری در هر یک از دولت ها و زحمات فراوانی که مسئوالن کشور متقبل 
می شوند، در عمل گرفتاری ها و مشکالت اساسی کشور حل نشده است و با گذشت زمان به تعداد آنها نیز افزوده شده است. 
بازخوانی تجارب تاریخی کشور در سیاست گذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد نشان می دهد مهم ترین عامل توضیح دهنده 
توفیق کم در مسائل، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاست گذاری ها ازجمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده است.شافعی 
خطاب به رئیســی – رئیس جمهوری منتخب کشور – اظهار کرد: نه خواست آقای احمدی نژاد بود که کشور را با میانگین 
رشد اقتصادی حدود 4.5 درصدی تحویل بگیرد و با میانگین رشد 3.3 درصدی در طول دوره خود تحویل بدهد. نه خواست 
آقای احمدی نژاد بود که کشور را با تورم 15 درصدی و نرخ دالر 850 تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم 30 درصدی و نرخ 
دالر 3500 تومانی تحویل دهد و نه خواست آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم 42 درصد و نرخ دالر حدود 
25 هزار تومان باشد. این ساده اندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب 
کنیم.او ادامه داد: واقعیت آن است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ساختار تخصیص منابع موجود 
با سنت های غلط تحکیم شده در آن بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. به نظر می رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش 
از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزه های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بار دیگر خطاب به رئیس دولت سیزدهم، تاکید کرد: کشور به لحاظ رشد اقتصادی، تورم، توزیع 
درآمد و فقر، سرمایه گذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی است. 
به این اینها اضافه کنید مســائلی که کشــور در منابع پایه مانند آب، خاک، محیط زیست و انرژی با آن روبروست. از همه 
این ها مهم تر، تنزل سرمایه اجتماعی و امید به آینده مطلوب در کشور است. اعتماد مردم و همراهی آنها با دولت برای حل 
مسائل و امید به آینده شرط کافی برای اجرای اصالحات ساختاری است که متأسفانه چندان وضعیت مطلوبی ندارد.شافعی 
با بیان اینکه برون رفت از شــرایط فعلی دو راهکار دارد، تشــریح کرد: اول تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست در سطح 
داخلی و بین المللی و دوم افزایش رشد اقتصادی. اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید 
در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بی ثباتی در اقتصاد کالن کشور و بهبود 
وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریم ها و رفع اختالف با کشورهای منطقه و قدرت های جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه 

باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به وجود نخواهد آمد.
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چالش های نظام بانکی و اولویت های دولت جدیدگزیده خبر
یک اقتصاددان با بیان اینکه مهم ترین اولویت دولت جدید باید کنترل تورم و رشد 
نقدینگی باشد، گفت: تالش دولت برای پولی سازی کسری بودجه مهم ترین چالش 
پیش روی بانک مرکزی اســت.علی ســعدوندی در گفت وگو با ایِبنا تصریح کرد: 
تحریم، مانع از مبادالت رسمی بانکی بین ایران و دیگر کشورهای دنیا خواهد شد؛ 
بنابراین در شرایط کنونی ابتدا باید نسبت به لغو تحریم ها علیه ایران اقدام کرد. وی 
با تاکید بر اینکه اگر تحریم هم برداشته شود، محدودیت دیگری به نام FATF وجود 
دارد که ما را در فهرست سیاه این سازکار مالی قرار داده است، اظهار کرد: باید برای 
این معضل راهکاری پیدا کنیم تا بتوانیم هزینه نقل و انتقاالت مالی را که در حال 
حاضر بسیار باالست، کاهش دهیم. بنابراین اگر تحریم ها رفع شود باید به گونه ای 
اقدام کنیم که از لیست سیاه خارج شویم. این استاد اقتصاد گفت: اینکه نظام بانکی 
در شرایطی که اقتصاد به بیماری هلندی مبتالست، بخواهد وام ارزی دریافت کند 
تا در داخل کشــور سرمایه گذاری داشته باشد، چندان حائز اهمیت نیست و حتی 
نیازی به آن نداریم اما در مقابل این جذب ســرمایه گذاری خارجی، نیاز داریم که 
نظام بانکی ما در بازار داخلی ســرمایه گذاری را به طور بهینه و کارا پشتیبانی کند 

که البته منظور از نظام بانکی، هم بانک های تجاری و هم موسسات تامین سرمایه 
است.سعدوندی تصریح کرد: در این شرایط نظام بانکی باید بتواند طرح های توجیهی 
خوبی برای پروژه های سودآور فراهم کنند و در اختیار بازار قرار بدهند و در نهایت 
در تامین مالی ریالی پروژه ها وارد شــود. حتی به نظر من بیش از اینکه در روابط 
خارجی بانکی دچار مشــکل باشــیم در روابط داخلی بانکی دچار مشکل هستیم؛ 
یعنی بانک ها در تامین منابع مالی پروژه های کالن زیرساختی دچار مشکالت جدی 
هستند که این معضل باید اصالح شود.وی با بیان اینکه بانک های خارجی همیشه 
به روابط با ایران عالقه نشــان داده و خواهنــد داد چرا که هم هزینه آنجا کاهش 
می یابد و هم به دنبال بازار جدید هستند، ادامه داد: این ما بودیم که راه را بستیم و 

اجازه ایجاد شعب بانک های خارجی در ایران را فراهم نکردیم. 

دولت جدید تورم را مهار کند
این مشاور سرمایه گذاری بین الملل با تاکید بر اینکه مهم ترین اولویت دولت جدید 
باید کنترل تورم، رشــد نقدینگی و رشــد پایه پولی باشــد، افزود: روند اخیر این 

شــاخص ها خطرناک است و ما متاســفانه به لبه پرتگاه رسیده ایم. بنابراین دولت 
سیزدهم باید در ۶ ماهه اول تورم را مهار کند؛ اما متاسفانه به نظر می رسد کنترل 
تورم در اولویت اصلی دولت آینده هم نخواهد بود که به باور بنده باید تغییر نگرش 
و اندیشه صورت بگیرد.به گفته سعدوندی، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال نیز مورد 
مهم دیگری اســت که باید از طریق تســهیل کسب و کارها فراهم شود که باز هم 
در این دولت، اقدام موثری را در جریان مانع زدایی ها شــاهد نبودیم. وی در بخش 
دیگری از اظهارات خود با اشــاره به چالش اصلی بانک مرکزی در شرایط کنونی، 
اظهار کرد: متاســفانه دولت درصدد پولی ســازی کسری بودجه است و درخواست 
چاپ پول آن از بانک مرکزی در حال افزایش اســت که این روند باید مورد اصالح 
قرار گیرد. اســتقالل نداشــتن بانک مرکزی و عدم پشتوانه قانونی و حقوقی برای 
ناظر بانکی نیز از دیگر چالش های جدی است که باید به سرعت حل و فصل شود. 
البتــه در نظام بانک های تجاری همین معضل وجود دارد و به عبارت دیگر دولت، 
بانک های دولتی را به عنوان قلک خود می بیند و آنها را مجبور به اعطای وام هایی 

می کند که هیچگاه بازپرداخت نمی شود.

حمایت کم نظیر بانک آینده از زوج های جوان:
بانک آینده حامی سنت حسنه ازدواج

بانک آینده، از ابتدای اتصال به سامانه ثبت نام وام ازدواج، بالغ بر ۹ هزار میلیارد 
ریال وام قرض الحســنه ازدواج پرداخته است که به واسطه آن بیش از ۳۹ هزار 
عروس و داماد روانه خانه بخت شدند.هم چنین، بانک آینده از ابتدای  امسال تا 
انتهای خردادماه، با پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد ریال وام ازدواج، زمینه آغاز زندگی 
بیش از ۱۵۰۰ نفر از جوانان عزیز کشورمان را فراهم کرده است.گفتنی است؛ در 
سال گذشته نیز بانک آینده بالغ بر ۲،۷۸۰ میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج 

به ۵۳۰۰ نفر از جوانان عزیز کشورمان پرداخت کرده بود.

ایران زمین،بانکی که به شما نزدیک  است
»آینده همه صنایع دیجیتالی است و این آینده از آنچه که فکر می کنید به شما 
نزدیک تر است.« حال اگر اعتقاد داریم آینده همه صنایع دیجیتالی است، اقتصاد 
آن چه شکلی خواهد بود؟در مطالعه ای که »هوآوی« و »آکسفورد اکونومیکس« 
انجام داده اند، پیش بینی شــده که تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵درصد اقتصاد جهان 
دیجیتالی خواهد شــد. این یعنی عددی در حدود ۲۳ تریلیون دالر. این درصد 
در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۵ درصد بوده که نشان دهنده رشد ۱۰درصدی تنها طی 
۱۰ ســال است.در عصر حاضر، فناوری های دیجیتال منبع اصلی ثروت و قدرت 
محسوب می شوند. کســانی که این فناوری ها را گسترش داده و سعی در خلق 
ارزش بــه کمک آن ها دارند، صاحبان اصلی قــدرت و ثروت در عصر دیجیتال 
می باشند. این پیشرفت و توسعه پرشتاب، بانک ها را در سرتاسر دنیا تحت تاثیر 
قرار داده و منجر به پدیدار شدن رویکرد جدیدی با نام بانکداری دیجیتالی شده 
اســت. در بانکداری دیجیتالی ، دیگر ارائه خدمــات بانکی محدود و در انحصار 
بانک نبوده و بانک ها به عنوان بســتری برای انجام امور بانکی هستند. بانکداری 
دیجیتالی به خصوص مورد اســتقبال فین تک ها، اســتارت  آپ ها و سایر کسب 
و کارهای کوچک جهت ارائه خدمات شــخصی ســازی شده به مشتری است. 
علیرغــم جدید بودن رویکرد بانکداری دیجیتالی ، انعطاف پذیری قابل توجهی 

برای توسعه و برطرف کردن انواع نیازمندی ها از خود نشان داده است.

حمیدرضا معبودی تشریح کرد:
اقدامات بین المللی بانک توسعه صادرات

معاون بین  الملل بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد این بانک، تنها بانک ایرانی 
می باشــد که در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۸۰ میلیون دالر برای تامین مالی صادرات 
در قالب اعتبار خریدار تخصیص داده است.به گزارش ر.ابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، حمیدرضا معبودی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اگزیم نیوز 
درباره تامین مالی انجام شده توسط بانک توسعه صادرات ایران، گفت: در سال 
گذشــته قراردادهای اعتبار خریدار به مبلغ بالــغ بر ۱۱۰۰ میلیون دالر جهت 
تامین مالی صادرات به همراه قرارداد چهارجانبه با شــرکت گروه ارزش آفرینان 
پاسارگاد، صندوق ضمانت صادرات ایران و یک بانک ایرانی در خصوص همکاری 
در زمینه تامین مالی صادرات امضا شده است.وی ادامه داد: از سوی دیگر بیش از 
۲۸۰ میلیون دالر تسهیالت در قالب »اعتبار خریدار« به عنوان یکی از ابزارهای 
منحصر بــه فرد و کارآمد در حمایت از صادرکنندگان جهت توســعه صادرات 
کاالها و خدمات در سال ۱۳۹۹ پرداخت شده است.معاون بین  الملل بانک توسعه 
صادرات ایران همچنین گفت: در ســال گذشــته حدود ۲۰ میلیون دالر بابت 
خسارت اقساط بازپرداخت نشده اعتبار خریدار از صندوق ضمانت صادرات ایران 
در رابطه با تسهیالت اعطایی به کشورهای کوبا، سری النکا و سودان در راستای 
برنامه تداوم آزادسازی منابع دریافت کردیم.وی اعالم کرد: از دیگر اقداماتی که 
در سال گذشته در بانک توسعه صادرات ایران انجام شد، بررسی و حل مشکالت 
مربوط به طرح احداث خط انتقال برق در کشــور ارمنســتان و جلب مشارکت 
شــرکت توانیر در این طرح بود. ما اصالحیه قــرارداد تامین مالی طرح احداث 
خط انتقال برق در کشــور ارمنستان را با توجه به اهمیت طرح مبنی بر تمدید 
کل دوره تامیــن مالی قــرارداد و افزایش درصد تامین مالی از ۷۷ درصد به ۸۵ 
درصد برای ادامه طرح در سال جاری و اخذ مجوز شورای پول و اعتبار را در این 

خصوص منعقد نمودیم.

بانک سامان، برای سومین سال متوالی 
محبوب ترین بانک ایران شد

  با اعالم دبیرخانه جشنواره »بانک محبوب من«، بانک سامان با کسب بیشترین 
آرای مردمی در هفتمین دوره این جشنواره و برای سومین سال متوالی محبوب 
ترین بانک ایران شــد.به گزارش روابط عمومی بانک ســامان و بر اساس اعالم 
رســمی دبیرخانه جشنواره »بانک محبوب من«، طی این نظرسنجی سراسری 
که از اردیبهشــت تا تیرماه امسال با حضور مشتریان شبکه بانکی کشور برگزار 
شد، بانک سامان از میان ۲۶ بانک کشور با رای مردمی به عنوان محبوب ترین 
بانک ایران انتخاب و تندیس این موفقیت را به ویترین افتخارات خود اضافه کرد.
محوریت نظرسنجی امســال بانک محبوب من، موبایل بانک و اینترنت بانک و 
قوانین جدید چک )سامانه صیاد( بود.گفتنی است، این برای سومین سال متوالی 
اســت که بانک سامان توانسته به عنوان محبوب ترین بانک ایران انتخاب شود. 
این در حالی اســت بانک سامان در تمامی ادوار این جشنواره خود را در معرض 
انتخــاب مردم قرار داده و همواره جزو ۵ بانک برتر ایران بوده اســت.در همین 
ارتباط علیرضا معرفت، مدیرعامل بانک سامان با انتشار پیامی، ضمن تبریک این 
موفقیت به کارکنان و مشتریان بانک، عنوان کرد: این افتخار درحالی کسب شد 
که در ســال گذشته شرایط سخت ناشــی از ویروس کرونا بر کشور حاکم بوده 
اما علی رغم همه دشــواری ها، کارکنان بانک سامان توانستند سطح سرویس و 

رضایتمندی مشتریان را در حد مطلوب حفظ کنند

 قدردانی کمیته امداد امام خمینی)ره(
 از بانک سپه

با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفت 
کمیته امداد امام خمینی )ره( کشــور، در »آیین تقدیر از یاوران اشــتغال 
محرومین« از بانک ســپه به منظور اعطای تســهیالت به مددجویان تحت 
پوشــش این کمیته با اهدای لوح ســپاس، قدردانی کرد.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی بانک ســپه، در همایشــی که تحت عنوان » آیین تقدیر از 
یاوران اشــتغال محرومین » در بانک مرکزی و به میزبانی کمیته امداد امام 
خمینــی)ره( با حضور دکتر جهانگیری معــاون اول رئیس جمهور، رئیس 
هیات عامل بانک مرکزی و مدیران عامل نظام بانکی کشور برگزار شد، دکتر 
سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(، از محمدکاظم 
چقازردی مدیر عامل بانک سپه که جزو بانک های برتر در اعطای تسهیالت 
به مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( است، با اعطای 

لوح سپاس، قدردانی کرد.

بانک مرکزی اعالم کرد:
تراز حساب جاری ایران ۷۰۹ میلیون دالر منفی شد

بانک مرکزی تراز حســاب جاری کشــور را در سال ۹۹، عدد ۷۰۹- میلیون دالر اعالم کرد؛ 
ضمــن اینکه در این دوره، کل بدهی های خارجی ایــران به ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دالر 
رســیده است.به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی تراز حساب جاری کشور در سال ۹۹ را 
۷۰۹- میلیــون دالر اعالم کرد.همچنین در گزارش این بانک، تراز بازرگانی)حســاب کاال( 
معادل ۳ میلیون و ۲۳۴ میلیون دالر، صادرات کاال ۴۹ میلیارد و ۸۴۷ میلیون دالر، واردات 
کاال ۴۶ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دالر و متوســط نــرخ دالر آمریکا در بازار بین بانکی ۴۲۰۰ 
تومان اعالم شده است.در پایان این دوره، کل بدهی خارجی ایران به ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون 

دالر رسیده است.

در پایان اسفند ۹۹؛
نقدینگی ۴۰ درصد رشد کرد

بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را در اسفند سال ۹۹ 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل، ۴۰.۶ درصد عنوان 
کرد.به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ رشــد 
نقدینگی را در اســفند سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل، ۴۰.۶ درصد عنــوان کرد.همچنین در این 
گزارش، نرخ رشــد پول ۶۱.۷ درصد، شــبه پول ۳۶.۲ 
درصد و سپرده های بخش غیردولتی ۴۱.۱ درصد اعالم 

شده است.

بانک مرکزی اعالم کرد:
 رشد اقتصادی با نفت در سال۹۹ 

به ۳.۶درصد رسید
بانک مرکزی رشــد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت را در سال ۹۹ معادل ۳.۶ 
درصد و رشد بدون نفت را ۲.۵ درصد اعالم کرد.به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی 
رشــد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت را در سال ۹۹ معادل ۳.۶ درصد و رشد 
بــدون نفت را ۲.۵ درصد اعالم کرد.همچنین تولیــد ناخالص داخلی به قیمت پایه 
معادل ۳۴۳۴ هزار میلیارد تومان، تشــکیل سرمایه ثابت ناخالص ۹۳۶ هزار میلیارد 
تومــان، هزینه های مصرفی بخش خصوصی ۱۷۱۱ هزار میلیارد تومان و هزینه های 

مصرفی بخش خصوصی ۳۷۷ هزار میلیارد تومان اعالم شده است.

بورس کاهشی شد
بازار سرمایه امروز روندی نزولی داشت و شاخص کل بورس بیش از ۸۰۰۰ 
واحد کاهش یافت.به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس دیروز با ۸۳۲۶ 
واحد کاهش رقم یک میلیون و ۳۰۲ هزار واحد را ثبت کرد.شاخص کل با 
معیار هم وزن با ۲۲۶۰ واحد کاهش به رقم ۴۰۰ هزار ۳۲۶ واحد رســید.

معامله گران این بــازار ۷۱۲ هزار معامله به ارزش ۶۲ هزار و ۵۶۲ میلیارد 
ریال انجام دادند.

باحضور معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفت:
تقدیر از بانک سینا به عنوان یاور اشتغال 

کمیته امداد امام خمینی)ره(
در مراسم تجلیل از یاوران اشتغال کمیته امداد امام خمینی)ره( که با حضور 
معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیته امداد امام 
خمینی)ره( برگزار شد، از بانک سینا به پاس اعطای تسهیالت به مددجویان 
تحت پوشش این کمیته تقدیر به عمل آمد.این مراسم به منظور تجلیل از 
بانک های عامل در پرداخت تســهیالت اشتغال مددجویان با حضور معاون 
اول رئیــس جمهور، رئیس کل بانک مرکــزی، رئیس کمیته امداد، معاون 
توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و مدیران عامل بانک های 
پرداخت کننده تسهیالت اشتغال در بانک مرکزی برگزار شد.در این مراسم از 
بانک سینا که با اعطای تسهیالت به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( 
که زمینه ایجاد اشــتغال و کار را برای مددجویان این کمیته فراهم نموده و 
همچنین با اهدای تبلت به دانش آموزان بی بضاعت تحت پوشش این کمیته 
زمینه تحصیل ایشان از طریق آموزش های راه دور را ایجاد نموده، با اهدای 
لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.در این مراسم علیرضا تقدیری قائم مقام بانک 
سینا به نمایندگی از مدیرعامل بانک، در جلسه حضور یافته و لوح تقدیر را 

از معاون اول رئیس جمهور دریافت کرد.

جلسات هم اندیشی فعاالن صنعت بیمه 
آذربایجان شرقی با مدیرکل نظارت بر 

شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی 
کارگزاران بیمه آذربایجان شــرقی به صورت حضوری و آنالین، کارگزاران 
بیمه اســتان های آذربایجان غربی و اردبیــل نیز از طریق ارتباط اینترنتي 
مشــکالت خود را با مدیرکل نظارت بر شــبکه خدمات بیمه ای در میان 
گذاشتند.به گزارش اداره کل روابط عمومی و  امور بین الملل بیمه مرکزی، 
در این نشست، مشــکالت اعضای تشکل های صنفی و مشکالت مشترک 
گریبانگیر کارگزاران و نمایندگان رســمی بیمه مورد بحث و بررســی قرار 
گرفت.محمد جواد آقاجری، در این نشست با اشاره به این مطلب که نماینده 
ها و کارگزاران بیمه می توانند ضریب نفوذ بیمه در کشــور را افزایش دهند 
و اخیــرا نیز با اعطای مجوز های کارگــزاری برخط در این زمینه قدم های 
بزرگی برداشــته ایم، اظهار داشــت: در زمینه آیین نامه ها و مقررات بیمه 
ای هم تالش می کنیم تا با توجه به نظرات مطرح شــده، اصالحات الزم را 
انجام دهیم. وی افزود:تالش می کنیم تا با رفع مشــکالت، کارگزاران بیمه 
بتوانند جایگاه واقعی خود را به خصوص در روش های نوظهور فروش بیمه 
از جمله فروش آنالین کسب کنند.آقاجری با اشاره به موضوع برخورد اخیر 
با اســتارتاپ های بدون مجوز فروش آنالین بیمه تصریح کرد: کارگزارانی 
که دارای دانش بیمه ای هستند باید هرچه سریعتر دراین عرصه ورود پیدا 
کنند.مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی افزود:نگاه ما 
باید به صنعت بیمه بلندمدت باشــد و باید بدانیم که صنعت بیمه در ثبات 
اجتماعی کشــور نقش ویژه ای دارد.  در ادامه این نشســت، جلسه شورای 
هماهنگی بیمه های بازرگانی استان آذربایجان شرقی نیز با حضور مدیرکل 
نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای ایران و هیات همراه به منظور تبادل نظر 
با فعاالن حوزه بیمه این اســتان برگزار شــد. در این جلسه بر ایجاد تشکل 
های صنفی در شــرکت های بیمه و حمایت مدیران بیمه در جهت فعالیت 
این تشکل ها تاکید شد.  موضوعاتی نظیرشرط ۳ سال سابقه بیمه ای برای 
درخواست مجوز کارگزاری برخط و ۵ سال سابقه بیمه ای برای درخواست 
مجوز کارگزاری غیر برخط، بلوکه شــدن کارمزد کارگزاران توسط برخی از 
شــرکت های بیمه ای و عدم پرداخت حق بیمه به خصوص در بیمه های 
گروهی درمان تکمیلی توسط بیمه گذار از دیگر موضوعات مطرح شده در 

این نشست بود.

ارزهای دیجیتــال در دولت دوازدهم 
تاحدودی به رســمیت شناخته شد و 
زیر نظر وزارت صمــت رفت اما دولت 
بعدی حتمــا در این زمینه باید موضع 
مشخص و روشنی داشته باشد و برای 

آن برنامه ریزی و قانون گذاری کند.
به گزارش ایِبنا، هر چند تا سال ۲۰۰۰ 
هنوز کسی فکر نمی کرد که حدود یک 
دهــه بعد ارزهای دیجیتال به شــکل 
فعلــی آن به وجود آمده و دو دهه بعد 
از چنین ارزشــی برخوردار شــوند اما 
اقتصاددانان همان سال ها هم پیش بینی 
پول اینترنتــی را می کردند که مانند 
خیلی چیزهای دیگر آن روز، بیشــتر 
به خیال می ماند.حاال دیگر، بیت کوین 
بر ســر زبان هــا افتاده اســت و دیگر 
ارزهای مجازی نیز یکی پس از دیگری 
ظهور می کنند. پول غیرمتمرکز، پول 
اینترنتی، بیت کوین و یا ارز دیجیتال و 
رمزارز همگی عنوان هایی است که قرار 
است ساختارهای سنتی مبادالت مالی 
در دنیا را از طریق اینترنت متحول کند 
و افراد بدون نیاز به شــناختن هویت 
یکدیگــر، بتوانند مبادلــه مالی انجام 
دهند. راهی که دیگر بازگشــتی از آن 
نیســت و دیر یا زود باید اقتصاددانان 
آن را به سرفصل درس های خود اضافه 
کنند.موضوع رمزارزها در ایران نیز چند 
سالی است که اهمیت پیدا کرده است. 
دلیل این امر تا حدودی روشــن است. 
مشکالت اقتصادی، تحریم و ناامنی در 
بازار ســرمایه بسیاری را به سمت بازار 
رمزارزها ســوق می دهــد و این اقبال 
به بازار رمزارزهــا در کنار انرژی ارزان 
موجب شــده براساس تخمین ها ایران 
پنجمین کشور دنیا در استخراج بیت 

کوین باشد.به نظر می رسد دولت بعدی 
حتما در این زمینه باید موضع مشخص 
و روشنی داشته باشد و این موضوع را 
خوب یا بد به رسمیت بشناسد و برای 
آن برنامه ریــزی و قانون گــذاری کند.

ســهیل نیکزاد، عضو هیئت موســس 
انجمن بالکچین ایــران در این باره به 
خبرنگار ایِبنا گفت: همیشه قانونگذاری 
کار درســتی بــوده اســت و دولت تا 
االن کوتاهی کرده کــه این کار انجام 
نپذیرفتــه اســت.وی افــزود: معموال 
دولت ها به خاطر ندانســتن چگونگی 
مواجهه با این فناوری و به سبب ترسی 
که از ایــن بی اطالعی دارند، تســلیم 
هرکسی شده اند که خطرات این حوزه 
را پررنگ تــر کرده  اســت و در نتیجه 
فرصت هــای زیادی تاکنون از دســت 

رفته است.

صنعتی شدن استخراج رمزارز در 
دولت دوازدهم

نیکزاد خاطرنشــان کــرد: به نظر من، 
دولــت فعلی در این ده-دوازده ســال 
اخیر بهترین عملکــرد را در این حوزه 
داشته است. به این خاطر که با امضای 
رئیس جمهور و هیئت وزیران ماینینگ 

مصوب شد که صنعت باشد.
وی اضافه کرد: البته رانت های بسیاری 
در ایــن حوزه وجود داشــته اســت و 
همین ها مانع از این شــده اســت که 
قانونگذاری در مســیر درســت خود 
پیش برود.عضو هیئت موسس انجمن 

بالکچین ایران یادآور شد: آنچه معلوم 
است، این است که در حال حاضر، نیاز 
زیادی به قانونگذاری در این امر داریم 
تا بتوانیم از فرصت ها درســت استفاده 
کنیم.وی افزود: اگر قانونگذاری نشود و 
مردم را در زمینه رمزارزها همچنان در 
ترس و نگرانی رها کنیم کماکان اوضاع 

چنین برقرار می ماند.

قوانین ضروری در زمینه رمزارزها
نیکزاد در ادامه درباره قوانین ضروری که 
باید در زمینه ارزهای دیجیتال تدوین 
شود، گفت: قوانینی که جرم انگاری را 
از این مبادالت دور کند و بیان کند که 
و  صرف ماین کردن)استخراج رمزارز( 
خرید و فروش یا داشــتن رمزارز جرم 
نیســت و این مورد باید صراحتا اعالم 

شود.
عضو هیئت موســس انجمن بالکچین 
ایران در همین باره توضیح داد و گفت: 
بانک مرکزی قانونگــذاری خود را که 
انجام داده و پیش نویس قانون خود را 
نیز در سه صفحه انتشار داده بود، این 
قانون یکی از بهترین قانون های پیشتاز 
در حوزه کریپتوکارنســی هم بود و به 
واســطه آن اوضاع شاید تغییر می کرد.

وی ادامه داد: بــا همه این احوال، این 
قانون پس گرفته شد و پیش نویس آن 
هم از سایت برداشته شد که این اصال 
به لحاظ حرفه ای قابل قبول نیست که 
بانــک مرکزی یک کشــوری فایلی را 
پیشــنهاد بدهد و آن را به عنوان نظر 

پیشنهادی ارائه دهد اما به دالیلی آن 
فایل را بردارد.

جرم زادیی از خرید و فروش رمزارز
نیکزاد با بیان اینکــه باید از این جرم 
انگاری گذر کرد و به سمت قانونگذاری 
پیش رفت، اظهار کرد: به نظر من بانک 
مرکزی داشــت کار خود را به درستی 
پیش می برد که اگــر دوباره به همان 
رویه بازگردد بســیار خوب خواهد بود.

وی با اشــاره به اینکــه دو حالت برای 
صدور مجوز در حــوزه رمزارزها وجود 
دارد، گفــت: یکی ایــن که مجوزها به 
صورت شــخصی صادر شــود و مدل 
دیگر آن است که ضوابط اعالم و گفته 
 شود کسی که می خواهد در این حوزه 
فعالیت کند باید فــالن کارها را انجام 
دهد و بنابراین دیگر اشخاص تاییدیه 
شــخصی نمی گیرنــد بلکــه درصدد 
جمع آوری مــدارک و تعهد به ضوابط 
خواهند بود.عضو هیئت موسس انجمن 
بالکچین ایران یادآور شــد: در کشور 
مــا جز در مدل اول مجــوز دادن، کار 
دیگری صورت نگرفته است. به همین 
خاطــر، معتقدم سیســتم های مجوز 
دهنده ما رانتیر هســتند چون مجوز 
به نام شــخص داده می شــود و قوعد 
و ضوابط برایشــان مهم نیست.وی با 
ذکر مثالی افزود: مثال ما ۶۰۰ صرافی 
داریم که به صورت سنتی و با کاغذ کار 
می کردند که مربوط به قبل از اختراع 
بیت کوین است و تمامی مجوزهای آنان 
مربوط به کارمندان بانک ها است. از این 
تعداد هم در حــال حاضر تعدادی کار 
نمی کنند اما همچنان مجوزهای آنان 

ابطال نشده است.

تدبیر دولت سیزدهم برای رمزارزها

 تدوین قانون ضروری است

اعالم نرخ حق الوکاله بانک پارسیان در سال 
1۴۰۰

در راســتای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده 
توسط بانک مرکزی ج.ا.ا.، نرخ حق الوکاله بانک پارسیان به میزان ۳ درصد خالص 
منابع سپرده گذران در سال ۱۴۰۰ تعیین شد.حق الوکاله مبلغی است که بانک ها 
می توانند در قبال به کارگیری منابع ســپرده شده از سوی سپرده گذاران از آنان 
دریافت کنند که شامل هزینه های به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت 
دار مشــتریان در امور اعطای تسهیالت و سرمایه گذاری های اقتصادی بانک می 

باشد.

قدردانی مدیر کل آموزش و پرورش استان 
چهار محال و بختیاری از مدیر عامل بانک ملت

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان چهار محال و بختیاری، با ارسال لوح سپاسی 
به مدیرعامل بانک ملت از مساعدت و همکاری دست اندکاران این بانک قدردانی 
کرد.بــه گزارش روابط عمومی بانک ملت، خانم قائــد امینی مدیر کل آموزش و 
پرورش استان چهار محال و بختیاری در این لوح از همکاری صمیمانه دکتر محمد 
بیگدلــی مدیرعامل بانک ملت و دیگر مدیــران و کارکنان این بانک با آموزش و 
پرورش چهار محال و بختیاری و اعطای تسهیالت خرید لوازم خانگی برای جامعه 
فرهنگیان سپاسگزاری کرده است.بر اساس این گزارش مدیریت شعب بانک ملت 
استان چهار محال و بختیاری تا کنون بالغ بر ۹۰۰۰ فقره تسهیالت با مبالغ پانصد، 
ســیصد و هزار میلیون ریالی خرید لوازم خانگی به معلمان و کارکنان آموزش و 

پرورش این استان پرداخت کرده است.

مدیرعامل بانک مسکن مصوبه تامین مالی عرضه مسکن را ابالغ کرد
فرمان پرداخت ۳۰۰۰۰ فقره تسهیالت 

مسکن روستایی
مدیرعامل بانک مســکن با ابالغ مصوبه جدید این بانک در راســتای 
تامین مالی ســریع بخش عرضه مســکن، فرمــان پرداخت ۳۰ هزار 
فقره تسهیالت مســکن روستایی را خطاب به شــعب سراسر کشور 
صادر کرد.محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن درباره جزئیات این 
مصوبه به پایگاه خبری بانک مسکن گفت: شرایط پرداخت تسهیالت 
مسکن روستایي به این صورت است که سقف فردی تسهیالت مسکن 
روســتایی به ازای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان اســت. آن  دسته از 
متقاضیانــي که معرفي نامه هاي صــادره آنها قبل از ابــالغ این نامه 
عمومي به بانک ارائه و به ثبت رســیده و قرارداد تســهیالتي آن ها 
در دفترخانه ثبت نشــده باشــد، در صورت ارائه معرفي نامه جدید از 
ســوي بنیاد مسکن انقالب اسالمي ایران )اعتبار ابالغي سال ۱۴۰۰( 
مي توانند از ســقف تســهیالت ابالغي جدید بهره مند شوند.شــایان 
همچنین گفت: مجموع دوران ساخت و بازپرداخت ۲۰ سال )۳ سال 
دوران مشــارکت و ۱۷ ســال دوران فروش اقساطي( است. نرخ سود 
تســهیالت نیز طبق مصوبه شــوراي پول و اعتبار که در حال حاضر 
۱۸ درصد اســت اعمال می شــود به این صورت که ۵ درصد ســهم 
متقاضي و ۱۳ درصد ســهم سازمان است.ســقف تسهیالتي مزبور به 
تمامي متقاضیان و مناطق مشمول طرح اعم از امالک واقع در جزایر، 
روستاهاي مرزي ، حاشیه شهرها و شهرهاي زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت 

و سایر روستاها تسري مي یابد.
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گزیده خبر

آخرین تحوالت افغانستان؛ 
ارتش ۱۷ شهرستان را از طالبان پس گرفت

در ادامه نبردهای ســنگین در افغانســتان وزارت دفاع این کشور اعالم کرد که ۱۷ 
شهرستان را از گروه طالبان پس گرفته و آمادگی بازپس گیری دیگر شهرستانها را 
دارد.به گزارش ایرنا، »فواد امان« معاون سخنگو وزارت دفاع افغانستان اضافه کرد که 
مناطق وسیعی در مسیر استانهای سمنگان و بلخ از وجود طالبان پاکسازی و حمله 
طالبان به شهر شبرغان مرکز اســتان جوزجان به سختی شکست خورده و تلفات 
ســنگینی بر طالبان وارد شده است.به گفته وی در اطراف شهر شبرغان ۸۱ کشته 
طالبان در صحنه نبرد باقی مانده و برخی منابع از کشته شدن فرمانده عمومی جنگ 
طالبان در این استان نیز خبر داده اند.او تصریح کرد که در ۴۸ ساعت گذشته چهار 
شهرســتان را در استانهای بامیان، نیمروز و پروان از کنترول طالبان خارج کرده اند.
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان گفته که جنگجویان این گروه تنها از ۴ شهرستان 
عقب نشینی کرده اند.طالبان این روزها بر شهر قندهار در جنوب این کشور متمرکز 
شده و حمالت سنگینی را به  مواضع نیروهای دولتی آغاز کرده و پیشروهایی در این 
منطقه داشــته اند.استاندار قندهار افغانستان  با بیان اینکه پیشروی طالبان در این 
مناطق به دلیل برتری نظامی این گروه نبوده بلکه معامله برخی از افراد و بزرگان قوم 
باعث این پیشروی شده و هشدار داد که وضعیت در روزهای اخیر تغییر خواهد کرد.
روح اهلل خان زاده گفته اســت که این افراد برخی مناطق را بدون درگیری به طالبان 
واگذار کرده اند و قندهار از نظر نظامی سقوط نکرده است.استاندار قندهار گفته است 
که برخی پاســگاه ها در شهرستانهای این استان وجود دارد که چهار روز پیش رها 
شده و طالبان تاکنون هم به آن پاسگاه ها نرفته اند.اما وی هشدار داده است که پس از 
شکست طالبان با افرادی که در سقوط این پاسگاه ها دست داشته اند تسویه حساب 
خواهد کرد.گروه طالبان همچنین شب گذشته به تعدادی  مناطق مرزی شهرستان 
جاغوری حمله کردند و پس از نبرد شدید با نیروهای دولتی شکست خورده و با دادن 

تلفات مجبور به عقب نشینی شدند. 

رهبر طالبان در پیامی به مناسبت عید قربان؛
 به حل بحران افغانستان از راه مذاکره پایبندیم

رهبــر طالبان در پیام تبریک فرا رســیدن عید قربان، از تعهد به روند سیاســی 
حل مســئله افغانستان سخن گفت و تاکید کرد که افغان ها باید مسائل را میان 
خودشــان و به دور از دخالت بیگانگان حل و فصــل کنند.به گزارش خبرگزاری 
مهــر به نقل از فرانس پرس، »مال هبت اهلل آخنــدزاده« رهبر طالبان، در پیامی 
که به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان منتشر شد؛ از حمایت جدی خود از 
روند سیاســی حل بحران افغانستان به رغم پیشروی های نظامی اخیر این گروه، 
ســخن گفت.این پیام در حالی منتشر می شــود که از روز گذشته مذاکرات بین 
االفغانی در دوحه از سر گرفته شده و امید به حل بحران از مسیر گفتگو همچنان 
زنده اســت.آخندزاده در ادامه پیام خود افزود: به رغم دستاوردها و پیشرفت های 
نظامی، امارت اسالمی با جدیت از روند سیاسی در افغانستان حمایت کرده و از هر 
فرصتی برای ایجاد نظام اسالمی، صلح و ثبات بهره می برد.وی ادامه داد: پیام ما 
این است که به جای اتکا به بیگانگان، بیایید مسائل را میان خودمان حل و فصل 
کنیم و ســرزمینمان را از بحران های موجود نجات دهیم.آخندزاده در بخشی از 
این پیام می افزاید: برای پیشــرفت در مذاکرات و روند سیاسی، دفتر سیاسی را 
گشوده ایم و به حل مسائل از راه گفت وگو متعهد هستیم اما طرف مقابل فرصت 
را ضایع می کند. ما با هیچ کس خواهان دشمنی نیستیم و خواست های مشروع را 
می پذیریم.وی همچنین گفت که پس از خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان، 
طالبان با تمام جهان از جمله آمریکا بر اساس تعامل متقابل، خواهان روابط خوب 
دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی است.آخندزاده همچنین به همسایه ها، منطقه و 
کشــورهای جهان، اطمینان داد که افغانستان به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا با 
استفاده از خاک این کشور، امنیت سایر کشورها را با تهدید مواجه کند حال آنکه 
طالبان به حقوق شهروندی متعهد است و هم چنان برای زنان در چارچوب شریعت 

اسالمی، محیط مناسب آموزشی فراهم خواهد کرد.

طالبان:
 ترکیه از افغانستان نرود، با آن می جنگیم

سخنگوی دفتر سیاسی جنبش طالبان درباره موضع این جنبش نسبت به ماندن 
نیروهای ترکیه در افغانســتان و احتمال وقوع جنــگ داخلی با خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانستان صحبت کرد.به گزارش ایسنا، محمد نعیم، سخنگوی دفتر 
سیاســی طالبان در مصاحبه با عربی۲۱ گفت: ما با مانــدن نیروهای ترکیه در 
افغانســتان در چارچوب پیمان ناتو و به موجب توافق بین آنکارا و واشــنگتن به 
بهانــه تأمین امنیت فرودگاه کابل و مقرهــای دیپلماتیک خارجی مخالفیم. در 
صورتی که نیروهای ترکیه در افغانســتان بمانند ما علیه آن ها می جنگیم. بعید 
است با توجه به ارزش های دینی، فرهنگی و نژادی میان مردم دو کشور، افغان ها 
درباره این نیروها ســهل انگاری به خرج دهند.وی گفت: ما متعهد شده ایم تا به 
زیرساخت اصلی و منافع کشورهای دیگر تجاوز نکنیم. آنکارا قبال تعهد داده که 
دست به هیچ اقدامی که مورد قبول ما نباشد، نزند. اما متأسفانه بعدا در رسانه ها 
شنیدیم که آن ها در افغانستان می مانند. این موضوع به پایان رسیده است و هیچ 
گفتگویــی درباره آن با ترکیه وجود ندارد هرچند که تماس هایی میان طالبان و 
طرف های مختلف منطقه ای و فعال در عرصه افغانســتان که تمایل به شراکت و 
دوســتی دارند وجود دارد. همکاری پاکستان با ترکیه در این راستا مشکلی برای 
ما ایجاد نمی کند. براساس توافق صلح با آمریکا نباید هیچ طرف خارجی در امور 
افغانستان دخالت کند. طالبان ثابت کرده که عمال نماینده قانونی مردم افغانستان 
است.نعیم گفت: وقوع جنگ داخلی در افغانستان با خروج نیروهای آمریکایی و 
شرکایش در ناتو به رغم اینکه دولت کابل ۳۰۰ هزار سرباز آموزش دیده و مسلح 
دارد بعید است. به محض پایان عقب نشینی نیروهای خارجی دولت کابل ازهم 
فرو می پاشــد. نیروهای ارتش از مردم هستند و ما می توانیم بدون جنگ داخلی 

با آن ها به تفاهم برسیم.

خطیب زاده:
ایران همین امروز آماده اجرایی کردن توافق 

تبادل زندانیان است
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره بــه توافق ایران بــا آمریکا و انگلیس 
درخصوص تبادل بشردوســتانه و آزادی ۱۰ زندانی از همه طرف ها تاکید کرد: 
ایران آماده اســت تا همین »امروز« این توافق را اجرایی کند.به گزارش ایرنا از 
اداره کل اطالع رســانی و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه، »سعید خطیب 
زاده« در حســاب کاربری خود در توییتر نوشت: حیرت آور این است که ایاالت 
متحده این حقیقت ســاده را انکار می کند که »یک توافق درخصوص بازداشت 

شدگان به دست آمده است.« حتی شامل اینکه چگونه اعالم عمومی شود.
وی با اشــاره به مذاکرات وین اظهار داشــت: در وین - جدا از برجام - با ایاالت 
متحــده و انگلیس درخصوص تبادل بشردوســتانه و آزادی ۱۰ زندانی از همه 
طرف ها توافق شد. ایران آماده است تا همین »امروز« این توافق را اجرایی کند.به 
گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه آمریکا شنبه شب مدعی شد: هنگامی که دوره 
انتقالی ]قدرت[ در ایران به پایان برســد،  آماده برنامه ریزی برای ادامه مذاکرات 
وین هستیم.وزارت خارجه آمریکا همچنین ادعا کرد: آماده ادامه مذاکرات بودیم، 
اما ایرانی ها به خاطر دوره انتقالی در کشورشــان، زمان بیشــتری را درخواست 
کرده اند.اظهارات وزارت خارجه آمریکا ساعاتی پس از آن مطرح می شود که سید 
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و رییس هیات ایرانی در مذاکرات برجام 
در توئیتی تاکید کرد که مذاکرات وین باید منتظر دولت جدید در ایران بماند.وی 
اظهار کرد: ما در دوران انتقالی به ســر می بریم و یک انتقال دموکراتیک قدرت 
در تهران در حال انجام است.رییس هیات ایرانی در مذاکرات برجام افزود: روشن 
است که گفت وگوهای وین باید منتظر دولت جدید در ایران بماند. این اقتضای 
هر دموکراسی است.عراقچی گفت: آمریکا و انگلیس باید این نکته را درک کرده 
و ایجاد ارتباط بین یک تبادل انســانی - که آماده اجرا می باشــد - با برجام را 
متوقف کنند.وی تصریح کرد: تبادل )زندانیان( را گروگان اهداف سیاســی قرار 
دادن، باعث از دســت دادن تبادل و هم توافق می شــود.رییس هیات ایرانی در 
مذاکرات برجام افزود: ۱۰ فرد زندانی از همه طرف ها می توانند همین فردا آزاد 

شوند، اگر آمریکا و انگلیس به تعهدات خود در توافق به عمل آمده عمل کنند.

 آیا اویغورها با طالبان می جنگند ؟
پایگاه خبری آســیانیوز در گزارشی نوشت کشــورهای آسیای مرکزی از شبه 
نظامیــان اویغورِ چین برای مبارزه با طالبان اســتفاده می کنند.به گزارش ایرنا 
از پایگاه خبری » آســیانیوز « ، چندین کشور آسیای مرکزی آماده استفاده از 
گــروه های مزدور برای حفاظت از مرزهای خود در جریان درگیری های دولت 
افغانستان با طالبان هســتند. در این گزارش آمده است بیشتر این افراد،  شبه 
نظامیان آموزش دیده  توسط دولت های منطقه  و از پناهندگاِن » اویغور « های 
چین می باشند. اویغورهای چین توسط تاجیکستان و دیگر کشورهای مشترک 
المنافع که با سقوط شوروی در دهه ۱۹۹۰ شکل گرفتند  برای مقابله با طالبان 
اســتفاده می شدند.براساس توافقنامه کشورهای مشترک المنافع ) CIS( پایگاه 
ارتش ۲۰۱ روسیه در خاک تاجیکستان فغال است اما کرملین اکنون تنها ناظر 
اتفاقات اســت. برپایه این گزارش ارتش روسیه مانورهای پیشگیرانه متعددی را 
با سربازان تاجیک شروع کرده است. این عملیات در مناطق کوهستانی » الهور 
« و » ســامبولی « انجام شــده است. نیروهای ویژه روس از منظقه  مرکزی که 
مســئول آماده سازی نیروهای ارتش ازبکســتان نیز هستند، این فغالیت ها را 
رهبری می کنند. انتظار می رود این نیروهای مختلط به زودی به مناطق مرزی 

با افغانستان اعزام شوند. 
از طرفی ازبکستان مرددترین کشور در مقابله با طالبانی است که با آن قراردادی 
در زمان ریاســت جمهوری تاریخی »اســالم کریموف « رئیس جمهور پیشین 
ازبکستان  امضا کرده بود.حتی جانشین وی » شوکت میرضیایف « مخالِف نزدیک 
شــدن به طالبان نبود. با وجود قانوِن اخیر درباره آزادی مذهبی ، میرضیایف به 
مسلمانان ازبکســتان اجازه داد تا مدل های افراطی تر اسالم را تقویت کنند.با 
این وجود ازبکستان هم به گروه های فراری افغان از دست شبه نظامیان طالبان 
پناه داده اســت. گزارش ها حاکی است شرایط در مرزهای ترکمنستان که در 
کنترل طالبان اســت نامشخص تر اســت. » قربان قلی بردی محمدف « رئیس 
جمهور ترکمنســتان تصمیم گرفت برای تقویت حضور ارتش در نواحی مرزی 
ارتِش خصوصی استخدام کند که  بسیاری از این گروه های ارتشی از پناهجویاِن 
اویغور می باشند. برنامه دفاعی مشترک در برابر طالبان توسط  » سازماِن پیماِن 
امنیِت جمعی « به بحث و گفت و گو گذاشــته شده است. » آناتولی سیدوروف 
«  رئیس این ســازمان موقتا در » دوشنبه « برای رصد کردن مرزهای مشترک 
با افغانستان حضور دارد و برنامه های پاسِخ مشترک را ارزیابی و تهیه می کند. 
اکنون، به نظر می رسد تنها اقدام در منطقه استفاده از شبه نظامیان اویغور است. 
از سوی دیگر  روسیه در تالش است تا با طالبان به شکل مستقیم مذاکره کند. 
چندی پیش مسکو  به رغم ممنوعیِت  حضور سازمان های افراطی در این کشور 
میزبان هیئتی از طالبان بود. بســیاری از مخالفان دولت روسیه خواهان بیرون 
گذاشــته شدن » سرگئی الوروف «  وزیر امور خارجه دولت » والدیمیر پوتین 
« از فهرســت های  انتخاباتی شدند. مذاکره با گروه های تروریستی دلیل کنار 
گذاشته شــدن تمامی نفرات نیروی دریایی از انتخابات است. براساس گزارش 
برخی رسانه های کرد، ترکیه نیز آماده می شود تا به عنوان میانجی در مسئله 
افغانســتان ورود کند. آنکارا مایل اســت از نیروهای »  ارتش ملی سوریه « که 
شــامل اعضای متفاوتی از گروه سابق داعش اســت استفاده کند. در پایان این 
گزارش آمده است گروه های مزدور، اویغورها و یا دیگران کلیدی برای مدیریت 
شرایط بسیار پیچیده درگیری ها می شوند که مرزهای افغانستان عبور را در می 

نوردد و تمام منطقه آسیای میانه را درگیر خواهد کرد. 

با رای دادگاه قانون اساسی؛
پیروزی پاشینیان در انتخابات پارلمانی 

ارمنستان تائید شد
رقیب »پاشــینیان« در انتخابات پارلمانی ارمنستان نتوانست نظر دادگاه قانون 
اساســی این کشــور درباره پیروزی او را تغییر دهد.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از اینترفکس، دادگاه قانون اساســی ارمنستان نتیجه انتخابات پارلمانی 
زودهنگام در این کشــور را که ماه میالدی گذشته برگزار شد؛ مورد تائید قرار 
داد.البته پیشــتر هــم انتظار صدور چنین حکمی از ســوی این مرجع قضایی 
وجود داشــت. یک هفته بعد از انتخابات ۲۰ ژوئن )۳۰ خرداد( نیز کمیســیون 
مرکزی انتخابات ارمنستان، با انتشار نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور، 
حزب »قرارداد مدنی« به رهبری »نیکول پاشینیان« کفیل نخست وزیری را با 
برخورداری از ۵۳.۹۱ درصد آرا، پیروز این رویداد سیاســی معرفی کرد.»ائتالف 
ارمنســتان« به رهبری »رابرت کوچاریان« کــه ۲۱.۹ درصد از آرا را از آن خود 
کرده است؛ گفته بود که نتیجه انتخابات را قبول نداشته و به دادگاه قانون اساسی 
شــکایت خواهد برد.ارمنســتان از زمان پایان جنگ دوم قره باغ در اواخر سال 
میالدی گذشته و بازگشــت اراضی پیشتر اشغال شده به جمهوری آذربایجان، 

درگیر تنش های سیاسی است. 

افزایش تنش ها میان اوکراین و روسیه

پوتین تاریخ خودش را از اوکراین نوشت
در حالی که دامنه اختالفات میان روسیه و اوکراین در ماههای 
اخیر بیشــتر و کی یف در سیاســت فاصله گرفتن از مســکو و 
همگرایی با غرب اقدامات خود را تشــدید کرده است، والدیمیر 
پوتین با پیشه کردن سیاست شکیبایی، بارها خواستار رفع تنش 
با اوکراین شده اســت که تاریخ و فرهنگ دو کشور را یکی می 
داند.به گزارش ایرنا، پوتین رئیس جمهوری روسیه اخیرا در مقاله 
ای که به گفته او چهار ماه برای تهیه آن وقت گذاشته با گشت و 
گذار گسترده در تاریخ، سعی کرد تز خود را به خوانندگان منتقل 
کند: روس ها و اوکراینی ها یک قوم هســتند و برای همین به 
طور ضمنی گالیه کرده بود که گرویدن کی یف به سمت غرب 

رویگردانی از اصالت و تاریخ فرهنگ دیرینه اش است.

بیزاری روزافزون اوکراین از روسیه
پس از تحوالت ســال ۲۰۱۴میــالدی)۱۳۹۳( که دولتی غرب 
گــرا در اوکراین بــه روی کار آمد و  روس هــا از آن به عنوان 
کودتا یاد کردند مناقشــه میان دو کشور به شدت باال گرفت و 
مجددا در ماههای اخیر شعله ور شده است.شبه جزیره کریمه در 
ســال ۲۰۱۴ پس از اعالم استقالل یکجانبه از اوکراین با امضای 
توافقنامه ای به روسیه ملحق شد. بعد از استقالل کریمه، بیشتر 
جمعیت منطقه دونیاس نیز خواهان جدایی از اوکراین شدند اما 
با مخالفت دولت اوکراین روبرو شد و از آن موقع تاکنون درگیری 
بیــن جدایی طلبان و حکومت کی یف ادامــه دارد.تنش ها در 
دونبــاس بین جدایی طلبان و دولت اوکراین از ابتدای فروردین 
امســال اوج گرفت.  با اوج گرفتن اختالف های بین مســکو و 
کی یف بر ســر دونباس در مرز بین دو کشور و حمایت غرب از 
اوکراین، وضعیت دریای ســیاه طی چند ماه اخیر به سرعت به 
سمت تبدیل شدن به رویارویی بین روسیه و غرب گراییده بود.

افزایــش تنش ها میان اوکراین و روســیه؛ سیاســت 
خویشتن داری مسکو

منطقه دونباس با اکثریت ســاکنان روس تبار در شرق اوکراین 
واقع و از ســال ۲۰۱۴ با تغییــر حکومت در کی یف و روی کار 
آمدن دولت غرب گرا اعالم خودمختاری کرده و در جریان جنگ 
های بین شبه نظامیان مناطق دونتسک و لوگانسک و گلوله باران 
این مناطق تاکنون بیش از ۱۴ هزار نفر ازجمله شــمار زیادی از 
ساکنان غیرنظامی کشته شــده اند.  زلنسکی رئیس جمهوری 
اوکراین در هیچ مجمع بین المللی یا نشستی چندجانبه نیست 
که از روس ها گالیه نکند و از کشورهای دیگر مخصوصا اروپایی 
ها نخواهد به کمک این کشــور برای مقابله با روسیه به عنوان 
جبهه نخســت مقابله با روس ها بیایند.مقامــات اوکراینی در 
ماههای  اخیر بر شــدت حمالت خود بــر روس ها افزوده اند و 
بسیاری از ملی گرایان اوکراین در مناسبت های مختلف، به مراکز 
فرهنگی و سازمان های دولتی روسیه در اوکراین حمله می کنند 
و پرچم روســیه را به آتش می کشــند.تنش در روابط روسیه و 
اوکراین تا جایی پیش رفته اســت که اوکراینی ها که بیشــتر 
جمعیتشــان را ارتدوکس ها و هم کیشان روس ها تشکیل می 
دهند، کریسمس را به سبک غربی ها )کاتولیک ها یا پروتستان 
ها( برگزار می کنند. در واقع مقامات اوکراین تالش می کنند هر 
گونه اشــتراکات فرهنگی یا مذهبی با روس ها را در کشورشان 

نابود کنند.
الکسی رازنیکوف، نخست وزیر اوکراین نیز هفته گذشته گفت: از 
آنجایی که کی یف، کریمه را به خاک خود بازخواهد گرداند، این 
کشور قصد دارد ۵۰۰ هزار روس را که از سال ۲۰۱۴ ساکن این 
شبه جزیره شــده اند، از آنجا دیپورت کند.وی افزود: در اوکراین 
دیدگاه های مختلفی در مورد روس های ساکن کریمه وجود دارد. 
رازنیکوف تاکید کرد وی طرفدار دیدگاه حقوقی به این مســئله 
و »دیپورت« برخی روس های ساکن این منطقه است. در ادامه 
دشمنی های  مقامات کی یف با مســکو، الکسی دانیلوف، عضو 
شورای امنیت ملی اوکراین در اظهاراتی از فروپاشی روسیه سخن 
مــی راند.  وی در یک برنامه تلوزیونــی در این خصوص گفت: 
»روســیه نمی تواند شرایطی را که اکنون در آن قرار دارد تحمل 
کند. این کشــور فرو خواهد پاشــید«.دانیلوف افزود که روسیه 
کشــور چندقومیتی اســت و همه اقوام آن باید جدا از یکدیگر 

زندگی کنند.کشــور اوکراین همچنین در یک ســال گذشــته 
سیاست تقویت نیروی نظامی خود با تسلیحات آمریکایی و ناتو 
را در دســتورکار قرار داده است به شکلی که تحویل تسلیحات 
آمریکایی به اوکراین که از دو سال پیش در راستای تالش های 
واشــنگتن برای تجهیز ارتش اوکراین انجام می گیرد، همچنان 
ادامه دارد.این تسلیحات به صورت سری به اوکراین تحویل داده 
می شــود و برهمین اساس هر ساله دهها میلیون دالر سالح از 

کشورهای اروپا و آمریکا به اوکراین انتقال می یابد.

درخواست عضویت در ناتو
مقامات اوکراین به شدت سیاســت عضویت در سازمان پیمان 
آتالنتیک شــمالی )ناتو( را دنبال می کنند و روسیه را کشوری 
متخاصم مــی خوانند که در وضعیت بحرانــی بوجود آمده در 
منطقه دونباس در شــرق این کشور نقش ایفا می کند.تنش ها 
چند مــاه اخیر در دونباس میان جدایی طلبان و دولت اوکراین 
از ماه گذشته بار دیگر اوج گرفته است و کی یف مسکو را مقصر 
این  اختالفات می داند کــه از جدایی طلبان حمایت می کند.
زلنســکی اخیرا طی یک مکالمه تلفنی بــا دبیرکل ناتو »ینس 
استولتنبرگ« گفت که تنها با ورود اوکراین به »سازمان پیمان 
آتالنتیک شــمالی« )ناتو( می توان به درگیری در دونباس پایان 
داد.دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مورد این اظهارات 
رییــس جمهوری اوکراین درباره پیوســتن این کشــور به ناتو 
واکنش نشان داد و بیان کرد: پیوستن اوکراین به سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( تنها اوضاع این کشور را وخیم تر می کند.

افزایــش تنش ها میان اوکراین و روســیه؛ سیاســت 
خویشتن داری مسکو

وی خاطرنشــان کرد: بر این باوریم کــه مجموعه تدابیر پیش 
بینی شــده در توافقنامه مینسک، پایه و اساس واقعی برای حل 
و فصل سیاسی این وضعیت بحرانی است.روس ها معتقدند که 
کلید تامین امنیت و ثبات در غرب این کشور و در همسایگی با 
کشورهای اروپایی در گسترش همکاری ها و اعتمادسازی نهفته 

است.

زلنســکی نظریه پوتین در باره روابط تاریخی روسیه و 
اوکراین را رد کرد

ولدیمیر زلنســکی رئیس جمهوری اوکراین هفته گذشته گفته 
های والدیمیر پوتین همتای روســش که دو کشــور را  را یک 
ملت دانســته بود رد کرد و گفت که با این نظریه موافق نیست.
به گزارش ایرنا والدیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در 
نشستی در کی بف در واکنش به مقاله والدیمیر پوتین، همتای 
روســی اش  که در آن استدالل کرده بود، »اوکراین و روسیه ها 
یک ملت هســتند«، اظهار داشت که با  این گفته موافق نیست 
و در عیــن حال وی  مقاله پوتیــن را عمیق و مفصل خواند که 
در فرصت مناســب جواب خواهد داد.والدیمیر پوتین مقاله ای 
را »در مــورد وحدت تاریخی روس ها و اوکراینی ها«  منتشــر 
کرد. در آن رئیس فدراسیون روسیه، با گشت و گذار گسترده در 

تاریخ، سعی کرد تز خود را به خوانندگان منتقل کند: روس ها و 
اوکراینی ها یک قوم هستند.پوتین گفته است که برای تهیه این 
مقاله خود در باره اوکراین چهار ماه وقت گذاشته است. والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روسیه در مقاله  خود کشورهای غربی و 
در راس آن آمریکا را متهم کرد که برای تبدیل اوکراین به پایگاه 
ضدروسیه تالش می کنند و برنامه بزرگی برای این منظور تدارک 
دیده شده و اجرا می شود.پوتین خاطر نشان کرد: اوکراین معاصر 
در واقع زاییده اتحاد جماهیر شوروی است اما در زمان کنونی که 
ملت اوکراین خود را ملت مســتقل می داند باید با احترام به این 
دیدگاه نگریست.در همین حال، مقامات اوکراین مخالفت قاطع 
خود را با این نظریه پوتین ابراز داشته اند.والدیمیر زلنسکی در 
پاســخ به انتقاد از قانون »مردم بومــی«  که در اول ژوئیه ) ۱۱ 
خرداد( توســط پارلمان اوکراین تصویب شد، تأکید کرد که این 
یک امر داخلی کشور است.وی گفت: »طرف روسی این را دوست 
ندارد؟ خوب، آنها چیزهای زیادی را دوســت ندارند، این قانون 

اساسی اوکراین است نه روسیه«.

افزایش تنش ها میان اوکراین و روسیه
رئیس جمهوری اوکراین اخیرا الیحه ای در خصوص اقوام اصیل 
روسیه به پارلمان این کشور ارائه کرد که در آن روس های ساکن 
این کشــور جایی ندارند.»رئیس جمهوری روسیه در مقاله خود 
این سند را یک »رسوایی« خواند. پیش از این، والدیمیر پوتین 
حتی تخصیص »مردم بومی«  را در یک طبقه جداگانه با »نظریه 
و عملکرد آلمان نازی«  مقایسه کرده بود  این مصوبه در وزارت 
خارجه روسیه نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت.  »ماریا زاخارووا«، 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در واکنش به تصویب قانونی 
که در آن روس های ســاکن اوکراین جزو اقوام اصیل این کشور 
محسوب نمی شوند، اظهار داشت: »تصویب چنین قوانینی مواضع 
ملی گرایانه و نئونازیســتی اوکراین را تحکیم می کند«  پیش تر 
دومای روسیه نیز با صدور بیانیه ای تصویب این قانون در اوکراین 

را محکوم کرده بود.

پوتین تاریخ خودش را از اوکراین نوشت
»کنســتانتین اگرت، خبرنگار بخش روسی دویچه وله می گوید، 
مستبد روسیه حاکمیت اوکراین را نادیده گرفته و تهدید می کند 
اگر اوکراین همچنان رویای ناتو را در سر داشته باشد، با تبعاتی 
مواجه خواهد شــد.«، کنســتانتین اگرت میگویــد: »والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روســیه مقاله ای ۵۰۰۰ کلمه ای تحت 
عنوان »به مناسبت وحدت تاریخی روس ها و اوکراینی ها« نوشته 
اســت. پوتین روز بعد از آن، در ویدیویی طوالنی آن را به شکل 
مصاحبه با یک کارمند گمنام که احتماال از سرویس مطبوعاتی 
خودش بــوده، بازگو کرد. چنین چیزی هرگز پیش از این دیده 
نشده بود.پوتین در این مقاله و پرسش و پاسخ بعدی، جزئیاتی 
از ایده هــای محبوبش را بیان کرد: اینکه چیزی به عنوان مردم 
اوکراین جدا وجود ندارد، آنها با روس ها یکی هســتند؛ کشــور 
اوکراین یک خلقت مصنوعی است، تاریخچه ای که باید از روسیه 
بابت اجازه دادن برای وجودش قدردانی کند!به گفته پوتین، عزل 

ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری روس گرای اوکراین در فوریه 
۲۰۱۴ اوج چند قرن دسیســه چینی غرب برای »ضد روسیه« 
کردن اوکراین بوده اســت؛ برای محدود کردن روســیه. از سال 
۲۰۱۴ اوکراین مستقل نیست و تحت »حکمرانی خارجی« قرار 
دارد؛ یک کلمه رمز برای ایاالت متحده که اتحادیه اروپا برده وار 
به آن خدمت میکند. مســکو اینگونــه روابط را تحمل نمیکند. 
امــا میلیون ها اوکراینی وجود دارند که این وضعیت را دوســت 
ندارند و آرزو دارند روســیه را در آغــوش بگیرند.این مقاله مهر 
مشــخصی از تفکر سرویســهای ویژه روســیه دارد؛ ترکیبی از 
مســیحی گرایی، اعتقاد راسخ به اینکه پول بر جهان حکمرانی 
می کند و نظریه های عجیب توطئه. رسانه های اجتماعی روسیه 
در چند ســاعت اول پس از انتشار این مطلب آن را مورد انتقاد 
قرار دادند. مورخان، جامعه شناسان و روزنامه نگاران تعداد زیادی 
ناسازگاری، مغالطه های منطقی و جعل واقعیت های ساده را در 
این مقاله یافتند. ممکن اســت همین مساله باشد که مشاوران 
پوتین را به ترغیب او برای ضبط توضیح ویدیویی واداشــت.این 
مقاله بار دیگر روشــن کرد که هیچ مساله ای مهمتر از اوکراین 
برای پوتین وجود ندارد. در لیست اولویتهای او، موج وحشتناک 
و جدید کرونا، وضعیت بی ثبات اقتصاد ملی و وضعیت در آسیای 
میانه و تهدید جدیــد از جانب طالبان، همگی از اوکراین کمتر 
هســتند.پوتین هرگز در صحبتهایش به نام ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهوری اوکراین اشاره نکرد، همانطور که هیچگاه به نام 
الکسی ناوالنی، منتقد کرملین اشاره نمیکند. در جهان رمزآلود 
پوتین، این بیان خصومت شدید است. او در پاسخهایش با تحقیر 
عامدانه زلنسکی گفت که »وقتی آنها مقاله مرا خواندند، تنها با 
رهبری اوکراین« دیدار میکند. به نظر میرسد که برای او زلنسکی 
به شخصیت »ضد روسیه« تبدیل شده است که غرب موذی در 

اوکراین میسازد و پوتین در مقاله خود قول جنگ را میدهد.
پوتین مشروعیت کل طبقه سیاسی اوکراین را رد کرده است. او 
مرتبا به یک ایده باز میگردد؛ مردم اوکراین یک چیز هســتند و 
رهبری اوکراین چیز دیگری. روسیه و پوتین اولی را می پسندند 
اما معتقدند دومی سیاستمدارانی واقعی نبوده و در واقع عروسک 
خیمه شــب بازی غرب هستند. با این حال، میلیون ها اوکراینی 
رئیس جمهور و اعضای پارلمانشــان را انتخاب کرده اند. و این به 

ذهن پوتین نمیرسد که او با این لحن به آنها توهین میکند.
از همان روزهای آغازین انقالب نارنجی در ســال ۲۰۰۴، پوتین 
درک نکــرد که مــردم اراده آزاد دارند و میتوانند در سیاســت 
مشــارکت کنند. حتی ده ها تن از کســانی که در فوریه ۲۰۱۴ 
در کی یف در مقابله با رژیم ویکتور یانوکوویچ کشــته شــدند، 
نتوانســتند او را به گونه ای دیگر متقاعد کنند.پوتین همچنین 
نگران فعالیت افزایش یافته ناتو در منطقه دریای سیاه و همکاری 
فعال اوکراین با این ائتالف اســت. و بنابراین، او دوباره به غرب 
تاخت که از دید او به اوکراین »حکمرانی« میکند. او بار دیگر به 
اروپایی ها به ویژه آلمانی ها اطمینان داد که روس ها به تعهداتشان 
طبق قرارداد پنج ساله تامین گاز به اروپا از طریق سیستم خط 
لوله گاز اوکراین متعهد هستند. اما شما اینطور بخوانید: من فعال 
از خط لوله تقریبا تمام شده نورد استریم ۲ برای تهدید کی یف 
اســتفاده نمیکنم.اما رئیس جمهوری روسیه همچنین ارتباط 
مستقیمی میان امنیت انرژی و تمایالت یورو-آتالنتیک اوکراین 
وضع کرد. او تجدید روابط حســنه کی یف بــا ناتو را خط قرمز 
دانســت. او همچون همیشه تالش کرد تا اوکراینی ها و غرب را 
بــا تهدید غیرقابل پیش بینی بودن بترســاند. با این حال او به 
طور ضمنی گفت که از آزادی ویکتور مدودچوک، رهبر مخالفان 
دولت اوکراین و مذاکرات مستقیم با جدایی طلبان لوهانسک و 
دونتسک با میانجیگری مسکو استقبال می کند. این به معنای به 
رسمیت شناختن رسمی این جمهوری های خودخوانده طرفدار 
روسیه و البته نوعی تعهد به عدم پیوستن به ناتو میشود.هیچکس 
در کی یف هرگز با هیچکدام از این شرایط موافقت نمیکند. این به 
معنای آن است که پوتین در نهایت وارد عمل میشود، انتقال گاز 
از طریق اوکراین را متوقف کرده، »جمهوری های« دست نشانده 
در دونباس را به رسمیت شناخته یا حتی به حمله جدید و تمام 
عیار نظامی دســت میزند. مبارزه علیه »ضد روسیه« تخیلی، به 

معنای زندگی او تبدیل شده است.«
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محققان دانشگاه ایالتی »پنســیلوانیا« در مطالعه اخیرشان از یک 
روش تصویربرداری جدید برای شناسایی و درمان لخته خون خبر 
داده اند.بــه گزارش ایســنا و به نقل از تی ان، ترومبوز ســیاهرگی 
عمقی)DVT( به معنای تشــکیل لخته خونی در دیواره داخلی یک 
سیاهرگ عمقی است. در برخی موارد عدم درمان این مورد خطرناک 
است و می تواند باعث آمبولی ریه کشنده شود.برای مدیریت ترومبوز 
سیاهرگی عمقی و جلوگیری از بروز این موارد شناسایی، نظارت و 
درمان سریع بسیار حیاتی است.روش های تصویربرداری تشخیصی 
فعلی وضوح الزم برای مشــخص کردن مــکان دقیق لخته  خون و 
توانایی نظارت در لحظه بر لخته ها را ندارند. از روش فراصوت نگاری 

نیز معموال برای تشخیص ترومبوز سیاهرگی استفاده می شود. 

محققان دانشــکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در مطالعه اخیرشان اظهار 
کرده اند هوش مصنوعی قادر به محاســبه ساختار پروتئین ها تنها در ۱۰ 
دقیقه است.به گزارش ایســنا و به نقل از تی ان، دانشمندان از زمانی که 
شــرکت »دیپ ماینــد« در کنفرانس »CASP۱۴« ســال ۲۰۲۰ خود از 
پیشرفت چشــمگیر خود در این زمینه خبر داد، در انتظار دسترسی به 
پیش بینی ســاختار پروتئین با دقت باال بوده اند. اکنون انتظارها به پایان 
رسید.محققان موسسه طراحی پروتئین دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن 
در ســیاتل در مطالعه اخیر خود با بررســی این موضوع و در نظر گرفتن 
عملکرد بدست آمده توسط دیپ مایند در این زمینه، روشی جدید را دوباره 
خلق کرده اند.بر خالف دیپ مایند، محققان این دانشگاه روش خود با نام 

»RoseTTAFold » را توسعه داده و آن را در دسترس عموم قرار دادند.

پژوهشــگران آمریکایی با کمک مدل های سه بعدی سلول ها توانستند 
راه ورود کروناویروس به مغز انســان و گســترش عفونت را مشــخص 
کنند.به گزارش ایســنا و به نقل از وب سایت رسمی دانشگاه کالیفرنیا، 
سن دیگو، پژوهشــگران در پروژه جدیدی توانسته اند یک مدل سلول 
بنیادی تولید کنند که راه احتمالی ورود کروناویروس به مغز انســان را 
نشان می دهد.»جوزف گلیسون«)Joseph Gleeson(، استاد علوم اعصاب 
دانشکده پزشکی »دانشــگاه کالیفرنیا، سن دیه گو«)UC San Diego( و 
از پژوهشــگران این پروژه گفت: بررسی های بالینی و همه گیرشناسی 
نشان می دهند که مغز می تواند درگیر عفونت ناشی از کروناویروس شود.

احتمال آسیب مغزی ناشی از کووید-۱۹، به نگرانی اصلی در موارد بلند 
مدت ابتال به این بیماری تبدیل شده است.

تشخیص بهتر »لخته خون« با یک 
روش جدید تصویربرداری

محاسبه ساختارهای پروتئینی 
تنها در 10 دقیقه

کشف راه ورود کروناویروس به 
مغز با کمک مدل های 3بعدی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ایر شدن بازار فروش احشام در جنوب غزه به مناسبت عید قربان

آبارث F595، فلفل داغی با خوی مسابقه ای
جدیدترین محصول ویژهٔ آبارث بر اســاس فیات 5۰۰، پیشرانهٔ مشترکی با یک خودروی مســابقه ای دارد. این 5۰۰ داغ که F5۹5 نام 
گرفته، پیشرانهٔ خود را از خودروی مسابقه ای تک صندلی فرمول چهار Tatuus گرفته است. پیشرانهٔ این خودروی مسابقه ای خود نسخه ای 
دستکاری شده از پیشرانهٔ ۱.۴ لیتری توربوشارژ آبارث 5۰۰ است که ۱۶۰ اسب بخار قدرت تولید می کند.خروجی این پیشرانه ۱.۴ لیتری 
در F5۹5 اما به ۱۶5 اسب بخار قدرت و ۲۳۰ نیوتن متر گشتاور رسیده و با قوانین آالیندگی یورو ۶D هم مطابقت دارد. این موتور به یک 
سوپرشارژر گرت با ضریب تراکم ۹:۱ مجهز شده که حداکثر گشتاور را از دور rpm ۲,۲5۰ فراهم می کند. به لطف این پیشرانه، F5۹5 با 
گیربکس دستی ظرف ۷.۳ ثانیه و با گیربکس پنج سرعتهٔ سکوئنشال ظرف ۷.۴ ثانیه از صفر به سرعت صد کیلومتر بر ساعت می رسد.

برای اینکه F5۹5 صدای جذابی داشته باشد، آبارث آن را به سیستم اگزوز فعال مونزا مجهز کرده که چهار سر اگزوز دارد. با انتخاب حالت 
اسکورپیون، صدای این اگزوز بیشتر شده و همین طور پاسخ پدال گاز تهاجمی تر و فرمان سنگین تر می شود. در همین حال، این 5۰۰ 
آتشین به صورت استاندارد به کمک فنرهای ویژه با تکنولوژی انتخاب فرکانس مجهز شده و برای متوقف کردن آن هم دیسک های ترمز 

خنک شوندهٔ آبارث با اندازهٔ ۲۸۴ میلی متر در جلو و ۲۴۰ میلی متر در عقب در نظر گرفته شده است.

برگزاری مراسم بدرقیه تیم ملی بسکتبال ایران برای 
اعزام به الکمپیک توکیو 

 مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی بسکتبال ایران به همراه بدرقه این تیم جهت اعزام به  به المپیک توکیو ۲۰۲۰ در تاالر بسکتبال آزادی 
برگزار شد.ویروس کرونا باعث شده بود تا المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز به تعویق بیفتد. اما با یک سال تاخیر تا چند روز دیگر شاهد برگزاری 
این مسابقات خواهیم بود و تیم ملی بسکتبال ایران با شایستگی هرچه تمام در این رقابت ها شرکت خواهد کرد. هم گروه شدن با تیم های 
آمریکا، فرانسه و چک، فرصتی خواهد بود تا با کسب تجربه های مهم، شاهد درخشش تیم ملی بسکتبال ایران در این تورنمنت باشیم.در 
ابتدای این مراسم از تیم سه نفره بسکتبال بانوان ایران تقدیر شد و به رسم یادبود هدایایی از طرف داریاهمراه اسپانسر فدراسیون بسکتبال به 
اعضای تیم و کادر فنی اهدا شد.در ادامه کلیپی در سالن پخش شد که در آن عموم مردم با امضا کردن پرچم جمهوری اسالمی ایران برای 
تیم ملی بسکتبال آرزوی موفقیت می کردند.پس از صحبت های رئیس فدراسیون بسکتبال و مربی تیم ملی و برگزاری جلسه پرس وپاسخ با 
اصحاب رسانه، از کاپیتان تیم  ملی بسکتبال ایران صمد نیکخواه بهرامی که به عنوان پرچم دار کاروان المپیک ایران در رقابت های المپیک 
توکیو ۲۰۲۰ انتخاب شده، دعوت شد و پرچم جمهوری اسالمی ایران به ایشان تحویل داده شد.به رسم یادبود بازیکنان تیم ملی بسکتبال 
و اعضای کادرفنی پیراهن تیم ملی را قبل از اعزام به المپیک توکیو ۲۰۲۰  امضا کردند. همچنین از طرف داریاهمراه اسپانسر فدراسیون 

بسکتبال از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی بسکتبال در این مراسم تقدیر به عمل آمد و هدایایی تقدیم شد.

تفگش نیست هک رد ره سری دگر سوداستو گر کسی بسر خود شکر فرو رزید نش گویند ، پایگه گیرد سخن بدا
و گرهن طوطی و شارک چو آدمی گویاست ستوگر هچ جغد چو باز سپید صید کند ستاگر بشکل و بصورت عدوت همچو تواستز باز و جغد هگ افل مرتبت پیدا ز روی عقل و زبرگی ز پاةی تو جدا بلی گیاه و زمرد ربنگ یکدگرند
ولیک جنس ز مرد هن قدر جنس گیاست کام ستور اندرون ز بهر چراستیکی بتاج شهان رد نشاندة شرفست یکی ب

پیشنهاد

چهره روز

کتاب روزگار سخت
کتاب روزگار سخت جدیدترین اثر از نویسنده بزرگ 
آمریکای التین، ماریو بارگاس یوسا است و نویسنده 
در آن به یک »تحریِف شگفت آور واقعیت« می پردازد 
که تاریخ جلوه داده شــده اســت. در این اثر یوسا به 
تاریخ کشور گواتماال و کودتای سال ۱۹5۴ می پردازد 
و رمانــی تاریخی تقدیم خواننده می کند. نویســنده 
کتاب را با شــرح زندگی دو نفــر آغاز می کند که به 
اعتقاد او بیشــترین تاثیر را بر سرنوشت گواتماال و به 
نوعی سراســر آمریکای مرکزی گذاشتند: ادوارد ال 
برنیز و َســم زیمورای. برنیز در زمینه روابط عمومی 
و پروپاگاندا فعالیت داشت و زیمورای تاجر جاه طلبی 
بود که موز صادر می کرد و بعدها شرکت یونایتد فروت 
را تاسیس و ریاست آن را بر عهده گرفت.دیدار این دو نفر – یک تبلیغات چی و یک تاجر حریص 
–  تاثیر بی اندازه ای بر سرنوشــت میلیون ها نفر گذاشت. به این تاجر لقب هشت پا داده بودند که 
سراسر کشور گواتماال و زمین های آن را مستبدانه در دست گرفته بود. تاجر به کمک تبلیغات چی 
و پروپاگاندای او نیاز داشت تا تصویر بدی که از او و شرکت یونایتد فروت درست شده بود تغییر 
دهد. بنابراین همکاری این دو نفر شــروع و ســقوط گواتماالیی که در پی تفکرات رئیس جمهور 
منتخب در حال اصالحات ارضی بود آغاز شــد. اما مشکل فقط گواتماال نبود:گواتماال فقط بخش 
کوچکی از عرصه ی فعالیت ماست. مشکل سرایت این تفکرات به دیگر کشورهای آمریکای مرکزی 
و کلمبیاست. اگر اندیشه ی »تبدیل شدن به دمکراسی مدرن« در این کشورها منتشر شود، یونایتد 
فروت باید با مسائلی مثل اتحادیه ها، رقابت بین المللی، پرداخت مالیات، تضمین بیمه ی پزشکی و 
بازبشستگِی کارگرها و خانواده هایشان دست به گریبان شود و آماج نفرت و حسادتی قرار بگیرد...

ماریو بارگاس یوسا
 Jorge :خورخه ماریو پدرو بارگاس یوســا )به اســپانیایی
)زادهٔ ۲۸ مــارس ۱۹۳۶(   )Mario Pedro Vargas Llosa
داستان نویس، مقاله نویس، سیاست مدار و روزنامه نگار پرو 
است. یوسا یکی از مهم ترین رمان نویسان و مقاله نویسان 
معاصر آمریکای جنوبی و از معتبرترین نویسندگان نسل 
خود است. وی هم اکنون به دعوت دانشگاه پرینستون به 
عنوان اســتاد مهمان در این دانشگاه به تدریس مشغول 
اســت. ماریو بارگاس یوسا، در ۲۸ مارس سال ۱۹۳۶ در 
آرکیپای پرو به دنیا آمــد، وی تنها فرزند پدر و مادرش 
بود، والدینش پنج ماه بعد از ازدواج از هم جدا شدند. ۱۰ 
سال اول زندگیش را در بولیوی و با مادرش گذراند. پس 
از آن که پدربزرگش مقام دولتی مهمی در پرو به دست 
آورد، همراه مادرش در سال ۱۹۴۶ به سرزمینش بازگشت. دوران کودکی او با سختی سپری شد.در ۱۴ 
سالگی پدرش وی را به دبیرستان نظام فرستاد که تأثیری ژرف و پایا بر او نهاد و ایده نخستین رمانش 
را در ذهنش پروراند. نگرش داروینگرایانه او نسبت به زندگی حاصل تجربه همین دو سال است. بارگاس 
یوسا در رشته هنرهای آزاد دانشگاه لیما فارغ التحصیل شد و سپس از دانشگاه مادرید در رشته ادبیات 
درجه دکترا گرفت. یوسا در سال ۱۹5۹ به پاریس مهاجرت کرد و به عنوان معلم و روزنامه نگار خبرگزاری 
فرانسه و همچنین تلویزیون ملی فرانسه مشغول به کار شد. وی سال ها در اروپا، به ویژه در پاریس و لندن 
و مادرید زیست و به کارهای گوناگون پرداخت. مترجمی، روزنامه نگاری و استادی زبان از آن جمله اند.

وی در نوزده ســالگی با خولیا اورکیدی، که یکی از نزدیکانش و هیجده ســال از او بزرگ تر بود، ازدواج 
کرد. در رمان برجستهٔ »عمه خولیا و میرزابنویس« )۱۹۷۷( از شخصیت این زن الهام گرفته است. اما این 
ازدواج دیری نپایید و در ۱۹۶۴ به طالق انجامید و در سال بعد با پاتریسیا، »بانوی زندگی اش« دیدار کرد.

فرهنگ

مراســم اختتامیه هفتادوچهارمین جشــنواره فیلم 
کن شــامگاه روز )شنبه،۲۶ تیر( در حالی برگزار شد 
که جایزه بزرگ جشــنواره به طور مشــترک به فیلم 
»قهرمــان« اصغر فرهادی از ایــران و فیلم »محفظه 
شماره ۶« از یوهو کاسمانین از فنالند رسید.به گزارش 
ایرنا، مراســم اختتامیه هفتادوچهارمین جشــنواره 
بین المللــی فیلم کن پس از ۱۲ روز دقایقی پیش در 
سالن گرند لومیر برگزار شد و برندگان بخش رقابتی 
این جشنواره اعالم شــدند. از بین ۲۴ فیلمی که در 
این بخش رقابت می کردند، نخل طالی امسال به فیلم 
تایتان ساخته جولیا دوکرنا کارگردان و فیلمنامه نویس 
۳۷ ســاله فرانســوی رســید، فیلم قهرمان از اصغر 
فرهادی و محفظه شــماره ۶ یوهو کاسمانین به طور مشترک جایزه بزرگ جشنواره را گرفتند و 
جایزه هیات داوران هم مشــترکا به دو فیلم مموریا ساخته آپیچاتپونگ ویراستاکول و زانوی احد 
از نداو الپید اهدا شد.در شاخه بازیگری، کلب لندری جونز برای فیلم نیترام برنده جایزه بهترین 
بازیگر مرد شد و رنیت رانسوه برای بازی در فیلم بدترین آدم جهان جایزه بهترین بازیگر زن را از 
آن خود کرد. همچنین، لئوس کاراکس برای موزیکال آنت برنده جایزه بهترین کارگردان این دوره 
جشنواره کن شد و ریوسوکی هاماگوچی برای فیلم ماشینم را بران جایزه بهترین فیلمنامه را به 
خانه برد. جایزه دوربین طالیی به فیلم »مورینا« ساخته آنتونتا کوشیانوویچ اهدا شد و فیلم همه 
گاوهای دنیا نخل طالی بهترین فیلم کوتاه را گرفت. جشنواره کن ۲۰۲۱ که قرار بود از ۱۱ تا ۲۲ 
مه )۲۱ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۱۴۰۰( برگزار شود، به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد و سرانجام 

پس از نزدیک به دو ماه از ۶ تا ۱۷ ژوئیه )۱5 تا ۲۶ تیر( برگزار شد.

فرهادی برنده جایزه بزرگ هیات داوران کن
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