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خشکسالی و بحران آب در ایران؛ 
راه حل چیست؟

 بحران آب در ایران از بُعد محیط زیستی خارج شده و ابعاد اقتصادی_اجتماعی 
به خود گرفته؛ مردمی که کسب وکارشــان به آب وابسته  است حاال معیشت 
خود را در خطر می بینند و بیکاری تهدیدشــان می کند. دلیل قرار گرفتن در 
این وضعیت و راهکار خروج از آن چیست؟به گزارش ایرناپالس، ساکنان فالت 
مرکزی ایران از همسایگی با دشت کویر و دشت لوت در طول زمان، درس های 
زیادی درباره آب آموختند. قنات هایی که در خشک ترین مناطق کشور ایران، 
آب را به مردم حاشــیه کویر می رساند، یکی از شیوه های سنتی دسترسی به 
آب و منابع آبی هســتند.حتی در مناطقی از ایران کــه با کویر فاصله دارند 
و به عنوان مناطق پرآب و حاصل خیز شــناخته می شوند نیز شیوه هایی برای 
مدیریت آب به کار گرفته می شــد. سازه های آبی شوشتر در استان خوزستان 
نمونــه ای از ابتکار عمل ایرانیان آن هــم پیش از انقالب صنعتی در مدیریت 
منابع آب است که در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده .اما این 
روزها مناطق زیادی بویژه استان خوزستان با وجود منابع آبی قابل توجه شامل 
رودها و تاالب ها و نیز مجاورت با خلیج فارس با کمبود شدید آب روبه روست 
و این موضوع نه تنها مصرف کنندگان خانگی، بلکه صدای اعتراض کشاورزان 
و دامداران را نیز که حیات کسب وکارشان به آب گره خورده بلند کرده است.

ریسک جهانی بحران آب
امروز مســاله آب، نه تنها چالش استان خوزســتان، بلکه تهدیدی برای کل 
کشــور اســت. آخرین تصاویر ما از جریان آب در زاینده رود یا سایر رودهای 
مناطق مرکزی کشور، به خاطرات سال های گذشته باز می گردد و این موضوع، 
ابعاد مختلفی از زندگی ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد، صنایع، کشــاورزی، 
تولید برق، امنیت غذایی و بهداشــت و سالمت همگی به آب وابسته هستند.

بحران آب، یکی از ریســک هایی است که براساس گزارش های ساالنه مجمع 
جهانــی اقتصاد از ریســک های جهانی، به دلیل کاهــش قابل توجه مقدار و 
همچنین کیفیت آب شــیرین در دســترس به تهدیدی برای سالمت انسان 
 )WRI( و نیز فعالیت های اقتصادی او تبدیل شده است. مؤسسه منابع جهان
در نیز این موضوع را با انتشــار اطلس ریسک آب، مورد تأیید قرار می دهد. بر 
این اساس، ۱۷ کشــور دنیا که بخش عمده ای از آنها در منطقه خاورمیانه و 
آفریقا قرار دارند، در شرایط تنش آبی بسیار باال هستند. تنش آبی، نسبت کل 
آب برداشت شــده به منابع آبی تجدیدپذیر را محاسبه می کند. برداشت آب 
به مصارف خانگی، صنعتی، آبیاری، دامداری و سایر استفاده های غیرمصرفی 
تخصیص پیدا می کند. منابع آب تجدیدپذیر شــامل منابع آبی ســطحی و 
زیرزمینی هستند. ایران، پنجمین کشور دارای نسبت تنش آبی بسیار باالست 

اما دلیل بروز بحران آب در ایران چیست؟
۱۷ کشور دنیا که بخش عمده ای از آنها در منطقه خاورمیانه و آفریقا قرار دارند، 
در شــرایط تنش آبی بسیار باال قرار دارند. تنش آبی، نسبت کل آب برداشت 
شده به منابع آبی تجدیدپذیر را محاسبه می کند. منابع آب تجدیدپذیر شامل 
منابع آبی سطحی و زیرزمینی هســتند. ایران، پنجمین کشور دارای نسبت 

تنش آبی بسیار باالست.

سهم کشاورزی و صنعت در بحران آب
بخش عمده منابع آب مصرفی کشــور از طریق آب هــای زیر زمینی تأمین 
می شــود. آب های زیرزمینی از منابع آبی تجدیدپذیرند اما زمان زیادی برای 
تجدید این منابع آبی نیاز اســت و برداشــت از این منابع موجب شده میزان 
آب های زیرزمینی کشور رو به  کاهش باشد.بخش کشاورزی بیشترین مصرف 
آب در مقایســه با ســایر بخش ها را دارد و یکی از مصرف کنندگان اصلی آب 
در کشــور اســت. وجود ریســک تحریم های اقتصادی که می تواند تهدیدی 
بــرای امنیت غذایــی مردم باشــد، دولت های مختلف را بــه خودکفایی در 
تولید محصوالت کشــاورزی استراتژیک هدایت کرده است. تولید بیشتر این 
محصوالت کشاورزی و دســت یابی به خودکفایی با مصرف آب بیشتر همراه 
است و مصرف آب بیشتر به معنای برداشت بیتشر از منابع محدود آب است.

از طرف دیگر، قرارگیری صنایع آب بری مانند فوالد در مناطق مرکزی کشور 
مانند استان اصفهان، برداشت از منابع آبی در این مناطق را تشدید کرده است 
و موجب راه اندازی طرح هایی همچون انتقال آب خلیج فارس به اســتان های 
مرکزی شده است. در حقیقت جانمایی نادرست صنایع و بی توجهی به مسائل 
محیط زیســتی در مکان یابی این صنایع نه تنهــا موجب کمبود آب در این 
مناطق شــده بلکه راه حل های رفع آن، تغییرات اقلیمی در سایر مناطق را به 

همراه خواهد داشت.

تحریم و پیامدهای بحران آب
مؤسســه آینده پژوهش Geopolitical Futures پیش از این در گزارشی درباره 
بحران آب در کشــورمان، ابعاد مختلف آن را مورد بررســی قرار داده اســت. 
سرمایه گذاری بیش از حد در سدهایی که بسیاری از آنها کیفیت الزم را ندارند 
در کنار زمین هایی که توان جذب ســریع آب در زمان بارندگی را از دســت 
داده اند و کنار هم قرار گرفتن ســیل و خشکسالی، چالش هایی هستند که به 
اعتقاد این مؤسسه می توانند به اعترض های مدنی ختم شوند.با توجه به اینکه 
حدود ۹۰  درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود، کشاورزی که 
دیگر به منابع آبی دسترسی ندارند در جست وجوی شغل و درآمد به مناطق 
شــهری مهاجرت خواهد کرد اما فرصت های شغلی در شهرها نیز برای جذب 
این تعداد نیروی کار کافی نیست و اعتراض های اجتماعِی جمعیت آسیب دیده 
را به دنبال خواهد داشــت.در چنین وضعیتی، کمبود منابع مالی و فاصله ای 
کــه به دلیل تحریم از فناوری هایی که می توانند بهــره وری آب را ارتقا دهند 
گرفته ایم، اجرای راه حل های موجود برای خروج از بحران آب را دشوار می کند.

راه حل های پیشنهادی برای خروج از بحران آب
به گفته اســماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، امسال نسبت 
به سال گذشــته حدود ۵۴ درصد کاهش بارندگی داشتیم.این کاهش شدید 
بارندگی در حالی اســت که در سال ۹۸، با آن بارش های بی سابقه،  ۲۵۰ سد 
پُر از آب شــد و دریاچه ارومیه ۵۵ ســانتیمتر افزایش ســطح آب داشت اما 
کاهش شــدید بارش ها در سال گذشته و حتی در زمستان ۹۹، فضایی ایجاد 
که در این روزهای گرم تابســتان، بسیاری از چشمه ها، رودخانه ها و سدها یا 
خشک شــده و یا در حال خشک شدن هســتند.با توجه به این مشکالت و 
بحران  کم آبی، کارشناسان به راه حل های مختلفی اشاره دارند؛ از جمله برخی 
تاکید دارند، افزایش واردات مواد غذایی به جای پافشاری بر خودکفایی راه حلی 
است که پس از بهبود روابط بین المللی و رفع تحریم ها می تواند قابل بررسی 
باشد.پیشــنهاد دیگر، انتقال آب به مناطق مرکزی و شیرین کردن آن برای 
بهره برداری در مصارف گوناگون است. با این حال نمک زدایی نیز چالش های 
خود را دارد زیرا شورابه ها بار دیگر به منبع اصلی برداشت آب باز می گردند و 
تنوع محیط زیستی و اقتصاد دریا را تحت تأثیر خود قرار می دهند.موضوع آب 
نه تنها یک مساله محیط زیستی بلکه موضوعی است که با برنامه ریزی صنعتی 
و تولید کشــاورزی ارتباط تنگاتنگ دارد و شــاید بتوان سرمایه گذاری های 
هنگفتی که در صف ساخت سد و بهره برداری از طرح های انتقال آب هستند 
را به شیوه های نوین و مبتنی بر فناوری تخصیص داد که بهره وری در مصرف 
آب در بخش های مختلف و به ویژه کشــاورزی را ارتقا می دهند.عالوه بر این، 
توجه به الگوی کشــت نیز در بهبود بهره وری آب در بخش کشاورزی اهمیت 
دارد. همچنین الزم اســت در طرح های توسعه صنایع آب بری که در مناطق 

مرکزی و خشک کشور فعالیت می کنند، تجدیدنظر شود.

نگــاه

حضرت آیت اهلل خامنه ای: کل منطقه اســالمی عزم راســخ خود بر مقابله با هر نوع 
دخالت و شرارت از ســوی آمریکا و همراهانش را بی لکنت ابراز می دارند.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به 
مسلمانان جهان به مناســبت ایام حج، استمرار حسرت دل های مشتاق از حضور در 
ضیافت بیت اهلل را امتحانی گذرا خواندند و با تأکید بر لزوم کمرنگ نشــدن پیام های 
حج، مقاومت در برابر قدرتهای متجاوز به ویژه آمریکا را از جمله این پیام های متعالی 
دانستند.ایشان ضمن اشــاره به مشکالت و ناگواری های دنیای اسالم، سربرافراشتن 
عناصــر مقاومت و بیداری بخصوص در فلســطین، یمن و عــراق را از واقعیت های 
امیدآفرین منطقه خواندند و تأکید کردند: وعده صادق الهی، نصرت مجاهدان است 
و نخســتین اثر این مجاهدت، بازداشتن آمریکا و دیگر زورگویان از دخالت و شرارت 

در کشورهای اسالمی است.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهللّ الّرحمن الّرحیم

و الحمد هلّل رّب العالمین و صلّی اهلّل علی محّمد و آله الّطاهرین و صحبه المنتجبین 
و َمن تَِبعهم بِاحسان الی یوم الّدین.

برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان!
امسال نیز اّمت اســالمی از نعمت عظیم حج محروم ماندند و دل های مشتاق، با آه 
و افســوس، ضیافت در خانه ی محترمی را کــه خدای حکیم و رحیم برای مردم بنا 
نهاده است، از دست دادند.این دّومین سال است که موسم شادمانی و بهجت معنوی 
حج، به موســم فراق و حســرت تبدیل می شود و بالی بیماری همه گیر، و شاید نیز 
بالی سیاستهای حاکم بر حرم شــریف، چشم مشتاق مؤمنان را از مشاهده ی نماد 
وحدت و عظمت و معنویّت اّمت اســالمی محروم می ســازد و این قلّه ی پُرشکوه و 
ســرافراز را با ابر و غبار می پوشــاند.این امتحانی همچون دیگر امتحان های گذرای 
تاریخ اّمت اســالمی اســت که می تواند فردایی تابناک در پی داشته باشد؛ مهم آن 
اســت که حج در شــاکله ی حقیقی اش، در دل و جان آحاد مسلمانان زنده بماند و 
اکنون که کالبد مناســکِی آن موّقتاً حضور ندارد، پیام متعالی آن کمرنگ نشود.حج، 
عبادتی پُر رمز و راز است. ساخت و ترکیب زیبای حرکت و سکون در آن، سازنده ی 
هویّت فرد مســلمان و جامعه ی مسلمان و نمایش دهنده ی زیبایی های آن در چشم 
جهانیان اســت. از ســویی دل های آحاد بندگان را با ذکر و خشــوع و تضّرع، عروج 
معنوی میبخشــد و به خدا نزدیک می کند، و از سویی با پوشش و پویش یکسان و 
حرکات هماهنگ، برادران را که از چهارگوشه ی جهان ِگرد آمده اند، به یکدیگر پیوند 
می دهد، و از سویی برترین نماد اّمت اسالمی را با همه ی مناسک پُرمعنی و رازآلودش 
در برابر چشــم جهانیان می گذارد و عزم و عظمت اّمت را به رخ بدخواهان میِکشد.

امسال، حّج بیِت معّظم در دسترس نیست ولی توّجه به ربّ البیت و ذکر و خشوع و 
تضّرع و اســتغفار در دسترس است؛ حضور در عرفات میّسر نیست اّما دعا و مناجاِت 
معرفت افزا در روز عرفه میّسر است؛ َرمی شیطان در منا ممکن نیست اّما دفع و طرد 
شیاطین قدرت طلب در همه جا ممکن است؛ حضور یکپارچه ی بدن ها در ِگرد کعبه 
فراهم نیســت اّما حضور یکپارچه ی دل ها بر ِگرد آیات روشن قرآن کریم و اعتصام 
به حبل اهلّل وظیفه ی همیشــگی است.ما پیروان اســالم که امروز از جمعّیت عظیم، 
سرزمین گسترده، ثروت های طبیعی بی شــمار، و ملّتهای زنده و بیدار برخورداریم، 
باید با داشته ها و ممکنهای خود، آینده را رقم بزنیم. ملّتهای مسلمان در ۱۵۰ سال 
اخیر، نقشی در سرنوشت کشورها و دولتهای خود نداشته و به جز استثناهای معدود، 
یکسره با سیاســت دولتهای متجاوز غربی مدیریّت شده و دستخوش طمع ورزی و 
دخالت و شرارت آنها بوده اند. عقب ماندگِی علمی و وابستگی سیاسِی امروزِ بسیاری از 
کشورها محصول آن انفعال و بی کفایتی است. ملّتهای ما، جوانان ما، دانشمندان ما، 
علمای دینی و روشنفکران مدنی ما، سیاست ورزان و احزاب و جمعّیت های ما، امروز 
باید آن گذشته ی بی افتخار و شرم آور را جبران کنند؛ باید بِایستند و در برابر زورگویی 
و دخالت و شرارت قدرتهای غربی »مقاومت« کنند.همه ی سخِن جمهوری اسالمی 
ایران که دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده است، دعوت به این مقاومت است: 
مقاومت در برابر دخالت و شرارت آمریکا و دیگر قدرتهای متجاوز و به دست گرفتِن 
سررشته ی آینده ی دنیای اسالم با تکیه بر معارف اسالمی.طبیعتاً آمریکا و همراهانش 

در برابر عنوان »مقاومت« دچار حّساســّیتند و به انواع دشمنی با »جبهه ی مقاومت 
اســالمی« کمر بسته اند. همراهی برخی از دولتهای منطقه با آنان نیز واقعّیت تلخی 
در جهت تداوم آن شرارتها است.صراط مستقیمی که مناسک حج -سعی و طواف و 
عرفات و جمرات- و شعائر و ُشکوه و وحدت حج به ما نشان می دهد، توّکل به خدا و 
توّجــه به قدرت الیزال الهی، و اعتماد به نْفِس ملّی، و اعتقاد به تالش و مجاهدت، و 
عزم راسخ بر حرکت، و امید وافر به پیروزی است.واقعّیات صحنه در منطقه ی اسالمی 
بر این امید می افزاید و آن عزم را تقویت می کند. از سویی ناگواری های دنیای اسالم، 
عقب ماندگی های علمی و وابستگی های سیاسی و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی، 
ما را در برابر وظیفه ای بزرگ و مجاهدتی خســتگی ناپذیر قرار می دهد؛ فلســطین 
مغصــوب، ما را به یاری می طلبد؛ یَمن مظلــوم و خون آلود دل ها را به درد می آورد؛ 
مصائب افغانســتان همه را نگران می ســازد؛ حوادث تلخ در عراق و سوریه و لبنان و 
برخی دیگر از کشورهای مسلمان که دست شرارت و دخالت آمریکا و یارانش در آن 
مشهود اســت، غیرت و هّمت جوانان را برمی انگیزد، و از سوی دیگر، سر برافراشتِن 
عناصر مقاومت در همه ی این خّطه ی حّســاس، و بیداری ملّتها، و انگیزش نســل 
جوان و پُرنشــاط، دل ها را لبریز از امید می کند؛ فلسطین در همه ی بخش های خود 
»شمشیر قدس« را از نیام بیرون می کشد؛ قدس و غّزه و کرانه و سرزمین های ۴۸ و 
اردوگاه ها همه برمیخیزند و در طّی دوازده روز بینی متجاوز را به خاک میمالند؛ یَمِن 
محصور و تنها، هفت سال جنگ و جنایت و مظلوم کشِی دشمن شرور و قسیّ القلب را 
تاب می آورد و با وجود قحط غذا و دارو و امکانات زیستی، تسلیم زورگویان نمی شود 
و آنها را با اقتدار و ابتکار خود سراسیمه می کند؛ در عراق، عناصر مقاومت با زبان رسا 
و صریح، آمریکای اشغالگر و داعش دست نشانده ی آن را به عقب میرانند و عزم راسخ 
خود بر مقابله با هر نوع دخالت و شرارت از سوی آمریکا و همراهانش را بی لکنت ابراز 
می دارند.تالش تبلیغاتی آمریکاییان برای تحریف عزم و خواسته و عمل جوانان غیور 
و عناصر »مقاومت« در عراق و ســوریه و لبنان و دیگر کشورها، و منتسب کردن آن 
به ایران یا هر مرجع دیگر، توهین به آن جوانان شجاع و بیدار، و ناشی از عدم فهم و 
درک درست آمریکایی ها از ملّتهای این منطقه است.همین درک غلط موجب شد که 
آمریکا در افغانستان تحقیر شود، و پس از آن ورود پُر سر و صدا در بیست سال پیش، 
و پس از به کار بردن سالح و بمب و آتش در برابر مردم بی دفاع و غیر نظامی، خود 
را در باتالق حس کند و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن بیرون بََرد. البّته ملّت بیدار 
افغان باید مراقب ابزارهای اّطالعاتی و سالحهای جنگ نرم آمریکا در کشورش باشد 
و هشیارانه در برابر آن بِایستد.ملّتهای منطقه نشان داده اند که بیدار و هشیارند و راه 
و رویکرد آنان از برخی دولتها که برای راضی نگه داشــتن آمریکا حّتی به خواسته ی 
او در مسئله ی حیاتی فلسطین تن می دهند، جدا است؛ دولتهایی که با رژیم غاصب 
صهیونیست، آشکار و پنهان، نَرد دوســتی می بازند، یعنی حّق ملّت فلسطین را در 
میهن تاریخی اش انکار می کنند. این، دســتبرد به سرمایه ی فلسطینی ها است. آنها 
به تاراج ســرمایه های طبیعی کشورهای خود بسنده نکردند و اکنون سرمایه ی ملّت 

فلسطین را تاراج می کنند.

برادران و خواهران!
منطقه ی ما و حوادث ســریع و گوناگون آن، نمایشــگاه درس ها و عبرتها اســت؛ از 
ســویی قدرِت ناشــی از مجاهدت و مقاومت در برابر زورگوی متجاوز، و از ســویی 
ذلّت ناشــی از تســلیم و اظهار ضعف و تحّمل تحمیل هــای او.وعده ی صادق الهی، 
َ یَنُصرُکم َو یَُثبِّت اَقداَمُکم. نخستین اثر  نصرت مجاهدان راه خدا است: اِن تَنُصُروا اهللَّ
این مجاهدت، بازداشــتن آمریکا و دیگر زورگویان بین المللی از دخالت و شرارت در 
کشورهای اسالمی است، ان شاءاهلّل.از خداوند متعال نصرت ملّتهای مسلمان را مسئلت 
می کنم و به حضرت بقّیةاهلّل )ارواحنا فداه( درود می فرستم و علّو درجات امام خمینِی 

عظیم الّشأن و شهدای بزرگوار را از خدا می طلبم.

والّسالم علی عباد الّل الّصالحین
سّیدعلی خامنه ای
26 تیر 1400
6 ذی الحّجه 1442

 لیست ارز 4200 اعالم شود

ابعاد مبهم تامین ارز واردات
بر اساس آخرین آمار اعالم شد؛

افزایش تعداد مشموالن دریافت 
یارانه معیشتی  

مسکن چقدر از درآمد خانوارها در تهران و کالن شهرها را می بلعد؟

دو سوم درآمد خانوار در تهران و 
کالنشهرها سهم اجاره مسکن

دولت سال گذشته از محل افزایش قیمت بنزین بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی داد 
و در این سال ۲.۶ میلیون نفر به آمار مشموالن اضافه شد.به گزارش فارس،  آمار مشموالن دریافت 
یارانه معیشتی در سال ۹۹ مشخص شد.براساس اطالعات دریافت شده در مجموع ۲۲۹ میلیون 
و۴۰۲ هزار و ۵۰۰ خانوار سال گذشته مشمول دریافت یارانه معیشتی شدند که در فروردین ماه 
تعداد این خانوار ها ۱۸ میلیون ۵۶۲ هزار ۹۱۷ خانوار بوده ولی در اســفند ماه تعداد آنها افزایش 

یافته و به ۱۹ میلیون....

کریدور ریلی چین به اروپا در حال گسترش

 ایران همچنان در خواب غفلت
کریدور شــرق به غرب که به تازگی و پس از مطرح شــدن طرح کمربند-راه چین مورد 
توجه قرار گرفته، بستر سیاست گذاری بسیاری از کشورهای واقع در مسیر این کریدور 
جهت انتفاع هرچه بیشــتر از آن اســت.به گزارش خبرنگار مهر، طرح »جاده ابریشم« و 
»کریدور شــرق به غرب« یا »چین به اروپا« از جملــه مباحث داغ این روزهای صنعت 
حمل و نقل در جهان اســت. این پنجره فرصت که به تازگی و پس از مطرح شدن طرح 
کمربند-راه چین بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، بستر سیاست گذاری بسیاری از 
کشــورهای واقع در مسیر این کریدور جهت انتفاع هرچه بیشتر از آن قرار گرفته است.
کریدور زمینی شــرق به غرب دارای سه شاخه اصلی تحت عناوین تار شمالی، تار میانی 
و تار جنوبی است. تار شمالی مسیری است که از روسیه و قزاقستان می گذرد. تار میانی 
که تحت عنوان کریدور ترانس-خزر نیز مشهور است از دریای خزر، آذربایجان، گرجستان 
و ترکیه عبور می کند و تار جنوبی مســیری است که از ایران گذر می کند. در این میان 
کریدورهای تار شمالی و تار میانی روز به روز در حال جذب بار بیشتری در مسیر شرق-
غرب هستند، حال آنکه تار جنوبی یعنی ایران، توجهی به این رقابت تنگاتنگ بین المللی 
و فرصــت ناب ترانزیت کاال ندارد.در همین ارتباط، علی ضیایی، کارشــناس ترانزیت در 
گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با همه گیری کرونا و انسداد بسیاری از مرزهای جاده ای 
کشــورها به روی یکدیگر، حمل و نقل و ترانزیت ریلی نقش ویژه تری یافت و کشورهای 
واقع در مسیر کریدورهای ترانزیتی مانند روسیه به استفاده از این فرصت و افزایش سهم 
خود از ترانزیت محموله های تجاری بین آســیا و اروپا پرداختند. بنا به ادعای UTLC که 
خدمات حمل و نقل محموله ها از چین به اروپا را با استفاده از این کریدور ارائه می دهد، 
میزان محموله حمل شــده با استفاده از این مسیر در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۵۰۰ هزار 
کانتینر رســیده است.بار جابجا شده در کریدور شرق به غرب در سال مذکور بالغ بر ۳.۶ 
میلیون تن بوده. این به معنای رشد ۹۰ درصدی کاالی جابجا شده در این مسیر نسبت 
به ســال قبل می باشدتناژ بار جابجا شده در تار شــمالی کریدور شرق به غرب در سال 
مذکور بالغ بر ۳.۶ میلیون تن بوده. این به معنای رشــد ۹۰ درصدی کاالی جابجا شده 
در این مســیر نسبت به سال قبل می باشد. روسیه همچنین قصد احداث یک خط آهن 
جدید در شمال دریای خزر به منظور افزایش سهم خود از ترانزیت شرق به غرب را دارد.
به گفته ضیایی، عالوه بر تار شمالی، تار میانی نیز مورد بهره برداری روز افزون کشورهای 
میزبان قرار گرفته اســت. این کریدور که تحت عنوان ترانس-خزر نیز شناخته می شود، 
به واســطه جلوگیری از تقویت تار جنوبی که از ایــران می گذرد، مورد توجه آمریکا نیز 
قرار گرفته اســت. در کنفرانس ترانس-خزر که ۱۹ و ۲۰ خردادماه امسال در واشنگتن 
برگزار شد، نماینده سازمان UsAid ادعا کرد که کریدور »راه الجورد« توسط این سازمان 
تأسیس شده است.سازمان مذکور عامل اقتصادی-فرهنگی نهادهای نظامی و اطالعاتی 
آمریکا در کشــورهای مختلف است. کریدور راه الجورد مسیری است که افغانستان را با 
دور زدن ایران از شــمال و با عبور از ۴ ژئوپلتیک زمینی و دریایی به ترکیه وصل کرده 
و بخش زیادی از آن در بســتر کریدور ترانس-خزر قرار دارد. این کریدور در حال حاضر 
نیز مورد بهره برداری قرار گرفته و کشورهای این حوزه سعی در جذب هرچه بیشتر بار 
ترانزیتی به این مســیر دارند. با نگاهی به وضعیت کشتی رانی دریای خزر خواهیم دید 
که بخش عمده ای از بار عبوری از خزر مابین بنادر باکو و ترکمن باشی در آذربایجان و 
ترکمنستان است که نشان از قوت روز افزون کریدور ترانس-خزر دارد.در این بین کریدور 
تار شمالی فعال ترین گزینه نسبت به دو کریدور دیگر است. در این مسیر کاال به صورت 
تمام ریلی پس از ورود از یکی از مرزهای آالشــانکو، کارگاس، دوستیک یا آلتینکول، از 
چین وارد شبکه ریلی قزاقستان شده و پس از طی عرض این کشور وارد روسیه می شود. 
این کریدور برای ورود به اروپا متکی به بالروس اســت و پس از گذر از »ماواشویچه« در 
مرز مجارستان و بالروس وارد اروپا می شود. اخیراً پایانه خشک »زاموشچ« در نزدیکی مرز 
اوکراین و مجارســتان نیز جهت افزایش ظرفیت این کریدور و تعدیل تکانه های سیاسی 
احتمالی متصور برای این کریدور مورد توجه قرار گرفته است.در این میان اما نگاهی به 
عملکرد ترانزیتی راه آهن ایران نشان از عملکرد ضعیف و قابل تأمل این نهاد در ترانزیت 
کاال دارد. با وجود آنکه ترانزیت ریلی ایران با رشدی پله ای به ۱.۶ میلیون تن در سال ۹۷ 
رسیده بود، این رقم در سال ۹۸ در یک افت ناگهانی به ۰.۶ میلیون تن تقلیل یافت. رقم 
مذکور در سال ۹۹ با حدود ۲۰۰ هزار تن افزایش به عدد تقریبی ۸۰۰ هزار تن رسید که 
همچنان نصف سال ۹۷ است. این افت شدید در حالی است که همه گیری کرونا از اواخر 
سال ۹۸ شروع شده و با ادامه در سال ۹۹ فرصت بی نظیری را برای ترانزیت ریلی ایران 
فراهم آورده بود.ارقام یاد شــده مربوط به کل ترانزیت ریلی ایران اعم از شمال-جنوب و 
شــرق-غرب است. با وجود چنین فرصت سوزی، ماه های گذشته راه آهن ادعای افزایش 
ترانزیت ریلی و کسب افتخار در این زمینه را مطرح کرد. این ادعای عجیب صرفاً ناظر به 
افزایش محدود ترانزیت ریلی ســال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بوده و افت ناگهانی سال ۹۸ 

نسبت ۹۷ را نادیده گرفته است.

پیام رهبر انقالب به مناسبت ایام حج:

کل منطقه اسالمی، میدان مقاومت در مقابل 
آمریکا و همراهانش است
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روحانی در افتتاح طرح های وزارت کشاورزی؛گزیده خبر

 مردم حق دارند ناراحت باشند
رئیس جمهور گفت: مردم بخاطر مشکالت ناشی از خشکسالی 
و کم آبی هرچقدر ناراحت باشند، حق دارند.به گزارش خبرنگار 
مهــر، حجت االســالم حســن روحانی رئیس جمهــور صبح 
دیروز)دوشــنبه( در آئین بهره برداری از طرح های ملی وزارت 
جهاد کشاورزی پس از استماع گزارشی درخصوص افتتاح سه 
طرح معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به مساحت ۶۶ 
هزار هکتــار اظهار کرد: امیــدوارم در کار کشــاورزی، همه 
مســئوالن گام های بیشتری در دولت بعدی برداردند. در این 
دولت کارنامه قابل قبولی وجــود دارد که امروز به مردم ارائه 
می شــود.روحانی تاکیــد کــرد: آمــار و ارقامــی کــه وزیر 
جهادکشــاورزی اعالم کرد نشــان می دهد که کشــاورزان، 
مهندسین و همه تالشگران در مجموع کار عظیم و بزرگی را 
بــه انجام رســاندند که محصول آن را مــردم در زندگی و در 
خودکفایی ها مشاهده می کنند.وی ادامه داد: محصوالت ما در 
برنج، شــکر، روغن، گنــدم و آبزیان قابل مالحظه اســت و 
می توانیم میزان این محصوالت را با ۸ سال قبل مقایسه کنیم 
و این نشانه تالش عزیزان برای امنیت غذایی است.رئیس جمهور 
پس از استماع گزارشی درخصوص افتتاح افتتاح از ۴۴۰ طرح 
صنایع تبدیلی و غذایی گفت: صنایع تبدیلی و غذایی برای ما 
مهم اســت. وقتی بــه زنجیره های تولید مــواد و محصوالت 
کشاورزی تا مصرف نگاه می کنیم، زنجیره هایی برای حمل و 
نقــل و  نگهداری محصوالت وجود دارد. حرکت خوبی در این 
زمینه و همچنین بســته بندی محصوالت انجام شــده است.
روحانی تاکید کرد: البته یک گالیه ای در این زمینه وجود دارد. 
مصرف کنندگان نسبت به رقمی که بسته بندی به قیمت ماده 
غذایی اضافه می کند گله مندند. همه بسته بندی ها یک مقدار 
گران تمام می شود. ما اگر بتوانیم بسته بندی ها را باید بگونه ای 
ســامان دهیم تا با یک قیمت ارزانتری بسته بندی های مواد 
غذایی در اختیار مردم قرار بگیرد، این کار بسیار ارزشمند است.
وی افزود: من بــه وزرای مربوطه توصیه می کنم که در هفته 
هــای باقی مانده در این زمینه تالش کنند و ان شــاهلل دولت 
بعدی هم در این زمینــه تالش خواهد کرد تا ما بتوانیم مواد 
غذایــی را با قیمت مناســب تر در اختیار مــردم قرار دهیم.  
رئیس جمهور پس از اســتماع گزارشی در خصوص افتتاح ۱۴ 
طرح پرورش ماهی و میگو و بندر صیادی گفت: خوشحالیم که 
شاهد توسعه ای در زمینه آبزیان هستیم. هنوز بیش از این باید 
تالش شود تا مردم بتوانند با قیمت مناسب تر از ماهی و میگو 
استفاده کنند و هم زمینه صادرات این محصوالت فراهم شود.
روحانی گفت: در زمینه پرورش ماهیان در دریا یک کار بزرگی 
در دولت یازدهم و دوازدهــم انجام گرفت و این هم جزو کار 
بزرگی بود که در این دولت انجام شد و گسترش یافت و قبال 
خیلی مرسوم نبود.  وی در ادامه ضمن تبریک عید قربان، غدیر 
و روز عرفه، گفت: ان شاءاهلل مردم در سایه این روزهای نورانی، 
مخصوصا دعای امام حسین)ع( در روز عرفه بتوانند روح و جان 
خــود را در این ایام متبرک، آالیش دهند و ما هم خودمان را 
برای خدمت بیشــتر به مردم بســیار خوبمــان آماده کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به افتتاح امروز، اظهار داشت: مساله آب 

و خاک برای ما بسیار مهم است. مردم فکر می کنند فقط آب 
خیلی مهم است البته آب منشاء حیات همه موجودات است و 
جایگاه خود را دارد اما در بحث کشــاورزی، خاک هم جایگاه 
بسیار مهمی دارد. خاک یک نعمت و سرمایه بزرگی است که 
در طول صدها هزارسال یا میلیون ها سال به این صورت آماده 
شــده اســت، بنابراین حفظ خاک برای ما مهم است.روحانی 
افــزود: یعنی وقتی به بحث مســکن می رســیم نباید خاک 
کشاورزی را از بین ببریم و باید مسکن را در جایی بسازیم که 
مناسب است. مراتع و جنگل ها باید حراست شود و خاک آنها 
از بین نرود، چرا که آنها ضمن آنکه برای هوا بسیار مهم است 
برای حفظ خاک هم بســیار حائز اهمیت است که تالش های 
خوبــی در این دولت در زمینه جنــگل کاری و زراعت چوب 
صــورت گرفته اســت.وی با بیان اینکه در زمینه کشــاورزی 
معیارهای خوبی داریم، خاطرنشان کرد: مدیران کشاورزی ما 
در طول این ۸ سال خدمات ارزشمندی انجام دادند. در دوران 
مهندس حجتی که وزیری پرتالش وعالقه مند به کشاورزی بود 
و وقتی که در دولت دوازدهم او می خواست وزارت کشاورزی 
را قبول نکند گفت که دوست دارم بروم خوزستان و زمین هایی 
را که به کاشت درخت برای مهار خاک و ریزگرد در آنجا شروع 
کردیــم،  آن کار را ادامه بدهم و این حرف را از ته دل می زد. 
تا زمانی که بود بســیار تالش کرد و بعد از دوران وی،  دکتر 
خاوازی که از معاونین او بود، این کار را ادامه داد.  رئیس جمهور 
ادامه داد: دولت در این ۸ ســال در زمینه کشاورزی کارهای 
خوبی انجام داده اســت و در بعضی از زمینه ها به خودکفایی 
رسیدیم.  اگر شرایط آب و هوایی نرمال باشد و در خشکسالی 
نباشــم و با کارهایی که در جهت مکانیزه شــدن بخش های 
کشاورزی انجام شــده در بعضی از محصوالت کشاورزی مثل 
گندم و برنج و شکر خودکفا هستیم یعنی در این سه محصول 
در شرایط نرمال کشور می تواند روی پای خود بایستد.روحانی 
تاکید کرد: البته در شرایط خشکسالی متاسفانه ما نمی توانیم 
خوداتــکا باشــیم، به دلیآلنکــه بخش بزرگــی از زمین های 
کشاورزی ما »دیم« است. اگر همه زمین های کشاورزی ما آبی 
بود و ســدهای ما هم به اندازه کافی آب داشــت، شاید خیلی 
دچار تنش نمی شدیم، اما وقتی که بسیاری از زمین های ما دیم 
است، دیم کامال متکی به باران به اندازه کافی و به موقع است 
و هر دوی اینکه باران که در چه زمانی و چه مقداری است برای 
ما مهم اســت.وی بیان کرد: متاسفانه امســال شرایط بسیار 
ســختی را می گذرانیم، شرایط ما از لحاظ خشکسالی شرایط 
خاصی است که تقریبا در ۵۰ سال گذشته چنین خشکسالی 
تقریباً کم نظیر است و امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۵۲ 
درصد کاهش بارندگی داریم.رئیس جمهور اضافه کرد: به همین 
دلیل هم در مســئله آب و هم در مســئله برق دچار مشکل 
شــدیم، در خوزستان و در بسیاری از استان های جنوبی دام و 
کشــاورزی مردم در شــرایط کم آبی دچار مشکل شد. مردم 
خوزســتان علیرغم اینکه توصیــه ما این بوده کــه در آنجا 
برنج کاری نشود، اما سال هاست برنج کاری هم انجام می دهند 
که خود آن هم مزید بر علت شــده و همه دست به دست هم 

داده و مردم عزیز در سختی قرار گرفتند.روحانی با بیان اینکه 
ما روز گذشته مصوبات بســیار خوبی در دولت داشتیم برای 
اینکه این مشــکل را فعال برای مردم عزیز خوزســتان حل و 
جبران خسارت کنیم و جاهایی که باید آبرسانی شود، آبرسانی 
انجام گیرد، گفت: مردم هرچقدر ناراحت باشند، حق دارند زیرا 
تا وقتی که انسان دامپروی و کشاورزی نکرده باشد، معنای آن 
را نمی دانــد. وقتی مســئول دامپروری می بینــد دام پیش 
چشــمش غذای کافی یا حتی گاهی آب بــه اندازه کافی در 
اختیار او نیســت، یا درخت باغ او خشک می شود یا محصول 
کشــاورزی او از بین می رود فقط بحث مالی نیست که پول و 
اموال وی از دســت می رود.وی افزود: بلکه مانند این است که 
جان او از دست می رود یعنی به قدری برای او مهم است و همه 
محصوالت کشاورزی، نخلستان ها و باغ ها که شبیه فرزندانش 
اســت و بسیار برایشان سخت است و به لحاظ عاطفی هم در 
فشار قرار می گیرند.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اوال به مردم 
عرض کنم که دولت لحظه ای نیست که به فکر مردم نباشد و 
اگر، جایی خشکسالی مردم را در آزار قرار می دهد، جایی اگر 
زلزله یا ســیل است، ما همه توانمان را به کار می گیریم. حاال 
گاهِی وقت ها توان ما به اندازه خســارت های مردم نیســت و 
گاهی با تأخیر مواجه می شــود من خدمت مردم عزیز عرض 
می کنم که دولت با همه توان در خدمت مردم است.روحانی با 
بیان اینکه بــرای من و همه وزیران و همه مســئولین هیچ 
تفاوتی نمی کند که هفته های آخر دولت یا هفته اول اســت، 
عنوان کرد: ما تا ساعت آخر مسئول هستیم و بار مسئولیت بر 
دوش ما است و باید تالش کنیم، ساعتی هم که تحویل دولت 
بعــدی دادیم، دولت بعدی مســئولیت می پذیرد و همه باید 
دولــت بعدی را یاری کنیم زیرا بدون یاری و کمک مردم کار 
پیــش نمی رود.  وی ادامه داد: البته در بخش کشــاورزی بار 
کشــاورزی بر دوش کشاورزان عزیز اســت و زحمت را آنها 
می کشــند، مدیــران ما هم تــالش می کننــد و دولت هم 
برنامه ریــزی و تالش می کند.رئیس جمهــور با بیان اینکه در 
طول این ۸ سال کارهای بسیار خوبی انجام گرفته است، اظهار 
داشت: شما ببینید زمین هایی که امروز آبیاری قطره ای مدرن 
در آنها انجام می شود، تقریبا دو برابر شده است. یعنی اگر به 
عنوان مثال قبال یک میلیون و ۲۰۰ هزار بوده در آبیاری نوین 
یــک میلیــون و ۲۰۰ هزار هم اضافه شــده، یعنی از این دو 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار تقریبا نصف آن در دولــت یازدهم و 
دوازدهم انجام گرفته اســت که این کار عظیم و بزرگی است  
که انجام گرفته اســت.روحانی با تاکید بــر اینکه در زمینه 
محصوالت کشــاورزی که ۹۷ میلیون تن بود و امروز به ۱۳۰ 
تن رســیده است، در ســایه تالش دولت برای مکانیزه شدن 
کشاورزی بوده است، گفت: ما با کشاورزی سنتی نمی توانیم 
محصول مورد نیــاز را در اختیار آنها قرار دهیم و باید آنها از 
سنتی به صنعتی تبدیل شود و الزم است با فناوری های نوین 
همراه شــود و الزم است آبیاری ما در زمین بر مبنای فضای 
مجازی و فضای ســایبری انجام شــود و اینترنت اشیاء را در 
بخش های کشاورزی و حتی دامپروری و آبزیان و گلخانه ها 

نیاز داریم.وی افزود: این کارها یک به یک در حال انجام است 
و دارد مدرن می شــود و شــهرک های کشاورزی یکی از آن 
کارهای ارزشمند است که در دولت یازدهم و دوازدهم شروع 
شده و بســیار اهمیت دارد و امروز شهرک های زیادی را در 
اســتان های مختلف افتتاح کردیم.رئیس جمهور خاطرنشان 
کرد: در مســأله آبزیان کار بزرگ و مهمی انجام شده است و 
ماهیان در دریا در این دولت مورد توجه قرار گرفت و سرمایه 
گذاری شد و از شرکت های خارجی هم کمک گرفتیم و امروز 
روی پای خود ایستادیم و خودکفا شدیم. ماهیان زینتی یکی 
از صادرات خوب ما اســت که در حال انجام است. در زمینه 
ماهی و میگو و بخش های مختلف بخشی از نیاز غذایی ما در 
حال تامین است.روحانی با اشــاره به آمار ارائه شده از سوی 
وزیر جهاد کشــاورزی، گفت: این آمار بسیار اهمیت دارد که 
روی زمین هایی که در سراســر کشور مخصوصا خوزستان، 
ایــالم و کرمانشــاه و به طور کلی در منطقه غرب کشــور و 
همچنین در سیستان و بلوچستان و گلستان است، کار زیادی 
انجام گرفته و در خصوص کانال کشی ها، مدرن شدن آبیاری 
و زه کشــی هایی که صورت گرفته کار بزرگی انجام شــده و 
تجهیز زمین ها در دولت یازدهم و دوازدهم ۶۱۸ هزار هکتار 
اســت، در حالی که در دولت های قبل در مجموع ۴۰۰ هزار 
هکتار بوده است.وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری در سفر به 
خوزســتان که حدودا در ۱۸ سال پیش صورت گرفت توصیه 
کردند که در آنجا ۵۰۰ هزار زمین تجهیز شود، پیشرفتی نبود 
و از دولت یازدهم شروع به اجرا کردیم و ۲۹۵ هزار هکتار در 
خوزستان و ایالم را تجهیز کردیم که »زه کشی« و کانال کشی 
شده اســت. ۴۶ هزار هکتار طرح در سیستان و بلوچستان و 
حدود ۱۰۰ هــزار هکتار در گلســتان و ۱۲۷ هزارهکتار در 
منطقه غــرب بوده که کار بســیار بزرگی انجــام گرفته که 
کشــاورزی صنعتی شود.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مردم 
بدانند دارایی کشــاورزان افزوده شده اســت، گفت: ارزش و 
قیمت زمین آنها با کانال کشی و زهکشی که انجام شده است 
۱۰ تا ۱۲ برابر شده است، بنابراین هم ثروت و هم محصوالت 
آنها بیشتر شده اســت و هم باعث صرفه جویی در آب شده 
اســت.روحانی بیان کرد: منابع آب کشور محدود است و مهم 
اســت که از آب چگونه و با چه دقتی اســتفاده شود. در این 
زمینه ها حرکت های خوبی شــروع شده است. امروز فرصتی 
است که از همه کشــاورزان و مدیران و آنهایی که در بخش 
کشــاورزی در این مدت تالش کردند تشکر کنم.  وی افزود: 
برای مردم مهم است که از نظر کشاورزی و محصوالت، حتی 
االمکان خودکفا باشــند. در این دوران کرونا حس کردیم که 
ارزش محصوالت کشــاورزی باالتر شده اســت.  کشورهای 
صادرکننــده االن کمتر محصوالت خــود را صادر می کنند. 
قیمت محصوالت کشاورزی در دنیا حدود ۶۰ درصد افزایش 
پیــدا کرد.رئیس جمهور گفت: بنابراین این کاری که امروز در 
زمینه کشاورزی انجام شده بسیار مهم است. امیدواریم همین 
روند در دولت سیزدهم ادامه پیدا کند تا مردم شاهد ثمره کار 

خوداتکایی و خودکفایی در بخش کشاورزی باشند.

قالیباف در صحن مجلس:
دولت مصوبات خوبی برای رفع مشکالت 

خوزستان تصویب کرده است
رئیس مجلس شــورای اســالمی 
گفت: دولــت مصوبات خوبی برای 
داشت  خوزســتان  مشکالت  حل 
و نمایندگان مجلــس باید پیگیر 
باشند تا این مصوبات اجرا شود.به 
گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی 
محفوظی در جلســه علنی دیروز 
)دوشنبه( مجلس شورای اسالمی درباره مشکالت خوزستان گفت: متأسفانه 
یک دهه اســت که هر روز شــاهد بحرانی در خوزستان هستیم و یک روز 
این اســتان درگیر گرد و غبار و ســیل و روز دیگر دچار مشــکل بی آبی 
و خشکسالی می شــود.محفوظی بیان کرد: مردم خوزستان از بی تدبیری 
مســئوالن نامسئول خودبرتربین خون گریه می کنند و امروز نخل ها تشنه 
و حقابه مردم به یغما رفته اســت.نماینده مردم آبادان در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: به داد خوزستان برسیم. باید انتقال آب سرشاخه های 
کارون متوقف شود.در ادامه جلسه، محمدباقر قالیباف در پاسخ به اظهارات 
محفوظی گفت: روز گذشته در صحن مجلس درباره مشکل خوزستان بحث 
و گفتگو صورت گرفت.وی بیان کرد: همچنین در هیئت دولت هم مصوبات 
خوبی برای حل مشکالت خوزســتان تصویب شد و الزم است نمایندگان 
استان خوزستان و همچنین اعضای کمیسیون های عمران، انرژی و برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی نظارت های خود را انجام دهند و تالش کنند 

که این مصوبات اجرا شود.

دریادار سیاری:
ارتش تمام توان خود را برای کمک به 

مردم پای کار آورده است
ارتش  معــاون هماهنگ کننــده 
گفــت: ما برای کمــک به مردم، 
احترام به مــردم و حفظ کرامت 
مردم کــه از ارزش هــای باالیی 
برخوردار هستند، تمام توان خود 
را در ارتش پــای کار آورده ایم.به 
گزارش خبرگــزاری مهر به نقل 
از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری، معاون هماهنگ 
کننــده ارتش در جریان افتتاح مرکز واکسیناســیون دژبان ارتش که با 
حضور جمعی از مســئوالن و فرماندهان و »علیرضا زالی« فرمانده ستاد 
مبارزه با کرونا تهران برگزار شد، اظهار داشت: از زمان شروع بیماری کرونا 
و بنا به درخواست ســتاد ملی مبارزه با کرونا و تدابیر فرماندهی معظم 
کل قوا تمامی نیروهای مســلح به ویژه ارتش جمهوری اســالمی ایران 
امکانات خود را در ابعاد تامین نیروی انســانی، اختصاص بیمارستان ها، 
غربالگری بیماران، تشکیل نقاهتگاه ها و دیگر امکاناتی که مورد نیاز بود 
در مقاطع مختلف در خدمت عزیزان در کادر بهداشت و درمان کشور قرار 
دادند و البته ما به انجام این کار افتخار می کنیم.وی افزود: در زمان دفاع 
مقدس نیروهای مســلح به ویژه ارتش جمهوری اسالمی ایران در خط 
مقدم بودند و کادر بهداشت و درمان کشور در پشتیبانی واقعاً ایثارگرانه 
عمل کردند. امروز بهداشــت و درمان در خط مقدم است و ارتش افتخار 
می کند که از آنها پشتیبانی می کند تا همه مواردی که در بحث ظرفیت 
بیمارستان ها، تامین نیروی انسانی، نقاهتگاه ها، غربالگری ها، امکانات و 
رفع آلودگی هایی که مورد نیاز است تامین شود.معاون هماهنگ کننده 
ارتش گفت: اکنون بحث تزریق واکســن در دستور کار قرار گرفته و باز 
هم بنا به خواســته ستاد ملی مبارزه با کرونا در سرتاسر کشور و »زالی« 
در اســتان تهران، فرمانده کل ارتش دستوردادند از ظرفیت هایی که در 
ارتش وجود دارد برای کمک به این موضوع اســتفاده شود. البته جا دارد 
به این مســئله اشاره کنم که اختصاص بیمارســتان ها و اضافه بر همه 
فعالیت هایی که تا به امروز انجام شده، االن شاهد این هستیم که نیروی 
زمینی ارتش نزدیک به ۱۰ روز اســت در اســتان سیستان و بلوچستان 
امکانــات خــود را به کار گرفته و به مردم این اســتان کمک می کند و 
امروز هم که بحث واکسیناســیون و مراکز تزریق آن مطرح است.دریادار 
سیاری تصریح کرد: برابر هماهنگی که آقای زالی داشت، ارتش در ایران 
مال برای واکسیناســیون کرونا استقرار پیدا کرد و هم اکنون نزدیک به 
۱۲۰ ایســتگاه تزریق واکسن در این مجموعه وجود دارد و حدودا روزانه 
۱۵ هزار تزریق واکسن انجام می شــود. در مرکزی هم که دیروز افتتاح 
شد، ظرفیت خوبی وجود دارد و به صورت خودرویی واکسیناسیون انجام 
می شود. امیدواریم که بتوانیم طی روزهای آینده مرکز دیگری را هم به 
این کار اختصاص دهیم و باز هم بنا به نیاز آن را توسعه دهیم.وی خاطر 
نشان کرد: ما برای کمک به مردم، احترام به مردم و حفظ کرامت مردم 
که از ارزش های باالیی برخوردار هســتند، تمام توانمان را در ارتش پای 
کار آورده ایم و انشاءاهلل به زودی نیز مالحظه خواهید کرد. تالش می کنیم 
آنچه از دستمان بر می آید در خدمت مردم قرار دهیم و افتخار می کنیم 

که بتوانیم قدم مثبتی در ارتباط با این موضوع برداریم.

 کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات
  برای محاسبه ترافیک بین الملل 

برای کاربران تلگرام
نمایندگان مجلس در نشست علنی 
دیــروز پارلمــان، توضیحــات وزیر 
ارتباطات را قانع کننده ندانســتند و 
بــه وی کارت زرد دادند.بــه گزارش 
فارس،  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
نشست علنی دیروز )دوشنبه( پارلمان 
ســوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان درباره علت عدم تشریح و شفاف سازی 
در خصــوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاســبه ترافیک بین الملل برای 
کاربران این شبکه اجتماعی )قبل از فیلتر شدن این پیام رسان( با وجود استقرار 
cdn های تلگرام در کشور را مورد بررسی قرار دادند.نهایتا وکالی ملت با استماع 

سخنان وزیر ارتباطات و عباس مقتدایی، با ۶۳ رای موافق و ۱۳۵ رای مخالف از 
مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلســه، توضیحات وزیر ارتباطات را قانع کننده 

ندانستند و به وی کارت زرد دادند.

 دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی
 با آیت اهلل رئیسی

دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی بــا حضــور در دفتر 
منتخب،  جمهــور  رییس 
بــا آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیســی دیــدار کرد.بــه 
سیاســی  گروه  گــزارش 
در  فــارس،  خبرگــزاری 

ادامــه دیدار مقامــات دولتی و کارگزاران نظام بــا رییس جمهور منتخب، 
علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی دیروز دوشنبه، با حضور در 
دفتر رییس جمهور منتخب، با  آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی دیدار کرد.

دبیر شــورای عالی امنیت ملی در این دیدار بــرای منتخب مردم ایران در 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و دولت آتی، آرزوی موفقیت 

کرد و گزارشی از آخرین فعالیت ها و اقدامات نهاد متبوع خود ارائه نمود.

دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
با آیت اهلل رئیسی

رئیس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران، با حضور در دفتر 
رئیس جمهــور منتخب با 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
دیدار کرد.به گزارش گروه 
فارس،  سیاسی خبرگزاری 
در ادامــه دیــدار مقامات 

دولتی و کارگــزاران نظام با رئیس جمهور منتخب، ســعید اوحدی رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، دیروز دوشنبه با حضور در دفتر رئیس جمهور 
منتخب با آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی دیدار کرد.آیت اهلل رئیسی در این 
دیدار با تاکید بر اینکه خانواده شــهداء، جانبازان و ایثارگران ولی نعمتان ما 
هستند،  اظهار داشــت: هر خدمتی که نگرانی خانواده ایثارگران را برطرف 
کند، وظیفه همگانی ما است و باید همه همت و تالش خود را بکار بگیریم 
تــا دغدغه هــا و نگرانی های این عزیزان در بخــش های مختلف از جمله 
مســکن، درمان و اشتغال برطرف شود.رئیس جمهور منتخب تصریح کرد: 
الزم است مسائل و مشــکالت خانواده ایثارگران بطور کامل احصاء شده و 
راهکارهای متناســب با حل و فصل آنها، ارائه و اجرایی شــود.رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران نیز در این دیدار با آرزوی توفیق برای آیت اهلل رئیسی 
و دولت سیزدهم، گزارشــی از آخرین فعالیت ها و اقدامات دستگاه متبوع 

خود ارائه کرد.

رئیــس قوه قضائیه گفت: بهره برداری های خاص و 
مقطعی از مردم کار ناپســندی اســت و اگر مردم 
احساس کنند ظاهرســازی می کنیم و حرف های 
خوب را برای رســیدن به اهداف و اغراض سیاسی 
بیان می کنیم ســخن ما را نمی پذیرند.به گزارش 
گروه اجتماعی خبرگزاری تســنیم، حجت االسالم 
محسنی اژه ای در نخســتین نشست هم اندیشی با 
نخبگان که به مدیران رســانه ای کشور اختصاص 
داشــت با تأکید بر فهم درســت از حق و اجرای 
آن و همچنین اســتقامت در راه حق، نقش رسانه 
در تحقــق عدالت، هموار کردن مســیر عدالت و 
ارتقابخشــی به آگاهی مردم به حقوق خودشــان 
و جامعه را بســیار مهم دانست.رئیس قوه قضائیه 
افزود: رسانه می تواند به مردم آگاهی دهد تا حقوق 
خود و راه اســتیفای حق را به خوبی بشناســد، تا 
هم به آنها تعدی نشــود و هــم آن که بدانند اگر 
تعدی کننــد، چه عواقبی دارد. آگاهی انســان از 
لوازم ضروری اجرای عدالت اســت. نقش رسانه در 
مطالبه گری و پاسخگو کردن همه آحاد جامعه اعم 
از مسئول و غیرمســئول و همه افراد و نهادهایی 
که وظیفــه اجتماعی دارند، حائز اهمیت اســت.
محســنی اژه ای با بیــان اینکه »در این شــرایط 
به شدت نیاز به فهم مشترک در موضوعات مختلف 
داریم« گفت: اگر بین رسانه و دستگاه های مختلف 
مانند قوه قضائیه، دولت و مجلس فهم مشــترکی 
نسبت به مســائل و موضوعات وجود داشته باشد، 
هر کسی به درستی می تواند نقش خود را ایفا کند.

رئیس دســتگاه قضا برای نمونــه به موضوع ترک 
فعل اشــاره کرد و گفت: بعضی تــرک فعل هایی 
داریم که موجب ضمان اســت اما بر اساس قانون 
جرم نیست ولی برخی ترک فعل ها هم ضمان آور 
و هــم جرم اســت و در قانون بــرای آن مجازات 
تعیین شــده و برخی هم در حد یک تخلف اداری 
و انتظامی اســت که درباره اینها باید به یک فهم 
مشــترک برسیم.محسنی اژه ای همچنین با اشاره 
به موضوع رســانه آزاد و آزادی رســانه گفت: نقد 

در قانون مطبوعات تعریف شــده اســت اما برخی 
موارد که مطرح می شــود مصداق تخریب و حتی 
توهین اســت کــه باید با یک مرزبنــدی دقیق و 
شــفاف، حساب آنها را از نقد ســازنده جدا کنیم.
رئیس قوه قضائیه با تصریح به اینکه اعتماد مردم 
و سرمایه اجتماعی برای هر حکومت و دستگاهی 
مهم است، اظهار داشــت: اعتماد مردم مهم ترین 
پشــتوانه برای نظام ما به عنوان یک نظام مردمی 
اســت و اگر اعتماد مردم را نداشــته باشــیم در 
بســیاری از کارها موفق نخواهیم شد. بدون تردید 
یکــی از الزامات افزایش اعتماد مردم صداقت و به 
حســاب آوردن مردم و بهره مندی از ظرفیت های 
آنهاست.رئیس دستگاه قضا با ابراز اینکه »از دوران 
جوانی و بیش از ۵۰ ســال اســت که اعتقاد دارم 
توده مردم مســائل را به خوبی متوجه می شوند و 
درک می کننــد و اگر صادقانه واقعیت ها را با مردم 
در میان بگذاریم اعتمــاد آنها را جلب می کنیم«، 
گفت: بهره برداری های خــاص و مقطعی از مردم 
کار ناپســندی اســت و اگر مردم احساس کنند 
ظاهرســازی می کنیم و حرف هــای خوب را برای 
رسیدن به اهداف و اغراض سیاسی بیان می کنیم 
ســخن ما را نمی پذیرند.رئیس قــوه قضائیه ادامه 
داد: بایــد نکات مثبت و نقاط قــوت را با هم دید 
و به نقاط ضعف و ناکارآمدی ها هم توجه داشــت 
و آنهــا را مصلحانه نقد کرد تا بتوانیم در مســیر 
موفقیت حرکت کنیم.وی با اســتقبال از همکاری 
و هم اندیشــی با اصحاب رسانه گفت: باید با کمک 
همدیگر مسائل و آسیب ها را احصا و راه حل آنها را 
بررسی کنیم و به هر میزان بتوانیم فاصله در فهم 
مشترک درباره مشــکالت را کاهش دهیم تا بهتر 
بتوانیم مســائل را حل کنیم. الزم است سازوکاری 
برای استفاده از ظرفیت ها و ایده های یکدیگر ایجاد 
کنیم که این ســازوکار باید با کمک خود اصحاب 
رسانه طراحی شود.محسنی اژه ای با اشاره  به تماس 
با نخبگان از ســوی دفتر رئیس قوه قضائیه و اخذ 
نظرات، پیشــنهادات و انتقادات از سوی طیف ها و 

ســالیق مختلف فکری بالفاصله پس از انتصاب به 
ریاست دســتگاه قضا گفت: اگرچه فرصت مطالعه 
همه نظرات دریافت شده نبود، بخش عمده نظرات 
را که به صورت تلفنی یا مکتوب فرستاده شده بود 
مطالعه کردم و به همکارانم گفتم که اینها را برای 
بررسی بیشتر و عمیق تر دسته بندی و اولویت بندی 
کنند.رئیس قوه قضائیــه تصریح کرد: این نظرات 
باید با نگاهی مبتنی بر واقعیت ها بررســی شود و 
برای آنها راهکار پیدا کنیم و اگر بخواهیم برای آنها 
در اتاق های دربســته تصمیم گیری و دستورالعمل 
صادر کنیم اثری نخواهد داشــت و این اتفاق هم 
نمی افتد، حتماً در ایــن خصوص با ارائه دهندگان 
ایده و نظرات همفکری می کنیم. باید با مشــورت 
و مفاهمه با فــردی که مســئله ای را طرح کرده 
اســت راهکار درســت را انتخاب کرد و برای این 
موضوع باید زمان مناســبی اختصاص داد.رئیس 
قوه قضائیه شــاخص ارزیابی عملکرد دستگاه قضا 
و ســنجش موفقیت هایش در تغییــر و تحول را 
شرع، قانون و ابالغیه مقام معظم رهبری به رئیس 
دســتگاه قضا عنوان کرد و گفت که با مالک های 
ســلیقه ای نمی توان ارزیابی دقیقــی از موفقیت 
یک دستگاه داشــت و هر قضاوتی بشود نادرست 
است.محســنی اژه ای همچنین گفت: ممکن است 
بعضــی وقت ها خود ما یا فعاالن رســانه به قانون 
یا دســتورالعملی نقد داشته باشــند و آن قانون و 
دستورالعمل نیازمند اصالح هم باشد اما اگر مالک 
مشخصی نداشته باشــیم نمی توانیم ارزیابی کنیم 
که به وظیفه مان درســت عمــل کرده ایم یا نه و 
باید قانون را مبنای عمل خود قرار دهیم.محسنی 
اژه ای در پایان سخنان خود تشکیل »شورای حل 
اختالف رســانه ها« با حضور افراد آشنا به مسائل 
رســانه و مسائل حقوقی و مصالح کشور را تدبیری 
خوب برای رسیدگی به برخی دعاوی علیه رسانه ها 
دانست و تأکید کرد در صورت نیاز و برای تسریع و 
تسهیل رسیدگی ها می توان این شورا را با تشکیل 

شعب دیگری توسعه داد.

محسنی اژه ای:

 بهره برداری خاص و مقطعی از مردم ناپسند است
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 لیست ارز 4200 اعالم شود

ابعاد مبهم تامین ارز واردات
تامین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ 
جایی که حتی مسئوالن مربوطه در حوزه تجارت هم درباره آن 
چنــدان تفاهمی ندارند. تجار از عــدم تامین به موقع و تبعیض 
در تامین ارز کاالی اساســی گالیه دارند. از سوی دیگر آمار هم 
ابهاماتی دارد که اعالم صریح بانک مرکزی درباره لیست دریافت 
کنندگان ارز ۴۲۰۰ و شفاف سازی جزئیات تامین ارز می  تواند 
تا حدی پاســخگوی این ابهامات باشد.به گزارش ایسنا، جریان 
واردات کاال از مراحل ابتدایی تا ترخیص و ورود به کشور همواره 
با چالش های بسیاری تحت تاثیر شرایط موجود و البته عملکرد 
دستگاه های ذیربط و بعضا ناهماهنگی بین آنها قرار داشته است.

 از آمدن ارز 4200 و محدودیت ها وضع بدتر شد 
در این بین تامین ارز واردات به ویژه از ســال ۱۳۹۷ و با اعمال 
محدودیت های ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومان از چالش های اصلی 
بوده اســت، جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در 
واردات خارج و حداقل یکســالی اســت که محدود به شش قلم 
که عمدتا نهاده های تولید هســتند به همراه دارو، تجهیزات و 
ملزومات پزشکی شد ولی برای همین میزان محدود هم مدیریت 
مناســبی اعمال نمی شــود و از عوامل اصلی انباشــت و رسوب 
کاال در گمرک و بنادر به شــمار می رود.این در حالی اســت که 
دســتورالعمل های متفاوتی برای رفع موانع ارزی واردات صادر 
شده اســت؛ از جمله ترخیص ۹۰ درصدی کاالهای اساسی که 
طی آن صاحــب کاال می تواند بدون دریافت کد رهگیری بانک 
تا ۹۰ درصد کاال را ترخیص کند یا تامین ارز به صورت اعتباری 
کــه متقاضیان با تائید وزارت صمت یا وزارت جهاد با مراجعه به 
بانک مرکزی اعالمیه تامین ارز اعتباری را دریافت و بانک موظف 
است تا سه ماه بعد، ارز مورد نظر را تامین کند، اما آنچه می گذرد 
بازهم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونه ای که طی مدت اخیر با 
شدت گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره کاالهای اساسی و 
به ویژه نهاده های دامی و پیش رفتن بخشی از آن تا پای فساد، 
بحث تامین ارز مورد توجه بوده است ولی دستگاهی مسئولیتی 
بر عهده نمی گیرد. در همین جریان بررسی وضعیت تامین ارز در 
آمار بانک مرکزی و از سوی گزارش اعالم شده گمرک ایران قابل 

تامل و البته مبهم است.

بانک مرکزی: 4.6 میلیارد دالر برای 6 قلم و سایر تامین 
ارز کرده ایم 

چندی پیش بانک مرکزی گزارشــی را در رابطــه با تامین ارز 
کاالهای اساسی منتشر و طی آن اعالم کرد که بر اساس مصوبه 
ســتاد اقتصادی دولت، باید در نیمه ماه ابتدایی امســال شش 
میلیــارد دالر ارز ترجیحی بــرای واردات تامین ارز کند که ۴.۵ 
میلیارد دالر آن برای اقالم زیر نظر وزارت صمت و کشــاورزی و 
۱.۵ میلیارد دالر دیگر برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشــکی 
زیر نظر وزارت بهداشــت و درمان است.این در حالی است که از 
ابتدای سال تا تقریبا نیمه تیرماه ۵.۵ میلیارد دالر ارز ترجیحی 
بابت واردات نقدی و اعتباری تامین کرده است.بر اساس گزارش 

بانک مرکزی، از ۵.۵ میلیارد دالر تامین ارز شــده،۴.۶ میلیارد 
دالر برای اقالم زیر نظر وزارت صمت و کشــاورزی برای شــش 
قلم کاالی اساسی بوده که برای جو ۵۸۰ میلیون دالر، دانه های 
روغنــی ۸۸۳ میلیون دالر، ذرت ۱.۲ میلیــارد دالر، روغن خام 
حدود یک میلیارد دالر، کنجاله سویا ۴۸۳ میلیون دالر و گندم 

۲۲۵ میلیون دالر بوده است.

  این »سایر« کدام است؟!
البته بانک مرکــزی در گزارش خود اعالم کــرده بود که ۱۳۰ 
میلیــون دالر ارز ترجیحی برای »ســایر« پرداخت شــده ولی 
مشــخص نکرده بود که ســایر، منظور کدام بخش ها هستند، 
چراکه ارز ترجیحی بطور خاص برای این شش قلم کاالی اساسی 
به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید پرداخت شود که 
سهم تامین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه ۹۲۶ میلیون 
دالر اعالم کرده است.اما نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران 
در رابطه با وضعیت واردات کاالهای اساسی و ارز پرداختی به آن 
در دوره ای که بانک مرکــزی اعالم کرده تامین ارز ۵.۵ میلیارد 

دالری انجام داده است نشان می دهد که اعداد چندان با یکدیگر 
منطبق نیست.

گمرک: کل واردات ۴.۵ میلیارد دالر بوده که ۳.۲ آن ۶ قلم است
بر اســاس گزارشــی که ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - به 
ایســنا اعالم کرد، از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه ۷.۶ میلیون تن 
واردات قطعــی در ۲۵ قلم کاال صورت گرفته که ارزش مجموع 
آن به ۴.۵ میلیارد دالر می رسد؛ بنابراین تا اینجا مجموع واردات 
۲۵ قلم با آنچه بانک مرکزی اعالم کرده برای شــش تامین ارز 
کرده برابری می کند. در دوره مورد بررسی یعنی زمانی که بانک 
مرکزی ۴.۶ میلیارد دالر برای شش کاالی جو، دانه روغنی، ذرت، 
روغن خام، کنجاله ســویا، گندم و ســایر تامین ارز کرده است، 
گــزارش معاون فنی گمرک ایران نشــان می دهد که فقط ۳.۲ 
میلیارد دالر تامین ارز از مجموع واردات ۴.۵ میلیارد دالری برای 
این شــش قلم بوده است؛ به گونه ای که ۳۰۲ میلیون دالر جو، 
۵۳۷ میلیــون دالر دانه های روغنی، ۸۸۹.۲ میلیون دالر ذرت، 
۸۷۵.۴ روغــن خام، ۳۲۷.۵ میلیون دالر کنجاله ســویا و ۳۰۱ 
میلیون دالر گندم وارد شده که مجموع آن به ۳.۲ میلیارد دالر 

در حدود ۶.۸ میلیون تن می رسد. 
از ســویی طبق گزارش گمرک ایران در ایــن دوره واردات دارو، 
تجهیزات و ملزومات پزشکی در مجموع ۵۲۸.۳ میلیون دالر به 
همراه ۱۱.۶ میلیون دالر داروهای دامی بوده اســت که مجموع 
تامین ارز شده زیر نظر وزارت بهداشت در واردات قطعی به حدود 

۵۴۰ میلیون دالر می رساند.

 بانک مرکزی 1.8 میلیارد دالر بیشتر تامین ارز کرده است
بنابراین تا اینجا آمار حاکی از آن اســت که آنچه بانک مرکزی 
برای اقالم شش گانه ارز ترجیحی تامین کرده عمدتا بیش از آنی 
است که گمرک ترخیص و واردات قطعی برای آن صورت گرفته 
است؛ برای واردات جو ۲۷۸ میلیون دالر، دانه های روغنی ۳۴۶ 
میلیون دالر، ذرت ۳۱۰ میلیون دالر، روغن خام ۱۲۴.۶ میلیون 
دالر، کنجاله سویا ۱۵۵.۵ میلیون دالر و دارو ۳۹۶ میلیون دالر 
آمــار بانک مرکزی برای تامین ارز در ســال جاری باالتر از آمار 
ترخیص قطعی در گمرک اســت و فقط در گنــدم آمار واردات 
۷۶ میلیون دالر کمتر بوده اســت. از ســویی مجموع تامین ارز 
شــش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزشــکی در بانک مرکزی 
۵.۵ میلیارد دالر اعالم شــده در حالیکه مجموع این دو گروه در 
گزارش گمرک به حدود ۳.۷ میلیارد دالر می رســد که اختالف 

۱.۸ میلیارد دالری با یکدیگر دارد. 

این 1.8 میلیارد دالر برای ترخیصی های سال قبل است 
یا...؟

بر این اســاس در رابطه با این اختالف ۱.۸ میلیارد دالری تامین 
ارز اعالم توضیح از ســوی بانک مرکزی یا ســایر دستگاه های 
ذیربــط از جمله وزارت صمــت  و وزارت جهاد ضروری به نظر 
می رســد تا مشخص شود که آیا بخشــی از این تامین ارزی که 
بانک مرکزی از آن ســخن گفته به سال گذشته و ترخیص های 
درصدی و اعتباری سال قبل بر می گردد و در صورت های سال 

جاری ثبت شده است یا به نحوی دیگر بوده است؟

موجودی های گمرک 2.9 میلیارد دالر ارز می خواهد 
امــا در ادامه وضعیت موجودی اقالم در گمرک و بنادر هم قابل 
توجه است.آنطور که معاون فنی گمرک می گوید در حال حاضر 
و تا نیمه تیر ماه ۶.۱ میلیون تن کاالی اساسی در قالب موجودی 
گمرک و بنادر و محتوای شناورهای رسیده به بنادر  وجود دارد 
و برآورد ها نشان می دهد برای ترخیص این اقالم به حدود ۲.۹ 

میلیارد دالر ارز نیاز است. 

 1.۵ میلیارد دالر کسری تا االن!
بنابراین شــش قلم کاالی اساســی در قالــب ۳.۲ میلیارد دالر 
ترخیــص و ۲.۹ میلیارد دالر دیگر بــه ارز نیاز دارد که مجموع 
ارز مورد نیاز برای ترخیصی ها و مانده های ســال جاری تا نیمه 
تیرماه را به ۶.۱ میلیارد دالر می رساند. در حالی که بانک مرکزی 
در مجمــوع ۴.۶ میلیارد دالر تامین ارز انجام داده که اگر تمامی 
آن برای ترخیصی های سال جاری باشد باز هم ۱.۵ میلیارد دالر 
کسری دارد و تا این لحظه باید ۱.۵ میلیارد دالر دیگر تامین ارز 
داشته باشد. این در حالی است که اگر بخشی از این ۴.۵ میلیارد 
دالری که بانک مرکزی اعالم کرده برای شش قلم در سال جاری 
تامین ارز کرده اســت برای ترخیصی های درصدی یا اعتباری 

سال قبل باشد آنگاه اختالف بیشتر هم می شود.

بانک مرکزی لیست تفکیک شده اعتباری و نقدی منتشر 
کند 

بر این اســاس بــا توجه به ابهامات موجــود در وضعیت ارزی و 
تحت الشــعاع قرار گرفتن واردات کاالی اساسی از این محل که 
بر وضعیت بازار داخلی و قیمت ها موثر اســت ضروری است که 
بانک مرکزی در رابطه با جریان تامین ارز کاالی اساسی در سال 
جاری به اعالم کلی بســنده نکرده و چنــد مورد را به وضوح به 
اطالع اذهان عمومی برساند، اول این که این ۱۳۰ میلیون دالری 
که با ارز ترجیحی برای ســایر تامین شده اعالم شود کدام کاال 
خارج از شش قلم اساسی در لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ 
تومانی قرار داشــته است.از ســویی دیگر اعالم کند که این ۴.۶ 
میلیــارد دالری که تامین ارز کرده چه میزان نقدی و چه میزان 
اعتباری بوده است و در مرحله بعد برای شفاف تر شدن ماجرا و 
پایان دادن به شائبه های موجود و آنچه تبعیض در تامین مطرح 
می شــود، لیست تمام کسانی که به صورت اعتباری و نقدی ارز 

۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند به تفکیک منتشر کند.

معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران وضعیت کرونایی 
اســتان را حاد توصیــف کرد.ابوالقاســم اویس معاون 
بهداشتی علوم پزشــکی مازندران با اشاره به وضعیت 
حاد اســتان از نظر ابتالی به ویروس کرونا و بســتری 
بیماران  گفت: موارد سرپایی و شناسایی بیماران مثبت 

به کرونا ویروس در اســتان رو به افزایش است.او افزود: 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی و رعایت نکردن فاصله 
گذاری اجتماعی در اســتان زیر ۵۰ درصد است. اویس 
گفت: نتیجه عدم رعایت شــیوه نامه ها، افزایش میزان 
بســتری ها و بیماران ســرپایی و در مجمــوع افزایش 
فوتی های کرونایی است.او با بیان اینکه عموم شهر های 
مازندران قرمز و بقیه نارنجی اســت، افزود: با این حال 
باید رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در استان باال 
باشــد و اکنون تا رسیدن به این وضعیت فاصله داریم.

اویس با بیان اینکه ســویه جدید کرونا همه ســنین از 
جمله کودکان را درگیر می کند، گفت: در ســویه های 
قبلی افراد ســنین باال درگیر می شدند، ولی در سویه 
جدید و کرونای دلتا همه سنین را درگیر می کند.معاون 
بهداشتی علوم پزشکی مازندران درباره وضعیت تزریق 
واکسن کرونا با عنوان اینکه این  طرح در قالب سند ملی 
در دســت اجرا است، افزود: گروه سنی ۶۰ سال به باال 
در هم اکنون در دست اجرا بوده و دیروز ۲۸ هزار دز در 

استان تزریق شده است.

بر اساس آخرین آمار اعالم شد؛
افزایش تعداد مشموالن دریافت یارانه معیشتی  

دولت سال گذشته از محل افزایش قیمت بنزین بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی داد و در این 
ســال ۲.۶ میلیون نفر به آمار مشموالن اضافه شد.به گزارش فارس،  آمار مشموالن دریافت یارانه معیشتی 
در سال ۹۹ مشخص شد.براساس اطالعات دریافت شده در مجموع ۲۲۹ میلیون و۴۰۲ هزار و ۵۰۰ خانوار 
سال گذشته مشمول دریافت یارانه معیشتی شدند که در فروردین ماه تعداد این خانوار ها ۱۸ میلیون ۵۶۲ 
هزار ۹۱۷ خانوار بوده ولی در اســفند ماه تعداد آنها افزایش یافته و به ۱۹ میلیون و ۶۲۲ هزار ۸۳۷ خانوار 
رســید.تعداد نفراتی که ســال گذشته یارانه گرفتند، در مجموع ۷۰۱ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۱۶ نفر بود که 
حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از فروردین ماه سال ۹۹ تا پایان همان سال به تعداد آنها اضافه شد. به نظر 
می رسید که آمار مشموالن دریافت یارانه معیشتی ثابت بماند اما طبق آمار، تعداد آنها زیاد شده است.بنابر 
این آمار سال ۹۹ بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه از محل افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ به خانوارها 
پرداخت شــده است که میانگین هر ماه ۲۳۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان پرداختی ثبت شد. همچنین مبالغ 
کسر شده در فصل زمستان مربوط به اقساط وام کرونایی پرداختی به برخی خانوارها بوده که بازگشته است.

چرا رشد قیمت مسکن فاصله بیشتری از تورم گرفت؟
یک کارشــناس بازار مسکن گفت: اگر دچار تورم افسارگسیخته نشویم و کسری بودجه افزایش پیدا نکند 
و چشــم انداز های امید بخش روبه افول نرود انتظار نداریم که افزایش قیمتی که در طول ســال های قبل 
اتفاق افتاد، امسال نیز رخ دهد. مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در گفت و گویی با خبرنگار 
خبرآنالین در خصوص دالیل رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در سال های اخیر گفت: مهم ترین مولفه 
ای که در تعیین قیمت مسکن تاثیر گذار بوده و است؛ مسئله تورم است. اگر ما چند سال گذشته را استثنا 
در نظر بگیریم در طول چند دهه قبل از آن همواره رشد قیمت مسکن کم و بیش با تورم همراه بوده است و 
ساالنه یک تا دو درصد با نرخ تورم عمومی فاصله داشته است به این معنا که اگر۲۲ درصد نرخ تورم مسکن 
را در نظر بگیرم ۲۰ درصد آن تورم عمومی بوده است. بنابراین اگر بخواهیم قیمت مسکن را کنترل کنیم 
مهم ترین کاری که می توانیم در این حوزه انجام بدهیم این است که تورم عمومی را کنترل کنیم.وی در 
ادامه در این خصوص که در حال حاضر از چه طریق می توان رشد افسارگسیخته تورم عمومی را کنترل کرد 
گفت: برای اینکه تورم عمومی را کنترل کنیم باید کسری بودجه دولت را کنترل کنیم و برای اینکه کسری 
بودجــه دولت را کنترل کنیم باید یا هزینه هــای دولت را کاهش دهیم و یا درآمد دولت را افزایش دهیم؛ 
بنابراین اگر بخواهیم از این زاویه به بخش مسکن نگاه کنیم برای اینکه قیمت مسکن را کنترل کنیم باید 
انظباط پولی بیشتری در اداره مملکت ایجاد کنیم و کسری بودجه دولت را باید از بین ببریم.این کارشناس 
بازار مســکن در ادامه افزود: گفتنی است که درطول چند سال گذشته رشد قیمت مسکن فاصله بیشتری 
از تورم گرفته است و اختالف رشد یک تا دو درصدی بین نرخ تورم عمومی و نرخ تورم بازار مسکن که در 
چند دهه گذشته حاکم بوده است، افزایش پیدا کرده است.سلطان محمدی در خصوص دالیل رشد بیشتر 
نرخ تورم در بازار مســکن افزود: عمده ترین مولفه ای که در این افزایش قیمت مســکن نقش داشته است 
مسئله قیمت زمین است وگرنه قیمت مصالح ساختمانی در سال های اخیر کم و بیش با تورم همراه بوده 
است و سایر نهادهای ساختمانی مانند عوارض شهری و انشعابات نیز به هر حال کم و بیش با تورم هماهنگ 
اســت اما قیمت زمین فاصله بسیار زیادی از تورم گرفته است و دلیل این اتفاق این است که عرضه زمین 
محدود شده است؛ اساسا زمین در شهرهای بزرگ کاالی کمیابی است به این معنا که اگر شهرهای بزرگ 
شکل بگیرند زمین مرغوب به راحتی در آن توسعه پیدا نمی کند چراکه در بافت های مرغوب و توسعه یافته 

دیگر زمینی یافت نمی شود.

طبق آخرین اخبار تشریح شد؛
جزییات پرداخت وام ۱۰میلیون 

تومانی بازنشستگان
آخرین خبرها از صندوق بازنشســتگی کشوری حاکی از این 
است که واریزی  مرحله دوم وام ۱۰ میلیون تومانی از چند روز 
آینده آغاز می شود.به گزارش  ایلنا، واریز حقوق بازنشستگان 
این صندوق در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیر انجام می شــود و چند 
روز بعد وام پرداخت شود. یعنی پرداخت نوبت دوم وام نهایتا 
تا  پنجم مرداد ماه انجام خواهد شــداولین مرحله این وام در 
پایان خرداد پرداخت شــد و حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر مبلغ 
۱۰ میلیون تومانی را دریافت کردند. دومین نوبت نیز باید در 
پایان تیر ماه واریز شود که احتماال در این مرحله نیز بیش از 
۲۰ هزار نفر وام دریافت کنند.تعداد اقســاط این وام ۳۶ ماهه 
اســت و ســود چهار درصد روی آن اعمال می شود. یعنی هر 
بازنشســته ای که این وام ۱۰ میلیون تومانی را می گیرد باید 

طی سه سال هر ماه ۲۹۵ هزار تومان پرداخت کند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد؛
مشوق مالیاتی در انتظار 

صادرکنندگان خوش حساب
رییس کل ســازمان امور مالیاتی در نامــه ای از وزیر اقتصاد 
درخواســت کرد تا نرخ صفر مالیاتی بــرای صادرکنندگانی 
که رفع تعهــد ارزی کرده اند، درنظر گرفته شــود.به گزارش 
اقتصادآنالین، امید علی پارسا در این نامه خطاب به دژپسند 
خواستار تعمیم نرخ صفر مالیاتی برای صادرکنندگانی که رفع 
تعهد ارزی کرده اند، شــد.در این نامه آمده است: با عنایت به 
مراجعات مکرر و عدیده تشــکل های صنفی و صادرکنندگان 
محترمی که نســبت به رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷ 
خود بعد از تاریخ ۱۳۹۸.۱۰.۳۰ اقدام کرده اند و خواستار اعمال 
معافیت و اســترداد مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده 
هستند، خواهشمند است با توجه به برگزاری دویست و چهل 
و یکمین جلســه شورای هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم، 
پیشنهاد صدراالشاره این سازمان مطرح و در صورت تصویب، 
برای الحاق به بســته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات 

سال های ۱۳۹۷-۱۴۰۰ به کمیته ماده )۲( ارجاع شود.

مسکن چقدر از درآمد خانوارها در تهران و کالن شهرها را 
می بلعد؟

دو سوم درآمد خانوار در تهران و 
کالنشهرها سهم اجاره مسکن

طبق اطالعات وزارت راه و شهرســازی ۶۴ درصد متوسط 
درامد خانوار در تهران و کالنشــهرها ســهم اجاره مسکن 
است.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، برآورد وزارت راه و 
شهرسازی از متوســط درآمد خانوار در سال ۹۹ بالغ بر ۸ 
میلیون تومان بوده اســت.طبق این اطالعات وزارت راه و 
شهرسازی متوسط اجاره یک واحد مسکونی ۷۵ متری در 
ســال ۹۹ به صورت ماهانه ۵ میلیــون و ۲۵۰ هزار تومان 
برآورد شد.سهم اجاره بها از درامد خانوار در سال ۹۹ برای 
تهران و کالنشــهرها ۶۴ درصد است که رقم قابل توجهی 
می شــود.این سهم برای سایر مراکز استان های و شهرهای 
بــاالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و شــهرهای زیر 

۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد براورد شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در 
مازندران زیر ۵۰ درصد است
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بالتکلیفی بازار درباره مهمترین مشتری نفتی جهاناستانها
واردات نفت چین در نیمه اول ســال ۲۰۲۱ بر مبنای ساالنه 
نخستین کاهش را در هشت سال اخیر نشان داد و نگرانیهایی 
را در بازار نسبت به وضعیت خرید این کشور در ماههای آینده 
برانگیخت.به گزارش ایسنا، همزمان صادرات سوخت چین در 
نیمه اول سال ۲۰۲۱ به دلیل فعالیت پاالیشگاههای این کشور 
با ظرفیت کامل در شــرایطی که عرضه فــرآورده های نفتی 
دچار اشباع شد، رشد کرد.کالید راسل، مقاله نویس رویترز با 
استناد بر آمار چین و محاسبه میزان واردات و تولید داخلی این 
کشــور، برآورد کرد که پاالیشگاههای چینی در ماههای اخیر 
نفت بیشــتری در مقایسه با میزانی که به ظاهر موجود است، 
پاالیش کرده اند.از ســوی دیگر به نظر می رســد که مصرف 
داخلی نفت در چین کمتر از قبل شــده است. تحلیلگرانی که 
به دقت واردات چین را دنبال می کنند و روند مصرف در این 
کشــور را ارزیابی می کنند، به دنبال نشانه هایی درباره تقاضا 
و خرید چین هســتند که به عنوان بزرگترین واردکننده نفت 
جهان، به تنهایی تاثیر باالیی روی قیمتها دارد. از آنجایی که 
چین آمار ذخایر تجاری و استراتژیک نفت را اعالم نمی کند، 
کار تحلیلگران پیچیده بوده و شــامل فرضیات و اما و اگرهای 
زیادی اســت.با وجود ابهاماتی که در خصوص میزان مصرف 
روزانه نفت در چین وجود دارد، یک موضوع روشــن اســت و 
آن هم آمار گمرکی اخیر چین است که سیگنالهای گوناگون 
و احتماال منفی به بازار می دهد.اما دو عامل کلیدی وجود دارد 
که چرا واردات نفت چین در نیمه اول سال برای نخستین بار 
از ســال ۲۰۱۳ کاهش پیدا کرد. یکــی از این عوامل، افزایش 
قابل توجه قیمتهای نفت در نخســتین ماههای سال ۲۰۲۱ 

در مقایسه با نیمه دوم سال ۲۰۲۰ و دیگری مقابله با تجارت 
غیرقانونی سوخت و فرار مالیاتی پاالیشگاههای خصوصی بود.
طبق آمار گمرکی، واردات نفت چین در ژوئن سال ۲۰۲۱ به 
حدود ۹.۷۷ میلیون بشــکه در روز رسید که پایینترین سطح 
واردات ماهانه از ابتدای ســال بود. بنا بر برآورد رویترز، چین 
در نیمه اول ســال ۲۶۰.۶۶ میلیون تن معادل ۱۰.۵۱ میلیون 
بشــکه در روز نفت وارد کرد که سه درصد در مقایسه با نیمه 
اول ســال ۲۰۲۰ کاهش داشت. آمار نیمه اول با واردات باالتر 
از سوی پاالیشگاههای خصوصی تقویت شد. با این حال از سه 

ماهه نخســت پکن برخورد با این پاالیشگاهها را آغاز کرد زیرا 
تولید سوختها در پاالیشــگاههای دولتی و خصوصی سریعتر 
از تقاضا افزایش پیدا کرده و ضمن تضعیف حاشــیه ســود، 
اشــباع عرضه ایجاد کرده است.بعالوه چین نظارت بر صنعت 
پاالیش را افزایش داده تا با تجارت غیرقانونی ســوخت مقابله 
کرده و راههای گریزی که بعضی از شــرکتها برای اجتناب از 
پرداخت مالیات مصرف ســوخت استفاده می کنند را ببند و 
مازاد عرضه سوخت را که تا حدودی نتیجه فرار مالیاتی است، 
محدود کند.از سوی دیگر، پاالیشگاههای چینی رکورد باالیی 

نفت در ژوئن پاالیش کردند که به ۱۴.۸ میلیون بشکه در روز 
رســید و ۳.۹ درصد در مقایسه با مه افزایش داشت. میانگین 
نــرخ روزانه پاالیش در نیمه اول ســال از این هم باالتر بود و 
به ۱۵.۱۳ میلیون بشــکه رسید که ۱۰.۷ درصد در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.این نرخ تولید باالتر از 
میزان نفت موجود در چین بر اســاس محاسبه واردات بعالوه 
تولید داخلی اســت و نشان می دهد پاالیشگاهها در ماههای 
اخیر از ذخایرشان نفت برداشت کرده اند. آنها احتماال ترجیح 
داده اند از ذخایر نفتی که ســال گذشته به قیمت فوق العاده 
ارزان خریداری کردند استفاده کنند تا این که بخواهند نفتی 
وارد کنند که ۷۰ دالر در هر بشــکه یا باالتر قیمت دارد. اگر 
پاالیشــگاهها به همین روند ادامه دهند، ممکن است واردات 
نفت چین کاهش بیشــتری پیدا کند.انتظــار می رود پس از 
اقــدام چین در کاهــش ۳۵ درصدی ســهمیه واردات برای 
پاالیشــگاههای خصوصی در دومین دور صدور سهمیه خرید 
نفت که برای امسال صادر شده است، واردات نفت این کشور 
در نیمه دوم ســال محدودتر شود. دادن سهمیه های پایینتر 
خرید نشان می دهد که پاالیشگاههای خصوصی نفت کمتری 
در نیمه دوم ســال در مقایسه با سال گذشته می توانند وارد 
کنند.بر اساس گزارش اویل پرایس، آمار مبهم چین از ذخایر 
نفت به گمانه زنی های زیادی درباره میزان نفتی که این کشور 
ذخیره کرده و واکنشــی که به دو برابر شــدن قیمتها خواهد 
داشت، منتهی شده است. میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت 
از پایین ۳۰ دالر در ســه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ اکنون بیش از 

دو برابر افزایش پیدا کرده است.

سرپرست شرکت گاز مازندران تأکید کرد؛
تکریم ارباب رجوع یعنی ارائه خدمات مناسب 

در کمترین زمان
مهندس بیگلریان، سرپرســت شرکت گاز مازندران در 
نشست با رؤســای ادارات گازرسانی بیان کرد: یکی از 
موضوعاتی که ادارات باید سرلوحه کار خود قرار دهند 
تکریم ارباب رجوع است چرا که امری مهم بوده و می 
توان گفت یکی از اهداف تحــول اداری، ارتقا و حفظ 
کرامت مردم و رفع مشکالت آنان است.وی با اشاره به نقش مطالبه گری روسای 
ادارات گازرسانی از روسای ستادی افزود: هدف مطالبه گری، خدمات رسانی بهتر 
به مشترکین اســت، لذا اصل مطالبه گری باید مورد توجه قرار گیرد.سرپرست 
شرکت گاز مازندران، حفاظت از زیر ساختهای حیاتی گاز طبیعی را بسیار مهم 
توصیف کرد و گفت: با توجه به اهمیت مراکز و تاسیســات مختلف مانند شبکه 
های خطوط انتقال گاز طبیعی، تاسیسات شهری، ایستگاهها و سایر تجهیزاتی 
که نقش حیاتی و اساسی برای پایداری شبکه گاز در زمستان دارند باید بر اساس 
آخرین یافتههای علمی و عملی بر مبنــای ضوابط اجرایی پدافند غیرعامل در 

جهت حفاظت از تجهیزات، مورد توجه قرار گیرند.

تقدیر از مشترکین همکار برق در استان قم
مدیر دفتــر مدیریت مصرف برق شــرکت توزیع برق 
استان قم از اخطار به ادارات و نهادهای اداری و اجرایی 
پرمصرف برق خبر داد و خواســتار کاهش مصرف برق 
به ویژه در ســاعات غیر اداری شــد.داود ســلیمانیان 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان 
گفت:با ارســال اخطار هــای جداگانه در قالب نامه و پیامک به دســتگاه های 
اداری و نهادهای پرمصرف برق اقدام شــده اســت و اگر سازمانی به این هشدار 
 ها توجه نکند بر اســاس  دستورالعمل های ابالغی  اقدام قانونی خواهیم کرد .
مهندس سلیمانیان در ادامه یادآور شد: از ۳۳۰ واحد خانگی ،تجاری و مساجد 
ســطح اســتان که در امر مدیریت مصرف برق نسبت به دوره های مشابه سال 
قبل همکاری داشــته اند با مراجعه به درب واحدهای مذکور با اهدای بســته 
های فرهنگی و اقالم مدیریت مصرفی از آنها قدردانی شــد. وی در ادامه تاکید 
کرد:مشترکین عزیز می توانند با رعایت نکات ساده مدیریت مصرفي مانند تنظیم 
کولرهــاي گازي روي دماي ۲۵ درجه و اســتفاده از دور کندکولرهاي آبي در 
ســاعت هاي گرم روز )۱۲ الی ۱۸ (  و عدم اســتفاده از وسایل پرمصرف غیر 
ضرور مانند ماشینهاي لباسشویي و ظرفشویي ،اتو و جاروبرقي در این ساعات  از 

خاموشی های اضطراری جلوگیری کنند.

کسب رتبه های برتر مخابرات منطقه گلستان 
در نظام پیشنهادات و سامانه ۱۹۵

مخابرات منطقه گلســتان در دو شاخص مهم توانست حائز رتبه برتر در سطح 
کشــور شود.به نقل از دکتر غالمعلی شهمرادی ، در سه ماهه اول سال جاری با 
تالش کارکنان در بخشــهای مختلف در شاخص نظام پیشنهادات و مدت زمان 
پاســخگویی به شکایات ثبت شده در ســامانه ۱۹۵ حائز رتبه برتر شده و این 
موفقیت را کسب نماید.مدیر مخابرات منطقه گلستان ضمن قدردانی از همکاران 
مرتبط با شــاخص های برتر گفت : تالش و همت همکاران در این بخشها قابل 
تحسین اســت و با توجه به اهمیت شاخص مدت زمان پاسخگویی به شکایات 
گفت : رســیدگی و رفع مشکالت مشــتریان از جمله وظایف مهمی است که 
درمخابرات اســتان بسیار به آن توجه شــده است و خوشحالیم که توانستیم با 
به حداقل رســاندن مدت زمان پاسخگویی و رسیدگی به شکایات رضایتمندی 

مشتریان را داشته باشیم .

احداث سه باب پارکینگ اظطراری درمحور 
دستجرد – تفرش استان قم

سه باب پارکینگ اظطراری و آرام سازی شیب شیروانی 
راه به طول حدود ۴ کیلومتر درمحور دستجرد – تفرش 
اســتان قم احداث گردید.رییس اداره راهداری و حمل 
ونقل جاده ای ســلفچگان اعالم کرد : درقالب طرحی 
امانــی ، با حضور  ۹نفر از عوامــل راهدار وبهره مندی 
۸ دستگاه انواع ماســین آالت راهداری ، سه باب پارکینگ اضطراری در محور 
دستجرد – تفرش ) استان قم ( احداث وبه بهره برداری رسید.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، درراستای افزایش 
ضریب ایمنی وتســهیل ترافیک ، طرح احداث سه باب پارکینگ اضطراری در 
محور دســتجرد – تفرش ) استان قم ( اجرا وبه بهره برداری رسید .رئیس اداره 
راهــداری و حمل ونقل جاده ای ســلفچگان درتکمیل خبــر فوق اضافه کرد : 
محوردســتجرد – تفرش یکی ازکریدور ارتباطی بین دواستان قم و مرکزی می 
باشــد که امور عمرانی و تامین ایمنی حداکثری آن ، هماره دراولویت اقدامات 
این اداره بوده است .محمدرضا قزوینیان ادامه داد : همچنین این محور به دلیل 
موقعیت جغرافیایی منطقه که از ییالقات مهم استان قم و دارای محصوالت باغی 
ارزشمندی که غالبا به خارج استان صادر میشود از اهمیت ویژه ای برخوردار و 

دارای ترافیک چشمگیری بخصوص درایام پایانی هفته می باشد. 

روسیه ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تولید نفت خود اضافه می کند
معاون نخست وزیر روسیه گفت کشورش از ماه اوت ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تولید خود اضافه می کند و تا ماه مه ۲۰۲۲ 
به سطح تولید قبل از بحران کرونا می رسد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، الکساندر نواک، معاون نخست 
وزیر روســیه گفت کشــورش تولید نفت خود را در سه ماهه دوم سال جاری میالدی افزایش خواهد داد که نتیجه توافق 
جدید ائتالف اوپک پالس در مورد باال بردن کل تولید نفت این گروه است. نواک گفت روسیه از ماه اوت ۱۰۰ هزار بشکه 
در روز به تولید خود اضافه می کند و تا ماه مه ۲۰۲۲ به ســطح تولید قبل از بحران کرونا می رســد. وی گفت روسیه در 
سال جاری و سال آینده میالدی ۲۱ میلیون تن نفت تولید می کند. وی همچنین اضافه کرد به خاطر قرارداد جدید اوپک 
پالس و متوسط قیمت ۶۰ دالر در هر بشکه برای نفت، ۴۰۰ میلیارد روبل )۵.۴ میلیارد دالر( به بودجه آن اضافه می شود.
 طبق قرارداد جدید اوپک پالس ۲ میلیون بشکه در روز از ماه اوت تا دسامبر ۲۰۲۱ به تولید نفت این گروه اضافه می شود.

 همچنین مبنا تولید چهار عضو ائتالف اوپک پالس از ماه مه ۲۰۲۲ افزایش می یابد که روسیه یکی از این کشورهاست. 
عربستان، امارات، کویت و عراق هم شاهد افزایش مبنای تولید خود خواهند بود.

وزیر نفت عراق:
 بازار نفت شاهد بهبود تقاضا خواهد بود

وزیر نفت عراق گفت توافق جدید اوپک پالس بر اساس افزایش تقاضا برای نفت خام و کاهش ذخایر نفتی و مازاد تولید 
صورت گرفته اســت که یک عامل تعیین کننده مثبت و تاثیرگذار اســت. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، 
احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق گفت بازار نفت شاهد بهبود تقاضا و کاهش مازاد تولید و ذخایر نفتی است. اظهارنظرهای 
عبدالجبار به دنبال توافق جدید وزرای اوپک پالس در روز یکشــنبه برای افزایش تولید از ماه اوت اعالم شــده است. وی 
گفت:»در این اجالس بر تقویت همکاری جمعی تأکید و از تعهد اعضا به قرارداد کاهش تولید تقدیر شد. توافق جدید بر 
اســاس افزایش تقاضا برای نفت خام و کاهش ذخایر نفتی و مازاد تولید صورت گرفته اســت که یک عامل تعیین کننده 
مثبت و تاثیرگذار است«. وزارت نفت عراق از قول وزیر نفت این کشور اعالم کرد کل میزان پایبندی به قرارداد اوپک پالس 
بعالوه مکزیک در ماه ژوئن به ۱۱۳ درصد رسیده است.عبدالجبار گفت:»این توافق تمایل همه اعضا را برای فائق آمدن بر 

چالش های پیش روی بازار نفت نشان می دهد«.

مدیرعامل ســابق ســازمان انــرژی های نو گفــت: مهم 
ترین مشــکل صنعت برق در شــرایط فعلی عدم توســعه 
تجدیدپذیرها نیست بلکه اقتصاد نادرست صنعت برق است 
که باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.یوسف آردمولی در 
گفت و گو با ایســنا، با بیان اینکه تاکنون در صنعت تجدید 
پذیرها اقدامات خوبی انجام شــده است، اظهار کرد: نباید 
این مساله را منکر شــد که همه چیز تحت تاثیر تحریم و 
مشکالت اقتصادی اســت و همین مساله نیز موجب شده 
سرعت قطار توسعه تجدیدپذیرها آنطور که باید پیش نرود 
اما در مجموع باید گفت که سرمایه گذاران داخلی اقدامات 
نســبتا مطلوبی در این حوزه انجام دادند.وی با بیان اینکه 
باید توســعه نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر همزمان با 
هم پیش بروند و توســعه این دو ارتباطی با یکدیگر ندارد، 

تاکید کرد: توســعه هر یک از این بخش ها نیازمند برنامه 
جداگانه است، تجدیدپذیرها به تنهایی می توانند بسیار موثر 
باشــند چراکه تولید آن ها پراکنده است، اشتغال ایجاد می 
کنند و با مسائل مختلف تحت شــعاع قرار نمی گیرند اما 
حجم تولید آن ها به اندازه ای نیســت که بتواند پاســخگو 
کل نیاز کشور باشند.مدیرعامل سابق سازمان انرژی های نو 
ادامه داد: باید به سبد تولید انرژی توجه شود که در آن هم 
نیروگاه های حرارتی و هم نیروگاه های تجدید پذیر وجود 
دارد، عالوه بر این باتوجه به اینکه در آینده برای مصرف گاز 
نیز می بایست تمهیداتی اندیشیده شود و اینگونه نیست که 
تا هر زمان که بخواهیم می توانیم از این گاز استفاده کنیم، 
می بایســت راندمان نیروگاه ها را افزایش دهیم و با تبدیل 
نیروگاه ها به ســیکل ترکیبی بیشترین بهره وری را داشته 
باشیم.آردمولی با بیان اینکه باید بهینه سازی نیروگاه ها و 
ایجاد نیروگاه های جدید در دســتور کار قرار بگیرد، اظهار 
کرد: ایران قادر به ســاخت نیروگاه است لذامی بایست این 
ظرفیت داخلی از ســمت دولت و بخش خصوصی استفاده 
شود بدین معنا که بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری در 

این حوزه شــود و اقدام به ســاخت نیروگاه و بهینه سازی 
نیــروگاه های موجود کند.وی افــزود: از آن طرف هم خود 
دولت باید وارد شود و نیروگاه های موازی نصب و به تدریج 
آن را بــه بخش خصوصی واگذار کنــد و هزینه های انجام 
شده را به صندوق دولت بازگرداند این مساله برای این است 
که در کوتاه مدت مشکالت فعلی حل شود.مدیرعامل سابق 
سازمان انرژی های نو مهم ترین مانع تاکنون را اقتصاد برق 
عنوان کرد و افزود: نمی توان در شرایطی که قیمت همه کاال 
ها و اقالم مصرفی رشد کرده است نسبت به وضعیت قیمت 
سبد انرژی بی تفاوت بود صنعت برق نیز یک بنگاه اقتصادی 
است که هزینه و مخارج آن باید با یکدیگر هماهنگ باشد.
آردمولی با بیان اینکه قیمت های فعلی هزینه های صنعت 
برق را پوشــش نمی دهد، گفت: عالوه بر این نقدینگی که 
از وصول مطالبات برق مصرفی حاصل می شــود به دست 
سرمایه گذار نمی رسد و این مساله باعث بی انگیزگی بخش 
خصوصی و ایجاد مشــکالت در این صنعت شده است.وی 
با تا کید بر اینکه روی اقتصاد صنعت برق می بایســت یک 
کار اساســی صورت بگیرد، تصریح کرد: اگر دولت بخواهد 

سوبســید بدهید ایرادی ندارد اما نباید از جیب صنعت برق 
سوبسید داده شــود و باید جایگرینی برای این مساله پیدا 
شود تا صنعت برق بتواند سیستم را سرپا نگه دارد.مدیرعامل 
ســابق ســازمان انرژی های نو افزود: می توان برای برخی 
مشترکان تخفیفاتی در نظر گرفت تا فشار اقتصادی زیادی 
به مردم وارد نشود و با در نظر گرفتن سقف مصرف قیمت ها 
را بروز کنند و از این طریق در آمد صنعت برق افزایش یابد 
و این درآمد نیز در داخل صنعت برق هزینه شــود.آردمولی 
با بیان اینکه اگر قیمــت را پایین نگه داریم و پول صنعت 
برق را نیز کامل به آن ها نپردازیم با توجه به اینکه هر سال 
میزان مصرف افزایش می یابد و نیازمند نیروگاه های جدید 
هستیم با مشکالتی روبرو می شویم، گفت: تنها راه حل رفع 
مشکالت صنعت برق رســیدگی به مساله اقتصاد است که 
با مشــکالت به وجود آمده به این موضوع نیز جدی تر نگاه 
خواهد شــد.به گفته وی ظرفیت بسیاری خوبی در صنعت 
برق از بعد مسائل فنی و نیروی انسانی متخصص وجود دارد 
و اگر مشــکل اقتصاد حل شود می توان بسیاری از چالش 

های موجود را برطرف کرد.

وزیــر نیرو در دولت ســیزدهم باید 
عالوه بر تــوان مدیریتی باال، از بدنه 
صنعت آب و یــا صنعت برق بوده و 
مشــکالت این دو صنعت زیربنایی 
کشور را از نزدیک درک کرده باشد؛ 
چرا که بــا چالش هــای متعددی 
که پیش روی وزیر جدید هســت، 
فرصتی برای آزمون و خطا نیست.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، بعد از مراسم تحلیف رئیس 
جمهــوری جدیــد در تاریــخ ۱۴ 
مردادماه امسال، اسامی وزرای دولت 
ســیزدهم توسط آیت اهلل رئیسی به 
مجلس ارائه خواهد شد تا نمایندگان 
بعد از بحث و بررسی روی صالحیت 
با  نامزدهای تصدی پســت وزارت، 
رأی گیری و دادن رأی اعتماد، وزرا 
را یک به یک راهی وزارتخانه متبوع 
از وزارتخانه های  شــان کنند.یکی 
حیاتی که عــالوه بر نقش اقتصادی 
پررنگ آن، نقشــی پررنگ در عرصه 
هــای اجتماعی و تأمیــن نیازهای 
ضروری زندگی روزانــه مردم دارد، 

وزارت نیرو است.

 کم آبی ماه پایانی ســال آبی 
جاری و ماههای آغازین ســال 

آبی جدید  
وزیر نیروی جدید در حالی کار خود 
را در ساختمان شیشه ای نیایش آغاز 
می کند که پیک تابســتانی مصرف 

برق را پشت سر گذاشته ایم و دیگر 
خبری از خاموشــی های تابســتانه 
نیســت، اما با مدیریت منابع آبی در 
ماه پایانی خشــک ترین ســال آبی 
قرن مواجه اســت. کم آبی احتمالی 
شــهریورماه و خشکســالی ابتدایی 
پاییز نخستین بحران پیش روی وزیر 

نیروی دولت سیزدهم است.

 افزایــش غلظــت آالینده ها، 
مصرف سوخت مایع در نیروگاه 

ها و محدودیت سوخت گاز
در مــاه پایانی پاییــز، در حالی که 
افزایش غلظــت آالینده ها در هوای 
بیشتر  گاز  الزام مصرف  کالنشهرها، 
در نیروگاهها و جلوگیری از مصرف 
سوخت مایع را به دنبال دارد، تکرار 
چالش ناترازی در تولید و مصرف گاز 
و به تبع آن، اجبــار برای واحدهای 
حرارتی در جایگزینی سوخت مایع 
به جای سوخت گاز و احتمال کمبود 
در تأمیــن گاز نیروگاه هــا، بحران 
بعدی پیش روی وزیر نیروی دولت 
سیزدهم است. بحرانی با نام »تأمین 
برق کشــور در شرایط  زمســتانی 
بحران  محدودیت سوخت«، دومین 

وزیر نیروی آینده خواهد بود.

تعمیرات  بهینــه  مدیریــت   
نیروگاهی در شرایط محدودیت 

های زمستانی تولید برق
 در همین ایام، وزیر نیرو و تیم تحت 
امر وی، از یک ســو باید در مدیریت 
منابــع آبی بر پایه میزان بارش های 
ســال آبی جدید متمرکز باشد و از 
ســوی دیگر، با وجــود محدودیت 
های سوخت رســانی به نیروگاه ها، 
شرایط مدیریت شده ای در پیشبرد 
تعمیرات دوره ای و اساسی واحدهای 
نیروگاهی برای آماده شدن نیروگاهها 
به منظور تولید برق تابستان ۱۴۰۱ 

را رقم بزند.

 ده ها چالــش و ضرورت، پیش 
پای وزیر جدید نیرو

شــرایط احتمالی بروز ســیالب در 
ماههای پایانی سال جاری و ابتدایی 
ســال آینده، بروز ترسالی و یا ادامه 
قطعی  احتمالی  بروز  خشکســالی، 
های زمســتانی برق، حل مشکالت 
بخش خصوصی صنعت آب و صنعت 
برق، پیشــبرد پروژه های نیمه کاره 

آب و برق، بررســی و ارائه ضروریات 
آب و برق در جریــان تدوین برنامه 
هفتم و ... گوشه ای از مسائلی است 
که وزیر نیروی دولت سیزدهم با آن 
مواجه است و بدون شک فردی می 
تواند بر این مسائل و مشکالت فائق 
آید که عالوه بر توان مدیریتی الزم، 
آشنایی کاملی با مشکالت آب و برق 

کشور داشته باشد.

فرصتی بــرای آزمون و خطا در 
آب و برق نیست

در وزارت نیــروی دولت ســیزدهم، 
بدون شک دیگر فرصتی برای آزمون 
و خطای مدیران ناآشنا با آب و برق 
و مشــکالت متعدد این دو صنعت 
وجود نــدارد و وزیر نیــروی دولت 
ســیزدهم باید فردی باشــد که به 
جای تکیه بر مشــاوران برای تهیه 
برنامه، خود برنامه ای جامع مبتنی 
بر راهکارهای اجرایی حل مشکالت 
آب و برق کشور داشته باشد و از نظر 
کارشناســان و مشاوران متخصص و 
کارآزموده برای رفع ســریعتر موانع 
پیاده ســازی راهکارهای اجرایی  و 
کمک بگیرد؛ این مهم میســر نمی 
شــود جز اینکه وزیــر نیروی دولت 
آینده، از بدنه صنعت آب و یا صنعت 
برق بوده و مشکالت این دو صنعت 
زیربنایی کشــور را از نزدیک درک 

کرده باشد.

اولین چالش های پیش روی 
وزیر نیروی جدید چیست؟

اقتصاد نادرست صنعت 
برق باید اصالح شود
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گزیده خبر جدیدترین وضعیت فعالیت مشاغل

فقط ۷ شغل در شرایط قرمز تعطیل شدند
اتاق اصناف ایــران طی اطالعیه ای اعالم کرده که بر اســاس 
جدیدترین تصمیم ستاد ملی کرونا در شرایط قرمز تنها فعالیت 
هفت شــغل محدود می شود و باقی مشــاغل به شرط رعایت 
پروتکل های بهداشتی مجاز به فعالیت هستند که این شرایط 
در تعطیلی شــش روزه تهران نیز برقرار است.به گزارش ایسنا، 
در اطالعیه اتاق اصناف ایران از تشــدید نظارت ها بر برخی از 
مشاغل و بالمانع بودن فعالیت سایر مشاغل مشروط به رعایت 
پروتکل های بهداشــتی خبر داده و در ایــن زمینه به ابالغیه 
شــماره ۶۶٤۳٠ و ۶۶٤٤۸ تاریخ ٢٧ تیر ١٤٠٠ و  تصمیمات 
نشست مشــترک روز ٢٧ تیر ماه، قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
مقابله با بیماری کرونــا و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی 
ستاد که به ریاست وزیر کشــور و فرمانده قرارگاه برگزار شد، 
استناد شده است.بر این اســاس طبق اعالم اتاق اصناف ایران 
با توجه به تأثیر شــناخته شده برخی از مشاغل و فعالیت ها در 
گسترش بیماری و لزوم جلوگیری از تجمعات به ویژه در اماکن 
سرپوشیده، در شهرهای قرمز به صورت قاطع و دقیق، فعالیت 

مشاغل زیر و در فضای سربسته محدود می شود:
١ –رستوران ها و قهوه خانه ها، به صورت پذیرایی در فضای بسته 

)ولی بصورت بیرون بر می توانند فعالیت کنند(
٢ –تاالرهای پذیرائی

۳ –سالن های سینما و تئاتر
٤ –پاساژها و بازارهای سربسته، به استثناء پاساژهای تخصصی 
نظیر الســتیک، قطعــات یدکی، آهــن آالت، کامپیوتر به جز 

پوشاک، کیف، کفش و موبایل
۵ –استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدن سازی

۶ –شهربازی و باغ وحش ها
٧ –نمایشگاه های عمومی و تخصصی

همچنیــن با توجــه به کاهش چشــمگیر میانگیــن رعایت 

پروتکل های بهداشتی درسطح کشور و تنزل آن به ٤۸ درصد، 
در بــازه زمانی ١۶ تا ٢۳ تیر ماه جاری، مقررشــده که وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درقالب کمیته عالی نظارت 
بر رعایت پروتکل های بهداشــتی )در ســطوح ملی و استانی( 
و با همکاری کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادســتانی 
کل کشور، نیروی انتظامی و اتاق اصناف ایران درسطح ملی و 
رده های متناظر آنها در ســطح استان های کشور؛ در چارچوب 
»طرح جامع مدیریت تجمع و تردد عمومی متناسب با وضعیت 
و روند بیماری کووید ١٩ در شهرهای کشور« }موضوع بند)١( 
مصوبات چهل وچهارمین جلســه ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا – تاریخ ٢٤ آبــان ١۳٩٩ { و همچنین تأکیدات مصرح 

دربند )١( مصوبات هفتاد و ششــمین جلســه ســتاد ملی ) 
تاریخ  ١٩ تیر ١٤٠٠( با عنوان»تشدید اعمال محدودیت ها در 

شهرهای قرمز« اقدامات الزم را اجرایی کنند.

وضعیت فعالیت مشاغل در تعطیلی شش روزه تهران و 
البرز

ســاعاتی قبل ســخنگوی دولت اعالم کرد که تمامی ادارات 
استانهای تهران و البرز از سه شنبه این هفته تا یکشنبه هفته 
آینده تعطیل است. اما هنوز وضعیت دقیق مشاغل در این ۶ روز 
در تهران و کرج مشخص نیست و این موضوع در دست پیگیری 
اســت. چراکه برخالف این اطالعیه، رئیس اتاق اصناف تهران، 

گفته که بازار تهران طبق مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا در 
شرایط قرمز کرونایی تعطیل است و در ۶ روز آینده نیز تعطیل 
خواهد بود. بنابراین در شش روز یاد شده فقط صنوف مشمول 
گروه یک مجاز به فعالیت هستند.گفتنی است که کشور از روز 
شــنبه ١٩ تیر ماه وارد پنجمین موج کرونا شــده و بر اساس 
دستورالعمل های ستاد ملی کرونا در شرایط قرمز فقط مشاغل 
گروه ١  و در شرایط نارنجی مشاغل گروه ١ و ٢ مجاز به فعالیت 
هستند، که این موضوع از سوی نهادهای مرتبط هم اعالم شد، 
اما مشاهدات میدانی نشان می دهد که در تهران با وجود شرایط 
قرمز بیشتر مغازه های گروه ٢ از جمله رستوران ها، کافی شاپ ها 
و فروشــگاه های غیرضروری مانند پوشاک تعطیل نیستند. در 
نهایت هم که بر اســاس اطالعیه اخیــر به طور کلی وضعیت 
فعالیت مشاغل در شــرایط قرمز تغییر کرد.البته این وضعیت 
دور از انتظار نبود؛ چراکه یک روز پس از شــروع محدودیت ها 
رئیس اتاق اصناف تهران طی نامه ای به اســتانداری تاکید کرد 
که نارضایتی از ادامه تعطیلی صنوف بسیار باالست و صاحبان 
صنوف و بازاریان تاکید دارند که باید همراه اصناف، سازمان ها 
و ارگان هایی از جمله بانک ها، سازمان های امور مالیاتی و... نیز 
همگام با اصناف تعطیل شــوند. او همچنین هشــدار داده بود 
که اگر قرار باشــد تعطیلی طبق روال گذشته صرفا برای حوزه 
اصناف اعمال شود، امکان نافرمانی صنوف از رعایت و پذیرش 
دستورهای صادرشده بسیار باالست و ممکن است با چالش های 
خیابانی و اعتراضات صنفی همراه شــود.به نظر میٰ رسد اعمال 
محدودیت در فعالیت مشــاغل در موج های پی در پی ویروس 
کرونا بدون حمایت های دولت حاال کار را به جایی رســانده که 
دیگر مشاغل تن به محدودیت ها ندهند و یک کارشناس امور 
اصناف نیز اخیرا به ایســنا گفته بود در شــرایط فعلی اصناف 

چاره ای جز تخلف ندارند!

دبیر کمیته اقدام ارزی اعالم کرد؛
پایان تیر، آخرین مهلت ارسال مدارک 

احراز ارز صادرکنندگان سال ۹۷
دبیــر کمیته اقدام ارزی گفت: پایان تیرمــاه ١٤٠٠ آخرین فرصت تکمیل 
مدارک مربوط به احراز ارز حاصل از صادرات ســال ٩٧ بوده و پس از سپری 

شدن این تاریخ، امکان دریافت مدارک و مستندات وجود نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان توســعه تجارت ایران، احسان 
قمری از پیگیری تشــکیل کمیته ماده ٢ مصوبات شــورار عالی هماهنگی 
اقتصادی در آینده نزدیــک خبر داد و گفت: برخی از مصوبات کمیته اقدام 
ارزی الزم اســت جهت تصویب شدن در کمیته ماده ٢ مطرح شده و در آن 
مرجع مورد تأیید قرار گیرد.وی افزود: بر اســاس مصوبه کمیته اقدام ارزی 
صادرکنندگان ســال ٩٧ که در مهلت زمانی ٠١/١١/٩۸ لغایت ٩٩/۳٠/٠۸ 
نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات خود اقدام کرده اند از معافیت مالیاتی 
و اســترداد مالیات بر ارزش افــزوده برخوردار خواهند شــد که در صورت 
تأیید نهایی کمیته ماده ٢ این مصوبه اجرایی خواهد شــد.دبیر کمیته اقدام 
ارزی در ادامه در مورد بررســی احــراز ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان 
ســال ٩٧ که تا کنون تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند اظهار داشــت: این 
دســته از صادرکنندگان تا پایان تیرماه فرصت دارند تا با مراجعه به وبسایت 
ســازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir مدارک خود را تکمیل و 
به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی ارســال کنند تا در خصوص آن تصمیم گیری 
شود.قمری تاکید کرد: پایان تیرماه سال جاری آخرین فرصت تکمیل مدارک 
مربوط به احراز ارز حاصل از صادرات سال ٩٧ بوده و پس از سپری شدن این 

تاریخ، امکان دریافت مدارک و مستندات وجود نخواهد داشت

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اعالم کرد؛
رکورد صادرات کاالی یخچالی طی مدت زمان 

یک روز از بندرلنگه به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس شکسته شد

مدیــر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفــت: برای اولین بار در تاریخ ٢۶ 
تیرماه ١٤٠٠ طی مدت یک روز با بارگیری ٢٢٠ TEU کانتینر یخچالی بطور 
همزمان در ٩ فروند شناور لندینگ کرافت رکورد صادرات کاالهای یخچالی 
در بنادر و دریانوردی بندرلنگه شکســته شد.به گزارش روابط عمومی اداره 
بنادر و دریانوردی بندرلنگه، قاسم عسکری نسب ضمن اعالم این خبر تصریح 
کرد: در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، بندرلنگه با ایجاد زیر ساخت 
های الزم به  منظور ارائه خدمات مناسب به صادرات کاالهای یخچالی در کنار 
صادرات این کاال بصورت سنتی و انجام مجموعه اقداماتی از جمله راه اندازی 
فــاز یک ترمینال یخچالی، احداث رمپ هــای بارگیری، اختصاص محوطه 
ویژه نگهداری کانتینرهای خالی ورودی و تنظیم اســتراتژی مشترک کاری 
با ارگان های همکار با توجه به خواســت مشتریان و ارائه خدمات لجستیکی 
٢٤ ســاعته، موفق به بارگیــری ٢٢٠ TEU کانتینر یخچالی بطور همزمان 
در ٩ فروند شــناور لندینگ کرافت گردید و بــرای اولین بار رکورد صادرات 
محموله های صادراتی شــامل محصوالت کشاورزی، آبزیان، لبنیات و دیگر 
کاالهای یخچالی طی یک روز کاری در بنادر و دریانوردی بندرلنگه شکسته 
شد.عسکری نســب ضمن اشــاره به اینکه بنادر غرب هرمزگان با توجه به 
موقعیت ژئواستراتژیک در خلیج فارس و همچنین قرابت با بنادر هاب امارات 
متحده عربی، قطر و عمان به عنوان درگاه امن و پل دسترسی به کشورهای 
اوراسیا محسوب می شود افزود: بنادر غرب هرمزگان از ظرفیت باالیی در امر 
تجارت دریایی بویژه صادرات کاالهای کانتینری یخچالی برخوردار است به 
طوریکه با فعالیت سه خط کشتیرانی فعال در حوزه صادرات کاالی یخچالی 
در پنج مســیر دریایی از بندرلنگه، رتبه دوم نسبت به کلیه بنادر جنوبی و 
شــمالی را به خود اختصاص داده اســت و روند صعودی تخلیه و بارگیری و 
صادرات کاال های یخچالی طی چند ماهه سال جاری نشان داده که در بنادر 
غرب هرمزگان افزایش ظرفیت تا چند برابر دیگر دور از انتظار نیست و این 
روزهــا بنادر غرب هرمزگان به عنوان کانون  مهم تخلیه و بارگیری و صادرات 

کاالهای یخچالی روزهای پر رونقی را سپری می کند.

در صندوق بازنشستگی فوالد
خدمت به حدود 8۷ هزار بازنشسته صنایع 

فوالدی ومعدنی
صندوق بازنشستگی فوالد به عنوان یکی از صندوق های زیرمجموعه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتخار خدمت به حدود ۸٧ هزار بازنشسته صنایع 
فوالدی ومعدنــی را دارد. این صندوق از زمان شــروع به کار تیم مدیریتی 

کنونی یعنی بهمن ماه ٩۸ تا کنون دستاوردهای قابل توجهی داشته است.
مطالبات بازنشســتگان فوالد را که از ســال ٩١ معوق مانــده بود پرداخت 
نمودیم.در اقدامی بســیار با اهمیت، همسان سازی و متناسب سازی حقوق 
بازنشســتگان فوالد را از محل منابع داخلی اجرا کردیم.برای اولین بار و در 
شرایط کرونا و به منظور رفاه حال بازنشستگان فوالد سامانه یکپارچه خدمات 
الکترونیکی به بازنشســتگان صندوق با خدمات متنوعی شامل درخواست 
گواهی حقوق، درخواست گواهی کسر از حقوق، درخواست گواهی ضمانت، 
سامانه مشــاهده مطالبات، سامانه متناسب ســازی حقوق و احکام، به روز 
رســانی اطالعات فردی و افراد تحت تکفل، ثبت نام فرزندان فارغ التحصیل 
بازنشستگان، سامانه ثبت اطالعات ایثارگری، سامانه دریافت فیش حقوقی، 
سامانه درخواست صدور و تعویض دفترچه بیمه، سامانه جمع آوری اطالعات 
وراث و ســامانه استعالم سابقه بیمه را راه اندازی کردیم. برای اولین بار و با 
هدف بهبود خدمت رسانی به بازنشستگان زمان پرداخت هزینه های درمانی 
را به کمتر از ١۵ روز در ســال ٩٩ کاهش دادیم.برای اولین بار تعداد مراکز 
درمانی طرف قرارداد را به ٢۶۸٠ مرکز در ســال ٩٩ و ٩١۵۳ مرکز در سال 
١٤٠٠ افزایش دادیم.برای اولین بار هلدینگ سرمایه گذاری صندوق فوالد با 
هدف پذیرش در بورس و ایجاد شــفافیت در سرمایه گذاری های صندوق را 
تاسیس نمودیم.برای اولین بار و به منظور شفاف سازی حداکثریT سامانه 
داشبورد مدیریتی و شفافیت اطالعات در حوزه های تولید، فروش، بودجه و 
قراردادهای شــرکت های تابعه را راه اندازی کردیم.برای اولین بار افزایش ۳ 
برابری سهم سود حاصل از سرمایه گذاری ها در تامین منابع بودجه در سال 
٩٩ را حاصل نمودیم.در اقدامی کم ســابقه و در جهت تکمیل زنجیره فوالد 
کارخانه گندله سازی سه چاهون شــرکت سنگ آهن مرکزی را با سرمایه 
گذاری ٩۳٠٠ میلیارد تومان به بهره برداری رساندیم.برای اولین بار گزارش 
اکچوئری منتهی به پایان ســال ١۳٩٧ تدوین و  تاییدیه سازمان حسابرسی 
کل کشــور به مبلغ ۵۵٩.۵۳٢ میلیارد ریال را اخــذ نمودیم.برای اولین بار  
افزایش ۸۸ درصدی کمک هزینه نگهداری بازنشستگان از کارافتاده کلی را 

مصوب و اجرا کردیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت:
نحوه مصرف برق در صنایع سیمان و فوالد 

مشخص شد
معــاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکیــد بر لزوم تداوم 
تولید در صنایع مختلف کشــور، گفت: مصوبــه نحوه مصرف برق و برنامه ریزی 
برای فعالیت صنایع ســیمان و فوالد ابالغ شد.به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، »ســعید زرندی« با تاکید بر ضرورت اســتمرار تولید در حوزه  
های مختلف صنعتی و معدنی و اهمیت سیمان و فوالد در اقتصاد کشور، اظهار 
داشــت: با پیگیری های وزارتخانه و به منظور حمایت از تولید در صنایع سیمان 
و فوالد، ستاد فرماندهی راهبری اوج بار کشور در مصوبه ای نحوه مصرف در این 
دو صنعت را ابالغ کرد.وی با بیان اینکه این مصوبه، بازه زمانی و میزان فعالیت 
صنایع سیمان و فوالد را از روز دوشنبه )٢۸ تیرماه( تا یکشنبه )سوم مرداد ماه( 
را تعیین کرده است، خاطرنشان کرد: مقرر شد نحوه ادامه فعالیت صنایع مذکور 
بعد از این دوره در جلســه هفته آینده )روز شنبه ٢ مرداد ماه( بررسی و نتایج 
آن اعالم شــود.زرندی همکاری حوزه صنعت درخصوص مصرف برق را مناسب 
دانست و افزود: تمام تالش وزارت صنعت، حمایت از بخش تولید است و با توجه 
به شــرایط فعلی سعی شد تا با تنظیم این برنامه، ضمن فعالیت حداکثری این 
صنایع، نهایت صرفه جویی و همکاری را با شــرکت توانیر داشته باشیم.به گفته 
وی، روزهای دوشنبه و سه شنبه )٢۸ و ٢٩ تیرماه( صنایع سیمان از ساعت ١٢ 
شــب تا ۸ صبح مجاز به فعالیت بدون محدودیت هستند و از ساعت ۸ تا ٢٤ با  
۳٠ درصد دیمانــد مصرفی می توانند فعالیت خود را ادامه دهند.زرندی تصریح 
کرد: صنایع فوالد نیز در این ٢ روز از ساعت ١٢ شب تا ۸ صبح مجاز به فعالیت 
با ۵٠ درصد و از ســاعت ۸ تا ٢٤ صرفا با ١٠ درصد دیماند مصرفی می توانند 

فعالیت کنند.

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
امارات اظهار داشــت: الزم است به این 
مهم توجه شــود که در توســعه روابط 
سیاســی، تعادل حفظ شــود تا توسعه 
اقتصــادی در همه ابعاد غرب و شــرق 
حادث گردد و مجبور به خرج بیشــتر 
از کیســه مردم نشــویم که نتیجه آن 
جز رکود اقتصادی نخواهــد بود. اینها 
انتظاراتی است که از دولت بعد می رود 
و امیدواریم یک سیاست منطقی اتخاذ 
شود.فرشــید فرزانــگان در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنــا در مورد خبر 
آزادسازی پول های ایران در ژاپن و کره 
جنوبی اظهار کرد: قرار نیســت که این 
پول هایــی در اختیار بانــک مرکزی به 
صورت نقدی یا بــه مقصد ایران حواله 
شــود، بلکه بــرای فعالیت های تجاری 
بازرگانان در ژاپن و کره جنوبی استفاده 
می شــود. یعنی می  تواننــد نیاز صنایع 
را تا حدی برطــرف نمایند و کاال وارد 
کنند، به نظر این کم کارکردترین شکل 
ممکن اســت، دولت باید کاری کند که 
این پول ها به شــیوه مناسبی به کشور 
برگردد و در اختیار بودجه های عمرانی 
و توسعه زیرساخت قرار گیرد. ما عادت 
کردیم که این پول هــا را برای افزایش 
مصرف در کشــور اســتفاده کنیم و به 
مسائل تورمی دامن می زنیم.وی افزود: 
مــا از دولت منتخب انتظار داریم که به 
توسعه زیرساخت ها، فعالیت های عمرانی 
و فعالیت هایــی که به تجــارت و تولید 
کمک زیر بنایی می کنند، توجه شــود. 
بــدون تردید هم موضــوع FATF و هم 
مســئله تحریم ها باید در کنار هم حل 
شــود. به هر میزانی که گفت وگوهای 
برجام طوالنی تر شــود تاثیر خود را بر 
بازار ارز خواهد گذاشــت. بازار ارز تحت 

تاثیر این اخبار قــرار می گیرد.فرزانگان 
خاطرنشــان کرد: بــرای اینکه فضای 
تجاری کشــور تا حدی از این فشــار 
اقتصادی رها شــود نیاز اســت که یک 
خبر مناسب مبنی بر دستیابی به تفاهم 
جهانی به فضای تجارت و تولیدی کشور 
برسد که می تواند در نتیجه گفت وگوها 
به زودی حاصل شــود و در نتیجه آن 
یک سند قابل تحقق به صورت عملیاتی 
دست یابیم تا کشور ما بتواند به تدریج 
از سیستم آزاد مراودات بانکی و تعامالت 
بین المللی بهره مند شــود و ضمن آن 
مســائل مربوط به FATF هم در دستور 
کار قرار بگیــرد. خود این خبر می تواند 
کاهش دهنده انقبــاض حاضر در بازار 
باشد.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و امــارات با تاکید بر اهمیت نرخ ارز در 
اقتصاد ایــران گفت: چه بخواهیم و چه 
نخواهیم بازار ایران به شدت وابسته به 
ارز شــده و این اتفــاق می تواند فضای 
بهتری را برای کسب وکارها ایجاد کند. 
فضا به ثبات اقتصادی و اتخاذ برنامه های 
بلند مدت با ســند چشم انداز نیاز دارد. 
همه تجــار، تولیدکننــدگان و فعاالن 
اقتصــادی انتظار دارند کــه بتوانند در 
یک محیــط آرامتر و قابل  پیش بینی تر 
تصمیم گیــری کنند. ما به این فضا نیاز 
داریم، در غیر این صورت تولید و تجارت 
توسعه پیدا نمی کند.وی در ادامه اضافه 
کرد: متاسفانه تغییر رویکرد خاصی دیده 

نمی شود، امید است که دولت منتخب 
به کسب وکارها و بخش خصوصی بیشتر 
توجه کند، آقای رییسی نشستی نیز با 
اقتصاددانان داشــتند ولی ای کاش از 
بنگاه داران، بخــش خصوصی و فعالین 
اقتصادی که بــدون حمایت در فضای 
تولیــد و تجارت حضور دارنــد و با هر 
فشاری اشتغال را حفظ کرده اند دعوت 
می شــد تا صدای آنها هم شنیده شود.

فرزانگان گفت: ما به ثبات فضای کسب 
و کار نیــاز داریم، نرخ ارز باالتر از ارزش 
واقعی آن اســت؛ به علت رشد فزاینده 
نقدینگــی و در نتیجــه تــورم، تولید 
آسیب دیده است، فعالیت های اقتصادی 
تولیدی و تجاری که باید پایه رشــد هر 
کشوری باشــد در معرض خطر است. 
ســفته بازی و فعالیت های از این دست 
که منشعب از رشــد بی امان نقدینگی 
اســت بر فعالیت های تولیدی و تجاری 
سایه افکنده است. برای مثال اگر همه 
فعالیت کسب و کار خود را تعطیل کنند 
و وارد بازار مسکن در تهران شوند سود 

بیشتری می برند.
وی همچنیــن تصریــح کــرد: همــه 
فرمول های اقتصادی بر پایه تولید ثروت 
و ارزش افزوده است. در هر حوزه ای که 
ارزش افزوده بیشــتر ایجاد شود، مردم، 
تجــار و تولیدکنندگان به ســمت آن 
می روند. فضا حاکــم بر اقتصاد بطوری 
هدایت شــود که فعالیت های تولیدی 

و تجاری بــر همه فعالیت هــای دیگر 
اقتصادی مسلط باشد تا سرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان ســرمایه و کار خود را 
وارد حــوزه های تولیــدی و بازرگانی 
بازرگانی  مشــترک  اتاق  نمایند.رییس 
ایــران و امارات خاطرنشــان کرد: باید 
یک برنامه اساســی در این زمینه انجام 
شــود. اولین کاری که در این مورد به 
نظر می  آید توســعه تجارت بین المللی، 
ایجاد فضای مناسب اقتصادی در داخل 
کشــور و پیوســتن به جامعه تجارت 
جهانی اســت. کیک اقتصــاد ایران هر 
روز در حــال کوچک شــدن از تجارت 
بین المللی است. باید رویکرد بهتری با 
دنیا داشته باشیم وگرنه عقب افتادگی و 
ضعف اشتغال بیش از پیش خواهد بود.
وی افــزود: قطع به یقیــن تا زمانی که 
ایران به جامعه اقتصاد جهانی برنگردد 
و تعامل مناســبی با همه کشــورهای 
همســایه و همچنین کشورهای حوزه 
غرب و شــرق نداشته باشــد نمی تواند 
موفق باشــد. زمانی می تــوان با غرب 
مذاکره خوبی داشت که با شرق ارتباط 
خوبی را ایجاد کــرد، زمانی می توان از 
شــرق امتیاز گرفت که به غرب نزدیک 
شده و توازن ارتباط حاکم باشد.فرزانگان 
در پایان با تاکید بر اهمیت متوازن بودن 
پیشــبرد روابط با غرب و شــرق گفت: 
الزم است به این مهم توجه شود که در 
توسعه روابط سیاسی تعادل حفظ شود 
تا توسعه اقتصادی در همه ابعاد غرب و 
شــرق حادث گردد که مجبور به خرج 
بیشتر از کیسه مردم نشویم که نتیجه 
آن جز رکود اقتصادی نخواهد بود. اینها 
انتظاراتی است که از دولت بعد می رود 
و امیدواریم یک سیاست منطقی اتخاذ 

شود.

رییس اتاق ایران و امارات:

فضای تجاری کشور نیاز به خبر 
تفاهم جهانی دارد

جدیدترین آمار منتشــر شــده از ســوی وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد که در سه ماهه 
اول امسال تولید انواع لوازم خانگی با رشد ٢٩.٤ درصدی 
مســبت به فصل اول سال گذشته به بیش از یک میلیون 
و ٤۸ هزار دستگاه رسیده است.به گزارش ایسنا، بر اساس 
این آمار در ســه ماهه اول امسال تولید شش کاال بیش از 
٢٠ )تــا ٧١.٢ درصد(، چهار کاال بیــن ١٠ تا ٢٠ درصد، 
هشت کاال کمتر از ١٠ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزایش داشته و تولید ٩ کاال نیز کاهش یافته است.
در این میان بیشترین افزایش تولید، مربوط به کامیون-
کامیونت-کشنده است که با ٧١.٢ درصد رشد، تولید آن 
به ١٧۵۵ دســتگاه رسیده اســت.  سه کاالی دیگری که 
در این مدت بیشترین افزایش تولید را داشتند به ترتیب 
روغن ساخته شده نباتی، ماشین لباسشویی و کمباین با 
٤۸.٤، ٤٠ و ۳۸.٢ درصد افزایش بوده است.بر اساس این 
آمار، تولید روغن که در بیشتر ماه های سال قبل بیشترین 
کاهش را نســبت به سایر کاالها داشت، در سه ماهه اول 

امســال به ۵٢۳ هزار و ٤٠٠ تن رســیده است. بر اساس 
نامه دبیر ستاد تنظیم بازار، کارخانجات تولیدی در سال 
جاری باید نسبت به تولید ماهانه ١۸٠ هزار تن روغن که 
١٢٠ هزار تن در بخش های خانوار، ٢۵ هزار تن در بخش 
صنف و ۳۵ هزار تــن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام 
کنند که برای ســه ماه باید معادل ۵٤٠ هزار تن باشد.در 
خرداد ماه امسال افزایش قیمت ۳۵ درصدی روغن مایع 
و ۳٠ درصدی روغن جامد به طور غیررســمی از ســوی 
مســئوالن تایید و در نهایت در ســامانه ١٢٤ که مالک 
عمل بازرسان صنفی است اعمال شد. مشکالت بازار روغن 
محدود به افزایش قیمت نیست بلکه در ماه های اخیر بازار 
روغن بارها با تالطم، کمبود و افزایش قیمت مواجه شد؛ 
تا جایی که حتی با تشــکیل صف های طوالنی و حواشی 
دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن در برخی 
فروشــگاه ها مواجه شد و شــواهد حاکی از این است که 
تامین بازار روغن جامد همچنان با مشکالتی مواجه است.  
طی ســه ماهه امســال تولید انواع لوازم خانگی با ٢٩.٤ 
درصد افزایش نســبت به مدت مشابه سال قبل به بیش 
از یک میلیون و ٤۸ هزار دستگاه رسیده است.از بین انواع 
لوازم خانگی نیز تولید انواع ماشین لباسشویی، یخچال و 
فریزر و تلویزیون با افزایــش ٤٠، ٢٩.١ و ١٩.٩ درصدی 
مواجه بوده و تولید این سه محصول از حدود  ٢١٢ هزار، 
۳٧٤ هزار و ٢٢٤ هزار دستگاه در سه ماهه سال گذشته 

بــه نزیک ٢٩٧ هزار، ٤۸۳ هزار و ٢۶٩ هزار دســتگاه در 
سه ماهه امسال رسیده است.اما با وجود افزایش چشمگیر 
تولید لوازم خانگی در ســال جاری، در بازار شاهد کاهش 
قیمت نیستیم. اخیرا ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان 
لوازم خانگــی افزایش ۳٩ درصدی حقوق و دســتمزد، 
گران شدن قیمت جهانی مواد اولیه و افزایش نرخ ارز که 
شش برابر نسبت به سال ١۳٩٧ شده را از دالیل افزایش 
قیمت  عنوان کرد.گفتنی است که سال گذشته سرپرست 
معاونت امــور بازرگانی داخلــی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( هدف این وزارتخانه را تولید ١١.۶ میلیون 
دستگاه لوازم خانگی در سال عنوان کرده، اما گفته بود که 
تقاضا در این بازار حدود ١٢.۵ میلیون دســتگاه و بخش 
اعظــم آن در بخش لوازم خانگی کوچک اســت.از جمله 
مهم ترین کاالهای دیگری که تولید آن ها افزایش داشته 
نیــز می توان به انواع کاغذ بــا ١٤.٤ درصد و چرم با پنج 
درصد افزایش تولید اشاره کرد.گفتنی است که کمترین 
افزایش تولید نیز مربوط بــه الکتروموتور بوده که با ٠.٤ 
درصد افزایش تولید در سه ماهه امسال تولید آن معادل 

یک میلیون و ۸٩٢ هزار دستگاه بوده است.
از بین ٢٤ کاالی منتخــب صنعتی تولید ٩ کاال کاهش 
داشته که بیشــترین کاهش مربوط به الیاف اکریلیک با 
۶۵.٧ درصد، پودر شــوینده با ٢٠، تراکتور با ١١، درصد 

بوده است.

تولید بیش از یک میلیون 
دستگاه لوازم خانگی در 
فصل اول 1400
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دامصرافیهایرمزارزبرایبلعیدنیکشبهسرمایهمعاملهگرانگزیده خبر
صرافی هــای رمزارز زیر ســایه فقدان قوانیــن مرتبط و غفلت 
دســتگاه های نظارتی، تســهیالتی به معامله گران تازه وارد ارائه 
می دهند که کاماًل دارای ماهیتی شبه قماری، ربوی و فاقد وجاهت 
قانونی اســت.به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای ســال تاکنون 
همزمان با نوسانات قابل توجه قیمت ارزهای مجازی، شاهد شیوه 
قارچ گونه معامالت رمزارز در فضای مجازی و صرافی های آنالین 
هستیم. فارغ از اینکه تاکنون تبادالت رمزارز به طور کلی از سوی 
دولت ممنوع اعالم شده است اما جالب است که اکثر صرافی هایی 
که در این حــوزه فعالیت دارند، فاقد کوچک ترین مجوز قانونی 
هســتند.اما فعالیت غیرقانونی صرافی های آنالین و ورود آنها به 
معامالت رمزارز در این روزها وارد فاز جدیدی شده است. از قرار 
معلوم صاحبان این صرافی های بی نام و نشان، امکانات جدیدی 
برای معامالت ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین فراهم کرده اند 
که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.یکی از رایج ترین امکاناتی 
که اخیراً از سوی صرافی های آنالین در اختیار معامله گران رمزارز 
قرار داده شــده مربوط به معامالت اهرمی )Leverage( می شــود 
که اساساً دارای ماهیتی شــبه قماری و ربوی است. در اینگونه 
معامالت، صرافی با اعطای یک اعتبار موهومی به مشتری، امکان 
انجام معامالت با چند برابر ســرمایه اولیه افراد را فراهم می کند.

در واقع اهرم قابلیت جدیدی در بسترهای معامالتی است که با 
اســتفاده از آن، معامله   گران می توانند از صرافی چند برابر مبلغ 
اولیه خودســرمایه قرض بگیرند. برای مثال اگر ســرمایه اولیه 
شــخص ۱۰۰ دالر باشــد و فرد از اهرم ۱۰ اســتفاده کند، وی 
می تواند به اندازه ۱۰۰۰ دالر معامله انجام دهد و ســود و زیان 
وی از معامالت نیز ۱۰۰ برابر خواهد شد. بدین ترتیب در صورت 
اخــذ اعتبار اهرمی از صرافی اگر ۱۰ دالر ســود یا زیان کند با 
اهــرم ۱۰ این رقم به ۱۰۰ دالر ســود یا زیان افزایش یا کاهش 

پیدا خواهد کرد.

دام صرافی هــای ارز دیجیتال برای بلعیدن یک شــبه 
سرمایه معامله گران

اما این تمام ماجرا نیســت، در معامالت اهرمی، صرافی در ازای 
پولی که به شــخص قرض می دهد، مقداری از سرمایه وی را به 
عنوان »وجه تضمین یا مارجین« در نزد خود به عنوان وثیقه نگه 
می دارد. به این ترتیب، اگر بازار خالف پیش بینی شخص عمل 
کند و وی متضرر شود و میزان ضرر با وجه تضمین اولیه تهاتر 
شود، صرافی سرمایه اولیه را مصادره می کند که در اصطالح به 
آن لیکوئید شدن می گویند.با این توضیحات مشخص می شود 

که هرچه میزان اهرم باالتر تعیین شــود، خطر لیکوئید شدن 
یا از دســت رفتن ســرمایه اولیه نیز افزایشمی یابد؛ چرا که در 
حین متحمل شدن ضرر توسط مشتری متناسب با میزان مبلغ 
اعتبار اهرم، ضریب ضرر کردن نیــز چندین برابر افزایش پیدا 
خواهد کرد.نکته قابل توجه آنجاســت که سود اصلی بسیاری 
از این صرافی هــا نیز از محل همین کارمــزد و مبالغ مصادره 
شــده از مشتری زیان دیده تأمین می شود.به دلیل تعداد باالی 
معاملــه  گران اهرمی، می توان گفت کــه در حال حاضر درآمد 
بادآورده نســبتاً قابل توجهی نصیب این صرافی ها شده است.

در این صرافی ها هم می توان از افزایش قیمت ارزهای دیجیتال 
از جمله بیت  کوین و هم از کاهش قیمت آنها سود برد. به این 
ترتیب، اگر شــخص اعتقاد داشــته باشد که قیمت بیت کوین 
در آینــده افزایش پیدا می کند، باید وارد موقعیت النگ شــود 
تا از خرید بیت  کوین ســود ببرد و اگر معتقد اســت که قیمت 
بیت  کوین ســقوط می کند، باید وارد موقعیت شورت شود تا از 
فروش بیت کوین سود ببرد.نکته قابل توجه دیگر این است که 
اگر اهرم روی کراس باشد، سیستم از تمام موجودی کیف پول 

به عنوان وجه تضمین استفاده می کند که تا حد امکان موقعیت 
معامله گری شخص حفظ شــود. به این ترتیب، در صورتی که 
بازار، خالف تحلیل و پیش بینی معامله   گر، عمل کند و شخص 
ضرر کند، صرافی تا رسیدن میزان ضرر به کل سرمایه اولیه هیچ 
اقدامی نمی کند و در نتیجه شــخص معامله   گر می تواند برای 
مدت زمان بیشتری در باتالق کسب سود دست و پا بزند اما به 
محض رسیدن ضرر به حد تعیین شده، تمام سرمایه در کسری 

از ثانیه از بین خواهد رفت.

صرافی یا کازینو قمار و ربا؟
با توجه به آنچه که ذکر شــد می توان شــباهت اینگونه خرید 
و فروش های اهرمی ارزهای دیجیتال را با قمار و شــرط بندی 
و نیز معامــالت ربوی دریافت.از یک ســو این معامالت نوعی 
شــرط بندی روی نرخ ارزهای دیجیتال هستند که در صورت 
بردن این شرط بندی از ســوی معامله گر، وی بر اساس اهرمی 
که تعیین کرده است و به چندین برابر سرمایه  سرمایه ای که در 
میان گذاشــته است سود می کند و در صورت باخت، بر اساس 

اهرم به چندین برابر سرمایه، زیان متحمل می شود تا حدی که 
امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهد. هرچه میزان اهرم 
باالتر باشد ریســک از دست رفتن سرمایه نیز افزایش می یابد.

از ســوی دیگر صرافی ها با دادن قرض مــدت دار به معامله گر 
و بازپس گیری اصل و ســود آن در فواصل معین به نوعی یک 

مرتکب معامالت ربوی نیز شده اند.

با ســایر  مقایســه  در  اهرمی  معامــات  ریســک 
سرمایه گذاری ها در چیست؟

وجه تمایز میان این نوع از معامالت ارزهای دیجیتال و ســایر 
سرمایه گذاری های پر ریسک از جنبه های مختلفی قابل بررسی 
اســت: اوالً اینکه سرمایه گذاری در معامالت با ریسک های باال، 
نیازمند تخصص، تجربه و دانش کافی است. بنابراین ورود افراد 
بدون داشــتن چنینویژگی هایی به معامالت پر ریسک ارزهای 
دیجیتال و بــا امید اینکه چندین برابر پولــی که وارد معامله 
کرده اند را به دســت آورند، ماهیت آن را به قمار و شــرط بندی 
نزدیــک می کند. چنانچه فرد اســتراتژی مشــخص، تحلیل و 
پیش بینی درســت نداشته و میزان ریســک، نقطه ورود، نقطه 
خروج، حد ضرر و ســایر شــرایط را از قبل به درستی تعیین 
نکند، می توان گفت معامالت وی بر اســاس شــانس و تصادف 
اســت و امکان دارد کل سرمایه شــخص از همین طریق نابود 
شود.فارغ از آنچه مطرح شد، سرعت تغییرات در بازار رمزارزها 
بسیار زیاد اســت و محرک های تصادفی و عمدی در این بازار 
بــه نظر بیش از هر بازار دیگری اســت. قیمت هــا در این بازار 
مدام کم و زیاد می شــوند و اگر برای رسیدن تغییرات قیمت به 
یک حد مشــخص در جهان واقعی، الزم باشد که چندین هفته 
یــا چندین ماه بگذرد، این تغییــرات در جهان مجازی ارزهای 
دیجیتال در زمان بسیار کوتاهی قابل تحقق است و این عوامل 
حتی سرمایه گذاری از سوی افراد حرفه ای و متخصص را نیز با 
دشواری مواجه می کند و معیار عنصر شانس را در این معامالت 
در اولویــت قرار می دهد.به گزارش خبرنــگار مهر، محمد باقر 
قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی، در اردیبهشت ماه سال 
جاری طی نامه ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، 
ضمن اشــاره به غیرمجاز بودن صرافی های دیجیتال و احتمال 
متضرر شدن معامله گران، خواســتار اقدام جدی بانک مرکزی 
در راســتای عدم ارائه درگاه پرداخت به این صرافی ها شــد اما 
تابحال اقدامی در این خصوص از ســوی بانک مرکزی صورت 

نگرفته است.

  ایجاد بهترین امکانات حضوری و مجازی 
برای مشتریان

تبدیل باجه های بانک توســعه تعاون به شعبه در ارتقای سطح خدمات توسعه 
ای اثرگذار اســتمدیر عامل بانک توسعه تعاون از قطعی شدن تبدیل ۱6 باجه 
بانک به شــعبه خبر داد.حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه تعاون در 
جلسه بررســی گزارش عملکرد اســتان اردبیل اظهار داشت: این بانک جهت 
تکریم مشــتریان، ارائه بهینه خدمات بانکداری توسعه ای همواره در پی ایجاد 
بهترین امکانات حضوری و مجازی برای مشتریان و هموطنان عزیز بوده است.
وی افزود: بانک توســعه تعاون به لحاظ پراکندگی جغرافیایی در سراسر کشور 
و امکان ارائه خدمات شــعبه ای در مناطق دور دســت از مزیت های عمده ای 
برخوردار بوده است و از این رو اجرای طرح های مهم و. منحصر به فرد در برخی 
مناطق جغرافیایی بر عهده این بانک بوده اســت.مهدیان تصریح نمود: برنامه 
تبدیل باجه ها به شعب، با اهمیت زیادی از سوی همکاران بانک پیگیری شده 
است و هم اکنون کد فعالیت بانکی برای ۱6 شعبه جدید از سوی بانک مرکزی 
صادر گردیده است و می توان از امروز تعداد شعب بانک را به تعداد 4۱6 شعبه 
تلقی نمود.مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: 32 باجه کنونی بانک نیز با قید 
فوریت در پی اخذ مجوز هستند و با پیوستن این باجه ها به شبکه شعب، گام 
مهمی در توســعه خدمات بانک برداشته شده است.مهدیان در تبیین عملکرد 
اســتان اردبیل گفت: استان در شاخص های مختلف طی دو سال اخیر همگام 
با کل بانک رشــد متوازن داشته است، لیکن با وجود ظرفیت های نوظهور در 
بخش های گردشگری و صنعتی نیاز است حجم عملیات بانکی در مقیاس باال 
توسعه یابد.وی به تامین مالی پایاب سد سبالن به عنوان یکی از طرح های مهم 

ملی اشاره نمود.

سقف تسهیالت دانش بنیان بانک توسعه 
صادرات ایران اعالم شد

مدیر امور شــعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران گفت: این بانک بالغ بر 
3۰ میلیارد ریال تســهیالت و تعهدات در سقف شعبه و تا ۵۰ میلیارد ریال در 
رکن اعتباری مرکز بدون ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به شرکت های 
دانش بنیان اعطا می کند.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران 
حبیب احمدی روز یکشنبه در گفت و گو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه نسبت 
مالکانه برای شرکت های دانش بنیان ۱۵ درصد محاسبه می شود، اظهار داشت: 
نرخ ســود تسهیالت دانش بنیان از محل منابع بانک ۱۸ درصد، از محل منابع 
تلفیقی صندوق توســعه ملی و منابع بانک ۱۵ درصــد و با جبران عدم النفع 
توسط صندوق نوآوری و شــکوفایی ۱2 درصد است.وی تصریح کرد: پذیرش 
میانگین وزنی کمتر از میزان تعیین شــده برای شرکت های دانش  بنیان توسط 
هیات مدیره بانک، به صالحدید رکن اعتباری مربوطه امکان پذیر اســت.مدیر 
امور شــعب و بازاریابی بانک توســعه صادرات ایران اعالم کرد: این بانک برای 
شــرکت های دانش بنیان، 3۰ درصد تخفیف خدمات ریالی به استثنای خدمات 
ارزی و اعتبار اســنادی داخلی ریالی در نظر گرفته است.احمدی اظهار داشت: 
ســقف اختیارات شعب برای پرداخت تسهیالت کوتاه مدت ریالی غیرصادراتی 
به شــرکت های دانش بنیان، با سقف اختیارات تســهیالت صادراتی ریالی برابر 
است.وی یادآور شد: براساس  تصمیم هیات مدیره بانک، مدت تسهیالت برای 
ســرمایه در گردش حداکثر 2 سال و برای طرح های سرمایه گذاری حداکثر ۷ 

سال تعیین شده است.

اعطای تسهیالت به خانواده های شاهد و 
ایثارگر غیرحضوری می شود

مدیر امور شــعب بانک دی گفــت: بانک دی به زودی کار اعطای تســهیالت 
به صــورت غیرحضوری بــه خانواده های شــاهد و ایثارگر را آغــاز می کند.به 
گزارش روابط عمومی بانک دی، همت اهلل حسین زاده در نشست برخط با رؤسای 
شعب سراسر کشــور اظهار داشــت: در چند روز آینده فرایند ارائه تسهیالت 
غیرحضوری برای جامعه هدف بنیاد شهید بر بستر اپلیکیشن جت دی راه اندازی 
می شود که شعب می بایست در ترویج و بازاریابی درگاه های غیرحضوری برای 
مشــتریان کوشا باشــند.وی با قدردانی از تالش تمامی کارکنان بانک دی در 
تحقق اهداف ســه ماهه ابتدایی سال جاری گفت: در رقابت تنگاتنگ و نزدیک 
بانک ها در شرایط رکود اقتصادی ناشی از کرونا، رشد ۱4 درصدی منابع بانک 
دی در کنار کاهش قیمت تمام شــده پول، افزایش تعهدات و رشــد مصارف، 
دســتاوردهای بزرگ برای این بانک اســت.مدیر امور شعب بانک دی با اشاره 
بــه موفقیت برنامه های بانک در کاهش هزینه  تمام شــده پول گفت: با تدابیر 
مدیریتی و تالش همکاران شــعب، شاهد یک جهش اساسی در کاهش قیمت 
تمام شده پول در بانک هستیم.حسین زاده راه اندازی باجه های خدمات بانکی در 
مراکز بنیادشــهید و امور ایثارگران را از دیگر اقدامات اثربخش بانک دانست و 
تصریح کرد: با یک عزم همگانی و همدلی میان مدیران ارشد بانک و بنیاد شهید 
و امور ایثارگران، باجه های ارائه خدمات بانکی در ۷۰ مرکز بنیادشهید راه اندازی 
شده است.وی منابع انسانی را مهم ترین عامل موفقیت سازمان دانست و عنوان 
کرد: یکی از اهداف مدیریت امور شعب، ایجاد زمینه های عالقه مندی همکاران 
برای فعالیت مؤثر در شــعب و تبدیل شــعب به محل ارتقای نیروهای سرآمد 
سازمان است.در پایان این نشست کارنامه عملکردی شعب بررسی و برنامه های 

آتی شعب در سه ماهه دوم سال جاری تشریح شد.

با حضور معاون اول رییس جمهوری؛ از پست 
بانک ایران تقدیر شد

طی مراسمی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، از پست 
بانک ایران به دلیل کســب دستاوردهای ارزنده در مناطق روستایی و خدمات 
رسانی در مناطق محروم کشور تقدیر شد.به گزارش روابط عمومی پست بانک 
ایــران، در مراســمی که در بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران و با حضور 
دکتر جهانگیری معــاون اول رییس جمهور و اکبر کمیجانی رییس کل بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران برگزارشد، از بانکهای فعال و موفق در حوزه 
های مختلف اقتصادی و اشــتغال زایی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته 
قدردانی شــد.در این مراسم از دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران 
نیز به دلیل اقدامات و دستاوردهای ارزنده در مناطق روستایی کشور و خدمات 
رسانی در مناطق محروم تجلیل شد.بر اساس این گزارش، پست بانک ایران با 
بهره گیری از زیر ســاختهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و استفاده از 
ظرفیت و مشارکت نیروی جوان و تحصیل کرده در مناطق روستایی با  ایجاد 
بیش از 6 هزار باجه خدمات بانکی، امکان دسترسی و ارائه انواع خدمات ضروری 
و آنالین و مورد نیاز ســاکنان روستاها را مهیا کرده و نقش موثری در کاهش 
هزینه های ملی، رونق کسب و کار و اشتغال زایی در حوزه های مختلف مناطق 

روستایی کشور داشته است.

تصویب افزایش سرمایه بانک مهر ایران به 
۵۰۰۰ میلیارد تومان

مدیرعامــل بانک مهر ایران خبر داد: در جلســه امروز مجمع عمومی عادی 
ساالنه و فوق العاده بانک مهر ایران با حضور نمایندگان سهامداران مصوب شد 
۱۰ درصد سود این بانک در سال مالی منتهی به پایان اسفند سال ۱3۹۹ به 
سهامداران پرداخت شود و مابقی آن به عنوان سود انباشته در افزایش سرمایه 
بانک لحاظ شود.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر 
مرتضی اکبری مدیرعامل این بانک گفت: طبق مصوبه مجمع عمومی ساالنه 
و فوق العاده بانک مهر ایران، قرار شد ۱۰ درصد سود به سهامداران پرداخت 
شود و مابقی آن به عنوان سود انباشته در افزایش سرمایه شرکت طی چند 
مرحله به کار گرفته شود. مقرر شد که افزایش سرمایه 2۵۰۰ میلیارد تومانی 
این بانک در چند مرحله از محل این ســود انباشته صورت گیرد؛ در مرحله 
اول ۹۰۰ میلیارد تومان از سود انباشته سال ۱3۹۹ و مابقی آن در سال های 
آتی از همین محل تأمین خواهد شد.اهداف بانک مهر ایران از افزایش سرمایه 
عبارت است از بهبود ساختار و نســبت های مالی، بهبود سرمایه نظارتی و 
کفایت سرمایه، رشد و توسعه فعالیت ها و همچنین افزایش اعتبار بانک.یکی 
از باثبات ترین ســرفصل های صورت مالی، سرمایه ثبت شده بانک ها است و 
این عنصر از صورت های مالی تأثیر بااهمیتی در نسبت های مالی دارد و یکی 
از شــرایط الزم برای حفظ سالمت نظام بانکی به شمار می رود. از مهم ترین 
نســبت های نظام بانکی می توان به نســبت کفایت سرمایه اشاره کرد. طبق 
قوانین حاکم بر بانکداری ایران این نســبت از تقســیم سرمایه پایه به جمع 
دارایی های موزون شــده بر حسب ریسک محاسبه می شود و باید حداقل ۸ 
درصد باشد. از آنجا که نسبت کفایت سرمایه، با توجه به روند رشد دارایی ها 

و گسترش فعالیت های بانک روند کاهشی را داراست.

با حضور وزرای راه و جهاد کشاورزی و مدیرعامل بانک مسکن؛
عملیات ساخت یکصد هزار واحد مسکونی 

کلید خورد
با حضور وزرای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و مدیرعامل بانک مسکن، 
عملیــات اجرایی احداث صد هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی مســکن، 
آغاز شــد.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن ـ هیبنا ، با حضور محمد 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی و خاوازی وزیر جهاد کشاورزی،محمود شایان 
مدیرعامل بانک مســکن و همچنین مدیرعامل بانک کشــاورزی، مراسم 
عملیات اجرایی احداث یکصد هزار واحد مسکونی ، آغاز شد.محمد اسالمی 
وزیر راه و شهرســازی رفع موانع مشکالت شناســایی اراضی مورد نیاز در 
طرح اقدام ملی مســکن و امضای ساخت واحدهای مسکونی با پیمانکاران 
مطرح کشــور را از نکات مهم در این طرح عنوان کرد.وی ادامه داد: با توجه 
به حمایت های خوب شــورای پول و اعتبار کشــور در موافقت با تخصیص 
تســهیالت بیشتر برای سرمایه گذاران و پیمانکاران طرح اقدام ملی امیدوار 
هســتیم ساخت مسکن در این طرح سرعت بیشــتری بگیرد.خاوازی وزیر 
جهاد کشــاورزی نیز در این مراســم درخصوص نحوه شناسایی متقاضیان 
واجد شرایط مســکن در میان کارکنان این وزارت خانه ، شناسایی اراضی 
مازاد وزارت خانه و همچنین شناسایی و انتخاب پیمانکاران برای اجرای این 
طرح مواردی را توضیح داد.بر اســاس این تفاهم نامه که مدت آن از زمان 
اجرا 3 سال است، مقرر شد تا اراضی مازاد وزارت جهاد کشاورزی بر اساس 
ماده 6 قانون ساماندهی، تغییر کاربری یابد و در قالب طرح اقدام ملی مسکن 
به کارکنان معرفی شده وزارت جهادکشاورزی تعلق بگیرد.بر اساس تفاهم 
نامه ساخت، نظارت و کنترل پروژه ها برعهده وزارت جهاد کشاورزی و تغییر 
کاربری، واگذاری عرصه زمین و در نهایت انتقال سند به متقاضیان، برعهده 

وزارت راه و شهرسازی است.

کسری بودجه عبارت از هزینه هایی که 
درآمدی برای آن وجود ندارد، یا دولت 
بیش از درآمدش خرج کرده اســت.به 
گزارش ایِبنا، کسری بودجه که یکی از 
معضالت اصلی اقتصاد ایران به حساب 
می آیــد، زمانی رخ می دهــد که دولت 
منابع کافی برای هزینه های خود نداشته 
باشد اما حاضر هم نشود از هزینه هایش 
بکاهد. در واقع منفی شدن تراز درآمدها 
و هزینه هــا در طول اجرای یک ســال 
قانون بودجه را کسری بودجه می گویند.

اما دلیــل روی دادن کســری بودجه 
چیســت؟ عدم کنترل و ســاماندهی 
صحیــح هزینه هــا و درآمدهای دولت 
منجر به ایجاد کســری بودجه می شود. 
برای محاســبه میزان کسری بودجه در 
اقتصــاد باید اختالف بیــن درآمدها و 
پرداخت های دولت اندازه گیری  شــود. 

دولــت در طول ســال اجــرای بودجه 
همواره تالش می کند تا به اندازه ای که 
منابع وصول می شوند هزینه کند. طبعا 
هر قدر هم منابع وصول نشــوند ممکن 
اســت از مصارف خود کــم کند.مثال 
ساالنه به دلیل عدم تحقق منابع بخشی 
از بودجه عمرانی اختصاص نمی یابد. اما 
بخشــی از هزینه ها که یا واقعا ضروری 
هستند یا دولت تمایل دارد که پرداخت 
عمال اجتناب ناپذیر تلقی می شوند. این 
مواقع اگر منابع بــه اندازه کافی وصول 
نشود دولت از هیچ تالشی برای تامین 
منابع بــرای این مخارج دریغ نمی کند. 
به بیان دیگر مساله اصلی این است که 
در بودجه ســال های اخیــر هزینه های 
اجتناب ناپذیر در مقابل منابع غیرقابل 

تحقق قرار می گیرند.الزم به ذکر است 
که درآمــد حاصل از صــادرات نفت و 
گاز، مالیــات، فــروش ارز، انحصارها و 
مالکیت دولت، فــروش کاال و خدمات، 
بهره دریافتی بابــت وام های پرداختی 
دولت به خــارج و غیره جزء درآمدهای 
دولت محســوب می شود. از سوی دیگر 
گاهی دولت برای تامین مخارج خود به 
بانک های تحت نفوذ خود فشار می آورد 
که پول خرج های دولت را بدهند. مثال 
به بانک کشــاورزی فشــار می آورد تا 
هزینه خریــد گندم تضمینی را متقبل 
شــود.در این روش نیز بانک های برای 
پوشــش کســری بودجه خود از بانک 
مرکزی استقراض می کنند. در واقع به 
جای استقراض مستقیم دولت از بانک 

مرکزی، دولت با واســطه بانکها از بانک 
مرکزی اســتقراض می کند. اثر این کار 
رشــد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه 
تورم خواهد بود. ضمــن اینکه این امر 
سبب می شود که این بانک ها در تامین 
مالی بخش غیر دولتی هم دچار مشکل 
شــوند. به بیان دیگر در هر ســه روش 
فوق عمال کسری بودجه دولت منجر به 
آثار تورمی خواهد شود.به عبارت دیگر 
گرچه دولت یا مجلس با انگیزه خیر و در 
حالی که منابع کافی ندارند، هزینه هایی 
را در بودجــه در نظــر می گیرند اما در 
عمل تورم بیشتری را در سال های بعد 
به مردم تحمیل می کنند. نهایتا دولت 
با انگیزه هــای قابل دفاع عملی را انجام 
می دهد که به زیان اقشار مختلف جامعه 
به ویژه فرودستان و طبقه کارگر منجر 

می شود.

کسری بودجه چیست؟

کارشــناس اقتصادی با اشاره به اینکه ارزش ریالی 
کاالهــای اساســی و دارو بر پایه دالر نیســت تا 
باحذف ارز یارانه ای تغییر کند،افزود:استقالل بانک 
مرکزی،شــفافیت وتعریف مشخص از اقتصادکالن 
پیش نیاز رشــد اقتصــادی اســت.علی حیدری، 
کارشــناس امور اقتصادی درباره ادامه سیاســت 
پرداخت ارز یارانه ای در دولت سیزدهم به خبرنگار 
ایِبنا گفــت: اتفاقات عجیب و غریبی مانند نرخ ارز 
42۰۰ یا نیمایی و غیره ابداعاتی است که حاصل از 
ضعف مدیریت اقتصادی به حساب می آید و اساسا 
مکان چنین بحث هایی در اقتصاد ســالم و شفاف 
نیست. البته قابل پیش بینی است که دولت بعدی 
هم دست به چنین ابتکار عمل هایی بزند که برای 
حال و روز اقتصاد کشــور کار قشــنگی به حساب 
نمی آید.وی در ادامه اضافه کرد: بدون شک عرضه و 
تقاضا و عوامل جانبی هم در این امر دخیل هستند، 
اما آنچه کــه قیمت ارز را ارزش گــذاری می کند، 
تورم بین دو کشــور اســت که در این زمینه نقش 
تعیین  کننده ای دارد. بر فرض در صورتی که قیمت 
دالر به ریال 2۵ هزار تومان باشــد، مابه التفاوت و 
چگونگی مدیریت اقتصادی و تورم موجود بین دو 
کشور قیمت ارز را مشخص می کند.این کارشناس 
امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: مسئوالن و 
سیاستگذاران در حیطه اقتصاد به جای اینکه اصل 
داستان را مورد توجه قرار دهند، همواره به فرعیات 
پرداختند. عامیانه آن این است که زلم زیمبو قضیه 
را تحــت عنــوان ارز نیمایی، دولتی و ... قشــنگ 
می کنند. نکته دیگر که سبب شگفتی شده تاکید بر 
مبنای ارز تک نرخی است که این هم نشان می دهد 

در زمینه ارز در دولت جدید مجدد با داستان روبرو 
خواهیم شــد. ارز تک نرخی در ایران خوب است و 
مورد تایید جامعه جهانی هم قرار دارد، ولی با این 
سبک و سیاق مدیریت اقتصادی مفید واقع نخواهد 
شد.حیدری در خصوص اشتباه بودن سیاستگذاری 
ارزی یا دستیابی به نرخ بهینه ارز یارانه ای، تاکید 
کرد: سیاستگذار در حیطه اقتصادی مشکل ندارد، 
مسئله به سبک و تفکر بسیاری از اقتصاددانان در 
ایــران بر می گردد که کماکان بــا همان رویه دهه 
۱34۰ در ایران اقتصــاد را به تعریف در می آورند. 
بســیاری از بزرگوارانی کــه در ایران بــه نام هم 
هســتند داده های خود را با دانــش یا علم اقتصاد 
بــه روز نکردند و بر این اعتقادند که کماکان دولت 
سیاســتگذار ابتدایــی، نهایی و پایانی محســوب 
می شود و در این میان الزم است تا همیشه نه تنها 
ناظر باشــد، بلکه مدیریت و کنترل را هم در دست 
گیرد.وی در این باره اظهار داشت: سیاستگذاران در 
ایران با یک خودشــیفتگی خاصی همواره خود را 
اول و انتهای هر تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن 
مسئولیت می بینند، پس در همین بخش است که 
سیاســتگذار به جای بهره از دانش اقتصاد نظرات 
شــخصی را تحمیل می کند. این سبک و سیاق از 
ســال ۱3۵۰ در ایران پایه گذاری شد و تا به امروز 
ادامه داشته و احتماال در دوره دولت آینده هم وضع 
به همین منوال بدون توجه به رویکرد علمی پیش 
خواهد رفت.  این کارشــناس امور اقتصادی درباره 
سیاســتگذاری مطلوب ارزی برای تامین کاالهای 
اساســی، دارو و ملزومات ضروری در صورت حذف 
ارز یارانه ای، تصریح کرد: فــرض را بر این گذاریم 

کــه دولت نرخ ارز را تعیین نکنــد و  آن را بر پایه 
قیمــت بازار بگذارد، قطعا قیمــت دالر باال خواهد 
رفــت، اما اتفاق خاصــی روی نمی دهد زیرا ارزش 
ریالی کاالهای اساسی، دارو یا هر چیز دیگر بر پایه 
قیمت دالر نیست، مسئله ای که متاسفانه به اشتباه 

و ار روی عمد ترویج می شود.
حیــدری در ادامه افزود: گران شــدن دالر، پیاز و 
یــا دارو به دلیل تورم موجود در جامعه اســت که 
حاصــل ضعــف در مدیریت اقتصادی مســئوالن 
به حســاب می آید، ولی از آنجا کــه دالر در ایران 
شاخص به حساب می آید، متاسفانه در راستای این 
سیاست  غلط گرانی همه چیز را به گرانی دالر ربط 
می دهند زیرا مردم این مســئله را راحت تر متوجه 
می شوند، بنابراین از این درک به نفع خود استفاده 
می کنند. سیاستگذار باید به دنبال مدیریت درست 
اقتصادی باشد.  وی راهکار خود را چنین بیان کرد: 
نمایندگان مجلس باید اســتقالل بانک مرکزی را 
به رسمیت بشناســند زیرا در این حالت نهاد فوق 
خواهد توانست در داخل انضباط پولی ایجاد کند و 
در بیرون از کشور با وجود تمامی تحریم ها بتواند با 
نهادهای پولی و مالی راحت وارد گفت  و گو شــود. 
راه حل دیگر این اســت که حاکمیت یک تعریف 
مشــخص و جامع از اقتصاد کالن عنوان کند. با در 
نظر گرفتن این دو سناریو دولت بعدی سیاست های 
مالی و بازرگانی خود را همسو با سیاست های پولی 
پیشرفته کند. این سه تکنیک به معنای آغاز رشد 
اقتصادی در ایران خواهد بود، اما شفافیت اقتصادی 
و از همه مهم تر دارا بودن رسانه های آزاد و پیگیر 

الزام آور است.

 ارز یارانه ای قابل حذف است؟
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گزیده خبر
نخست وزیر عراق؛

سازوکار زمان بندی پرداخت بدهی های 
عراق به ایران تدوین شده است 

نخســت وزیر عراق در گفت وگویی تفصیلی با یک شــبکه سعودی با اشاره به 
ســفرش به آمریکا، تصریح کرد که پس از مراسم تحلیف رییس جمهور جدید 
ایران، عازم تهران می شود.به گزارش فارس، »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر 
عراق که قرار اســت تا چند روز دیگر برای دیدار با »جو بایدن« رییس جمهور 
آمریکا عازم واشــنگتن شود، شب گذشــته در گفت وگویی تفصیلی با شبکه 
سعودی »الحدث«؛ در خصوص موضوعاتی نظیر، هدف از سفرش به واشنگتن، 
روابط با ایران، دســتگیری عامالن ترور »هشام الهاشمی«، کمبود برق، هدف 
قرار گرفتن دکل های برق، وضعیت کنونی ســازمان الحشــد الشــعبی و ... 

اظهارنظر کرد.

سفر به آمریکا
وی در خصوص ســفر به واشنگتن و دیدارش در ۲۶ ژوئیه جاری با جو بایدن 
در کاخ سفید، گفت: »سفرم به واشنگتن برای تنظیم روابط آمریکایی - عراقی 
و پایــان حضور نیروهای رزمی آمریکایی اســت. زیرا نیروهای عراقی آماده اند 
و نیــازی به حضور نیروهای رزمی خارجی مگر برای ایفای نقش آموزشــی و 

اطالعاتی آن ها، در کشور نیست«.

دستگیری عامالن قتل »هشام الهاشمی« 
نخســت وزیر عراق، در خصوص قاتالن نویسنده و تحلیلگر سیاسی عراقی که 
اخیرا دســتگیر شدند، گفت: »از همان ابتدا، ما کلیه قاتالن هشام الهاشمی را 
شناسایی کردیم اما آنها به خارج از کشور فرار کردند. لذا زمان گذاشتیم تا آنها 
به عراق بازگردند و دستگیر شوند«.وی تصریح کرد: »یک کارمند وزارت کشور 
قاتل الهاشمی بود که به گروهی قانون شکن وابسته بود.ما قاتالن همه فعاالن 
اجتماعی و تظاهرات کنندگان را تعقیب خواهیم کرد و بازداشت قاتالن، دلیلی 

بر قدرت دولت است«.

هدف قرار دادن دکل های برق در عراق
از جمله پرونده هایی که در این گفت وگو درباره آن ســخن گفته شــد، هدف 
قرار گرفتن دکل  های برق در عراق بود. نخســت وزیر عراق با اشاره به افزایش 
تدابیر برای حفاظت از دکل های برق گفت که تروریســم را از هدف قرار دادن 
این دکل ها مبرا نمی داند. اما امیدوار است که پشت پرده این حوادث، سیاسی 
نباشد.وی در خصوص راهکارش برای تامین برق کشور گفت: »عراق در حال 
کار برای اتصال به شــبکه برق خلیج ]فارس[ است و ۸۵درصد از پروژه اتصال 

به برق شبکه خلیج را تکمیل کردیم«.

بدهی  به ایران
نخست وزیر عراق در ادامه با اشاره به بدهی  زیاد بغداد به تهران گفت: »بدهی ها 
به ایران، مبالغی است که عراق از زمان اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران در 
سال ۲۰۱۸، پرداخت نکرده است که  می بایست در ازای تأمین خطوط انتقال 
گاز و برق به طرف ایرانی پرداخت می شــد«.وی با اشــاره به این که، تحریم ها 
مانع اصلی پرداخت این بدهی ها بوده، گفت که یک سازوکار برای زمان بندی 

پرداخت این بدهی ها تدوین شده است.

ضرورت دورنگه داشتن عراق از منازعه آمریکا با ایران
الکاظمی در ادامه بر ضرورت دوری عراق از منازعه آمریکایی - ایرانی و تالش 
بغداد  برای دور کردن شــبح درگیری از عــراق تاکید کرد و گفت: »عراق در 
حال کمک به ایجاد یک ســازوکار گفت وگو میان واشنگتن و تهران برای حل 
کلیه نقاط اختالف میان دو کشور است. عراق دارای حاکمیت خاص خود است 
و در وضعیــت خاصی قرار داد و همه باید این را درک کند. به نفع هیچ کس 
نیست که در آن درگیری روی دهد به ویژه که این امر بر سراسر منطقه تاثیر 
خواهد گذاشــت«.وی افزود: »ما باید به گفت وگو  تشویق کنیم و نگرانی های 
ایران از برخی قضایا و نیز نگرانی های ایاالت متحده را درک کنیم و با تکیه بر 
اشــتراکات، سازوکارهای عملی برای توافق میان دو کشور ایجاد کنیم«.وی با 
تاکید بر این که عراق نیازمند ثبات و استقرار و رابطه با ایران بر اساس احترام به 
ویژگی های هر کشور است و ایرانی ها با جدیت برای ثبات عراق تالش می کنند، 
گفت: »ایران یک کشور همسایه عراق است. نه ما و نه آنها نمی توانیم این جا را 

ترک کنیم. لذا باید گفت وگوهایی میان خود برگزار کنیم«.

گفت وگوهای ایران و عربستان ادامه خواهند یافت
نخســت وزیر عراق در ادامه گفت: گفت وگوهای ایران و عربستان ادامه خواهد 
یافت.وی افزود که تــالش می کند تا عراق به جایگاه تاریخی اش در منطقه و 

ایجاد همگرایی میان دیدگاه ها بازگردد.

همکاری امنیتی و نظامی عراق با همه کشورهای همسایه
الکاظمــی با تاکید بــر دوری عراق از این که مبدأ تهدید علیه همســایگانش 
باشــد،گفت: » عراق  باید با همه کشــورهای همســایه، همکاری امنیتی و 
نظامی داشــته باشد.حفاظت و صیانت از مرزها اولویت ماست. در حال حاضر 
شکاف های کمی در مرزها وجود دارد و ما موفق شده ایم ده ها تروریست را در 

مرزهای مشترک با سوریه دستگیر کنیم«.

توضیح درباره روابط با اروپا
نخســت وزیر عراق با بیان اینکه روابط با اروپا بــه بهبود وضعیت اقتصادی و 
مدیریتی این کشــور کمک می کند، گفت: »هماهنگــی با مصر و اردن، برای 
تشــکیل محوری جدید نیست و نشست پنجم سران سه کشور قرار است در 
قاهره برگزار شــود«.وی اظهار داشت: تالش می کنیم تا نام عراق را از فهرست 
کشورهای متهم به پولشویی پاک کنیم.خست وزیر عراق درباره روابط با ترکیه 
گفت: »در گفت وگو در خصصوص پرونده آب با آنکارا، شــاهد بهبود وضعیت 

هستیم«.

دلیل عدم نامزدی در انتخابات
مصطفی الکاظمی در ادامه گفت: »ما از کمیســاریای عالی انتخابات با بودجه 
ویژه حمایت کردیم و عدم مشــارکت من در این انتخابات این پیام را دارد که 

دولت بی طرف و در خدمت ملت است«.

سه بار هدف سوء قصد قرار گرفتم
وی افزود: سه بار مورد سوءقصد واقع شدم اما نه می ترسم و نه نگرانم.من کشور 
را در وضعیتی باثبات تحویل نگرفتم و شــرایط پذیرش این منصب در نتیجه 
فروپاشی کامل امنیتی، اجتماعی و اقتصادی بوده است.نخست وزیر عراق افزود 
که در زمان تحویل قدرت، طائفه گرایی در ارتش و نیروهای امنیتی ونفوذ کرده 
بود اما او معتقد است که نهاد نظامی کشور باید دارای یک هویت ملی عراق به 

دور از فرقه گرایی و طائفه گرایی باشد.

خطیب زاده:

 برگزاری دور هفتم مذاکرات وین در دولت جدید
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره موج جدید ورود مهاجران 
افغانستانی به ایران گفت که به دقت در مرزها اوضاع را کنترل 
و زیر نظر داریم و ناآرامی در افغانستان برای ایران قابل تحمل 
نخواهد بود.به گزارش فارس، »سعید خطیب زاده« سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران دیروز )دوشنبه( 
در نشســت هفتگی با خبرنگاران که به صورت آنالین برگزار 
شد، ضمن تشریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی 
به ســؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.وی در ابتدا فرا رسیدن عید 
ســعید قربان را تبریک گفت. سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
گفت وگوهای بین االفغانی و سفر وزیر خارجه هند به تهران را 
مورد اشاره قرار داد.این دیپلمات ارشد کشورمان به گفت وگوی 
تلفنی ظریف با جوزپ بورل درباره حضور نخست وزیر اسلوونی 

در گردهمایی منافقین هم اشاره کرد.

 باید صبر کنیم تا دولت جدید مستقر شود
خطیب زاده در پاســخ به سؤالی درباره اظهارات »سید عباس 
عراقچی« معاون سیاســی وزیر خارجه و رئیس هیأت ایرانی 
شرکت کننده در مذاکرات وین مبنی بر این که برای مذاکرات 
احیــای برجام در وین باید منتظر دولت بعدی ماند نیز اظهار 
داشــت: مذاکرات در ۶ دور در وین با قوت و جدیت جلو رفت 
و طبیعی اســت مردمســاالری دینی در ایران حاکم اســت 
و ایــن گفت وگوها به دلیل عدم اجرای آن توســط آمریکا به 
تاخیرهایــی خورد و انتخابات در ایران برگزار شــد و طبیعی 
است به دلیل اقتضائات مردمساالری و دموکراسی اجازه دهیم 
دولت مســتقر شــود و کار را جلو ببرد.سخنگوی وزارت امور 
خارجه همچنین گفت: البته سیاســت های کالن نظام همان 
هایی است که مقام معظم رهبری و نهادهای باالدستی تعیین 
می کننــد، دولت مجــری و وزارت امور خارجــه اجرا کننده 
تصمیمات است. این در مسیر عادی ادامه خواهد یافت. مهم 
این اســت که منافع مردم  و تصمیمات عالیه نظام عینا اجرا 
شود.خطیب زاده ادامه داد: لحظه ای که ایاالت متحده آمریکا 
به تعهداتش ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام برگردد و ما راستی 
آزمایی کنیم، طبیعتا جمهوری اسالمی ایران نیز از سرگیری 
تعهداتش را به صورت کامل خواهد داشت. باید صبر کنیم تا 

دولت جدید مستقر شود.

 ناآرامی در افغانستان برای ایران قابل تحمل نخواهد 
بود

وی در پاســخ به ســؤالی درباره موج جدیــد ورود مهاجران 
افغانستان به ایران نیز گفت: به دقت در مرزها اوضاع را کنترل 
و زیر نظر داریم. شــرایط را سنجیده و بررسی می کنیم و باز 
هم ادامــه خواهیم داد.خطیب زاده خاطرنشــان کرد: امنیت 
افغانستان امنیت ماســت و ناآرامی در افغانستان برای ایران 
قابل تحمل نخواهد بود. براســاس شرایط روز در حال بررسی 

موضوع و اقدام هستیم.

 عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی
ســخنگوی وزارت خارجه درباره عادی ســازی روابط امارات 
عربی متحده با رژیم صهیونیســتی و افتتاح رسمی سفارت 
امارات در ســرزمین های اشــغالی بیان کرد: رژیم اشــغالگر 
قدس در حضیض مشروعیت و در حضیض شرایط اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی خود به سر می برد و تصور می کند با این 
اقدامات می تواند برای خود مشــروعیتی دســت و پا کند. به 
گزارش فارس، خطیب زاده بیان کرد: طبیعی اســت به عنوان 
رژیمی که منبع خشونت و گرفتاری ها در منطقه و ترور است 
و دهه ها منابع این منطقه را مشــغول این شرایطی کرده که 
خودش را به عنوان رژیم اشــغالگر تحمیل کرده است،  این 
رژیم مشــروعیتی از این راه کسب نخواهد کرد.وی ادامه داد: 
امارات عربی متحده باید بداند مســئولیت ناآرامی ها و آن چه 
مترتب شــود در حضور رژیم اشــغالگر قدس در این منطقه، 

متوجه آنهاست.

 تصمیم شرم آور نهاد قضایی اروپا
وی در پاسخ به سؤالی درباره حکم دیوان دادگستری اروپا در 
خصوص منع حجاب و تصمیم اعالم شده از سوی نهاد قضایی 
اروپایی گفت که این یک تصمیم شــرم آور است و ادامه داد: 
عجیب اســت که وقتی حقوق بشر و حقوق اقلیت ها و آزادی 
مذاهب به اسالم و مســلمانان می رسد در اروپا معنی مضیق 
پیدا می کند.وی افزود: این تصمیم اعالم شــده یک تصمیم 
تبعیض آمیز و مهمتر از آن تبعیض ساز است و می تواند باعث 
افزایش گسترش اسالم هراسی و خشونت علیه مسلمانان در 
دامنه اروپا باشد. از نهادها و مراجع ذیربط اروپایی انتظار داریم 
این را اصالح کنند. این نقض اولیه و بدیهی آزادی شریعت و 

مذاهب در اروپا و نقض حقوق اقلیت ها در اروپاست.

 ایران و مصر
ســخنگوی وزارت خارجه درباره برگزاری نشست بین ایران 
و مصر هم اظهار داشــت: همیشه تماس ها بین ایران و مصر 
بوده و هیچ وقت قطع نشــده است، ولی ســختی ها و باال و  
پایینی های داشــته اســت. معتقدیم عادی شدن روابط بین 
کشــورهای بزرگ اسالمی به نفع جهان اسالم و منطقه است 
و از این عادی شــدن روابط و گسترش این مراودات همواره 

استقبال کردیم.

 بندر چابهار

وی در پاسخ به سؤالی درباره پیشنهاد وزیر خارجه هند مبنی 
بر این که بندر چابهار در مســیر ترانزیتی شمال قرار بگیرد و 
موضــع ایران نیز بیان کرد: بندر چابهار یکی از بندرهای مهم 
ایران در حوزه توســعه آبی اســت و کریدور جنوب - شمالی 
که نزدیک به دو دهه اســت بین ایران، هند و روسیه در حال 
گفت وگو اســت. بخشی از توســعه آن در اختیار شرکت های 
هندی قــرار گرفته و انتظــار داریم شــرکت های هندی به 
تعهداتشــان عمل کنند.خطیب زاده گفــت: آن چه به عنوان 
زیرســاخت های ترانزیت در ایران قرار دارد می تواند در جهت 

توسعه در این منطقه به کار گرفته شود.

 هیچ چیزی فراتر از برجام پذیرفته نخواهد شد
وی در پاسخ به ســؤالی درباره طرح اروپایی ها برای برچیده 
شدن برخی از زیرساخت های هسته ای ایران نیز گفت: نه یک 
کلمه بیش از برجام انجــام می دهیم و انتظار داریم و نه یک 
کلمه کمتر از آن. صرفا براساس تعهدات خود و آن چه مکتوب 
اســت عمل می کنیم و طرح های زیادی شاید این طرف و آن 
طرف گفته شود و من مشخصا درباره این طرح که شما عنوان 
کردید، صحبت نمی کنم.خطیب زاده بیان کرد: آن چه روشن 
است سیاســت کلی و اصولی نظام این است که هیچ چیزی 

فراتر از برجام پذیرفته نخواهد شد.

 تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا
خطیب زاده در پاسخ به ســؤالی درباره بحث تبادل زندانیان 
بیــن ایــران و آمریکا گفــت: وقتی که با آمریــکا به صورت 
غیرمستقیم گفت وگو می کنیم به حیرت می رسد. اظهارنظری 
که از سوی آمریکا شــنیدیم جای حیرت دارد.وی افزود: در 
کنار گفت وگوهای برجام در ویــن موازی آن، ولی به صورت 
کامال جداگانه گفت وگوهایی را با آمریکایی ها به واســطه و با 
انگلیسی ها درباره این موضوع بشردوستانه و انسانی داشتیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: همیشه اعالم کردیم 
که رهایی ایرانیانی که به صــورت غیرعادالنه و ظالمانه و به 
بهانه های واهی در آمریکا و برخی کشــورهای اروپایی و دیگر 
کشورها زندانی شده اند، اولویت  اصلی جمهوری اسالمی ایران 
است ولی به صورت موضوع بشردوستانه و انسانی به آن نگاه 
کردیم. آن چه آمریکا انجام می دهد متاســفانه گره زدن یک 
موضوع انســانی به یک هدف سیاسی است که هیچ گاه برای 
ما قابل قبول نبوده اســت.خطیب زاده گفت: در وین موازی با 
برجام این گفت وگوها انجام شــد و به نتیجه رسید یکسری 
مقدمات در همه طرف ها بین ما، آمریکا و انگلیس الزم داشت 
و همه طرف ها رفتند مقدمات خود را انجام دهند و متاسفانه 

بخشی که مربوط به تعهدات آمریکا بود تا دیروز انجام نشده 
اســت و بعد متوجه شــدیم بعد از این که ایران به طرف های 
خــودش در ۱+۴ اعالم کرد که دور هفتــم در دولت جدید 
ان شاءاهلل برگزار خواهد شد آمریکا به ناگاه تصمیم گرفت آن 
را به این پیوند بزنــد و گفت وگوهایی که درباره این موضوع 
بشردوســتانه اســت را به گفت وگوهای برجام متصل کند.

به گزارش فارس، ســخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: 
هم این رویکرد غلطی اســت و هم این که باعث می شود همه 
مسیرها دچار ســختی شود. اگر امروز آمریکا تعهداتش را در 
توافق انجام دهــد این توافــق در آزادی ۱۰ زندانی در همه 
طرف ها یعنی ایران، آمریکا و انگلیس قابل انجام است. توصیه 
داریم از استفاده سیاسی از یک موضوع انسانی دست بردارند و 
به جای بیانیه های توخالی اقدام کنند تا بتوانند زندانیان ایرانی 
خانواده های خودشان را ببیند اگر عالقه ای به آزادی زندانیان 
دیگر ندارند.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: اگر تعهداتشان 

را انجام دهند  هنوز این مسیر می تواند باز بماند.

 سفر معاون گروسی
وی درباره سفر معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
گفت: سفر مقامات فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران 
امری طبیعی اســت و همیشــه هم در سطوح مختلف انجام 
می شود و جزو مراودات ماست که در چارچوب پادمان انجام 

می شود.

 اختالف نظرهایی که آمریکا بلوکه کرد
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری 
دور هفتم مذاکرات در دولت جدید بیان کرد: طرف آمریکایی 
به تمامی تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ براساس 
ارزیابی هــای ما توافق نکرده بود که برگــردد.وی افزود: البته 
بخش عمده ای از آن چه باید توافق می شــد انجام شده بود و 
یک اختالف نظرهایی در برخی لیست ها و عناوین باقی مانده 
بود که آمریکا آنها را در دور ششم بلوکه کرد و توافق جدیدی 
صــورت نگرفت ولذا ما هم اجازه دادیــم که طرف آمریکایی 
برود و تصمیم سیاســی خود را بگیرد و در ایران هم با توجه 
به برگزاری انتخابات و رئیس جمهور منتخب و طبیعتا انتقال 
آرام و مدنی قدرت، باید یکســری مقدمــات فراهم و انتقال 
موضوعات انجام می شــد که براساس تصمیم نهاد باالدستی 
به عنوان کمیته تطبیق نامگذاری شــد و در کمیته تطبیق 
گزارش ها داده شده اســت.خطیب زاده ادامه داد: وزارت امور 
خارجه به عنوان نهاد حاکمیتی دستورات حاکمیت را منتقل و 
برای اجرایی شدن آن اقدام می کند.وی خاطرنشان کرد: هیچ 
تغییر و شــکاف عمده ای در تــداوم آن چه در دولت دوازدهم 
انجام می شــد وجود ندارد و در دولت ســیزدهم هم براساس 
سیاست های کالن نظام کار ادامه خواهد یافت و طبیعی است 
کــه وزارت امور خارجه در چارچــوب تصمیمات حاکمیتی 
عمل کند، اما دولت به عنوان بدنه اجرایی در این حوزه واجد 
صالحیت های جدی است که باید اجازه دهیم در این انتقال 
آرام قدرت نیز دولت آقای رئیســی بتواند صدا و نقش خود را 
داشــته باشد.سخنگوی وزارت خارجه گفت: در همه دنیا این 
یک امر عادی است و نه تنها در ایران، البته کشورهایی هستند 
کــه نه صندوق رای را دیدند و نه انتقال آرام قدرت را متوجه 
شده اند، شاید آنها ندانند ولی برای کشورهای غربی که با این 

مفاهیم آشنا هستند باید  خیلی طبیعی باشد.

 تنها راهی که افغانســتان دارد از مســیر گفت وگو 
می گذرد

خطیب زاده همچنین در پاســخ به پرسش خبرنگاری مبنی 
بــر این که ســخنگوی طالبان گفته اگر نیروهــای ترکیه در 
افغانســتان باقی بمانند طالبان با آنها وارد جنگ خواهد شد 
و واکنش وزارت خارجه درباره تنش ها در همســایگی ایران 
گفت: معتقدیم تنها راهی که افغانستان دارد از مسیر گفت وگو 
می گذرد. صلح افغانســتان اگر قرار است صلح پایداری باشد 
باید از مسیر گفت وگو بگذرد. گفت وگوهای اصیل بین االفغانی 
و آن چــه در تهران کلید خورد بــه عنوان چارچوب مفهومی 
تالش های جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.وی گفت: البته 
این گفت وگوهای اصیل بیــن االفغانی حتما ابعاد منطقه ای 
دارد و همه کشورهای منطقه باید کمک کنند که طرف های 
افغانســتانی به راه حلی برای آینده افغانستان برسند و ما هم 
از همه طرف ها همواره دعوت کرده ایم در این مســیر حرکت 
کنند و همیشــه آماده بودیم و باز هم آماده خواهیم بود که 

گفت وگوها را تسهیل کنیم.

 محکومیت حمله صهیونیســت ها به نمازگزاران در 
مسجد االقصی

وی درباره حمله روز گذشته صهیونیست ها به نمازگزاران در 
مســجد االقصی حمله کردند، گفت: این تعدی که در آستانه 
عید قربان انجام شــده به اشد وجه محکوم است و جمهوری 
اســالمی ایران از آن اعــالم انزجار می کنــد و یک بار دیگر 
صهیونیست ها نشــان دادند جز مقاومت برای آزادی قدس 
شــریف راه دیگری در مقابل فلســطینی ها و جهان اســالم 
نگذاشــتند و صدای واحد جهان اسالم قطعا می تواند در این 
زمینه کمک کننده باشد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه 
داد: جمهوری اســالمی ایران به تمامی مساعی خودش برای 
اتحاد جهان اســالم به منظور جلوگیــری از این تعدی ها و 

تجاوزات ادامه خواهد داد.

 با گرو ه های افغانی به صورت فعال در ارتباط هستیم
سخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به سؤالی درباره نشست 
صلح در افغانســتان و اخبار منتشر شــده درباره حضور یک 
هیأت روس در این نشســت عنوان کرد: جمهوری اســالمی 
ایران مسیری را که آغاز کرده تا لحظه ای که طرف های افغانی 
پایبند باشند ادامه خواهد داد. در بعد دوجانبه و چندجانبه با 
گرو ه های افغانی به صورت فعال در ارتباط هســتیم. نماینده 
ویژه ما به صورت مســتمر با گروه های مختلف چه به صورت 
حضوری و چه تلفنی در تماس است و آمادگی داریم به صورت 
حضوری بار دیگر این کار را ادامه دهیم. از هر ابتکاری در این 
مسیر اســتقبال و به آن کمک می کنیم. وی افزود: تنها یک 
گفت وگوی فراگیــر و مرضی الطرفین می تواند به همه برای 

رسیدن به صلح در افغانستان کمک کند.

 گفت وگوها به نفع منطقه و مردم ایران و عربســتان/ 
تبادل زندانی بین ایران و انگلیس 

ســخنگوی وزارت خارجه درباره دور بعدی مذاکرات ایران و 
عربستان و همچنین تبادل زندانیان بین ایران و انگلیس گفت: 
در هر دو موضوع اجازه دهید در فضای عمومی جزییات را باز 
نکنم. آن چه توافق شد اگر طرف انگلیسی بخش خود را انجام 
دهد، ایران هم آمادگی دارد بخش خودش را انجام دهد. اجازه 
دهید ببینیم مسیر به چه ســمتی می رود.وی افزود: به نفع 
منطقه و مردم ایران و عربستان است و ان شاءاهلل در مسیری 

که طرفین توافق داشته باشند ادامه خواهد یافت.

مردم لبنان هستند که درباره آینده این کشور تصمیم 
بگیرند/ همواره آماده کمک هستیم

وی در پاســخ به ســؤالی درباره انصراف »سعد الحریری« از 
تشکیل دولت لبنان و برای این که شاهد لبنان باثبات داشته 
باشــیم ایران چه اقدامی را صورت داده و می دهد، گفت: این 
مردم لبنان هستند که درباره آینده این کشور تصمیم بگیرند. 
هیچ وقت از ارائه کمک به همه طرف های لبنانی به شــمول 
دولت، گروه هــا  و احزاب پا پس نکشــیدیم و همواره اعالم 
آمادگی کردیم و هر وقت از ما کمک خواستند کمک کردیم 
و در این فشار اقتصادی که مردم لبنان در آن هستند بارها به 
دولت لبنان آمادگی خود را اعالم کرده ایم و هرگاه دولت لبنان 
آمادگی داشته باشد از ارسال کمک ها در همه ابعاد برای مردم 
لبنان دریغ نخواهیم کرد.خطیب زاده بیان کرد: مهم این است 
که در یک مســیر سیاسی و مسیری که بازتاب دهنده بلوغ و 
تمدن مردم لبنان باشد، گفت و گوهای سیاسی به نتیجه برسد 

و هر چه زودتر دولت تشکیل شود.

حریری:
 خودخواهی برخی ها دلیل فروپاشی لبنان است

نخســت وزیر ســابق لبنــان در ســخنانی گفت کــه »لجاجت« و 
»خودخواهی« برخی طرف ها منجر به فروپاشی لبنان شده است.به 
گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، سعد حریری، نخست وزیر سابق 
لبنان با انتشار پیامی در توییتر با اشاره به بحران اقتصادی و سیاسی 
بی سابقه کشورش نوشت: درحالی وارد عید قربان می شویم که لبنان 
عزیر و ملــت خوبش با این بحران ها مواجه هســتند.وی افزود: اگر 
لجاجت و خودخواهی برخی ها نبود ما می توانستیم به این فروپاشی 
وحشــتناک پایان دهیم.حریری در ادامه عید قربان را به لبنانی ها و 
مسلمانان تبریک گفت.نخست وزیر مکلف لبنان پنج شنبه شب پس 
از دیدار با میشــل عون، رئیس جمهوری این کشــور از تشکیل دولت انصراف داد.با گذشت حدود ۱۱ ماه از 
اســتعفای دولت »حسان دیاب« در پی انفجار بندر بیروت، نیروهای سیاسی لبنان هنوز نتوانسته اند بر سر 
تشکیل دولت در این کشور به توافق برسند.این در حالی است که لبنان گرفتار یکی از دشوارترین بحران های 

اقتصادی در تاریخ این کشور است.

سفر جنجالی اردوغان به قبرس شمالی در بحبوحه تنش میان آنکارا و اروپا
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، امروز )دوشــنبه( برای سفر رسمی دو روزه ای به منطقه 
خودخوانده »جمهوری ترک قبرس شمالی )TRNC(« سفر می کند. او با این پیام که »خبرهای خوبی« 
اعالم خواهد کرد، راهی ســفر است.به گزارش ایسنا به نقل از ایندیپندنت،  این دیدار می تواند تنش ها 
را با قبرس یونانی و اتحادیه اروپا در مورد این سومین جزیره بزرگ دریای مدیترانه شرقی، بیشتر کند. 
اردوغان که سال هاست به  دنبال نفوذ بیشتر در منطقه است، اکنون بیشتر بر طرح »دو کشور مجزا« در 
قبرس تاکید می کند. با دخالت ارتش ترکیه در واکنش به کودتای شبه نظامیان ناسیونالیست یونان، این 
جزیره از سال ۱۹۷۴ میالدی به دو بخش شمالی ترک نشین و جنوبی یونانی نشین تقسیم شده است. 
شورای امنیت سازمان ملل از بخش شمالی قبرس  به عنوان »بخش اشغال شده قبرس« یاد می کند و 
ترکیه تنها کشــوری است که آن ناحیه را کشوری مستقل قلمداد کرده است.بخش جنوبی این جزیره 
توسط »جمهوری قبرس« که یک دولت یونانی - قبرسی دارد، کنترل می شود و از سال ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است.اردوغان 
روز سه شــنبه، ۲۰ ژوئیه که مصادف با چهل و هفتمین ســالگرد مداخله نظامی ترکیه )که قبرس یونانی آن را »حمله نظامی« می داند(، در 
مراسمی به همین مناسبت در یک نشست ویژه پارلمان قبرس شمالی سخنرانی خواهد کرد.تالش های دیپلماتیک برای حل مسئله قبرس در 

طول دهه ها با شکست مواجه شده است، و حاال اردوغان با پیام »دو کشور مستقل«، به قبرس سفر می کند.
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پژوهشــگران آمریکایی در بررسی جدید خود، نوعی حافظه مبتنی بر 
هوا ابداع کرده اند که می تواند به یک دست رباتیک نرم در نواختن پیانو 
کمک کند.به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، ربات های نرم هنوز هم 
برای کار کردن، به تجهیزات الکترونیکی سخت متکی هستند؛ اما یک 
اختراع جدید ممکن است نیاز به تراشه هایی را که قابلیت انعطاف پذیری 
 UC( »ندارند، کاهش دهد. پژوهشــگران »دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید
Riverside(، نوعی حافظه رایانه ای پنوماتیک تولید کرده اند که به ربات 

نرم در نواختن پیانو کمک می کند.این حافظه مبتنی بر هوا به جای تکیه 
کردن بر ترانزیستورهای معمولی، به دریچه های ریزسیال متکی است 
که جریان هوا را کنترل می کنند. شاید این حافظه، قدرت زیادی نداشته 

باشد، اما آنقدر خوب است.

یافته های محققان دانشگاه »شــیکاگو« می تواند به بهبود عملکرد 
قلب فضانوردان در ماموریت های فضایی و افرادی که دچار مشکالتی 
قلبی هســتند کمک کند.به گزارش ایســنا و به نقل از شــیکاگو 
سان تایمز، گروهی متشکل از ۱۰ دانشجو به رهبری دکتر ناروتوشی 
هیبینو)Narutoshi Hibino( چالش بافت عروقی ناسا را پذیرفته اند تا 
با ایجاد بافت قلب در آزمایشگاه راه حلی برای مشکل ضعیف شدن 
عضالت قلب فضانوردان در سفرهای فضایی بیابند.به گفته ی هیبینو، 
در فضا، به دلیل نبود جاذبه، خون شناور می شود و به همین دلیل 
قلب زحمت کمتری برای پمپ کردن آن نسبت به زمین می کشد. 
در نتیجه عضالت قلب تحلیل می روند و این مشــکل حتی پس از 

پایان ماموریت فضانوردان ادامه دارد.

»آی  مجلــه ی  در  شــده  منتشــر  آزمایشــگاهی  تحقیقــات 
ساینس«)iScience( نشــان می دهد که پنی سیلین باعث تغییر در 
میکروبیوم ها و بیان ژن در بخش های اساســی مغز در حال رشــد 
می شود. میکروبیوم ها باکتری های مفید بدن هستند و بیان ژن به 
سلول ها کمک می کند تا به تغییرات محیطی پاسخ دهند.به گزارش 
ایسنا و به نقل از فیوچریتی، یافته های این تحقیقات نشان می دهد 
که کاهش اســتفاده از آنتی بیوتیک و اســتفاده از موارد جایگزین 
می تواند از بروز مشــکل در رشد عصبی جلوگیری کند.پنی سیلین 
و سایر داروهای مرتبط، پرکاربردترین آنتی بیوتیک ها برای کودکان 
در سراســر جهان هستند. در ایاالت متحده آمریکا به طور متوسط 

کودکان تا قبل از دو سالگی سه بار آنتی بیوتیک دریافت می کنند.

پیانو نوازی یک ربات با کمک 
حافظه مبتنی بر هوا !

تولید بافت قلب در آزمایشگاه 
برای کمک به فضانوردان

اثر مصرف آنتی بیوتیک در سنین 
پایین می تواند بر رشد مغز 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

عبور یک جیپ نظامی از محله های مرکزی شهر هاوانا کوبا/ رویترز

آغاز فعالیت جهانی وین فست با افتتاح دفاتر در آمریکا و اروپا
شــرکت وین فست به عنوان اولین خودروساز داخلی ویتنام، با افتتاح دفاتر در آمریکای شمالی و اروپا، رسماً فعالیت های جهانی خود را 
آغاز کرده است. محصوالت این شرکت از سال ۲۰۱۹ در ویتنام عرضه می شوند و به زودی به بازار ایاالت متحده هم راه پیدا خواهند کرد. 
مالک وین فست یعنی شرکت وین گروپ طی بیانیه ای گفته است:وین فست دفاتر خود را در پنج بازار بین المللی تأسیس کرده و به زودی 
نمایشگاه هایی را در کالیفرنیا افتتاح خواهد کرد. مدیرعامل وین فست آمریکا هم اخیراً از ویتنام به ایاالت متحده نقل مکان کرده است.

مدیرعامل اجرایی وین فست هم اوایل امسال به رویترز گفت:وین فست در سال ۲۰۲۲ وارد بازار اروپا و آمریکای شمالی خواهد شد. ماه 
هم زمان در آمریکای شــمالی به کانادا و ایاالت متحده و در اروپا به آلمان، فرانسه و هلند خواهیم رفت.اصلی ترین محصوالت وین فست 
در حال حاضر، ســدان LUX A و کراس اوور LUX SA هســتند که اولی بر اساس ب ام و سری 5 و دومی بر اساس X5 ساخته شده است. 
این دو خودرو با پیشرانهٔ ۲ لیتری چهار سیلندر توربوشارژ ب ام و عرضه می شوند اما وین فست در زمینهٔ ساخت خودروهای الکتریکی هم 
برنامه های زیادی دارد.وین فست در ابتدا قصد داشت در سال ۲۰۲۲ تعداد 5۶ هزار دستگاه خودروی الکتریکی به فروش برساند اما به 

دلیل کمبود چیپ، این هدف را به ۱5 هزار دستگاه کاهش داده است.

AFC تا 10 روز دیگر تصمیم نهایی را می گیرد

کنفدراســیون فوتبال آســیا تا ۱۰ روز دیگر مکانیزم و ســازوکار چگونگی برگزاری انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در قاره آسیا و 
هم چنین کشور میزبان فینال لیگ قهرمانان آسیا را اعالم خواهد کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از االقتصادیه، پیش بینی می شود 
که کنفدراسیون فوتبال آسیا اواخر ماه میالدی جاری تصمیم نهایی را درباره چگونگی برگزاری مرحله پایانی انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۲ و همچنین محل برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا را اعالم کند.پنج شنبه هفته قبل مهلت فیفا به ۱۲ تیم راه یافته به 
مرحله پایانی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در قاره آســیا برای انتخاب ورزشــگاه های میزبانی به پایان رسید این درحالی بود که 
روز گذشته )یک شنبه( هم مهلت AFC برای میزبانی فینال لیگ قهرمانان آسیا به پایان رسید.یک منبع در کنفدراسیون فوتبال 
آسیا گفت: AFC با مشورت فیفا درخواست های ۱۲ تیم راه یافته به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی را بررسی می کند و تا ۱۰ 
روز دیگر رسما قبول و یا رد این درخواست ها را اعالم خواهد کرد. چنانچه این کشورها شرایط میزبانی را نداشته باشند آنها باید 
کشور ثالث را برای میزبانی پیشنهاد دهند و اما در صورت شیوع ویروس کرونا گزینه کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری بازی ها 

به صورت متمرکز و به میزبانی یک کشور خواهد بود.

بفرخی و سعادت بخواه جام شراب
هک باز باغ ربید از رپند سبز ثیاب ری زمین حواصل پوشید و آسمان سنجابز رنگ میغ و ز ربگ شکوهف پندا بشاخ سوسن انزک قریب شد قمری
چو دست مردم غواص دست باد صباز ربگ گلبن چابک رغیب گشت رغاب
بباغ روشن گوره دهد ز تیره سحاب

سکندرست صبا ، کز بیان اتریکی
هب حد روشنی آورد گوره انیاب چو رت شود گل باغ از گالب دیدۀ ارب
گل شکفته ربون آرد از رپند نقاب

پیشنهاد

چهره روز

کتاب سفرهای گالیور
کتاب ســفرهای گالیور از جمله مشهورترین رمان های 
کالســیک است که در آن، نویســنده ما را به سفرهایی 
شگفت انگیز می برد. سفر به مکان هایی که باعث می شود 
کتاب به اولیــن رمان پادآرمان شــهر در دنیای ادبیات 
کالسیک بدل شود. راز ماندگاری مشهورترین اثر جاناتان 
ســوییفت در این اســت که قهرمان خارق العاده اش در 
دنیای تمثیل ها حبس نمی شود، چرا که نویسنده میراثی 
چند وجهی در تاریخ ادبیات خلق کرده اســت. در این 
کتاب، ســوییفت با استفاده از تمثیل نقدهای زیادی به 
حاکمیت، مذهب و جامعه انســانی وارد می کند. لموئل 
گالیور، زاده پدر و مادری شــریف در انگلستان است که 
حرفه  جراحی را در پیش گرفته. از او به عنوان پزشــک 
در کشتی بهره می برند و ناخداها او را به سفرهای دریایی می برند. هدف او از سفر با کشتی طبیعتا به 
دست آوردن ثروت است تا خود و خانواده اش در رفاه زندگی کنند اما همان طور که خود او در کتاب بیان 
می کند، هدف نهایی او انتقال تجربه است. بدون شک گالیور خودش را یک جهانگرد نمی داند و از اینکه 
نوشته هایش نیز به این صورت دیده شود در هراس است.لموئل گالیور به عنوان شخصیت اصلی و راوی 
کتاب، ما را همراه خود به چهار سفر و در نتیجه به چهار مکان مختلف می برد که هرکدام ویژگی های 
خاص خودشان را دارند. در تمامی سفرها کشتی ای که گالیور سوار بر آن است دچار حادثه می شود و 
او هر بار که خود را به ساحلی می رساند قدم به دنیایی ناشناخته می گذارد. به یادماندنی ترین و احتماال 
شناخته شــده ترین سفر او، سفر به سرزمین لیلیپوت ها است. سرزمینی که در آن آدم ها به اندازه شش 
بند انگشت هستند و گالیور در میان آن ها یک غول و یا به قول خود لیلیپوتی ها »کوه مرد« است. اهالی 

لیلیپوت در ابتدا گالیور را دشمن دانسته و او را اسیر می کنند...

مارک شاگال
مارک شــاگال با نام اصلی »مارک زاخارویج چاگال« 
)۶ ژوئیه ۱۸۸۷–۲۸ مارس ۱۹۸5( نقاش برجســته 
فرانسوی - روسی و از پیشگامان سبک سوررئالیسم 
اســت. او به عنوان یکی از پیشــروان هنر مدرن، در 
سبک های مختلف هنری ذوق آزمایی کرد و تقریباً در 
تمامی رشته های تجسمی مانند نقاشی، تصویرگری 
کتاب، ســرامیک، نقاشی روی شیشه، نقاشی بر روی 
دیوار، حکاکی روی فلزات، ترســیم، طراحی صحنه 
و لباس دســت به خلــق آثاری ماندگار زد.شــاگال 
با موفقیت توانســت ســبک های هنری کوبیســم، 
نمادگرایی و فوویسم را با یکدیگر تلفیق کند و با تکیه 
بر رویاهای کودکی و افســانه پردازی های ذهنی خود 
که همگی ریشه در زادگاهش داشتند،به سبکی کاماًل شخصی و منحصربفرد دست پیدا کند. جهان 
غیرمتعارفی که او آفرید آمیزه ای از رنگ های روشــن، حیوانات، ُگل، انسان ها، عشاق، پرندگان و 
ماهیان در حال نواختن ساز، چهره زن بالدار، عالئم یهودی و مسیحی و ویولنی با بال فرشته بود. 
مارک شــاگال در ۷ ژوئیه ۱۸۸۷ در لیوزنا از توابع منطقه ویتبســک روســیه که امروزه یکی از 
منطقه های بالروس است در خانواده پرجمعیت یهودی لیتوانیایی متولد شد.در آن زمان ویتبسک 
حدود ۶۶هزار نفر جمعیت داشــت که حدود نیمی از آن هــا یهودی بودند.مارک که در آن زمان 
موشه نام داشت نخستین فرزند از ۹ فرزند والدینش بود. پدرش کارگر و انباردار یکی از بازرگانان 
ماهی دودی بود و مادرش یک خواربارفروشــی کوچــک را اداره می کرد.با وجود آنکه پدرش به 
سختی کار می کرد اما درآمد ناچیزی داشت.شاگال در تاریخ ۲۸ مارس ۱۹۸5 در منزل شخصی 

خودش در شهر سن پائول در جنوب فرانسه درگذشت.

فرهنگ

مجتبی گلســتانی، نویسنده و منتقد ادبی، بر اثر ابتال به کرونا در ۴۰سالگی از دنیا رفت.معصومه 
گلســتانی، خواهر مجتبی گلستانی که در بیمارســتان پیگیر کارهای او و به شدت متاثر بود در 
 ndv,c گفت وگو با ایســنا این خبر را تایید کرد.گلســتانی که مدتی بود به کرونا مبتال شده بود
)دوشــنبه، ۲۸ تیرماه( در بیمارســتان از دنیا رفت.مجتبی گلستانی متولد سال ۱۳۶۰ نویسنده، 
مترجم و پژوهشگر حوزه فلسفه و نقد ادبی، دارای مدرک دکتری فلسفه  اخالق بود. او با رادیو هم 
همکاری داشت.از او کتاب هایی از جمله »واسازی متون جالل آل احمد« و »درآمدی تصویری بر 

اخالق« منتشر شده است.

درگذشت مجتبی گلستانی بر اثر کرونا
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