
 اجرای خریدسربازی و جریمه ریالی غایبان 
دوباره تکرار می شود؟

درپی انتشــار خبری به نقل از یکی از مدیران ارشــد تامین اجتماعــی در مورد خرید 
خدمت ســربازی، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر 
اینکه مرجع انتشار اخبار حوزه سربازی سازمان وظیفه عمومی ناجا و ستادکل نیروهای 
مسلح است، اعالم کرد: هیچ طرحی برای خرید سربازی یا حتی جریمه ریالی مشموالن 
غایب در دســتور کار نیســت.به گزارش ایســنا، در روزهای اخیر خبری پیرامون خرید 
ســربازی به نقل از یکی از مدیران ارشد ســازمان تامین اجتماعی منتشر شد که در آن 
شــرایط خرید خدمت ســربازی و حتی مبلغ مربوط به آن نیز اعالم شده بود. موضوعی 
که انتشــار آن از سوی یک مسئول غیرمرتبط با حوزه سربازی عجیب به نظر می رسد.با 
این وجود این خبر در بســیاری از رســانه ها از جمله صداوسیما نیز با عنوان خبرخوش 
برای ســربازان مورد بازنشر قرار گرفته و این شائبه را برای مشموالن سربازی ایجاد کرد 
که احتمال اجرای طرح خرید خدمت ســربازی وجود دارد. موضوعی که محل پرســش 
شــماری از مخاطبان ایســنا نیز قرار گرفت و به نظر می رسد که اشتباه در نحوه بیان یا 
تنظیم خبر منجر شده تا شیوه احتساب دوران خدمت سربازی به عنوان »سابقه بیمه« 
تحت عنوان »خرید خدمت ســربازی« اعالم شود.انتشــار این خبر سبب شد تا دوباره 
خرید خدمت ســربازی را از امیر غالمرضا رحیمی پور، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز 
ســتادکل نیروهای مســلح پرس و جو کنیم.او در گفت وگو با ایسنا، درباره خبر منتشر 
شــده گفت: طبق قانونی که از مدت ها قبل هم وجود دارد، طول مدت خدمت سربازی 
به عنوان ســابقه بیمه و جزو سنوات بیمه بازنشســتگی افراد محسوب می شود و از این 
رو افراد متقاضی باید با پرداخت کســورات و حق بیمه این دوسال به شرکت بیمه که به 
قیمت روز انجام می شــود، این دو سال را جزو سابقه خود لحاظ کنند.وی ادامه داد: این 
موضوع مربوط به شرکت های بیمه است و هیچ ارتباطی با موضوع خرید خدمت سربازی 
که متاســفانه در برخی از خبرها نیز منتشر شــده بود، ندارد. در این مورد همانطور که 
بارها نیز اعالم شــده، ستادکل نیروهای مسلح مخالف خرید خدمت سربازی و همچنین 
طرح جریمه ریالی سربازی اســت و چنین طرح هایی دیگر اجرا نخواهد شد.رحیمی پور 
هرنوع خرید خدمت ســربازی را خالف عدالت دانست و گفت: اجرای چنین طرح هایی 
آثار و تبعات منفی زیادی در جامعه دارد و از این رو ســتادکل نیروهای مسلح تصمیمی 
برای اجرای آن ندارد. رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح با تاکید 
بر اینکه مرجع رســمی انتشــار اخبار در حوزه سربازی ســازمان وظیفه عمومی ناجا و 
ســتادکل نیروهای مسلح است، گفت: توصیه ما به مشموالن و خانواده هایشان این است 
که به اخبار منتشــر شده از منابع غیرموثق یا هرآنچه که تحت عنوان طرح، پیشنهاد و 
نظرشــخصی افراد منتشر شده و فاقد ضمانت اجرا و وجاهت قانونی است توجه نکرده و 

به امید اجرای آن وارد غیبت از سربازی نشوند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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فرمانده کل ســپاه پاســداران گفت: آنچه که من در سفرم به استان خوزستان دیدیم، یک همت بلند و روحیه عظیم صبر و استقامت مردم خوزستان 
در جهت غلبه بر مشکالت است که مثال زدنی است.به گزارش خبرگزاری تسنیم از  اهواز ، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی  در حاشیه بازدید از 
روســتاهای شهرستان دشت آزادگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس تعهدی که به مردم داریم، همیشه در مشکالت کنار آنها خواهیم بود 
و امروز برای عمل به این وعده در کنار مردم خوزســتان هســتیم و جهت پایش آخرین وضعیت تنش آبی در استان و همچنین روند کمک رسانی به 

هموطنان خوزستانی در منطقه هستیم.وی افزود: رخدادی که در این سفر به عینه شاهد آن بودیم....
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فرمانده کل سپاه:

 همیشه  در کنار مردم خوزستان هستیم
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رسوب کاال از چالش تامین ارز برای 
واردات تا صادرات قاچاقی

سال هاست کاالهای اساسی برای تنظیم بازار با چالش های مختلفی همراه شده 
و حجم رسوب آن در بنادر افزایش یافته اما مسئوالن جهاد کشاورزی معتقدند 
کــه مازاد واردات داریم. بنابراین رد پای نارســایی را باید در صادرات قاچاق آن 
جستجو کرد که مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق نیز آن را تایید می کنند.به گزاش 
فارس، با وجود همه سختی تحریم  6.5 میلیون تن کاالی اساسی توانسته خود 
را به مبادی رسمی کشور برساند اما به دلیل نارسایی مدیریتی و خود تحریمی 
این حجم از کاال دپو شده و مسئوالن هشدار داده اند که در صورت عدم ترخیص 
به دلیل گرمای هوا و نامناسب بودن شرایط نگهداری بخشی از آن فاسد خواهد 
شــد.طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بنادر تا 16  تیرماه سال جاری از 
مجموع 6.5 میلیون تن کاالی اساســی، ذرت بــا حدود 1.9 میلیون تن، جو با 
885 هزار تن، ســویا با 767 هزار تن، دانه های روغنی با 470 هزار تن و روغن 
خانم با 392 هزار تن به ترتیب بیشترین سهم را دارند. همچنین بیشترین حجم 
کاالی اساســی با 3.5 میلیون تن در بندر امام خمینی موجود است.در شرایطی 
که بسیاری از دامداران بزرگ و کوچک و طیورداران از نبود نهاده های دامی گالیه 
می کنند و هر روز کلیپی از ذبح شدن دام ها به خصوص نوع مولد آن در فضای 
مجازی و اخبار دیده می شود، با پاسکاری دستگاه های متولی همراه شده و دود 
آن به چشم تولید و در نهایت مردم می رود که هر روز با یک نرخ روبرو هستند.

مسئله رسوب کاال در مبادی ورودی کشور دالیل متعددی دارد که مسئوالن ذی 
مدخل در تجارت از زاویه خودشان به آن می پردازند.مهرداد جمال ارونقی معاون 
فنی گمرک در یک گفــت وگوی تلویزیونی در مورد علل دپوی نهادها ی دامی 
در بنادر و گمرکات عنوان می کند بر اســاس مدارک و مستندات، بعد از اظهار 
کاال حداقل 45 روز زمان می برد تا مجوز بازارگاه از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
به صورت کاغذی به ما ارائه شــود. به گزارش فارس، با این اظهارات جای خالی 
ســامانه ها در حلقه های تجارت خودنمایی می کند. چرا با وجود گذشت چندین 
ســال و هزینه های گزاف بابت سامانه جامع گمرکی، سامانه جامع تجارت هنوز 
باید مجوز دستگاه ها مرتبط با تجارت به صورت کاغذی ارائه شود که بدون شک 
مفسده انگیز است؟ چرا باید برای دریافت مجوز45 روز کاال معطل بماند و شاهد 
هرج و مرج قیمتی و بازار شاهد کمبود کاال باشد؟اما به غیر از این عامل مهم چه 
موانع دیگری وجود دارد؟ اساسا چرا در دو سال اخیر دپو و رسوب کاال در مبادی 
رسمی کشور با حاشیه های زیادی روبرو شده است؟ آیا فرایندهای تغییر کرده یا 
به دلیل نبود انعطاف الزم متناسب با شرایط کنونی چنین مشکالتی حادث شده 
است؟معاون فنی گمرک به فارس می گوید: طبق براوردهایی که از گزارش های 
رســمی وجود دارد 50 درصد مشکل رسوب اقالم اساسی و نهاده های دامی در 
بنادر به مشکالت متعددی باز می گردد که عمده ترین آنها ارز، عدم اظهار کاال به 
گمرک، نبودن بستر مناسب حمل و نقل و ارسال مجوز فیزیکی 45 روز از سوی 
جهاد کشاروزی هستند.یکی دیگر از نارسایی ها به اتصال سامانه های سازمان ذی 
مدخل تجارت مربوط می شــود که به محــض ورود کاال اطالعات آن در اختیار 
گمرک و دیگر دســتگاه ها قرار بگیرد تا بتوان برآوردی از حجم کاال داشت. چرا 
که وزارت صمت مجوز ثبت سفارش را برعهده دارد اما معلوم نیست کاالی آن به 
کشور رسیده یا خیر به تبع آن گمرک از جزئیات و اطالعات با خبر نیست که با 
ابتکاراتی از طریق صاحبان کاال آخرین وضعیت نهاده های دامی دریافت می شود.

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به عنوان متولی سامانه ها باید پاسخگو باشد که 
چرا وزارت جهاد کشاورزی مجوزهای الزم را با وجود سامانه  های مختلف همچنان 
به صورت فیزیکی و در مدت زمان طوالنی ارائه می دهد. مسئولیت ترک فعل بهره 
نگرفتن از ســامانه ها کدام مسئول و دستگاه است؟ آیا مسئوالن ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز یا جهاد کشاورزی در این زمینه اهمال دارند یا خیر؟علی مویدی 
رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این زمینه با تایید مشکالت و ارتباط 
سیستمی میان دستگاه های یاد شده بیان می کند: »بعضی از دستگاه ها گفتمان و 
تبادل اطالعات را یاد نگرفتند اما حدود 72 درصد از دستگاه ها همکاری های الزم 
را برای اتصال به سامانه ها از جمله سامانه جامع تجارت می کنند. برخی از دستگاه 
ها مانند وزارت جهاد کشــاورزی بسیار گسترده هستند بنا بر این اتصال آنها با 
مشکالتی مواجه است .همچنین گمرک بخشی از اتصاالتش به سامانه ها خوب 
است اما در برخی از موارد جا مانده است. سامانه ها بین وزارت صمت، بهداشت، 
جهادکشــاورزی و گمرک کار می کنند اما 28 درصد در تبادل اطالعات مشکل 
داریم که بین دستگاه های بسیار بزرگ است که اختالل ایجاد شده است. گمرک، 
تعزیرات، قوه قضائیه به یکدیگر متصل هستند و تبادل اطالعات می کنند.«عامل 
دیگری که در ســال های اخیر به یک معضل تبدیل شــده باال بودن هزینه های 
حمل و نقل ناگاون باری اســت. بسیاری از رانندگان تمایلی به تردد ندارند چرا 
که کرایه ها تکافوی هزینه ها را نمی کند و منجر به زمین ماندن بار شــده است. 
با این وصف این مشکل پس از انجام تشریفات گمرکی معنا پیدا می کند.در این 
رابطه احمد کریمی دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشــور با اشاره 
به برگزاری جلســه با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره بررسی رفع 
موانع اعز ام کامیون به بندر امام خمینی )ره( و تسریع در تخلیه کاالی اساسی و 
نهاده اظهار کرده بود »تصمیم گرفته شد شرکت حمل ونقل مبدأ اگر ناوگانی را 
اعزام می کند، امکان صدور بارنامه را هم در مبدأ اعزام داشته باشد، یعنی اینگونه 
نباشــد که شرکت حمل و نقلی در مبدأ تالش کند و کامیون به بندر امام اعز ام 
کند، اما بارنامه را شــرکت حمل و نقل خوزستانی صادر و کمیسیون را هم آن 
شرکت دریافت کند. در راستای تسریع در تخلیه کاالهای اساسی و نهاده خصوصا 
در بندر امام خمینی قرار شــد کامیون  های درون شهری دارای کارت هوشمند و 
کامیون های مخصوص حمل مصالح ســاختمانی به بندر امام بروند.«به گزارش 
فارس، مســئله دیگری که تمامی ابعاد رسوب را زیر ســوال می برد مازاد بودن 
کاالهای اساسی ترخیص شــده در گمرکات که گمانه های متعددی را به ذهن 
متبادر می کند. در همین راســتا حسن عباسی معروفان مدیرکل دفتر خدمات 
بازرگانی وزارت جهادکشاورزی  گفته بود »ساالنه در حدود 2.5 تا 3 میلیون تن 
کاال که در بندر ماندگاری داشــته باشد داریم و این امری طبیعی است. ساالنه 
25 میلیون تن کاال وارد می کنیم که تقســیم بر 12 ماه کنیم حدود 2 میلیون 
تن می شود یعنی ماهانه این مقدار کاالی اساسی باید از گمرکات ترخیص شود. 
االن 4 میلیون 100 هزار تن کاال که مربوط به 4 نهاده اســت در بنادر انباشته 
شــده است و معلوم هم هست که این کاال ها به چه کســی تعلق دارد و با چه 
ارزی خریداری شــده است.«در صورتی که این ادعا اثبات شود باید بررسی کرد 
که نهاده ها و کاالهایی که داخل کشــور می آیند اما به دست دامدار و مرغداران 
نمی رســد. آیا یارانه ای که دولت به این کاالها اختصاص داده می شود با توجه به 
صرفه اقتصادی به صورت قاچاق صادر می شود؟این مسئله زمانی بغرنج می  شود 
که رئیس ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز بر آن صحه می گذارد. علی مویدی 
می گوید »امروز تمام کاالهای اساسی میل به قاچاق دارند اما پیش از این ما نگران 
ورود قاچاق به کشور بودیم. امروز انرژی بیش از 26 دستگاه مسئول و کل نظام 
مصروف به آن می شود که کاالها از داخل به خارج از کشور نروند.«ارز دولتی و 
تفاوت فاحش آن با نرخ نیمایی و بازار باعث شده تا عده ای سودجو منافع کشور 
را فدای ثروت اندوزی خود کنند و در کنار ناکارامدی فرایند های اداری و تامین 
ارز و مشکالت سیسمتی و نظارتی کاالهای اساسی که باید عایدی آن برای مردم 
و تولید کننده باشــد به بیرون از مرزهای کشور هدایت می شود.با وجود تمامی 
تالش هایی که برای ورود کاالهای اساســی و نهاده های دامی به کشــور صورت 
می گیرد اما حلقه های بعدی آن که شامل تامین ارز، ترخیص، حمل و نقل و در 
نهایت بازار مصرف تولید می شود با ناهماهنگی و سوء مدیریت دستگاه ها همراه 
بوده و کار به دســتگاه های قضایی و نظارتی رسید و اخیر سربازرسان کل کشور 
با حضور در بندرامام خمینی به دنبال حل مشــکل بودند. در حال حاضر روند 
تامین کاالها نسبت به گذشته بهبود یافته و تا تنظیم شدن و رفع کامل مشکالت 
تامین نهاده ها برای دامداران و مرغداران باید مســئوالن اهتمام جدی نسبت به 

رفع آن داشته باشند.

رهبر انقالب اسالمی پس از دریافت نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت با اشاره به مشکالت مردم استان خوزستان فرمودند: مسئوالن و دولت بعدی حل مشکالت خوزستان را به صورت جدی دنبال کنند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای پیش از ظهر روز جمعه  پس از دریافت نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت با تشکر از مجاهدت های مجموعه های بهداشت و درمان در مقابله با بیماری و بخصوص از زحمات دانشمندان و محققان در تولید واکسن داخلی، بر لزوم استمرار 
رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی تا توقف شیوع بیماری تأکید کردند و در ادامه با اشاره به مشکالت عمیقاً درد آورد مردم وفادار استان خوزستان در زمینه آب، مسئوالن دستگاه های دولتی و غیردولتی را موظف کردند به صورت جدی رسیدگی به مشکالت 
و مسائل مردم خوزستان را دنبال کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای اختالل ایجاد شده در دسترسی مردم به واکسن را عمدتاً ناشی از بدقولی فروشندگان خارجی واکسن خواندند و گفتند: این مسئله یک بار دیگر به مردم و مسئوالن کشور یادآوری کرد که تکیه به 
دیگران موجب بروز مشکالت می شود بنابراین باید بتوانیم در همه مسائل روی پای خود بایستیم.ایشان افزودند: البته در کنار تولید داخل ناگزیر از تولید خارجی مطمئن نیز استفاده می کنیم اما باید با تمرکز و تالش بر روی تولید داخل جلوی منتظر و معطل 
ماندن مردم را گرفت و امیدواریم با توجه مسئوالن، توزیع واکسن به آسانی و روانی کامل در بین مردم انجام شود.رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به جهش های پی در پی ویروس و باقی ماندن خطرات آن، مردم را به استمرار رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
فراخواندند و گفتند: طوالنی شدن قضیه بیماری نباید موجب کاهش حساسیت ها شود و در همه جا از جمله مراسم های گوناگون مذهبی و غیرمذهبی نیز باید اصل را بر رعایت کامل شیوه نامه های توصیه شده از طرف مسئولین مانند ماسک و فاصله گذاری 
قرار داد.ایشان خاطرنشان کردند: اگر مردم برای یک دوره، زحمت رعایت کامل شیوه نامه ها را قبول کنند، بیماری ریشه کن یا حداقل شیوع آن و ادامه خطرات جانی و خسارات مالی متوقف می شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به مسئوالن تأکید کردند: 
دستگاه های دولتی به صورت جدی از تولید واکسن های داخلی پشتیبانی کنند تا این کار به بهترین وجه انجام شود.رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان به مشکالت مردم خوزستان اشاره کردند و گفتند: در روزهای اخیر یکی از نگرانی های واقعاً دردآور، 
مسئله آب خوزستان و مشکالت مردم بود.ایشان با گالیه از رعایت نشدن توصیه های متعدد قبلی درباره آب خوزستان و فاضالب اهواز افزودند: اگر آن توصیه ها مورد توجه قرار می گرفت مسلماً این وضع ایجاد نمی شد که مردم وفادار خوزستان را با وجود این همه 
امکانات و استعدادهای طبیعی و کارخانجات در استان، ناراضی و ناراحت کند.حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: مردم ناراحتی خود را بروز دادند اما هیچ گله ای از آنها نمی توان داشت چراکه مسئله آب آن هم در آن آب وهوای گرم خوزستان مسئله 
کوچکی نیست.ایشان با اشاره به حضور وفادارانه و فداکارانه مردم خوزستان در خط مقدم مشکالت هشت سال دفاع مقدس، گفتند: این مردم نباید دچار مشکالت باشند و اگر در وقت خود به کار مردم رسیدگی می شد، این وضعیت ایجاد نمی شد.رهبر انقالب 
اسالمی افزودند: اکنون که دستگاه های دولتی و غیردولتی مشغول به کار شدند و همچنین دولت بعدی که بر سر کار خواهد آمد، کارها را به صورت جدی دنبال کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین مردم را به مراقبت در مقابل توطئه های دشمن توصیه 

کردند و گفتند: دشمن به دنبال آن است که از هر چیز علیه انقالب، کشور و مصالح مردم استفاده کند بنابراین باید مراقبت شود که بهانه ای به دست آن داده نشود.

رهبر انقالب اسالمی پس از دریافت نوبت دوم واکسن کوو ایران برکت:

مسئوالن و دولت بعدی حل مشکالت خوزستان را به صورت جدی دنبال کنند

2

پیک پنجم کرونا همچنان در کشور می تازد و قربانی می گیرد؛ پیکی که با کرونای 
دلتا و از مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور آغاز شد و حاال در کل کشور گسترش 
یافته اســت. کرونای دلتا که قدرت سرایتش 60 برابر کرونای آلفا یا همان کرونای 
انگلیسی است، روز گذشته باالترین میزان مرگ در پیک پنجم را با 259 فوتی در 
کشــورمان ثبت کرد و بیم آن می رود که سایه شومش را گسترده تر کرده و بیشتر 

قربانی بگیرد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر روند واکسیناسیون کشور سرعت گرفته و گروه های 
ســنی 60 ســال به باال به سرعت در کشور واکسینه می شــوند. در عین حال روز 
گذشته هم وزیر بهداشت در نامه ای به دکتر علیرضا رییسی- معاون بهداشت وزارت 
بهداشت دستور اعالم لیست و آغاز واکسیناسیون پنج گروه جدید را در کشور شامل 
کلیه بیماران دیابتی باالی 18 سال به تفکیک استان ها، بیماران خاص دیگری که باید 
در اولویت قرار گیرند و تاکنون واکسینه نشده  اند، رانندگان تاکسی و خدمات حمل و 
نقل عمومی از قبیل ریلی، هوائی و زمینی، آموزگاران مدارس ابتدائی و متوسطه به 
تفکیک و  اساتید دانشگاه  ها را صادر کرد.در عین حال طبق اعالم وزارت بهداشت، 
تاکنون 7 میلیون و 654 هزار و 612 نفر ُدز اول واکسن کرونا و دو میلیون و 372 
هزار و 16 نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شــده 
در کشــور به 10 میلیون و 26 هزار و 628 ُدز رســیده است.همچنین افراد واجد 
شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام و پس از دریافت 
پیامک نوبت دهی، به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند. با این حال اما باید توجه 
کرد که مدت زمانی طول می کشد تا واکسن ایمنی زایی خود را در بدن افراد ایجاد 
کند. بنابراین ایمنی زایی واکســن برای افرادی که در حال حاضر نوبت شان شده و 
واکسن تزریق می کنند، به پیک پنجم نمی رسد. بر این اساس همچنان باید رعایت 
پروتکل های بهداشــتی اعم از عدم برگزاری جشن و مهمانی و مراسم های عروسی 
و عزا و همچنین سفر و دورهمی را جدی گرفت تا جان های بیشتری قربانی کرونا 
نشود.البته هرچند که گوش برخی بدهکار این هشدارها نیست و هنوز فکر می کنند 
که کرونا و مرگ ناشــی از آن برای همسایه است و تا زمانیکه سوگ عزیزان شان بر 
سرشان آوار نشــود، خطر آن را باور نمی کنند. همین موضوع هم باعث شد که در 
تعطیالت اخیر که البته با سوءمدیریت هایی هم در عدم ممنوعیت تردد در جاده ها 
همراه شــد، شاهد ســفر خیل عظیمی از مردم به استان های شمالی و سایر نقاط 
کشــور باشیم. ســفرهایی که می توانند به راحتی بیماری و مرگ را در جای جای 

ایران سوغات آورند.

کاهش شدید رعایت پروتکل های بهداشتی 
همانطور که در نمودار زیر مشــاهده می شود، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 

در کشور به 44.49 درصد رسیده است.  

کرونا بیخ گوشمان است
در حال حاضر بر اساس اعالم وزارت بهداشت، 232 شهر در وضعیت قرمز کرونایی، 
117 شــهر در وضعیت نارنجی و تنها 99 شــهر در وضعیت زرد قرار دارند و این 
زنگ خطری اســت که حاال بیخ گوش مان به صدا درآمده و بیماری در چند قدمی  
همه ما ایســتاده و منتظر کوچکترین غفلتی است تا سالمتی خود و عزیزان مان را 

به خطر اندازند.

شهرهای جدید قرمز
بر این اساس عالوه بر شهرهایی که پیش از این اعالم شده بود، شهرهای آذرشهر، 
سراب، عجبشــیر در استان آذربایجان شرقی، ارومیه، شاهین دژ، ماکو، چایپاره در 
آذربایجان غربی، خلخال، مشــگین شــهر، گرمی در اردبیل، سمیرم، شاهین شهر 
و میمــه، فریدن، فالورجان، نجف آباد، گلپایگان در اصفهان، ســاوجبالغ در البرز، 
آبدانان در ایالم، دیلم در بوشــهر، زیرکوه، قائنات در خراســان جنوبی، چناران در 
خراســان رضوی، اندیمشک، بندرماهشهر، بهبهان در خوزســتان، ابهر، خدابنده، 
خرمدره، زنجان در زنجان، دامغان، شــاهرود در سمنان، آباده، ارسنجان، استهبان، 
اقلید، ســپیدان، فسا، مرودشت، پاسارگاد، کازرون در فارس، آبیک، آوج در قزوین، 
الیگودرز، کوهدشت در لرستان، اراک، دلیجان، زرندیه در مرکزی، اسدآباد، همدان 
در همدان، شهرکرد، فارسان در چهارمحال و بختیاری، بیجار، سنندج در کردستان، 
بافت، بردســیر، ریگان در کرمان، ســنقر، صحنه، گیالنغرب در کرمانشاه، آستانه 
اشــرفیه، رضوانشهر، سیاهکل، شفت، صومعه ســرا، طوالش، الهیجان در گیالن و 

اشکذر در یزد نیز در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته اند.

افزایش 22 درصدی فوتی ها در کشور در هفته اخیر
در عین حال در حال حاضر در کل کشــور، از تاریــخ 25 تا 31 تیر ماه مصادف با 
هفته 74 اپیدمی در کشــور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، 142486 
مورد، تعداد موارد بســتری جدید 16965 مورد و تعــداد فوتی های جدید 1462 

مورد بوده است.

هفته 74 کرونا در ایران؛

افزایش 22 درصدی فوتی های کرونا در کشور 
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آیت اهلل رئیسی: گزیده خبر

مردمخوزستانِدینخودرابهانقالبوامنیتکشوراداکردهاند
رئیس جمهور منتخب گفت: همه ما مدیون رشادت ها و مقاومت 
مردم دلیر خوزســتان هســتیم ولی امروز ایــن مردم به خاطر 
انباشت مشکالت گوناگون در سختی قرار دارند و باید برای عبور 
از معضــالت موجود برنامه ریزی و اقدامات فوری و جدی انجام 
شود.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی در نشست ویژه بررسی مسائل استان خوزستان، 
معضالت اســتان در زمینه های گوناگون به ویژه کم آبی را مورد 
رسیدگی قرار داد.آیت اهلل رئیسی در این نشست با ابراز ناراحتی 
و نگرانی عمیق خود از وضعیت مردم اســتان خوزستان، اظهار 
داشــت: برای اینکه زمان تا تشکیل و اســتقرار دولت جدید از 
دست نرود این جلسه را تشکیل دادیم تا راهکارهای عملیاتی را 
برای برطرف کردن مشکالت استان بیابیم و هرآنچه امکان پذیر 
اســت از اکنون اجرایی شود.رئیس جمهور منتخب با تأکید بر 
اینکه مردم خوزســتان حقیقتاً دین خود را به انقالب و امنیت 
کشــور ادا کرده اند، گفت: همه ما مدیون رشادت ها، ایستادگی 
و مقاومت مردم دلیر خوزســتان هســتیم ولی امروز این مردم 
به خاطر انباشــت مشکالت گوناگون در رنج و سختی قرار دارند 
و بایــد برای عبور از معضالت موجود و ایجاد ثبات در اســتان 
برنامه ریزی و اقدامات فوری و جدی انجام شود.وی همچنین با 
تأکید بر اینکه باید اهتمام ویژه ای در کشــور نسبت به برطرف 
کردن مسائل استان خوزستان داشت، افزود: متأسفانه نسبت به 
خوزستان بی توجهی هایی صورت گرفته است و چنانچه در طول 
این مدت توجه خاصی به اســتان شده بود امروز شاهد انباشت 

مسائل و مشکالت مختلف در سطح استان نبودیم.
رئیس جمهور منتخب تشــکیل شــورای راهبردی متشکل از 
شــخصیت های حقیقی و حقوقی برای بررســی ویژه وضعیت 
اســتان خوزســتان را مورد تأکید قرار داد و گفت: دیدگاه ها و 

راهکارهای این شــورا برای رفع مشکالت مردم خوزستان مورد 
توجه دولت ســیزدهم خواهد بود.آیت اهلل رئیسی با تصریح به 
اینکه »هرگونه هزینه در خوزســتان برای رفع مشــکالت آب، 
فاضالب و توســعه یافتگی و ایجاد اشــتغال را ســرمایه گذاری 
می دانیــم و نه هزینه، ابراز کرد: بدون تردید بخشــی از ثروت 
عظیمی که خداوند در ســرزمین خوزستان قرار داده است باید 

در مسیر توســعه و رفع نیازهای اساسی استان هزینه شود.وی 
با بیان اینکه مدیر عالی استان در استان هایی که شرایط خاص 
دارنــد در دولت مورد توجه خواهد بود، گفت: در اســتان هایی 
که مشکل خاص دارند، اســتانداران ویژه انتخاب خواهند شد 
تا با اختیارات ویژه بتوانند به صورت نوبه ای مسائل استان را در 
زمان های کوتاه با حضور در هیئت دولت مطرح و پیگیری کنند 

و رفع محرومیت در اســتان هایی مانند خوزستان و سیستان و 
بلوچستان در اولویت اقدامات همه دولتمردان خواهد بود.رئیس 
جمهور منتخب با قدردانی از زحمات همه دســتگاه ها و نهادها 
برای رفع مشــکالت استان خوزســتان، خاطرنشان کرد: نباید 
کاری که امروز می توان انجام داد به فردا موکول شود، به عنوان 
مثال؛ چرا موضوع آب شیرین کن ها و اولویت در تخصیص بودجه 
برای بخش آب و برق استان در زمان خود انجام نشده است؟وی 
اولویت قائل شدن در رفع مشکالت مربوط به کمبود آب را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: امروز بدون شــک تأمین آب آشامیدنی 
مردم و صیانت از دام کشــاورزان در اولویت قرار دارد و باید به 
مردم اطمینان داد که خســارت های واردشــده به آنان به نحو 

مناسب تأمین خواهد شد.
آیت اهلل رئیســی خاطرنشــان کرد: دولت برای رفع مشکالت 
خوزســتان برنامه کوتاه مدت، میان مــدت و بلندمدت خواهد 
داشــت و در برنامه کوتاه مدت خــود را موظف می دانیم که در 
چند ماه آینده با همکاری مردم و همه دستگاه ها نسبت به حل 
مشــکالت اضطراری مردم استان اقدام کنیم.در این نشست که 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امام، وزیر و معاونین وزارت نیرو، رئیس بنیاد مستضعفان، 
رئیس کمیته امداد، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و شماری 
از نمایندگان استان خوزستان در مجلس حضور داشتند پس از 
ارائه گزارش هایی از آخرین وضعیت استان خوزستان در زمینه 
مشکل کم آبی و خشکسالی و اقدامات انجام شده برای رفع این 
مشکل، راهکارها و پیشــنهاداتی برای عبور از شرایط کنونی و 

ایجاد توسعه پایدار در سطح استان مطرح شد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس:
مذاکرات وین نتیجه قانون اقدام راهبردی 

برای لغو تحریم ها است
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران هیچ مانعی برای مذاکره نگذاشته 
است.ســید عباس گلرو در گفت وگو با خبرنگار مهر بــا بیان اینکه قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران کاماًل عقالنی و منطقی 
است، اظهار داشت: بعد از خروج آمریکا از برجام همه دیدیم که آمریکایی ها به 
هیچیک از تعهدات خود در برجام عمل نکردند و کشورهای اروپایی عضو برجام 
هــم همین طور بودند و در ظاهر در برجــام ماندند اما در عمل هیچ تعهدی را 
عملیاتی نکردند.وی بیان کرد: در آن مقطع، هنوز مجلس قانون اقدام راهبردی 
بــرای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران را به تصویب نرســانده بود و 
دیدیم که آمریکا و اروپایی ها به هیچیک از تعهدات خود در برجام عمل نکردند.

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: از سوی 
دیگر، از زمان خروج آمریکا از برجام، ایران با کشــورهای اروپایی هم مذاکرات 
زیادی داشت و اگر قرار بود آنان برجام را اجرا و یا کاری را انجام دهند، باید این 
اتفاق محقق می شد.گلرو با بیان اینکه این حرف و تحلیل مبنی بر اینکه تصویب 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مانع رفع تحریم ها شده درست نیست، 
گفــت: تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت 
ایــران، طرف مقابل را جدی تر کرد تا پای میز مذاکره بیاید و اگر قانون مجلس 
نبود، اروپایی ها حاضر نمی شــدند ۶ دور مذاکــره در وین با هیئت ایرانی انجام 
دهند و این مذاکرات، نتیجه قانون مجلس بود.نماینده مردم سمنان در مجلس 
شورای اسالمی متذکر شد: از سوی دیگر، مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان 
از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران حمایت 
کردند و فرمودند که قانون خوبی اســت و باید اجرا شــود.رئیس کمیته روابط 
خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران کاماًل منطقی نوشته شده است و منافع 
ملی و مصالح کلی نظام در آن در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به اینکه در 
این قانون، به طرف مقابل فرصت دادیم تا به تعهدات خود در برجام عمل کند، 
گفت: زمانی که به طرف مقابــل فرصت برای انجام تعهداتش دادیم و گفته ایم 
که اگر آنان به تعهداتشان عمل کنند، ما هم حاضریم به تعهداتمان عمل کنیم، 
معنایش این اســت که جمهوری اسالمی ایران در عین حال که در احقاق حق 
خودش کوتاهی نمی کند، کشوری بســیار منعطف است.گلرو بیان کرد: قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران هیچ مانعی برای 

مذاکره نگذاشته است.

دریادار خانزادی:
حضور ناوهای ایرانی در خلیج فنالند یک 

رویداد تاریخی است
فرمانــده نداجا با بیان اینکه حضور ناوهای ســهند و مکــران در خلیج فنالند 
رویدادی تاریخی اســت،گفت: این موفقیت به معنی بازشدن دروازه های دریای 
شــمال و فنالند به روی ناوگان دریایی ایران است.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از العالم، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در بدو 
ورود به ســن پترزبورگ برای شرکت در جشن رژه دریایی نیروی دریایی ارتش 
روســیه، با بیان اینکه حضور ناوهای ســهند و مکران در خلیج فنالند رویدادی 
تاریخی اســت،گفت: این موفقیت به معنی بازشدن دروازه های دریای شمال و 
فنالند به روی ناوگان دریایی ایران است.ناوشکن ایرانی »سهند« و ناو پشتیبانی 
آن »مکران« پیش از این برای حضور در این مراســم وارد خلیج فنالند و بندر 
ســن پترزبورگ شده اند.خانزادی در ادامه تاکید کرد که این دو ناو ایرانی که از 
ماه ها پیش این ماموریت خود را آغاز کرده بودند اکنون به آبهای خلیج فنالند و 
آبهای سن پترزبورگ رسیده اند.گفته می شود، ناوبندر مکران به دلیل عمق کم 
محل رژه و بزرگی این یگان شناور در دلتای ورودی رودخانه نوا )خلیج فنالند( 
در فاصله ۲۵ مایلی محل رژه استقرار خواهد یافت.فرمانده نیروی دریایی ارتش 
تاکید کرد، طی این ســفر دریایی طوالنی، ناوهای ایرانی وارد آبهای استراتژیک 
جهان شدند، چیزی که کامال بی سابقه بود.خلیج فنالند از شمال به فنالند و از 

جنوب به استونی و در شرق نیز به سن پترزبورگ امتداد می یابد.

امیر حاجیلو:
اجازه هیچ حرکتی به دشمن نمی دهیم

فرمانده قرارگاه شمال غرب نزاجا گفت: ارتش از هر لحاظ در آمادگی کامل قرار 
دارد و از فاصله ۴۰ کیلومتری، هر دشمنی بخواهد به مرزهای ما نزدیک شود با 
کوبنده ترین حمالت ما مواجه می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حاجیلو 
فرمانده قرارگاه شــمالغرب نزاجا گفت: اســتفاده از نیروهای جهادی، میدانی و 
انقالبی در ارتش از مطالبه گری های مقام معظم رهبری است.وی افزود: ماموریت 
نیــروی زمینی ارتش در دفاع از این آب و خــاک و حفظ امنیت، ترجمه آیات 
قرآن کریم است.فرمانده قرارگاه منطقه شمال غرب نیروی زمینی ارتش با اشاره 
به اقتدار امروز ارتش،تاکید کرد: ایران اســالمی یــک جزیره باثبات در منطقه 
اســت، به دلیل این اقتدار و توانایی و آمادگی نیروها، دشمن همواره از مرزهای 
ما فاصله گرفته اســت.امیر حاجیلو تصریح کرد: ارتــش از لحاظ دانش نظامی 
در ســطح باالیی است و برخی از کشــورها در حوزه ساماندهی نظامی از ارتش 
ایــران الگو می گیرند.وی ادامه داد: ارتش جهموری اســالمی ایران از هر لحاظ 
در آمادگــی کامل قرار دارد و از فاصله ۴۰ کیلومتری، هر دشــمنی بخواهد به 
مرزهای ما نزدیک و یا قصد هر گونه تعرض داشته باشد با کوبنده ترین حمالت 
ما مواجه خواهد شــد از این رو دشــمن این واقعیت را به خوبی درک کرده و 
همواره از ما فاصله گرفته اســت.امیر ســرتیپ دوم حاجیلو تاکید کرد: نیروی 
زمینی ارتش امروز گوش به فرمان مقام معظم رهبری برای هرگونه عملیات در 
هر نقطه از خاک ایران اســالمی آماده اســت و به دشمنان این مرز و بوم اجازه 
هیچ حرکتی را نخواهد داد.فرمانده قرارگاه شمالغرب نزاجا خاطرنشان کرد: تمام 
ارتشیان ما در هر رده ای با آموزش های مختلف تاکتیکی که دیده اند لرزه به اندام 
دشمنان خواهند نشاند و برای دفاع از کیان اسالمی از جان خود خواهند گذشت.

کامیل کریمیان فرماندار سقز هم اظهار داشت: ارتش در شهرستان سقز در کنار 
حفاظت از این آب و خاک و مامورســتی های اصلی راســتای خدمت رسانی به 
مردم و یاری رسانی در سیل، زلزله، کرونا و نبرد بیولوژیک با ویروس منحوس از 
هیچ کوششــی دریغ نکرده است.وی نیروهای تیپ ۲۲۸ سقز را افرادی توانمند 
برشــمرد و از فرمانده قرارگاه منطقه شمالغرب نیروی زمینی ارتش خواست تا 
زمینه ارتقای آنان فراهم شود.ماموستا سیدحسین حسینی امام جمعه سقز نیز 
در این مراســم با بیان اینکه ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهایی پیرو 
رهبری هســتند گفت: این نیروها برای حفاظت از آب و خاک کشــور از هیچ 
کوششی دریغ نکرده اند.گفتنی است، در این مراسم از شیرعلی امیدی سرپرست 
مجموعه فرماندهی تیپ ۲۲۸ ارتش ســقز تقدیر و عباس جمشیدی به عنوان 

فرمانده جدید این تیپ در سقز معرفی شد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه: 
آماده حضوردر اقیانوس ها و آبهای دور دست 

هستیم
دریادار تنگسیری گفت : نیروی دریایی سپاه برای دفاع از منافع انقالب اسالمی 
در آبهای دور دســت و فرا سرزمینی بطور کامال هوشمندانه آماده انجام وظیفه 
هستند.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی نیروی 
دریایی ســپاه؛ به مناسبت بزرگداشت ســالروز سفر پرخیر و برکت مقام معظم 
رهبری، حضرت امام خامنه ای ) حفظه اهلل( به  ستاد فرماندهی نیروی دریایی 
ســپاه در بندرعباس، در یکم مرداد ماه ســال 139۰ ،  دریادارپاســدار علیرضا 
تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه طی گفتگویی، باز خوانی این روز را نقطه 
عطفی در شــکل گیری راهبردهای جدید و  فعال نیروی دریایی سپاه دانست 
.دریادار تنگســیری با اشــاره به حضور مقام معظم رهبری )مد ظله العالی ( در 
گرمترین روز سال گفت: حضور در جمع رزمندگان دریادل و خانواده های آنان 
نسیم امید ،نشاط و معنویت بر دلهای ما  وزیدن گرفت و  آن لحظه های لذت 
بخش را تا همیشه فراموش نخواهیم کرد .فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: این 
مدال افتخار بر تارک  نیروی دریایی سپاه  برای همیشه می درخشد که به محض 
صدور فرمان انتقال ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
توسط  معظم له از تهران به بندرعباس و لبیک به آن فرمان حکیمانه و عالمانه 
و حضور فعال و همه جانبه در نقطه لجمن ،  ثمرات و برکات زیادی  برای نظام 
اسالمی،منطقه جنوب غرب آسیا و جهان اسالم به همراه داشته است که برخی 

از آنها این قدر مهم  و استراتژیک است که اصال قابل بیان نیست.
وی افــزود: اکنون با گذشــت 1۰ ســال از آن اتفاق مبــارک یعنی یکم مرداد 
ســال 139۰، ما برکات زیادی را شــاهد بودیم از جمله تقویت مضاعف روحیه 
معنوی،انقالبی و  جهادی در بین دریادالن،تعالی والیت مداری و شجاعت،تقویت 
روحیه ایثار و شهادت در بین رزمندگان،استقالل کامل دولت جمهوری اسالمی 
در عرصه دریا،بیداری و ســرافرازی ملت ایران، باور اتکای ملت ایران به خدای 
متعال،شــناخت ملت ایران از نیروهای خود و افتخار به آن، تحمیل اراده ملت 
ایران بر اراده تحکم آمیز قدرت های سیاسی  نظامی و اقتدار  کامل در این عرصه 
و ایجــاد امنیت پایدار با محوریت بســیج دریایی مردم پایه که نتیجه آن امروز 
شده حفظ استقالل کامل خلیج فارس و دریای عمان علیرغم حضور کشورهای 
بیگانه که با جهاد همین رزمندگان غیور  بدســت آمده است  و بسیاری از این 
برکات امروز در کالبد نیروی دریایی سپاه و ارتش جاری و همیشگی هستند. در 
ادامه دریادار تنگسیری گفت:  اینجانب بعنوان یک سرباز کوچک از مجموعه با 
صالبت نیروی دریایی سپاه و به نمایندگی از طرف همه رزمندگان دلیر و شجاع، 
خطاب به ولی امر مسلمین و فرمانده معزز کل قوا حضرت امام خامنه ای)حفظه 
اهلل( ، عرض می کنم : آقا جان، ما گوش به فرمان شــماییم و آماده ایم در کنار 
دالوران عزیزمان در نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی با تمام وجود و تا 
آخرین قطره خونمان در دفاع از آرمانها و منافع  انقالب اســالمی بصورت قاطع 
در هر جا که الزم باشــد، وارد عمل شویم.در ادامه دریادار تنگسیری با اشاره به  
ظرفیت باالی بســیج دریایی  مردم پایــه  گفت : امروز امنیت جزایر و مرزهای 
دریایی جنوب و شمال کشور مردمی شده  که از راهبردهای حکیمانه مقام معظم 
رهبری بوده است ، امروز رزمندگان نیروی دریایی سپاه با توکل بر خداوند متعال 
، برای دفاع از منافع انقالب اســالمی در آبهای دور دست و فرا سرزمینی  بطور 

کامال هوشمندانه آماده انجام وظیفه هستند.

دیدار فرمانده نیروی قدس سپاه با مراجع 
عظام تقلید

سردار قاآنی در سفر یکروزه به قم با مراجع عظام تقلید و اعطای جامعه مدرسین 
دیدار کرد.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تســنیم، ســردار اسماعیل قاآنی 
فرمانده نیروی قدس ســپاه، روز پنجشــنبه 31 تیر 1۴۰۰ در سفری از پیش 
اعالم نشده و یک روزه به قم با مراجع عظام تقلید، مدیر حوزه های علمیه، اعضای 
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم،   و تولیت آســتان مقدس کریمه اهل بیت 
علیهم السالم، دیدار و گفت وگو کرد.سردار قاآنی در دیدار با حضرات آیات نوری 
همدانی، ســبحانی، مکارم شیرازی، علوی گرگانی و دیگر مراجع عظام تقلید و 
همچنین آیت اهلل سعیدی تولیت آســتان مقدس حضرت معصومه سالم اهلل و 
آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه و نیز اعضای جامعه مدرســین، گزارشی 
از آخریــن تحوالت منطقه و وضعیت محور مقاومت ارائه داد.علمای برجســته 
و اعضای جامعه مدرســین و مراجع عظام تقلیــد نیز در این دیدارها ضمن یاد 
و خاطره سیدالشــهدای جبهه مقاومت سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی، از 
تالش های رزمندگان بدون مرز در منطقه و محور مقاومت تقدیر و در سخنانی 

بر اقتدار جمهوری اسالمی ایران در منطقه و عرصه بین الملل تاکید کردند.

فرمانده کل سپاه پاســداران گفت: 
آنچه که من در ســفرم به اســتان 
خوزستان دیدیم، یک همت بلند و 
روحیه عظیم صبر و استقامت مردم 
خوزستان در جهت غلبه بر مشکالت 
است که مثال زدنی است.به گزارش 
خبرگزاری تســنیم از  اهواز ، سردار 
سرلشــکر پاسدار حســین سالمی  
در حاشــیه بازدیــد از روســتاهای 
شهرستان دشــت آزادگان در جمع 
براساس  داشــت:  اظهار  خبرنگاران 
تعهدی که به مردم داریم، همیشــه 
در مشــکالت کنار آنها خواهیم بود 
و امروز برای عمــل به این وعده در 
کنار مردم خوزستان هستیم و جهت 
پایش آخرین وضعیت تنش آبی در 
استان و همچنین روند کمک رسانی 
به هموطنان خوزســتانی در منطقه 
هســتیم.وی افزود: رخدادی که در 
این سفر به عینه شــاهد آن بودیم 
نخســت آن عظــم مــردم در گذر 
از مشــکالت و صبر و اســتقامت و 
شــکیبایی آین مردم مقاوم در این 
بحران هستند که بسیار مثال زدنی 
اســت و دوم روند کمک رســانی و 
کارهــای انجام گرفته در جهت حل 

این مشکالت است.فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی تصریح کرد: 
امروز از روستاهایی که دچار مشکل 
آبی شده اند به خصوص در شهرستان 
دشــت آزادگان یعنی روستای رفیع 
و جفیــر، بازدید به عمــل آوردیم و 
مشاهده کردیم که نیروهای جهادی 
سپاه و بسیج در حال کمک رسانی و 

آب رسانی به مردم هستند.
وی در ادامــه بیان داشــت: حضور 
این نیروهــا در کنار مــردم، باعث 
روشن شــدن مشعل های امید شده 
است که در جهت غلبه بر مشکالت 
امید مهم ترین اصل در خود باوری و 
تالش است که در این جهت دستور 
الحاق ۴۰ تانکر جدید آب رســانی 

به نــاوگان قبلی ســپاه در منطقه 
را دادیــم که به این جهــت تعداد 
تانکرهای ما بــه بیش از 1۰۰ تانکر 
3۰ هزار  لیتری ســیار رسید که در 
خصوص اختصاص و نصب تانکرهای 
دائمی نیز دســتورات جدیدی داده 
شــده است.سردار حسن شاهوار پور 
فرمانده سپاه خوزستان در ادامه نیز 
اظهار داشت: سفر سردار سالمی به 
استان خوزســتان یه اتفاق مثبت و 
قابل تقدیر است و ما از ایشان تشکر 
می کنیم که در این شــرایط سخت 
باز هم به شــخصه به این اســتان 
ســفر کردند تا خود شــاهد آخرین 
وضعیت کمک رســانی بــه مردم و 
دســتور مســتقیم برای کمبودها و 
نواقص موجود بدهنــد.وی در ادامه 
بیان داشــت: در خصوص پروژه های 
آبرســانی به مردم خوب باتوجه به 
اینکه متولی این امر ســازمان آب و 
فاضالب روســتایی است ما در کنار 
آنها هستیم و هر آنچه الزم باشد از 
نیرو و امکانات در جهت لوله کشی، 
الیه رویی و هر عمل دیگه در جهت 
آبرسانی به روســتاهای دارای تنش 

آبی ما آمادگی کامل داریم.

فرمانده کل سپاه:

 همیشه  در کنار مردم 
خوزستان هستیم

رئیس جمهور با بیان اینکه جنگ اقتصادی بی نظیر 
در تاریخ ایران و شاید کم نظیر در تاریخ جهان بر ما 
تحمیل شد، گفت: اینکه برخی فکر می کنند دولت 
در زمینه وضعیت اقتصادی مقصر بوده است، صحیح 
نیست.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم حسن 
روحانــی رئیس جمهور صبح دیروز )یکشــنبه( در 
مراسم شصت و یکمین مجمع عمومی عادی ساالنه 
بانــک مرکزی اظهــار کرد: بدهی دولــت به بانک 
مرکزی در سال 9۸ نسبت به سال 9۷ کاهش پیدا 
کرده اســت. این بدهی در ســال 99 هم نسبت به 
9۸، باز هم کاهش یافته اســت.روحانی گفت: پایه 
پولی هم زمانی رشد می کند که بانک مرکزی ناچار 
می شود که ذخایر ارزی خودش را باال ببرد؛ ذخایری 
که کاماًل در اختیار و دسترسش نبود. در این زمینه 
البته بی انضباطی دولت نبوده بلکه مشکل دیگری 
بوده اســت.وی ادامه داد: وقتی منابع بانک مرکزی 
مسدود و تحریم می شود، بانک مرکزی ناچار خواهد 
شــد که از این منابع اســتفاده کنــد در حالی که 
این منابع را به راحتی نمی تواند در بازار اســتفاده 
کند.رئیس جمهور تاکید کرد: در ســال 9۷ ما وارد 
شرایط جدید شدیم. من از همه مدیران، مسئولین 
و اقتصاددانان کشور می خواهم که ماجرای سال 9۷ 
به بعــد را بر مبنای واقعیت های موجود برای مردم 
تشــریح کنند.روحانی تاکید کرد: حوادث سال 9۷ 
مربوط به دولت دوازدهم نمی شود. یک زمان دولت 
دوازدهم تصمیم گیری می کنــد و اقدامی را انجام 
می دهد یا اینکه یک زمانی دولت دوازدهم تصمیم 
می گیرد که از برجام خارج شود یا اینکه یک اقدام 
اقتصادی خاصی را انجام دهد؛ اما در ماجرای سال 
9۷ اینگونه نبود.وی افزود: اگر جنگ اقتصادی سال 

9۷ و کرونا نبودند قیمت ارز با روند سابق ادامه پیدا 
می کرد. اگر آن جنگ و کرونا نبودند، االن نرخ دالر 
حدود ۵ هزار تومــان بود.رئیس جمهور تاکید کرد: 
اینکه برخی افراد در جامعه فکر می کنند دولت در 
این زمینه مقصر بوده و یک بدهکاری دارد صحیح 
نیست. دولت بدهکاری ندارد، دولت بر مبنای روال 
کار خــودش کار را انجام داده و پیش برده اســت. 
یک جنگ اقتصادی بر ما تحمیل شده است. جنگ 
اقتصادی بی نظیر در تاریخ ایران و شــاید کم نظیر 
در تاریخ جهان.روحانی گفت: چه زمانی یک جنگی 
بر ما تحمیل شــود که جلوی فروش یک بشــکه 
نفت را بگیرد. یک زمانی در مقطع ســال 9۰ و 91 
تحریم هایی بود که می گفت فقط باید یک میلیون 
بشکه نفت صادر شــود. اما اینکه حتی یک بشکه 
نفــت فروش نرود و کل نفت ایــران در تیغ تحریم 
قرار بگیرد و کل عملیاتی بانکی مشمول تحریم شود 
و کل منابع ما یکجا مســدود شود، اتفاقی بی نظیر 
است.وی ادامه داد: سال های 9۰ و 91 یک راه هایی 
برای فعالیت های بانکی وجود داشت و از 9۲ نیز با 
توافق موقت یک گشایشی ایجاد شد اما اینکه تمام 
راه های بانکی و تجاری ما مسدود شود، تاریخ کشور 
ما سراغ ندارد.رئیس جمهور گفت: برخی اقتصاددانان 
ما در ســال 9۷ می گفتند تا پایــان 9۷ ما به تورم 
3 رقمی می رسیم. برخی می گفتند کاالی اساسی 
باید جیره بندی و کوپنی شود.روحانی با بیان اینکه 
در مقابله با بیماری کرونا تخت های بیمارستانی ما 
آماده بود و در موج های بســیار بلند توانستیم این 
تخت هــا را آماده کنیم، گفت: این مســاله بخاطر 
تالشــی بود که از سال 93 شروع شــده بود تا در 
بخش سالمت یک گشایشی برای مردم ایجاد شود.

وی ادامــه داد: مــا بیش از ۴۰ تــا ۴۵ هزار تخت 
بیمارســتانی ایجاد کردیم. امسال اگر یک مقدار از 
لحاظ ارزی دســتمان باز بود 13 هزار تخت در این 
یکسال افتتاح می کردیم. البته هزاران تخت افتتاح 
شده و خواهد شــد.رئیس جمهور تاکید کرد: هیچ 
وقت مشکالتی که در برخی کشورها در اوایل سال 
99 وجود داشت و فروشگاه ها مواد غذایی و شوینده 
نداشتند، ما دچارش نشدیم.روحانی تاکید کرد: در 
زمان کرونا فشار اقتصادی زیادی به مردم وارد شد 
و یک میلیون و 1۰۰ هزار نفر بیکار شــدند و شغل 
خود را از دســت دادند.وی ادامه داد: در همین ایام 
کرونا ما توانستیم مساله سهام عدالت را فعال کنیم و 
مردم یک آرامشی پیدا کردند و بخشی از سهام شان 
پرداخت شــد. بنابرایــن ما توانســتیم یک مقدار 
مشکالت اقتصادی مردم را کم کنیم.رئیس جمهور 
تصریح کرد: برخی مشــکالت پای دولت نیست اما 
پای دولت نوشته می شــود و ربطی به دولت ندارد.

روحانی تاکید کرد: االن می گویند چرا دولت تحریم 
را تمام نکرد؟ خب به ما ربطی ندارد. اگر اختیارات 
الزمی که قانون اساسی به ما می دهد را می توانستیم 
عملیاتی کنیم، آغاز ســال 1۴۰۰ تحریم نداشتیم.

وی ادامه داد: مثال FATF در اختیار دولت نیســت. 
دولت و مجلس کار خــودش را انجام داد ولی یک 
جــای دیگر گیر کرد. برخی امــور به دولت مربوط 
نمی شود.رئیس جمهور گفت: جنگ اقتصادی به ما 
مربوط نمی شود. یک نادانی در کاخ سفید پیدا شد 
و آمد و یک تصمیم غلــط گرفت و از برجام خارج 
شد. اگر هم ما می خواستیم در دوران ترامپ کاری 
انجام دهیم، بادی کل نظام تصمیم می گرفت، دولت 

تنهایی قادر نیست انجام دهد.

روحانی در مجمع بانک مرکزی:

دولت مقصر وضعیت فعلی اقتصادی نیست
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گزیده خبر راغفر :

بخشی از افزایش قیمت ها تعمدی است
یک اقتصاددان اظهار داشــت: اگر دولت ســیزدهم کار خود را با 
اقتدار آغاز نکند و یکی از اصلی ترین برنامه هایش برخورد قاطع با 
مفســدان و افرادی که بازارها را دستکاری می کنند نباشد، ثبات 
سیاســی در کشور به شدت به مخاطره می افتد.حسین راغفر در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره هشدار اخیر کارشناسان 
و برخی از فعاالن اقتصادی درباره رشــد نرخ تورم اظهار داشت:  
در واقع بررســی علل شــکل گیری تورم مسئله اصلی است و در 
طــول 3 دهه اخیر پس از جنگ، علــل افزایش نرخ تورم عمدتا 
افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی بوده که توسط 
خود دولت ها اعمال شــده است.وی ادامه داد: در ایران نرخ تورم 
بدون این شــوک های دســتوری قیمتی، حــدود 15 درصد در 
زمان های عادی اســت اما در دوره هایی مانند همین دوره گذار 
انتقال دولت به دولت دیگر که جامعه دوره برزخی را طی می کند، 
افزایش قیمت ها و افزایش نرخ تورم عمدتا ناشی از خالء قدرت و 
نظارت دستگاه های قضایی و ناظر است.این کارشناس اقتصادی 
افزود: در شــرایط کنونی، برندگان افزایش قیمت ها که در طول 
این 3 دهه هر روز قدرت شــان بیشــتر شــد، جزئی از ساختار 
قدرت بودند و امــروز تصمیم می گیرند قیمت ها را به هر نحوی 
که می خواهنــد افزایش بدهند.راغفر با تاکید بــر اینکه در این 
روزها افزایش قیمت ها ناشــی از فضاسازی برای دولت سیزدهم 
اســت، گفت: عده ای نگران تالش های دولــت بعد برای کاهش 
قیمت ها هستند بنابراین بخشــی از این افزایش قیمت ها ناشی 
از فضاســازی ها و تعمدی اســت و می بینیم که برخی از صنوف 
علیرغم قیمت های تعجب برانگیز مدعی زیان ده بودن هســتند و 
خودروســازی ها می گویند به ازای تولید هر خودرو 40 میلیون 
تومان ضرر می دهند یا اینکه تولیدکنندگان مصالح ســاختمانی 
هر روز قیمت ها را باال می برند.وی با بیان اینکه عده ای هدف شان 
از افزایش قیمت ها این اســت که دولت ســیزدهم را در تسخیر 

خودشان بگیرند، بیان داشت: عده ای در این جریان به دنبال این 
هستند تا بتواند قیمت ها را دوباره در دولت بعد باال ببرند و میزان 
موفقیت آنها بســتگی به این دارد کــه دولت بعد چقدر آمادگی 

مقابله با این کانون های فساد را داشته باشد.
این کارشــناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم نباید 
اســیر و تسخیر این فضاســازی ها قرار بگیرد، گفت: بخش قابل 
توجهی از جریانی که به دنبال افزایش قیمت هستند، از منتفعان 
اصحــاب قدرت و ثروت در 3 دهه اخیر بودند که یکی از اقدامات 
دولت ســیزدهم باید مبارزه با این افراد و کاهش قیمت ها باشد.

راغفر ادامه داد: اگر دولت سیزدهم کار خود را با اقتدار آغاز نکند و 
یکی از اصلی ترین برنامه هایش برخورد قاطع با مفسدان و افرادی 
که بازارها را دستکاری می کنند نباشد، ثبات سیاسی در کشور به 

شــدت به مخاطره می افتد.وی در پاسخ به این سوال که احیای 
برجــام تا چه حد به کنترل نرخ تــورم و کاهش قیمت ها کمک 
می کند، اظهار داشــت: آمریکا برای براندازی جمهوری اسالمی 
حاضــر به رفع تحریم ها نخواهد بود مگر اینکه تعهدات بزرگتری 
برای کنترل جمهوری اسالمی و زمینه سازی مداخالت بعدی به 
دست بیاورد.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معتقدم احیای 
برجام در شــرایط کنونی به هیچ وجه منطقی نیست، افزود: باید 
نظام بر اســاس بدترین ســناریوها تصمیم گیری کند و خود را 
آماده بدترین شــرایط بداند.راغفر در پاسخ به سوال دیگر مبنی 
بر اینکه اگر مذاکرات وین منتهی به احیای برجام نشــود چگونه 
می توان جلوی افزایش نرخ ارز و به دنبال آن نرخ تورم را گرفت، 
تاکید کرد: قیمت ارز بستگی به این دارد که دولت بعدی چگونه 

می خواهد رفتار کند. شاهد آن بودیم که دولت های نهم تا پایان 
دوازدهم، اقتصاد و جامعه را به شــدت متاثر از فضای بین المللی 
کردند.وی افزود: وقتی دولت نهم بر ســر کار آمد، میزان واردات 
16 میلیارد دالر بود اما در سال 90 میزان واردات به 90 میلیارد 
دالر رســید، به این معنا که تمام بنیان های تولید در کشــور را 
نابود کردند.این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به عملکرد دولت 
یازدهــم و دوازدهم در این زمینه خاطرنشــان کــرد: این دولت 
هم با بی اعتبار کردن پول ملی، ناترازی های بســیار بزرگی را در 
حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جامعه تحمیل کرد و 
دلیل تمام این افزایش قیمت ها بی انضباطی مالی دولت است که 
به شکل دستوری انجام شده است.راغفر تاکید کرد: دلیل همین 
افزایش قیمت افزایش ارز از سال 90 تا پایان این دهه، نرخ خالص 
سرمایه گذاری در کشور همواره منفی بوده و این یعنی از موجودی 
کنونی ارتزاق کردیم.وی با تاکید بر اینکه نحوه افزایش قیمت ها 
باعث شده سرمایه گذاری در بخش تولید غیرمنطقی شود، گفت: 
در تمام این ســال ها باالترین بازدهی در حوزه های سفته بازی و 
فعالیت های نامولد و در خرید و فروش ارز، ســکه و امالک بوده 
است و اخیرا نیز کاغذبازی در بازار سهام شکل گرفت. تا زمانی که 
یک نظام مالیاتی کارآمد و چابک برای این دسته از فعالیت های 
غیرمولد ایجاد نشــود و این مالیات به بخش تولید نرسد، تولید 
به صورت کامل به محاق می رود.این کارشــناس اقتصادی ادامه 
داد: نقش نظام بانکی که تغذیه کننده اصلی فعالیت های غیرمولد 
است می تواند بسیار تعیین کننده باشد و اگر این بستر فراهم شود 
در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که فعالیت های تولیدی 
باالترین نرخ بازدهی را داشــته باشــند و نقدینگی به این سمت 
هدایت شــود در غیر این صورت اگر چشم مان به خارج از مرزها 
باشد هیچ پیشرفتی برای خروج از بحران کنونی متصور نیست و 

مشکالت و بحران عمیق تر می شود.

از این ماه
مالیات ستانی از خانه های خالی کلید 

می خورد
طبــق اعالم رئیس کل ســازمان امــور مالیاتی نخســتین مالیاتی که از 
خانه هــای خالی دریافت می شــود در مرداد ماه و به انــدازه نصف ارزش 
اجــاره ماهانه آن خواهد بود.به گزارش ایســنا، طبق ماده 54 مکرر قانون 
مالیات های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش 
از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان به عنوان »واحد 
خالی« شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات 

بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم )1.5( برابر مالیات متعلقه

در این راستا، وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی واحدهای خالی سامانه 
امالک و اسکان که اطالعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج می شود 
را از بهمــن ماه 139۸ رونمایی و مردادمــاه 1399 اجرایی کرد و به این 
سامانه وظیفه  دیگری هم عالوه بر شناسایی خانه های خالی محول شد که 
شناسایی محل سکونت خانوار است و طبق قانون هر خانواری می تواند یک 
اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر 
از محل سکونت داشــته باشد که این موارد مشمول مالیات نمی شوند اما 
مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات می شود. همچنین، 
اگر این افراد واحدهای بیشتری داشــته باشند اما خالی نباشند مشمول 
مالیات نخواهد شد. در این زمینه، بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی، 
تمامی مردم از روز پنجشنبه )19 فروردین 1400( مکلف به ثبت امالک 
تحت تملک خود در سامانه امالک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir شدند 
که این موضوع تا پایان شــهریورماه ادامه خواهد داشت. بر اساس بند ۷ از 
تبصره ۸ اصالحیه ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم مصوب پنجم 
آذرماه 1399 مجلس، دســتگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل 
افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض 
پالک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر 
از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اســاس کد پســتی یا شرح نشانی 
یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه امالک و اسکان 
کشور ارائه کنند.بنابراین، کسانی که امالک تحت تملک خود را در سامانه 
امالک و اســکان ثبت نکرده باشند، از بهره مندی از خدمات ذکر شده در 

باال محروم می شوند. 

چند خانوار در سامانه امالک و اسکان ثبت نام کردند؟ 
از ســوی دیگر، طبق آماری که محمد اســالمیـ  وزیر راه و شهرسازیـ  
در ۲6 تیرماه 1400 ارائه کرد تاکنون سه میلیون خانوار در سامانه جامع 
امالک و اسکان ثبت نام کرده اند، درحالیکه برآوردها از وجود ۲۸ میلیون 
واحد مســکونی در کشــور حکایت دارد. عالوه براین، اواخر سال گذشته 
وزارت راه و شهرســازی اعالم کرد که 1.3 میلیون خانه خالی را شناسایی 
و برای اخذ مالیات به ســازمان امور مالیاتی معرفی کرده و قرار اســت در 

مردادماه امسال مشمول مالیات واحدهای خالی از سکنه شوند.

آغاز اخذ مالیات از خانه های خالی 
در این زمینه، رئیس کل ســازمان امور مالیاتی نیز اعالم کرد که نخستین 
مالیــات از خانه های خالی در مرداد ماه امســال و بــه اندازه نصف ارزش 
اجاره ماهانه آن دریافت خواهد شــد. طبق گفته وی برای مواجه نشــدن 
با مالیات های بسیار ســنگین خانه های خود را اجاره دهید، زیرا هدف از 
مالیات بر خانه های خالی کسب درآمد نیست، بلکه هدف اصلی این است  
که افراد خانه های خود را خالی نگذارند.با این تفاسیر، طبق اعالم مسئوالن 
در ماه جاری اولین مالیات از خانه های خالی اخذ می شــود. در این راستا، 
نگاهی به جزئیات اخذ مالیات از خانه های خالی نشان می دهد که بر اساس 
قانون مالیات های مستقیم، هر واحد مسکونی در شهرهای باالی 100 هزار 
نفر که به اســتناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی 
در مجموع بیش از 1۲0 روز ســاکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه 

خالی شناسایی شده و مشمول مالیات می شود.

خانه های خالی شــهرهای کوچک و روســتاها مشمول مالیات 
نمی شود

همچنین، مالک دو واحد مســکونی در شــهر محل سکونت خود، مالک 
بیش از دو واحد مسکونی و اگر یک یا چند واحد بیش از 1۲0 روز خالی 
باشد، جز مشــموالن این نوع مالیات هستند اما مالک دو واحد مسکونی؛ 
یکی در شهر محل سکونت و یکی در شهر یا روستایی دیگر از این مالیات 
معاف هســتند.عالوه براین، خانه های واقع در شهرهای کمتر از 100 هزار 
نفر جمعیت و روستاها مشمول مالیات نخواهد شد اما باید در سامانه ثبت 
شــوند.از سوی دیگر، میزان مالیات برای  خانه های خالی اشخاص حقیقی 
در ســال های اول، دوم و ســوم به ترتیب 6، 1۲ و 1۸ برابر است و جرائم 
مالیاتی برای خانه های خالی اشخاص حقوقی و دستگاه های دولتی دو برابر 
مالیات اشــخاص حقیقی اســت؛ به گونه ای مالیات این افراد در سال های 
اول، دوم و ســوم به تربیت معــادل 1۲، ۲4 و 36 برابر ارزش اجاره واحد 
محاسبه می شود. برای روشن شــدن چگونگی محاسبه مالیات خانه های 
خالــی بحث را با یک مثال به پایان می بریم، بــه این صورت که اگر یک 
واحد مسکونی با ودیعه 50 میلیون تومان و اجاره ماهیانه دو میلیون تومان 
بیش از چهار ماه خالی بماند در سال اول مشمول 33 میلیون و 600 هزار 

تومان جریمه می شود.

شریعتمداری خبر داد؛
تصویب پرداخت بدهی دولت ها به 

صندوق های بازنشستگی با واگذاری 
سهام

محمد شــریعتمداری از تصویب پرداخت بدهــی دولتها به صندوق های 
بازنشســتگی با واگذاری سهام خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد 
شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه شــخصی خود 

نوشت: ایام عید است و وقت خبر خوب
کاری از جنس کارستان!

بدهی بعضاً چند ده ساله دولتها به صندوق های بازنشستگی برای بار دوم 
پس از ســال 99 با واگذاری سهام شرکت های دولتی در دولت به تصویب 
رسید. سهم ســازمان تأمین اجتماعی ۸9 صندوق کشوری 30و صندوق 

روستاییان هزار میلیارد تومان است.

خانوارهای ایرانی نسبت به سال گذشته به طور متوسط افزایش بیش از 43 درصدی 
هزینه در خرید کاال و خدمات مورد نیاز خود داشــته اند.به گزارش ایســنا، بررسی 
جزئیات تورمی که اخیرا مرکز آمار برای تیرماه ســال جاری اعالم کرد نشان داد که 
شاخص های تورم ساالنه و ماهانه به روند افزایشی ادامه داده است اما تورم نقطه به 

نقطه که به نوعی نشــان دهنده  جریان افزایش هزینه خانوارها در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل است اندکی کاهش داشت. با این وجود همچنان رشد 43.6 درصدی 
افزایش هزینه خانوارها نسبت به پارسال مشهود است.آنچه از آمار بر می آید تمامی 
کاال و خدمات مورد نیاز و مصرفی مردم نســبت به خرداد امسال و تیرماه پارسال و 
همچنین در دوره 1۲ ماهه منتهی به تیرماه یعنی ســه شاخص اصلی تورم افزایش 

دارد و هیچ کاالیی با کاهش قیمت مواجه نبوده است.

 گرانی روغن همچنان درصد است
در بین اقالم مصرفی، خوراکی ها و آشامیدنی ها بالغ بر 5۷ درصد گران شده است 
که در بین آن ها گروه روغن و چربی ها با 109.4 درصد در صدر قرار دارد. البته این 
گروه کاالیی چندین ماه است که افزایش قیمت قابل توجهی نسبت به قبل داشته و 

در مقاطعی بالغ بر 130 درصد نیز رشد داشته است.

 افزایش قیمت باالیی 50 درصدی قیمت نیز در بسیاری از اقالم دیده می شود،گوشت 
قرمز و سفید با 53.۸، گوشت قرمز و گوشت ماکیان 51.3، ماهی ها و صدف داران 
۷1.5، شــیر، پنیر و تخم مرغ 66.1، سبزیجات ۷۲.۷، شکر، مربا، عسل و شیرینی 
65.6، چــای، قهوه و کاکائو ۷6.6 و یا در ســایر گروه هــا مبلمان و لوازم خانگی با 
59.6 و هتل و رســتوران با 6۲.3 از جمله اقالمی هســتند که افزایش قیمت باالی 

50 درصد دارند.

بهداشت و درمان در بین بیشترین گرانی ها
 در فاصله اردیبهشت تا تیرماه بیشترین افزایش قیمت کاال مربوط به هتل و رستوران 
با 6.۸، بهداشــت و درمان 6.3 و میوه و خشکبار با 6.5 درصد است.حوزه بهداشت و 
درمان در شرایطی در بین بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته که نسبت به تیرماه سال 

گذشته هزینه های این بخش برای مردم بالغ بر 44 درصد بوده است.

 استفاده دولت از منابع بانک مرکزی 
علت رشد نقدینگ

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشــت: با ادامه این 
روند درآمد طبقه متوسط و کم درآمد کاهش بیشتری خواهد داشت. 
اگر این اقشــار نتوانند هزینه های جاری خود را پوشش دهند، تورم به 
دنبال خود مشکالت اجتماعی هم خواهد داشت. باید پیش از به وجود 
آمدن این مشکالت به فکر چاره باشیم و جلوی این تورم افسارگسیخته 

گرفته شود.
عبــاس آرگون در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد افزایش 
تورم به حدود 44.۲ درصد اظهار کرد: در شرایط امروز جامعه ما یکی 
از مشکالت عمده، موضوع تورم است که سطوح درآمدی اقشار متوسط 
و کم درآمد بیشــتر تحت تاثیر قرار می گیرند. امیدواریم در دولت بعد 
چاره ای برای این موضوع اندیشــیده شود.وی افزود: علت این موضوع 
هم رشد نقدینگی است که رابطه مستقیمی با تورم دارد، هرچه رشد 
نقدینگی بیشتر به تناسب با آن تورم نیز افزایش می یابد. تورم به نوعی 
مالیاتی اســت که از فقرا گرفته و به ثروتمندان پرداخت می شود.نایب 
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد: بخشی از این 
رشد نقدینگی به کســری بودجه دولت مربوط می شود، وقتی دولت 
برای جبران کسری بودجه از منابع مالی بانک مرکزی استفاده می کند 
به رشد نقدینگی بیشتر دامن می زند. امیدواریم با رفع تحریم ها دولت 
بتواند درآمدهای خود را از طریق صادرات نفت افزایش دهد تا کسری 
بودجه را از این محل جبران کند تا کمتر از منابع بانک مرکزی استفاده 
کند.وی با اشاره به تبعات ادامه روند رشد تورم گفت: اگر رشد تورم به 
همین صورت ادامه پیدا کند شرایط بدی به وجود می آید، قدرت خرید 
و ســطوح درآمدی مردم روز به روز در حال کاهش است. با ادامه این 
روند درآمد طبقه متوسط و کم درآمد کاهش بیشتری خواهد داشت. 
اگر این اقشــار نتوانند هزینه های جاری خود را پوشش دهند، تورم به 
دنبال خود مشکالت اجتماعی هم خواهد داشت. باید پیش از به وجود 
آمدن این مشکالت به فکر چاره باشیم و جلوی این تورم افسارگسیخته 
گرفته شــود. ادامه روند تورم، هزینه های تولید را نیز افزایش می دهد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی پیرامون 
راه  ها کنترل تورم بیان کرد: برای حل مشکل تورم یک راه حل خاص 
وجود ندارد، عوامل متعددی روی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی 
کشــور تاثیرگذار هستند. این موضوع بیماری مزمنی است که اقتصاد 
کشــور از ســال های دور درگیر آن بوده و برای آن یک راه حل وجود 
ندارد. باید مجموعه ای از سیاســت ها و اقدامات در حوزه های مختلف 
صورت بگیرد.وی افزود: باید اقداماتی شــود انجام شود که شاهد رشد 
اقتصاد کشور باشــیم، برای مثال اقداماتی در جهت افزایش صادرات، 
حفظ ارزش پول ملی، افزایش فروش نفت، توسعه دیپلماسی خارجی، 
توســعه روابط با دنیا، کاهش تنش بین المللی، حمایت از بخش های 
مولد و تولیدی و... باید انجام شود. در غیر این صورت و در پیش گرفتن 
تنها یک راه حل به نتیجه نخواهیم رسید.آرگون همچنین خاطرنشان 
ســاخت: امیدواریم دولت آینــده با یک تیم منســجم، هماهنگ و 
متخصص بتوانند برای مشــکالت کشور برناه مشخصی داشته باشند 

و کشور را به سمت رشد اقتصادی و افزایش رفاه مردم هدایت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: شیوع 
ویروس کرونا و تعطیلی تمامی مشاوران 
امالک باعث شده که این بازار به سمت 
افزایش قیمت و نابه ســامانی هدایت 
شــود.این روزها با تعطیل شدن چند 
روزه کالن شــهر تهران و البــرز بازار 
مســکن هم تحت تاثیر قــرار گرفته و 
همین خود باعث شده قیمت ها در این 
بازار مسکن دچار جهش های در بخش 

اجاره شود.
نبودن مشاوران امالک در این ایام باعث 
شده که بازار سایت های خرید و فروش  
رونــق پیدا کند و ورود ســوداگران به 
این ســایت ها خود نرخ ها را به سمت 
افزایشــی شــدن هدایت کرده است و 
البته از ســوی دیگر با توجه به شیوع 
ویروس کرونا بسیاری از مالکان به دلیل 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا سعی 
کــرده اند قراردادهای خــود را تمدید 
کنند که البته بسیاری از آن ها بیش از 
۲5 درصد اجاره را برای مستاجران خود 
تعیین کرده اند.براساس این گزارش در 
همین رابطه  بهمنی یکی از مستاجران 
در منطقه آزادی تهــران با بیان اینکه 
نــرخ اجاره ها در ایــن منطقه بیش از 
40 درصد افزایش یافته اســت، گفت: 
مالکان به هیچ عنوان به مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا توجه ای نمی کنند و 
در صورتی که بگوییم سقف نرخ اجاره 
۲5 درصد اســت می گویند مستاجران 
زیادی برای اجاره کــردن این واحد با 
نرخ بیش از 40 درصد منتظر هستند.

او ادامه داد: بازار اجاره با وجود تعطیل 
شدن مشــاوران امالک بسیاری آشفته 
شده و پایه نرخ اجاره هم در این روزها 
حداقل یک میلیون تومان است.بهمنی 
بیان کــرد: در منطقه آزادی یک واحد 
۷0 متــری 100 میلیون تومان ودیعه 
و ماهانه 4 میلیون تومان اجاره تعیین 
کرده است.در ادامه حسنی یکی دیگر 
از مســتاجران ساکن منطقه خانی آباد 
نو با ابزار گله گی از باال بودن بســیاری 
از نرخ هــا در مناطــق جنوبــی تهران 
گفــت: به دلیــل باال بــودن نرخ های 
اجاره در بســیاری از مناطق شــمالی 
نشــین تهران مردم مجبور شده اند به 

مناطق جنوبی تهــران بیایند و همین 
باعث شده که مالکان هم سوء استفاده 
کنند و اقدام به افزایش نرخ های اجاره 
کنند.او ادامــه داد: در حال حاضر یک 
واحد نوســاز ۲ خواب 90 متری رهن 
کامل 350 میلیون تومان اســت رهن 
کامــل تعییــن شــده آن در صورتی 
اســت که میانگین نرخ اجاره در سال 
گذشــته بســیار کمتر از این قیمت ها 
بود.براســاس این گزارش در حالی که 
وزیر راه وشهرسازی و همچنین معاونت 
مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی 
از آرامش بــازار اجاره و همچنین اجرا 
شدن تمامی مصوبات ستاد ملی مقابله 
با کرونا توسط مالکان خبر می دهند، اما 
گزارشات میدانی خالف این مصوبات را 

نشان می دهد.

صــدور 300 حکــم تخلیه واحد 
مسکونی در دوران کرونا

بــه طوری کــه چندی پیــش محمد 
اسالمی وزیر راه وشهرسازی در برنامه 
نگاه یک در رابطه با وضعیت بازار اجاره، 
گفت: 1300 شــکایت به شورای حل 
اختالف توسط مستاجران ارسال شده 
که از این تعداد تنها 300 حکم تخلیه 
صادر شــده و مابقی هم بین مالکان و 
شده است.اسالمی  ایجاد  صلح  موجران 
افــزود: بــرای اجــاره دارای حرفه ای 
اقدامات الزم و همچنین زمین را تامین 
کرده ایم و تاکنون چندین بار فراخوان 
دادیم.وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: 
بسیاری از مشاوران امالک در مقایسه با 
سایر مشاغل حضور چشمگیری دارند و 
ما ســعی کرده ایم با اتحادیه مشاوران 
امالک نرخ های قراردادها را ضابطه مند 
کنیم.او درباره وام ودیعه مســکن هم 
گفت:حــدود ۲50 هــزار نفــر در این 
طرح ثبت نام کرده انــد و ما پاالیش ها 
را انجام داده و به زودی کســانی که در 
سال گذشته وام ودیعه مسکن دریافت 
نکرده انــد و واجد شــرایط دریافت وام 
ودیعه مسکن هستند این تسهیالت را 
دریافت کنند.اسالمی توضیح داد:تعیین 

سقف اجاره مســکن بسیار در کاهش 
قیمت اجاره موثر بوده، اما بســیاری از 
مردم ادعا می کننــد که باعث افزایش 
قیمت شده اســت، اما باید این موضوع 
را یادآوری کنیم که در ســال گذشته 
یکی از شبکه های تلویزیونی مستاجران 
و مالــکان خوب را معرفــی می کرد و 
همین امر نشــان داد که چقدر مالکان 
انصاف داشــتند و در این حوزه مراعات 
مستاجران را کرده بودند.او درباره اجاره 
مسکن هم گفت: در ســال گذشته از 
بســیاری از مالکانی کــه صفر درصد 
قیمت اجــاره را افزایــش داده بودند، 

تقدیر کردیم.

تعطیالت کرونایی به ضرر مشاوران 
امالک

همچنین مصطفی قلی خسروی رئیس 
اتحادیــه مشــاوران امالک کشــوری 
با بیان اینکــه از ابتدای قرمز شــدن 
وضعیت کرونا در تهران و بســیاری از 
شهرهای دیگر تمامی مشاوران امالک 
کشور تعطیل شده اند، گفت: تعطیلی 
مشــاوران امالک باعث می شــود که 
نتوانیــم قیمت ها را در این بازار کنترل 
کنیــم.او ادامــه داد: مشــاور امالکی 
درحال حاضر باز نیســت که بخواهیم 
از طریق معامالت صورت گرفته آماری 
از وضعیــت اجاره ویــا خرید وفروش 
دهیم.خسروی با بیان اینکه حدود 10 
روز قبل برای چندمین بار در امســال 
دفاتر مشاور امالک به دستور ستاد ملی 
کرونا تعطیل شــده و امروز مجددا این 
تعطیالت را تا یکشنبه تمدید کرده اند، 
افزود: سال گذشته هم این وضعیت را 
داشتیم. افراد شاغل در صنف ما با توجه 
به استفاده از تلفن و فناوری های جدید، 
کمترین ارتبــاط حضوری با متعاملین 
را دارند؛ در حالی که مشاغل دیگر که 
فضای کار آن ها بسیار شلوغ تر از دفاتر 
نشــده اند.رییس  تعطیل  است  امالک 
اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه ما 
مولد مالیاتی و مولد اقتصادی هستیم 
و به کنترل قیمت ها در بازار مســکن 

کمک می کنیــم، گفت: وقتــی دفاتر 
امالک بسته باشند هرکس هر قیمتی 
دلــش می خواهد بــرای خانه خودش 
تعیین و در ســایت ها درج می کند.وی 
گفــت: در حالی که اکثــر همکاران ما 
و  کارشناســی  قیمت های  درخصوص 
واقعی به فروشندگان، مشاوره می دهند 
و بــه ارزانی کمک می کنند.خســروی 
تاکید کرد: از ســتاد کرونا انتظار داریم 
با توجه به ارتباط کم مشــاوران امالک 
با مراجعــه کنندگان، ما را جزو صنوف 
گروه های شغلی یک قرار دهد؛ چرا که 
صنف مشاوران امالک در حال نابودی 
اســت و باید فکری برای این وضعیت 
کرد.او با بیــان اینکه اگر بخش دولتی 
به مهمترین وظیفه خــود در تولید و 
عرضه مســکن بپردازد گرانی ها تا این 
حد در بازار مســکن ایجاد نمی شــود 
گفــت: دولتی ها در حال حاضر تنها به 
10 درصد وعده خــود هم عمل کرده 
اند. بعــد می آیند از مشــاوران امالک 
انتقاد می کنند.رییس اتحادیه مشاوران 
امالک اظهار کرد: نه بــازار مصالح، نه 
قیمت گذاری و نه سیاست گذاری، هیچ 
کدام در اختیار اتحادیه مشاوران امالک 
نیست. یک واقعیت این است که تعداد 
مسکن در شــهر تهران، کمتر از تقاضا 
اســت که علت اصلــی آن به کاهش 
ســاخت و ساز ناشــی از سیاست های 
اشــتباه مســئوالن برمی گردد.او بیان 
کرد: در سال های اخیر به محض اینکه 
مسکن گران می شد پیکان انتقادات را 
به ســمت ما می گرفتند. به نظرم این 
رفتار مسئوالن نوعی شانه خالی کردن 
از مسئولیت است. بی برنامگی خودتان 
نیندازید.براســاس  را گردن دیگــران 
ایــن گزارش با توجه بــه تعطیلی های 
ایــن مدت و با توجه بــه آنکه در حال 
حاضر اوج جابه جایــی ونقل و انتقال 
مســتاجران اســت و با توجه به آنکه 
بســیاری از مشــاوران امالک تعطیل 
هستند بنابراین درحال حاضر این بازار 
به دست سوداگران سایت ها افتاده است 
که این خود می تواند زنگ خطری برای 
خیزش دوباره قیمت هــا در بازار اجاره 

باشد.

اجاره خانه باال رفت

افزایش 43 درصدی هزینه خانوارها

بهداشت و درمان 44 درصد 
گران شد
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سردرگمی آب در ایرانگزیده خبر

 آیا راهی برای نجات جان آب مانده است؟
عضو هیئت مدیره فدراســیون صنعــت آب گفت: ما در الگوی 
مدیریتی مــدرن کل تصمیم گیران را حــذف کردیم، بنابراین 
کشــاورز نگاهی به این ماجرا ندارد که چقدر آب پشت سد قرار 
دارد و یا دامدار درگیر این موضوع نمی شود که وضعیت بارش ها 
چگونه اســت، زیرا یک متولی بنــام وزارت نیرو وجود دارد که 
ماموریــت آن تامین آب به هر قیمتی اســت.رضا حاجی کریم 
در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنــا، درباره چرایی ابتالی 
خوزستان به معضل کم آبی اظهار داشت: 30 درصد ذخایر آب 
شیرین کشور در خوزستان قرار دارد، اما مشکل این است که نگاه 
ما به توسعه استان و استان های باالدست تامین کننده منابع آبی 
خوزستان مثل لرستان و چهار محال و بختیاری صحیح نبود و 
توسعه از دید آب محوری نبوده، بنابراین برداشت ها، تخصیص ها 
و حقابه ها چه در حوزه کشــاورزی و چه صنعت با درک مسئله 
کم آبی همراه نبوده اســت. وی افزود: یک وجه ماجرا حقیقت 
کتمان ناپذیر خشکسالی شدید است که منجر به مشکل شده، 
ما روزهایی را ســپری می کنیم که بطور متوسط 47 درصد از 
بارندگی ها در کشور کم شــده و شرایط خشکسالی عجیبی را 
تجربه می کنیم که مزید بر علت شــده است، وجه دیگر ماجرا 
که منجر به اعتراضات شــده این است در نگاه ما به موضوع آب 
تعامالت اجتماعی نادیده گرفته شده و الگوی حکمرانی بخش 
آب صحیح نبوده اســت. عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت 
آب تصریــح کرد: ما تصمیم گیری در خصوص کل ماجرای آب 
را بــه وزارت نیرو واگذار کردیم و آن را به وزارتخانه توزیع محور 

تبدیــل کرده ایم، یعنی هم تولید و هــم توزیع را به عهده این 
وزارتخانه قرار دادیــم، در حالی که بزرگترین مصرف کنندگان 

وزارت کشــاورزی و صمت هستند. وی خاطرنشــان کرد: در 
الگوی حاکمیتی آب ذی نفعان حوزه را به مشــارکت نگرفتیم 

مثال در الگوی کشــاورزی سنتی ایران کشاورزان مامور بودند و 
قنــات را نگهداری و حقابه ها را تعیین می کردند و خود تصمیم 
می گرفتند، ما در الگــوی مدیریتی مدرن کل تصمیم گیران را 
حذف کردیم، بنابراین کشــاورز نگاهی بــه این ماجرا ندارد که 
چقدر آب پشــت ســد قرار دارد و یا دامدار درگیر این موضوع 
نمی شود که وضعیت بارش ها چگونه است، زیرا یک متولی بنام 
وزارت نیــرو وجود دارد که ماموریــت دارد آب را به هر قیمتی 
تامیــن کند، بنابراین مصرف کنندگان خــود را با واقعیت های 
موجود از جمله خشکســالی مطابقت نمی دهند، وقتی تنش و 
خشکسالی رخ می دهد دولت است که در یک طرف ماجرا تنها 
می ماند و بقیه به عنوان مطالبه گر آب می خواهند، نظیر آن را در 
مسائل دیگر کشور داریم که باب گفت وگو و مشارکت را بسته ایم 
و دولــت را به عنوان فعال مایشــاء در نظر گرفتیم و در چنین 
فضایی طبیعی اســت که چنین اعتراضاتی هم شــکل بگیرد.

حاجی کریم گفت: به نظر بنده علیرغم اینکه خیلی دیر شده اما 
اکنون در زمانی هستیم که دولت جدید در حال تشکیل است 
شاید هنوز هم بشود با اصالح الگوی حکمرانی آب و اصالحات 
اساســی در نظام حاکمیت بخش آب تمام ذینفعان مشارکت 
کنند، اگر کشــاورز را در مدیریت منابع آبی مشــارکت دهیم 
مطمئن باشــیم با الگوهایی که از هزاران سال قبل در دسترس 
داشته خود مشکالت را رفع می کند، این تصمیمی است که باید 
دیر یا زود گرفته شــود ولی امیدوارم آنقدر دیر نباشد که نه از 

تاک نشانی باشد و نه تاک نشان.

ریزش قیمت نفت موقتی از آب درآمد
قیمت نفت در معامالت روز جمعه به ســطح باالتری صعود کرد و با پشــت سر 
گذاشتن هفته پرتالطمی که از ریزش قیمتها در روز دوشنبه آغاز شده بود، رشد 
هفتگی به ثبت رساند.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با 3۱ سنت 
معادل 0.4 درصد افزایش، در 74 دالر و ۱0 ســنت در هر بشکه بسته شد. نفت 
برنت روز پنج شنبه ۲.۲ درصد صعود قیمت داشت.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۱۶ سنت معادل 0.۲ درصد افزایش، در 7۲ دالر و هفت سنت 
در هر بشکه بسته شد. شاخص نفت آمریکا روز پنج شنبه ۲.3 درصد صعود کرده 
بود.برای کل هفته نفت برنت 0.7 درصد افزایش ثبت کرد و به سه هفته کاهش 
متوالی پایان داد. وســت تگزاس اینترمدیت هم پس از دو هفته کاهش متوالی، 
هفته گذشــته 0.4 درصد رشد هفتگی داشــت.قیمتهای نفت و سایر کاالهای 
پرریسک در آغاز هفته گذشته تحت تاثیر نگرانیها نسبت به تاثیر اقتصادی شیوع 
کرونای دلتا در آمریکا، انگلیس، ژاپن و کشورهای دیگر و متاثر شدن روند بهبود 
تقاضا برای نفت، نوسان شدیدی را تجربه کردند. هر دو شاخص قیمت بازار جهانی 
روز دوشــنبه حدود هفت درصد سقوط کرده بودند اما با پیش بینی قوی ماندن 
تقاضا با توجه به ادامه روند کاهش ذخایر نفت و پیشــرفت نرخ واکسیناسیون، 
تقریبا همه ریزشــی که داشتند را جبران کردند.تحلیلگران بانک کامن ولث در 
یادداشــتی اعالم کردند نگرانیهای تقاضا معلوم شد بیش از حد بوده و به همین 
دلیل قیمتهای نفت بهبود پیدا کرده اســت. با وجود افزایش عرضه نفت، بازار تا 
پایان امســال دچار کمبود عرضه است.به رغم توافق روز یکشنبه تولیدکنندگان 
اوپک پالس برای افزایش تولید ماهانه 400 هزار بشــکه در روز در فاصله اوت تا 
دسامبر سال ۲0۲۱، انتظار می رود رشد تقاضا از عرضه پیشی بگیرد. تحلیلگران 
گروه ANZ Research در یادداشــتی نوشتند: با قوی ماندن تقاضا، بازار حس می 
کنــد افزایش تولید اوپک پالس برای متوازن نگه داشــتن عرضه و تقاضا کافی 
نخواهد بود. روند کاهش ذخایر نفت در آمریکا و کشورهای عضو سازمان توسعه 
و همکاری اقتصادی ادامه دارد.ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته ۲.۱ میلیون بشکه 
رشد کرد اما سطح ذخایر در کاشینگ اوکالهاما که هاب تحویل معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت است، به پایینترین میزان از ژانویه سال ۲0۲0 تاکنون رسیده 
است.گزارش روز جمعه شرکت خدمات میدان نفتی بیکرهیوز نشان داد شرکتهای 
انرژی آمریکایی هفته گذشــته برای چهارمین هفته متوالی از ماه مه به شــمار 
دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی اضافه کردند. شمار دکلهای حفاری نفت و گاز 
طبیعی که معیاری برای ارزیابی تولید آینده است، در هفته منتهی به ۲3 ژوییه، با 
هفت حلقه افزایش، به 4۹۱ حلقه رسید که باالترین میزان از آوریل سال ۲0۲0 
اســت. شمار دکلهای حفاری نفت هفت حلقه افزایش پیدا کرد و به 3۸7 حلقه 
رسید اما شمار دکلهای حفاری گاز طبیعی تغییری نداشت و در ۱04 حلقه ثابت 
ماند.اگرچه قیمتهای نفت امسال 4۸ درصد رشد داشته است اما شرکتهای انرژی 
آمریکایی متعددی اعالم کرده اند برنامه شان برای افزایش هزینه اندک مانده است 
زیرا اکثر شــرکتها همچنان به تقویت جریان نقدینگی، کاهش بدهی و افزایش 

سوددهی سهامداران متمرکز شده اند.
بر اســاس گزارش رویترز، تحلیلگران بانک امریکا در یادداشــتی اعالم کردند ما 
همچنان معتقدیم کاهش قیمت نفت و سوختها تحت تاثیر توافق اوپک پالس، 
یک فرصت خرید است و پیش بینی می شود قیمت هر بشکه نفت برنت در سال 

آینده به ۱00 دالر در هر بشکه صعود کند.

صادرات بنزین روسیه ممنوع می شود
وزیر انرژی روســیه از بررســی طرح ممنوعیت صادرات بنزین از هفته آینده 
به دلیل افزایش قیمتهای داخلی ســوخت خبر داد.به گزارش ایسنا، قیمتهای 
بنزین در روسیه طی هفته های اخیر در پی رونق گردشگری داخلی در نتیجه 
محدودیتهای کرونایی که ســفرهای خارجی را دشوار کرده، افزایش پیدا کرده 
است.نیکالی شولگینوف، وزیر انرژی روسیه اظهار کرد: اگر قیمتها در بورس در 
سطح باالی فعلی بمانند، فرآیند ممنوعیت صادرات بنزین از هفته آینده آغاز 
خواهد شــد. دولت در حال بررسی امضای توافقاتی با شرکتهای نفتی تنظیم 
کننده حجم و قیمت عمده فروشــی بنزین و افزایش حجم اجباری مبادالت 
از ۱۱ به ۱۵ درصد اســت.قیمت بنزین ۹۵ در بورس کاالی بین المللی ســن 
پترزبورگ روز پنج شــنبه به رکورد ۶0 هزار روبــل در هر تن و قیمت بنزین 
۹۲ به ۵7 هزار و 4۸7 روبل در هر تن رســید که 30 درصد افزایش از ابتدای 
سال میالدی جاری تاکنون را نشان می دهد.وزیر انرژی روسیه گفت: افزایش 
اخیر قیمتهای عمده فروشی بنزین روی قیمتهای خرده فروشی برای مصرف 
کنندگان نهایی تاثیر قابل توجهی نخواهد گذاشت. این امر ناشی از مکانیزمی 
است که تحت آن ضرر شرکتهای نفتی روسی برای پایین بودن قیمتهای داخلی 
از قیمتهای صادراتی توســط دولت جبران می شــود.بر اساس گزارش پالتس، 
روسیه پیش از این هم ممنوعیت صادراتی مشابهی را برای فرآورده های نفتی 
در نظر گرفته بود. وزارت انرژی روســیه در اواخر آوریل طرحی را منتشر کرده 
بود که به تشــریح ممنوعیت احتمالی صادرات بنزین به مدت سه ماه با هدف 

کاستن از فشار بر قیمتهای داخلی پرداخته بود. 

 پیشنهادات رئیس کمیسیون انرژی مجلس
 برای تولید و تامین برق

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: باید از ظرفیت انرژی های تجدید پذیر 
در زمان غیرپیک برای صادرات و در زمان پیک در شبکه سراسری استفاده کنیم.فریدون حسنوند 
در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت توجه به تولید انرژی های تجدید پذیر، بیان کرد: در برنامه 
ششــم توسعه تکالیف قانونی برای دولت در بحث تولید برق توسط انرژی های تجدید پذیر دیده 
شده است، بخشی از این تکالیف به تامین برق از طریق انرژی خورشیدی و بادی باز می گردد که 
متاسفانه تا به االن حدود ۸00 مگاوات تولید برق از طریق انرژی های تجدید پذیر داشتیم که بر 
اساس قانون باید حدود ۵ هزار مگاوات می بود.وی در ادامه اظهار کرد: بخشی از این عقب ماندگی 
به قوانین ما باز می گردد و بخشی مربوط به قیمت گذاری و بخشی مربوط به تاخیر در پرداخت 
مطالبات سرمایه گذاران و بخشی مرتبط با صادرات می باشد. ما باید مسیر صادرات را برای سرمایه 
گذاران این حوزه هموار کنیم و برای آنان امکان ارز آوری وجود داشته باشد تا بتوانند فعالیت خود 
را توسعه دهند.رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: باید از ظرفیت انرژی های تجدید پذیر 
در زمان غیرپیک برای صادرات و در زمان پیک در شــبکه سراسری استفاده کنیم، اگر این موارد 
مورد توجه قرار گیرد، رغبت برای سرمایه گذاری در این حوزه بیشتر خواهد شد. اعتقاد ما بر این 
اســت که باید فضای انحصار را بشکنیم؛ هم شرکت های خارجی و هم شرکت های داخلی توان 
رقابت داشته باشند و زمینه حضور آنان را با تکنولوژی جدید و منابع مالی فراهم کنیم تا بتوانیم 
از تمام ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد استفاده کنیم.حسنوند در پایان تاکید کرد: در کشور 
ما حدود 300 روز هوا آفتابی است و می توان از ظرفیت خورشید برای تولید انرژی استفاده کرد. 

به نوعی باید فرهنگ تولید و تامین برق را تغییر داد. 

توافق عراق و لبنان برای سواپ سوخت 
در برابر کاال

عراق توافقی را با لبنان امضا کرده اســت که به دولت این کشور درگیر 
بحران مالی امکان می دهد ساالنه یک میلیون تن نفت سیاه سنگین در 
برابر کاال و خدمات دریافت کرده و به کاهش کمبود شدید برق کمک 
کند.به گزارش ایسنا، لبنان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفته که 
ثبات این کشور را تهدید می کند. ذخایر خارجی این کشور ته کشیده و 
با کمبود رو به رشد سوخت، دارو و سایر کاالهای اساسی روبروست. اکثر 
مردم لبنان با قطعی روزانه برق به مدت چندین ســاعت متوالی مواجه 
هستند.ریموند قاجار، سرپرست وزارت انرژی لبنان پس از امضای این 
قرارداد در بازگشــت به بیروت اظهار کرد: این سوخت برای تولید برق 
استفاده خواهد شد و به مدت چهار ماه کافی خواهد بود. وی ارزش این 
سوخت را حدود 300 تا 400 میلیون دالر اعالم کرد.وزارت نفت عراق 
در بیانیه ای اعالم کرد نفت ســیاه سنگین مازاد در پاالیشگاههایش را 
به لبنــان عرضه خواهد کرد.لبنان که از اواخر ســال ۲0۱۹ در بحران 
اقتصادی غوطه ور شده است، برای تامین برق در بیشتر اوقات به سختی 
تالش می کند و با کمبود ســوخت در این کشــور به خاموشــی های 
برنامه ریزی شده روی آورده است.بسیاری از مردم لبنان از ژنراتورهای 
خصوصی استفاده می کنند که با دیزل کار می کنند اما این سوخت هم 

دچار کمبود شده است.

کاهش ۳۸۱ میلیون متر مکعبی حجم 
آب سدهای تهران

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقــه ای تهران، از کاهش 3۸۱ میلیون متر مکعبی حجم آب 
سدهای پنجگانه استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد.به گزارش ایســنا، محمد شهریاری با بیان این مطلب اظهار کرد: 
در حال حاضر حجم ذخیره آب در مخازن ســدهای پنجگانه استان 
تهران 704 میلیون مترمکعب اســت که این حجم در مقایسه با روز 
مشابه سال گذشــته که یک میلیارد و ۸۵ میلیون متر مکعب بوده، 

3۸۱ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می دهد.
وی همچنین با اشــاره به حجم آب ذخیره شــده فعلی ســدهای 
امیرکبیر، لتیــان، الر، طالقان و ماملو که به ترتیب ۱۶۵، ۵0، ۱۲0، 
۲73 و ۹۸ میلیون متر مکعب اســت، ادامه داد: متاسفانه این احجام 
نسبت به سال گذشته خصوصا در سدهای ماملو و طالقان با کاهش 

چشمگیری مواجه شده اند.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقه ای تهران همچنین با اشــاره به میزان بارندگی در استان 
تهران گفت: وضعیت بارندگی در حوضه آبریز سدهای استان تهران 
از ابتدای سال آبی تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 
متاســفانه کاهش 3۶ درصدی را نشان می دهد و این کاهش میزان 
بارندگی موجب شــده اســت که در فصل آبگیری نتوانیم آبگیری 
مناسبی در ســدهای استان تهران انجام دهیم.وی در پایان با تاکید 
بر وضعیت خشکســالی در کشور و به ویژه اســتان تهران گفت: از 
شهروندان درخواست می کنیم در مصرف آب صرفه جویی و مدیریت 
مصرف را مدنظر داشته باشــند تا بتوانیم تامین آب مطمئنی را در 
روزهای آتی فصل تابستان داشته باشیم و با مشکالت و چالش های 

جدی در تامین پایدار آب مواجه نشویم.

۹ پروژه مصنعت آب و برق با ۲۳۸۳ 
میلیارد تومان در ۱۳ استان افتتاح شد

۹ پروژه صنعت آب و برق در ۱3 اســتان کشــور با اعتبار ۲3۸۲ 
میلیارد تومان در هفته چهاردهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 
با حضور رئیس جمهور و وزیر نیــرو از طریق ویدئو کنفرانس به 
بهره برداری رســید، همچنین عملیات اجرایی فاضالب در شــهر 
بندرعباس نیز در همین مراســم آغاز شد.به گزارش اینا از وزارت 
نیرو، صبح ذوز شــنبه دوم مرداد ۹ پــروژه صنعت آب و برق در 
۱3 اســتان کشــور با دستور حجت االســالم والمسلمین حسن 
روحانــی رئیس جمهور و با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو افتتاح 
شــد.پروژه های تصفیه خانه آب و خط آبرسانی به شهرهای بابل و 
بابلسر، تصفیه خانه آب و خط آبرسانی به خلخال، تصفیه خانه های 
فاضالب کنارک اســتان سیستان و بلوچســتان و هوره در استان 
چهارمحال و بختیاری با اعتبار ۶۱4 میلیارد تومان پس از گزارش 
»شاهین پاکروح« معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشــور، با دستور رئیس جمهور روحانی به بهره برداری 
رسید.در استان فارس پروژه آبرسانی به حاجی آباد مرکز شهرستان 
زرین دشــت و اتمام عملیات اجرایی سد هایقر، پنجاه و هفتمین 
ســد بزرگ و ملی دولت تدبیر و امید با ســرمایه گذاری مجموعا 
3۸۵ میلیارد تومان پس از گزارش »حمیدرضا دهقانی« مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای فارس افتتاح شد، همچنین سه واحد نیروگاه 
مقیاس کوچک جمعاً به ظرفیت ۱۹.3 مگاوات اعتبار ۲4۲ میلیارد 
تومان پس از گزارش »غالمرضا نصیری« مدیرعامل شــرکت برق 
منطقه ای فارس به بهره برداری رسید.همچنین آبگیری سد خائیز 
با اعتبار ۱70 میلیارد تومان و افتتاح ســد ارغون با سرمایه گذاری 
۶0 میلیــارد تومان پس از ارائه گزارش توســط »علی محمدی« 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر افتتاح شد.طبق برنامه، ۱3 
نیروگاه خورشــیدی با مجموع ظرفیت ۲۹.۶ مگاوات در ۹ استان 
کشــور با اعتبار 4۱0.۶ میلیارد تومان پس از ارائه گزارش توسط 
»محمد ساتکین« معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا در شهر 
ری، با دســتور رئیس جمهوری افتتاح شد.این گزارش می افزاید، 
عملیات اجرایی طرح ارتقا و انتقال پساب فاضالب شهر بندرعباس 
در اســتان هرمزگان با اعتبار ۵00 میلیارد تومان و دستور حجت 

االسالم و المسلمین حسن روحانی آغاز شد.

وزیــر نیــرو گفــت: جلســات خوبی با 
نمایندگان و فرهیختگان اســتان برگزار و 
تصمیمات خوبی هم گرفته شد که حتی 
در شــرایط محدودیت آب که با مشارکت 
خود مسئوالن در استان و کشاورزان مسأله 
مدیریت شود به این معنا که بتوانیم آب را 
در میزانی که مقدور اســت در اختیار قرار 
دهیم تا آســیبی به کشــت پاییزه نزند و 
آب شــرب مردم در نیمسال دوم مدیریت 
شــود.به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان شب 
گذشــته در برنامه تلویزیونی با اشــاره به 
فرمایشــات مقام معظم رهبری، تاکید و 
توصیه ایشان را دســتور دانست و اظهار 
کرد: خالصه ترین و ساده ترین شکل بیان 
مقام معظم رهبری این بود که این موضوع 
را حق مردم دانســتند که از شرایط پیش 

آمده گله مند باشند.
وی  با تشــریح موضوعات تصمیم گیری 
شــده در استان خوزســتان، گفت: اولین 
اتفاق خوبی کــه رخ داد این بود که علی 
رغم همــه محدودیت های مالی که وجود 
دارد با تاکید شخص رییس جمهور دولت 
۵0 درصــد آنچه را که برای خوزســتان 
تصویب کردند، واریز کنند و در حال حاضر 
پول در حساب شــرکت های ذی نفع در 
استان خوزستان است و امیدواریم هر چه 

زودتر ۵0 درصد دوم هم واریز شود.
وزیر نیرو افزود: این شرایط یعنی در بخش 
آبرسانی و مشکالت روستایی قطعاً تا پایان 
ســال بخش عمده ای از مشکل این 70۲ 
روستا حل خواهد شد. اتفاق خوب دیگری 
که رخ داد این بود که کشــت پاییزه برای 
کشــاورزانی که حقآبه دارند و همچنین 
آب شرب در ریسک قرار نگیرد.اردکانیان 
گفت: تدارک تعدادی آب شیرین کن هم 
دیده شده اســت که کیفیت آب شرب با 
مشکل مواجه نشود و همچنین سازوکاری 
با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی گذاشته 
شــد که به صورت تفصیلی بررسی کنند 
افرادی که کشــت کردند و نیاز آبی دارند 
به چه ترتیبی مدیریت شــود تا آب آن ها 
تأمین شود.وی افزود: دو سال سیالبی، تاب 

آوری را برای مواجه شدن با یکسال شدید 
خشک فوق العاده کم کرد.وزیر نیرو گفت: 
بارش در ایران یک ســوم میانگین بارش 
جهانی اســت یعنی بارش جهانی به طور 
متوســط 7۵0 میلی متر و در ایران ۲۵0 
میلی متر بوده که آن هم در هر سال متغیر 
است، ما باید مصرف آب و الگوی کشت و 
شــیوه های آبیاری خود را باید متناسب با 

تغییرات اقلیم باشد.
اردکانیــان در خصــوص آخرین وضعیت 
منابع آب کشور و خوزستان و مضیقه های 
به وجود آمــده، اظهار کــرد: امروز پدیده 
تغییر اقلیم یک نظریه نیست بلکه واقعیت 
است و در دنیا به اندازه کافی دانشمندان 
نشــانه هایی دال بر اینکه شــرایط آب و 
هوایی و اقلیمی تغییر کرده است، دارند و 
کره زمین گرم تر شده است، شرایط حدی 
یعنی خشکســالی ها و ترسالی های شدید 
متعاقب هم در مناطقی از دنیا رخ می دهد.

وی اضافه کرد: در کشور و منطقه ما، تغییر 
اقلیم به میزان زیادی به این معناست که 
باید آماده مواجه شدن با شرایط حدی آب 
و هوایی باشیم.وزیر نیرو با اشاره به اینکه 
بارش در ایران یک ســوم میانگین بارش 
جهانی است خاطرنشان کرد: بارش جهانی 
به طور متوسط 7۵0 میلی متر بوده که در 
ایران ۲۵0 میلی متر اســت و باید این فکر 
را کنار بگذاریم که هر سال ۲۵0 میلی متر 
بارش را داشــته باشیم، چون ممکن است 
سال های خشکی داشــته باشیم که رقم 
از این میزان خیلی کمتر باشد کما اینکه 
امســال حدود ۵3 درصد نسبت به سال 
گذشــته کم بارش هســتیم و همچنین 
نســبت به متوســط دوره درازمدت بیش 
از 40 درصد پایین تر هســتیم.اردکانیان 
افزود: در 4 ســال گذشــته در سال اول و 
چهارم خشک ترین ســال ها در ۵0 سال 

اخیر کشــور بود و ســال های دوم و سوم 
جزو ترسال ترین سال ها در ۵0 سال اخیر 
بوده است و این شرایط به معنی این است 
که باید برنامه ریزی خودمان را برای مواجه 
شدن با شرایط آبی تغییر دهیم و همچنین 
ســازه ها را متناسب با این شرایط طراحی 
کرده و بسازیم. مصرف آب، الگوی کشت 
و روش های آبیاری باید متناســب با این 
شرایط باشــد.وی با اشاره وضعیت استان 
خوزســتان، تصریح کرد: در خوزســتان 
ورودی سدهای ما امسال در ابتدای سال 
نسبت به سال گذشــته ۱0 میلیارد متر 
مکعب کمتر بوده یعنی بارش ها در استان 
خوزستان 30 درصد کمتر از سال گذشته 
بوده و در اســتان های مجاوری که از آنجا 
آب به خوزســتان وارد می شود حدود 40 
درصد بارش در آن استان ها هم کمتر بوده 

است.
اردکانیــان با بیان اینکه امســال ســال 
خشــکی بوده است، گفت: ســازمان آب 
و برق خوزســتان قدمت زیــادی دارد و 
این ســازمان جزو غنی ترین شرکت ها از 
نظر بنیه کارشناســی، تجربیات انباشته و 
تجهیزات و امکاناتی است بنابراین تجربه 
بسیار باالیی در مواجهه با پدیده های حدی 
یعنی خشکسالی های مفرط و ترسالی های 
شــدید دارند.وی افزود: سازمان آب و برق 
خوزســتان مانند هر ســال و در ابتدای 
سال آبی یعنی مهر ۹۹ با همکاری جهاد 
کشاورزی، صنعت، محیط زیست، زیر چتر 
نمایندگی دولت، اســتانداری برنامه ریزی 
منابع و مصارف کردند که این آب موجود 
را با توجه به پیــش بینی ها چگونه عمل 
کنند که حقآبه حفظ شود و در اولویت اول 
آب شرب با مشکل مواجه نشود.وزیر نیرو 
ادامه داد: موضوع کشت برنج در استان های 
مختلف مطرح بوده و عمل هم می شــده 

است. در ســال ۱3۹4 به پیشنهاد وزارت 
جهاد کشاورزی جز در استان های شمالی 
کشور، این کشت ممنوع شده؛ البته به این 
معنا نبوده که کشت نمی شده بلکه کشت 
می شــده، ولی مجاز نبوده است.اردکانیان 
گفت: در ســال گذشــته برای اولین بار 
در قانــون بودجه ۱400 بــه این موضوع 
پرداخت شــد که در تبصره ۸ بندی آمده 
که کشــت برنج را با شرایطی مجاز کردند 
که البته به درســتی آن را به شرایط آبی 
هر استان موکول کردند و تصمیم گیری و 
تأیید این کار را بر عهده کارگروه سازگاری 

با کم آبی هر استان قرار دادند.
وی اضافــه کرد: کشــت برنج در ســال 
گذشــته در استان خوزستان انجام شده و 
در سال های قبل هم بوده است.وزیر نیرو 
تصریح کرد: اتفاقی که امسال در خوزستان 
رخ داده این بود وقتی که رهاســازی ها از 
سد کرخه و ســد دز برای پایین دست و 
رسیدن به تاالب هور و مصارف دیگر انجام 
می شــد؛ به آن میزان نمی رسید و یکی از 
دالیل آن هم برداشت هایی بود که در بین 
راه انجام می گرفت و مشــکالتی را ایجاد 
کرد؛ گاهی 70 متــر مکعب در ثانیه بود، 
ولی آب نمی رسید که به ۹0، ۱۱0، ۱30 
و االن به ۱۶0 متر مکعب در ثانیه از ســد 
کرخه و حدود ۱40 متر مکعب در ثانیه از 
سد دز رها می شود که آب به پایین دست 
هم رسیده اســت.وی با اشاره به اقدامات 
دولــت از هفته گذشــته یادآور شــد: در 
سفری که جمعه گذشته هیأتی از معاونان 
وزارتخانه ها به خوزستان داشتند منجر به 
تصویب نامه ای در هیأت وزیران شــد و با 
تأکید رئیس جمهور اعتبارات خوبی برای 
ســرعت دادن به طرح های آبی و پرداخت 
باقی مانده خســارت های مردم در سیالب 
گذشته و سرعت دادن به برخی سازه های 
آبی در نظر گرفته شد و همچنین هیأتی 
دیروز جمعــه به سرپرســتی معاون اول 
رئیس جمهور عازم خوزســتان شدند که 
از کرخه و هور بازدید شــده و شــرایط از 

نزدیک دیده شد.

وعده های وزیر نیرو برای حل 
مشکل خوزستان

فراخوان آگهـي مناقصه عموميفراخوان آگهـي مناقصه عمومي

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان
شناسه آگهی : 1168333

                   شرکت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :
موضوع: اجرای عملیات تکمیل کارهای باقیمانده ساختمان ومحوطه اداره گاز سمیرم 

وتکمیل کارهای ساختمانی باقیمانده ایستگاه تقلیل فشار گازTBSسمیرم

به شــماره فراخوان )2000091138000076 ( مورخ )1400/04/23( را از طریق سامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ســتاد ) به آدرس www.setadiran.ir  ( انجام خواهد شــد و الزم اســت 
مناقصــه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد 

فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53092098 مورخ1400/04/23 می باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درســامانه :  از ساعت14روزچهار شــنبه تاریخ 1400/04/23 

می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت : تا ســاعت 19:00روزچهار شنبه 

تاریخ  1400/05/06می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00روز شنبه تاریخ 1400/05/16 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 00: 10روزیکشنبه تاریخ 1400/05/17 می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1,038,000,000ریال می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه 5  ابنیه الزامی می باشد. 

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شــرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 

باال- روبروی مجتمع پارک-  امور قراردادها و تلفن )داخلی 2466( 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس : 41934-021  دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893
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گزیده خبر از سلطان شکر و سکه به سلطان سیمان رسیدیم!؟
تنها در ۱۰ روز که برق کارخانجات قطع شده، با فرض اینکه 
واسطه های ســیمان بتوانند تولیدات ۱۰ روز را در انبارهای 
خود دپو کنند امکان ایجاد حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان رانت 
در این بازار وجود دارد.به گزارش ایسنا، عوامل مختلفی دست 
به دست هم می دهد تا قیمت سیمان چندین برابر نرخ فروش 
درب کارخانه، به دست سازندگان مسکن برسد. بعضی وقت ها 
دو برابر می شود. برخی برهه ها هم مثل شرایط فعلی که برق 
کارخانجات قطع شــده تا پنج برابر افزایش پیدا می کند. در 
حال حاضر هر پاکت ســیمان ۷۰ تــا ۱۰۰ هزار تومان و در 
برخی مناطق دوردست تا ۱۲۰ هزار تومان به دست سازندگان 
می رسد. اما در شرایط معمولی قیمت سیمان در بازار تقریبا 
دو برابر قیمت کارخانه اســت. هر یــک از فعاالن این حوزه 
هم ســعی می کنند منافع بیشــتری را برای خود به دســت 
بیاورند.واســطه ها وجود مافیا در بازار سیمان را رد می کنند. 
اما تولیدکنندگان مدعی هســتند که از ۱۵ سال قبل ۳۰ نفر 
دالل که مصرف کننده و تولیدکننده را نابود کرده اند در این 
بازار حضور دارند. سازندگان هم وجود مافیا را تایید می کنند. 
فرشــید پورجاجتـ  دبیر کانون انبوه سازانـ  به ایسنا گفت: 
ظاهرا از سلطان شکر و سکه به سلطان سیمان رسیده ایم.البته 
توزیع کنندگان سیمان مدعی هستند کارخانجات از فروردین 
امسال می خواستند قیمت هر پاکت ســیمان را به ۵۰ هزار 
تومان برسانند که قطعی برق بهترین بهانه را به دستشان داد. 
صاحبان کارخانه اما می گویند درآمدهایشان کفاف هزینه ها 
را نمی دهــد. البته کارخانجات از یارانه هــای دولتی و انرژی 
ارزان قیمــت بهره می برند اما بعضا عنــوان می کنند که ۷۷ 
کارخانه سیمان در کشور به دلیل کمک به مسائل اجتماعی، 
چندین برابر ظرفیت خود نیرو جذب کرده اند که بخش عمده 
هزینه هــای این واحدهای تولیــدی را در بر می گیرد. از حق 
هم نگذریم ســیمان در ایران قیمت چندانی ندارد. هر کیلو 
ســیمان تقریبا هزار تومان قیمــت دارد که حدود یک دهم 
یک کیلو ماست اســت.پای صحبت یکی از توزیع کنندگان 
عمده مصالح ساختمانی می نشینیم که از دید خود حرف های 

منطقــی را مطرح می کند. او وجود دالل و مافیا را رد می کند 
و می گوید اگر سیمان به اندازه کافی عرضه شود قیمت ها به 
تعادل می رسد و هیچ وقت فضای داللی شکل نمی گیرد. این 
فروشنده مدعی است که تولیدکنندگان سیمان بعضا از قطعی 
برق و گاز، سوءاستفاده می کنند و نرخ ها را باال می برند. حتی 
اگر نگاه بدبینانه را کنــار بگذاریم و فکر کنیم هماهنگی در 
کمبود انرژی و کاهش عرضه وجود ندارد، صاحبان کارخانجات 
از قطع برق برای افزایش قیمت ها اســتفاده کرده و در واقع از 

آب گل آلود ماهی می گیرند.
در ســوی دیگر تولیدکنندگان می گویند عمده سود سیمان 
به جیب دالالن می رود. یکــی از راهکارهای تولیدکنندگان 

این است که سیمان در بورس عرضه شود تا بدون واسطه به 
دست مصرف کننده برسد. تاکنون حدود ۷۰ درصد شرکتهای 
ســیمانی وارد بورس شده اند و ۳۰ درصد مابقی نیز به تدریج 
در حال ورود هستند. اما طبیعی است که واسطه ها از بورسی 
شــدن سیمان خوشــحال نباشــند.رضا جمارانیانـ  رییس 
انجمن تولیدکنندگان صنعت سیمان ـ که چند شب قبل از 
انحصار بازار ســیمان در دســت ۳۰ واسطه سخن گفته بود، 
موافق عرضه سیمان در تاالر شیشه ای است. او می گوید: قبل 
از ورود ســیمان به بورس، دالالن این محصول را پاکتی ۲۲ 
هزار تومــان از درب کارخانه می خریدند و ۶۰ هزار تومان در 
بازار می فروختند، پس جای تعجب ندارد که نسبت به بورسی 

شدن ســیمان هجمه وارد کنند.در شرایط فعلی، سیمان به 
معادله ای چندمجهولی تبدیل شده است. پس از قطعی حدود 
یک هفته ای برق کارخانجات و رسیدن ظرفیت تولید به ۱۰ 
درصد، طبق موافقت شــرکت توانیر از روز ۳۱ تیر تا ســوم 
مردادماه صنایع سیمان می توانند به صورت ۲۴ ساعته بدون 
محدودیت برق و صنایع فوالدی از ساعت ۲۴ تا هشت صبح 
با ۵۰ درصد دیماند مصرفی و از هشــت صبح تا ۲۴ شــب با 
۱۰ درصد دیماند مجاز به فعالیت هســتند.با توجه به وصل 
شــدن کامل برق کارخانجات  سیمان برخی فعاالن صنعت 
ساختمان می گویند که حتی اگر ســیمان به وفور وارد بازار 
شــود بعید اســت نرخ آن به کمتر از ۵۰ هزار تومان در بازار 
برســد؛ همان هدفی که بعضی تولیدکنندگان از ماهها قبل 
دنبال می کردند.سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰ میلیون تن سیمان در 
کشور تولید شــد که ۱۵ میلیون تن صادر و ۵۵ میلیون تن 
به مصرف داخلی رسیده اســت. اگر امسال نیز همین حدود 
تولید شــده باشد ظرف ۱۰ روز که بازار سیمان از قطعی برق 
رنج می برد با فرض اینکه تولیــد ۱۰ روز کارخانجات از قبل 
توسط برخی واسطه ها دپو شــده باشد حدود یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تن ســیمان در انبارها وجــود دارد که با توجه به 
اختالف قیمت هر پاکت سیمان ۲۴ هزار تومانی درب کارخانه 
بــا نرخ باالی ۷۰ هزار تومانی این محصول در بازار آزاد رقمی 
معادل ۱۷۰۰ میلیارد تومان رانت می تواند فقط در ۱۰ روز به 
جیب واســطه ها برود. با این پول می توان حدود ۶۰۰۰ واحد 
اقدام ملی مســکن با نرخ هر متر مربع ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومــان مطابق آخرین هزینه های اعالم شــده احداث کرد.از 
البه الی صحبت های تولیدکنندگان و واسطه ها می شنویم که 
بغل گوش کارخانجات، دالالن بیتوته کرده اند و حتی کارهای 
بارگیری کامیون را انجام می دهند. اعدادی هم که در فرآیند 
واســطه گری بازار سیمان به دست می آید بزرگتر از آن است 
که برخی به راحتــی از آن عبور کنند. پس هرچقدر هم که 
بخواهیم با خوشبینی، وجود سلطان و مافیا در صنعت سیمان 

را انکار کنیم، دلمان به این انکار رضا نمی دهد که نمی دهد!

یک مقام مسئومطرح کرد؛
افزایش ۲۴۰ درصدی صادرات به هند

مدیرکل دفتر آســیا و اقیانوسیه سازمان توســعه تجارت اظهار داشت: هندی ها 
در ایــران به دنبال اجرای طرح فوالدی بودند که ایــن طرح ۷۰۰ میلیون دالر 
ســرمایه گذاری داشت؛ ولی از آنجا که آمریکایی ها سرمایه گذاری گسترده ای در 
هند انجام داده اند و روابط تجاری گسترده ای دارند، فشارهای زیادی وارد کردند 
که این ســرمایه گذاری ها را متوقف کنند.سیدرضا ســید آقازاده در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد روند تجاری ایران و هند اظهار کرد: هند یکی از 
کشورهایی است که در استراتژی توسعه روابط با همسایگان و کشورهای هدف 
قرار گرفته، جزو ۱۵ هدف صادراتی ما بوده و سهم قابل توجهی در تجارت خارجی 
ما دارد. وی افزود: در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ پنجمین بازار صادراتی ما هند 
بود و حدود ۳.۲ درصد از صادرات ما به این کشــور انجام شــده است. در مورد 
واردات نیز هند ششمین کشور تامین کننده بازار ایران بوده که ۲.۵ درصد از بازار 

ایران سهم داشته است.
ســیدآقازاده خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ و بعد از شیوع کرونا که منجر به بسته 
شدن راه ها و نیمه تعطیل شدن ادارات شد، این وضعیت تاثیر خود را بر تجارت 
ایران و هند گذاشــت و مراودات تجاری ما را کاهش داد ولی در ســه ماهه سال 
۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه سال ۹۹ که راه ها بسته بود مراودات به شدت افزایش 
پیدا کرده است. در این مدت زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات 

ما به هند ۲۴۰ درصد از نظر ارزشی افزایش پیدا کرده است.
وی با مکمل خواندن اقتصاد ایران و هند گفت: اقتصاد هند و ایران به نوعی مکمل 
هم هستند، بسیاری از کاالهایی که در دو کشور تولید می شود، می تواند بین آنها 
مبادله شــود و اثر چندانی هم روی تولید داخلی نداشــته باشد. از نظر موقعیت 
اســتراتژیک نیز هند یک شــریک تجاری راهبردی برای ما محسوب می شود و 
وزنــه قابل توجهی در تجارت خارجی ما هم از نظر صادرات و هم از نظر واردات 
اســت. وی اضافه کرد: موارد بسیار زیادی از سرمایه گذاری هندی ها در ایران نیز 
داشتیم اما شرایط تحریم ها و مشکالت بانکی باعث شدند که این سرمایه گذاری ها 
چندان به هدف خود نرسند و برای مدتی متوقف شدند. ولی این پتانسیل وجود 
دارد که با کاهش یا لغو تحریم ها میلیاردها دالر در صنایع مختلف به ویژه صنایع 
انرژی بر از هند سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم که می تواند منجر به افزایش 
تولید و صادرات ما شــود. به طور کلی دو طرف تمایل شدیدی به تجارت با هم 
دارند چراکه برای هر دو طرف ســودمند است. بنابراین می توانیم انتظار داشته 
باشــیم که با بهتر شدن شرایط، روابط تجاری بین ایران و هند توسعه بیشتری 
پیدا کند. ســابقه روابط تاریخی و نزدیکی فرهنگی بین دو کشور وجود دارد که 
پیوندها در همه زمینه های تجارت بین دو کشور را تقویت می کند.مدیرکل دفتر 
آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت در مورد موافقتنامه تجارت ترجیحی بین 
دو کشــور بیان کرد: مهم ترین موضوعی که در چارچوب سازمان توسعه تجارت 
در راستای افزایش و توسعه تجارت با هم روی آن کار می کنیم، موافقتنامه تعرفه 
ترجیحی است. بسیاری از کاالهایی که ما به هند صادر می کنیم ظرفیت بسیار 
خوبی در این کشور دارند، تقاضای خوبی وجود دارد و می توانیم توسعه مناسبی 
در افزایش صادرات به هند داشته باشیم. به طور کلی می توان گفت که ظرفیت 
صادرات بیش از ۲۵ میلیارد دالری به هند وجود دارد. وی با اشاره به آمار صادرات 
ایران به هند گفت: صادرات ما هند در ســال ۹۵ به مقدار ۲.۸ میلیارد دالر بود، 
این رقم در سال های ۹۰ تا ۹۴ به طور متوسط ساالنه ۲.۶ میلیارد دالر بوده است. 
میزان صادرات در سال ۹۶ به ۲.۷ میلیارد دالر رسید در سال ۹۷ با افزایش نسبی 
تحریم ها و مشکالت بانکی میزان صادرات ایران به هند به ۲ میلیارد دالر کاهش 
پیدا کرد. این رقم در سال ۹۸ به حدود ۱.۶ میلیارد دالر و در سال ۹۹ به میزان 
۱.۳ میلیــارد دالر کاهش پیدا کرد، واردات نیز روند کاهشــی دارد. به طور کلی 
مشکالت بانکی و تحریم ها باعث کاهش ظرفیت دو طرف شد. اما به نظر می رسد 
با بهتر شدن شرایط، پتانسیل بسیار خوبی وجود دارد که در اولین گام می توانیم 

تجارت دو جانبه را به دست کم ۶ میلیارد دالر برسانیم. 
ســید آقازاده در پاسخ به ســوالی پیرامون تاثیر تحریم ها بر تجارت ایران و هند 
توضیح داد: تحریم ها باعث شــده که سرمایه گذاری بیشتر کشورهایی که با آنها 
مراوده تجاری داریم کاهش پیدا کنــد. هندی ها در ایران به دنبال اجرای طرح 
فوالدی بودند که این طرح ۷۰۰ میلیون دالر ســرمایه گذاری داشت؛ ولی از آنجا 
که آمریکایی ها ســرمایه گذاری گسترده ای در هند انجام داده اند و روابط تجاری 
گسترده ای دارند، فشارهای زیادی وارد کردند که این سرمایه گذاری ها را متوقف 
کنند. به همین دالیل روابط تا حدی محدود و متوقف شده اما از آنجا که دولت 
هند تمایل به همکاری با ایران داشــته و ایران را یک شــریک استراتژیک برای 
خود می بیند، هرگز این تهدیدها و فشــارها باعث نشده که روابط ما قطع شود. 
در بدترین شــرایط هم میزان مبادالت دو کشور به ۴ میلیارد دالر می رسید.وی 
خاطرنشان ساخت: در مورد توافقنامه تجارت ترجیحی، ۵ دور مذاکره روی متن 
آن انجام شــده و االن متن توافقنامه بین دو طرف نهایی شــده اســت. در این 
مرحله لیســت های کاالیی باید پیشنهاد شود که ما کاالهایی را به طرف هندی 
پیشنهاد داده ایم که طبق آن برای کاالهای مختلف صادراتی حدود ۱.۵ میلیارد 
دالر تخصیص تعرفه بگیریم. اگر این بخش هم مورد توافق قرار بگیرد می توانیم 
برای تصویب و اقدام پیش برویم. فکر می کنیم این موافقت نامه تاثیر قابل توجهی 
در ســاماندهی و منظم کردن تجارت دو طرف داشته باشد و همچنین راه های 
مختلفی به روی کاالهای ایرانی باز کند. امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت استفاده 
کنیم.مدیرکل دفتر آســیا و اقیانوسیه سازمان توســعه تجارت در مورد تاثیرات 
شــیوع کرونای هندی گفت: شیوع کرونا هندی قطعاً روی همکاری ایران و هند 
تاثیر داشت. شیوع این بیماری باعث شد بسیاری از ادارات هندی به حالت نیمه 
تعطیل دربیایند. بسیاری از مسائلی که باید پیگیری می کردند را دیگر پیگیری 
نکردند و به طور کلی تاخیــری در روند تجاری به وجود آمد. این موضوع حتی 
روی روند امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی هم تاثیر گذاشت، قرار بر این بود 
که هند لیست کاالهای مد نظر خود را به ما ارائه دهد، به علت شیوع کرونا هندی 
نتوانســتند این کار را انجام دهند. امیدواریم هر چه زودتر بتوانند این بیماری را 
کنترل کنند تا ادارات دوباره فعال شده و کارها پیش بروند.وی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر احتمال ایجاد ارتباطات نزدیک بین پاکستان و طالبان و تأثیرات آن بر 
تجارت ایران و هند بیان کرد: به علت مشکالت و اختالفاتی که بین هندوستان 
و پاکستان وجود دارد، اگر احساس کنند که پاکستان باعث تقویت جبهه تندرو 

می شود، باعث نزدیکی بیشتر هندوستان با ما خواهد شد. 

دبیر کمیته اقدام ارزی خبر داد؛
منع تعقیب موقت صادرکنندگان 

معرفی شده به قوه قضائیه
دبیر کمیته اقــدام ارزی از تمدید مهلت ارائه مدارک و 
مستندات مربوط به احراز ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ 

تا نیمه مردادماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان توســعه 
تجــارت ایران، احســان قمری با اشــاره به تالش های 
صورت گرفته در جهت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات 
ارزی صادرکنندگان از طریق تشکیل کمیته اقدام ارزی 
و کمیتــه احراز ارز حاصل از صادرات ســال ۹۷ اظهار 
داشــت: صادرکنندگان ســال ۹۷ که به علل مختلف، 
تاکنون نتوانســته اند نسبت به ایفای تعهدات ارزی این 
ســال اقدام کنند، تا نیمه مرداد ماه سال جاری فرصت 
دارند تا مدارک و مستندات مربوط به احراز ارز حاصل از 
صادرات سال ۹۷ را ارائه کنند.وی افزود: صادرکنندگان 
می توانند صرفاً نســبت به ارائه درخواست و مستندات 
مربوط به درخواســت احراز ارز حاصــل از صادرات بر 
اساس مدارک موجود در تارنمای سازمان توسعه تجارت 
ایران به آدرس www.tpo.ir اقدام کرده تا پس از بررسی 
و احــراز ارز حاصل از صــادرات، فرآیند ایفای تعهدات 
ارزی آنان پیگیری شــود.دبیر کمیته اقدام ارزی تاکید 
کرد: ارسال مدارک و مستندات به معنای ایفای تعهدات 
ارزی نبــوده و نیازمند بررســی در کمیته بند ۲ ذیل 
بخش الف بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات 
اســت تا در این خصوص تصمیم گیری شود.قمری در 
پایان ضمن تشکر از مراجع قضائی، جهت منع تعقیب 
موقت صادرکنندگان معرفی شده به قوه قضائیه با هدف 
ایفای تعهدات ارزی و با توجه به مسئولیت تعیین شده 
جهت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از مجموعه 
فوق الذکر درخواســت کرد پیگیری الزم جهت تمدید 
منع تعقیب این دســته از صادرکنندگان تا نیمه مرداد 

ماه ۱۴۰۰ را مبذول دارد.

پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت رونق تولید در بهار

طی بهار امســال ، بیش از ۳۱ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال 
تسهیالت برای تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و 
متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی 
۶۰ درصد پرداخت شده است.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از وزارت صمت، بر اساس آمار ارائه شده از سوی 
معاونت طرح و برنامه وزارت صمت )دفتر مدیریت داده، 
آمار و فناوری اطالعات(، در ۳ ماهه اول امسال ، بیش از 
۳۱ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال تسهیالت برای تأمین مالی 
بنگاه های تولیدی کوچک و متوســط و طرح های نیمه 
تمام با پیشــرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد در راســتای 
اقتصاد مقاومتی و در قالــب پروژه رونق تولید پرداخت 
شده است. این میزان تســهیالت به ۹۱۷ بنگاه و طرح 
در ۳ ماهه اول ۱۴۰۰ پرداخت شده است.بر این اساس 
در ۳ ماهــه اول امســال ۲ هــزار و ۲۳ بنگاه تولیدی و 
طرح نیمه تمام با پیشــرفت فیزیکی بــاالی ۶۰ درصد 
برای دریافت تســهیالت ثبت نام کرده بودند.پراکندگی 
پرداخت این تسهیالت در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد 
بوده است.در این بازه زمانی همچنین ۸۲۱ فقره معرفی 
به بانک برای دریافــت بیش از ۷۶ هزار و ۱۵۵ میلیارد 

ریال تسهیالت انجام شده است.

ســخنگوی گمرک گفت: در فصل بهار 
بیش از یک میلیون و ۲۴هزار تن کاالی 
ایرانی به ارزش ۳۲۸میلیون و ۹۱۷هزار 
دالر به چهار کشــور روسیه، آذربایجان، 
ترکمنســتان و قزاقســتان صادر شــد. 
به گــزارش ایلنا، ســید روح اله لطیفی 
،ســخنگوی گمرک در جمــع مدیران و 
معاونین حوزه نظارت گمرکات  مازندران 
در نوشهر در خصوص صادرات کشورمان 
به چهار کشور حاشیه دریای خزر اظهار 
داشت: در ســه ماه نخست امسال بیش 
از ۳۰۰هــزار و ۹۴۱تــن کاال به ارزش 
۱۳۵میلیون و ۳۹۲هزار دالر به  کشــور 
روسیه، ۱۹۴هزار و ۸۰۰تن کاال به ارزش 
۸۶میلیون و ۳۹۵هزار دالر به آذربایجان، 
۳۹۹هزار تن کاال بــه ارزش ۶۹میلیون 
دالر به ترکمنستان و  ۱۲۹هزار تن کاال 
به ارزش ۳۸میلیون دالر به قزاقســتان 
صادر شد.وی در خصوص واردات از این 
کشــورها گفت: در ســه ماهه فصل بهار 
۵۷۹هزار تن کاال به ارزش ۳۵۳میلیون 
دالر از این چهار کشــور، کاال وارد شده 
است که سهم روســیه ۵۱۰هزار تن به 
ارزش ۳۲۱میلیــون و ۴۷۵هــزار دالر، 
قزاقســتان ۵۱هزار و ۲۷۲تن به ارزش 

۱۷میلیون و ۴۵۰هزار دالر،  ترکمنستان 
۱۲هــزار و ۱۵۰تن به ارزش ۹میلیون و 
۳۱۸هزار دالر و ســهم  آذربایجان چهار 
هزار و ۷۲۸تن بــه ارزش چهار میلیون 
و ۷۰۴هــزار دالر بوده است.ســخنگوی 
گمرک تاکید کرد: روســیه و کشورهای 
حاشــیه دریای مازندران ساالنه بیش از 
۵۰۰میلیارد دالر واردات از کشــورهای 
دیگر دارند که  صــادرات یک میلیارد و 
۳۱۹میلیون دالری ایــران به این چهار 
کشــور در ســال ۹۹ فقط۲.۶۳هــزارم 
وارادات به این کشــورها اســت بنابراین 
بــا وجــود افزایــش ۱۸ و  ۱۴درصدی  
صادرات به آذربایجان و  روســیه با ۵۱۰ 
و ۵۰۴میلیون دالر ،صادرات ۱۶۸میلیون 
دالری به قزاقستان و ۱۳۷میلیون دالری 
به ترکمنســتان، فاصله زیادی با میزان 
صادرات مطلوب به این کشــورها داریم 
و باید توجه ویــژه ای به این بازار بزرگ 
داشته باشیم.لطیفی در ادامه تاکید کرد: 
بهره گیری مناسب از ظرفیت های حمل 
و نقلی  و بندری، بســته بندی، مطالعه 
بازار، بازار رســانی و بازاریابــی و نهایتا 
تولیــد کاالهــای با کیفیــت و با ارزش 
افزوده باال به کشــورهای حاشیه دریای 

مازندران می توانــد به افزایش صادرات، 
ایجاد اشــتغال و رونــق اقتصادی منجر 
شــود که در این راه عالوه بر توجه ویژه 
سازمان های ذیمدخل در حوزه تولید و  
تجارت خارجی، آگاهی بخشــی عمومی 
برای فعــال کردن همــه ظرفیت های 
صادراتی به ویژه در جوانان تحصیلکرده 
به عنوان نیروی مولد، دارای اهمیت ویژه 

ای است.

ظرفیت بنــادر مازندران 13میلیون 
تن در سال است

در این نشست، علی یوسفی منش ناظر 
گمــرکات مازنــدران و مدیرکل گمرک 
نوشــهر اظهار داشــت : ســهم تجارت 
خارجی در گمرکات اســتان در ســال 
۹۹بیش از سه میلیون ۴۵۰هزار تن کاال  
به ارزش یــک میلیارد و ۹۸میلیون دالر 
بوده است که ســهم صادرات ۷۴۵هزار 
تن به ارزش ۱۸۱میلیون دالر و ســهم 
واردات دو میلیــون و ۷۰۷هزار تن کاال 
به ارزش ۹۱۷میلیون دالر بوده اســت.

وی افــزود : بنــادر اســتان در مجموع 
۱۳میلیــون تن ظرفیت تجــاری دارند 
که به ترتیــب  امیرآباد  ۷.۵میلیون تن، 

نوشهر ۴.۵میلیون تن و فریدونکنار یک 
میلیون تن کاال را در رویه های صادرات 
و واردات می توانند جابجا کنند.یوسفی 
منش گفــت: در فصل بهار امســال نیز 
۲۵۲هزار تن کاال بــه ارزش ۵۵میلیون 
دالر از گمــرکات اســتان به ۳۴کشــور 
صادر شــد و ۷۸۵هزار تن کاال به ارزش 
۳۲۳میلیون دالر  وارد شــده است.وی 
اســتان ســه گمرک دریایی  افزود:این 
در امیر آباد، فریدونکنار و نوشــهر و دو 
گمرک دیگر در ســاری و آمل دارد.ناظر 
در خصوص  مازندران  اســتان  گمرکات 
کاالهای صادراتی اســتان اظهار داشت:  
در سال ۹۹ لبنیات، سیمان، محصوالت 
کشــاورزی، مواد معدنی و پالســتیکی، 
کیوی  و... به ۳۷کشور صادر شده است 
که روسیه، عراق، قزاقستان، ترکمنستان 
و امــارات پنــج مقصــد اول کاالهــای  
بودند.وی  مازنــدران  گمرکات  صادراتی 
افــزود: ۲۲قلم کاال نیــز در این مدت از 
۲۸ کشور وارد شده است که جو، ذرت، 
روغن، دانه های روغنی، گندم و... عمده 
کاالهــای وارداتی بودند که از روســیه، 
امارات، ترکیه، آلمان، قزاقستان و...  وارد 

کشور شدند.

سخنگوی گمرک خبر داد:

صادرات 32۹ میلیون دالری ایران به کشورهای حاشیه خزر در بهار

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد
دولت جدید با رمزارزها چه می کند؟

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید موضع گیری روشن و معلوم کردن تکلیف رمزارزها از سوی دولت 
باید در دستور کار قرار گیرد.شهاب جوانمردی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بر خالف این رویکرد 
که گفته می شود دولت ایران نسبت به موضوع رمزارزها هیچ مداخله ای نکرده یا برای آنها سیاستی 
دقیق ندارد، اتفاقا بررسی آنچه در ماه های گذشته عملیاتی شده نشان دهنده عکس چنین موضوعی 
است و عملکرد بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت در این حوزه، به روشنی قابل تحلیل است.وی با 
اشاره به رویکرد بی طرفانه برخی کشورها نسبت به رمزارزها بیان کرد: تفاوت بسیار زیادی وجود دارد 
میان دولتی که به رمزارزها به عنوان یک بازار جانبی نگاه می کند و برای آن مانعی ایجاد نمی کند 
تا با دولت ماه که با محوریت بانک مرکزی تا جایی که توانسته علیه رمزارزها و مبادله آنها مداخله 
کرده و محدودیت ایجاد کرده است.عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت آینده باید تکلیف 
خود را با این سیاست ها روشن کند، تشریح کرد: وقتی ما از محدودیت های جدی صحبت می کنیم 
یعنی تاکنون دولت ایران نســبت به رمزارز یا به طور کلی دارایی های مجازی بی طرف نبوده است، 
از این رو اگر دولت آینده بخواهد بدون هیچ عکس العملی صرفا سیاست های گذشته را دنبال کند، 
این امر به معنای ادامه محدودیت ها و تایید سیاست های سابق است.به گفته جوانمردی، با توجه به 
اینکه اقتصاد ایران شرایط خاصی دارد و از تحریم ها گرفته تا محدودیت های ارزی با اما و اگر مواجه 
است، داشتن یک سیاست درست و متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور در حوزه رمزارزها بسیار 
مهم خواهد بود.وی خاطرنشــان کرد: خوشبختانه در ماه های گذشته یک گروه کارشناس و بسیار 
مسلط به مســائل این حوزه، مطالعات خود در این بخش را در قالب یک بسته پیشنهادی طراحی 
کرده اند که به زودی نهایی خواهد شد. پیشنهاد من به دولت آینده این است که به دور از حواشی، 
با استفاده از این نظرات کارشناسی و فنی، طوری تصمیم بگیرد که کشور از محل رمزارزها کمترین 
آســیب و بیشترین بهره را ببرد.به گزارش ایسنا، در ماه های گذشته بسیاری از فعاالن اقتصادی از 
لزوم طراحی شیوه نامه هایی برای حمایت از سرمایه گذاران عرصه رمزارزها سخن گفته اند، موضوعی 
که هنوز دســتگاه های متولی دولتی به آن واکنشی جدی نشان نداده اند.در ایران در کنار ماینرهای 
مجاز، عمال سایر فعالیت در حوزه رمزارز به رسمیت شناخته نشده و این موضوع تردیدهایی را برای 

سرمایه گذاران این بخش به وجود آورده است.

بر اساس آمار وزارت صمت اعالم شد؛
رشد ۳۱.۸درصدی صدور جواز تاسیس 

صنعتی در بهار۱۴۰۰
بررســی آماری منتشــره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور ۱۰ هزار 
و ۷۱۴ فقره جواز تاســیس صنعتی در ســه ماهه نخست امسال است. آماری که 
حکایت از رشــد ۳۱.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد.به گزارش 
ایرنا، پیش بینی می شــود برای مجوزهای یادشــده در مجموع ۲۷۱ هزار و ۲۳۱ 
میلیون تومان سرمایه گذاری انجام شده باشد که حاکی از رشد ۱۶۲ درصدی در 
هم سنجی با پارسال دارد.همچنین مجوزهای یادشده منجر به اشتغال زایی برای 
۲۸۸ هزار و ۹۶ نفر می شود که در مقایسه با سه ماهه نخست پارسال رشد ۵۲.۴ 
درصدی را نشان می دهد.بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه 
پروانه های بهره برداری صنعتی نیز رشــد ۲۵.۳ درصدی ایــن پروانه ها را در بهار 
۱۴۰۰ با هزار و ۵۷۲ فقره نشــان می دهد.برای این پروانه های صنعتی ایجادی و 
توسعه ای نیز ۴۶ هزار و ۵۲۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که اشتغال 

۳۹ هزار و ۵۶۶ نفری را به دنبال خواهد داشت.

رشد 8.3 درصدی صدور پروانه های اکتشاف معدنی
بر پایه این گزارش، در بهار امسال ۲۲۱ پروانه اکتشاف معدنی در کشور صادر شده 
اســت، آماری که حکایت از رشد ۸.۳ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
دارد.در این مدت ۱۰۷ گواهی کشــف و ۱۲۱ پروانه بهره برداری معدنی صادر شد 
که در هم سنجی با سال گذشته به ترتیب رشد ۳.۹ درصدی و افت ۵.۵ درصدی 
را نشــان می دهد.در سه ماهه نخست امسال جمع اشتغال پروانه های بهره برداری 
معادن هزار و ۸۵ نفر بود که در مقایســه با سه ماهه پارسال افت ۳.۸ درصدی را 
نشان می دهد. همچنین هزینه عملیات اکتشاف با رشد ۵۶.۷ درصدی در مقایسه 

با بهار ۹۹ به ۳۳.۳ میلیارد تومان رسید.
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یک خبر تازه از بورسگزیده خبر

یک ابزار جدید در راه است
اساســنامه صندوق ســرمایه  گذاری امالک و مستغالت در 
سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین شده، که با تدوین مقررات 
مرتبط بــه این صندوق ها ابزار جدیدی در حوزه ســرمایه 
گذاری ملک فراهم شده است.به گزارش ایسنا، موضوع اصلی 
فعالیت صندوق ســرمایه گذاری امالک و مستغالت جمع  
آوری وجــوه از عموم، خرید و فروش دارایی های غیرمنقول، 
اجاره  گیری و اجاره  دهی دارایی  های غیرمنقول اســت. در 
این صندوق  ها عمده پرتفوی صندوق، متمرکز بر ســرمایه  
گــذاری در دارایی  های غیرمنقول اســت.مدیر صندوق نیز 
موظف اســت جهت بهره برداری از امالک و مستغالت تحت 
تملک صندوق، نسبت به معرفی شخص یا اشخاص حقوقی 
ذی  صالح تحت عنوان مدیر بهره بــرداری اقدام کند.البته 
دارایی  های غیرمنقولی که صندوق تملک می  کند، باید در 
ایران و گواهی پایان کار معتبر و ســند رسمی داشته باشد. 
این امالک و مســتغالت می  توانــد در قالب یکی از کاربری 
 های مســکونی، تجاری اداری، صنعتی و ورزشــی باشند.به 
گفته رضا نوحی حفظ آباد، رئیــس اداره امور صندوق های 
سرمایه گذاری سازمان بورس و به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
بازار سرمایه، در این صندوق ها درآمدهای حاصل شده طی 
سال قابل تقسیم است و بر اساس مقررات، حداقل ۹۰ درصد 
از درآمدهای دریافتی حاصل از اجاره دارایی های غیرمنقول 
و نیز سود دریافتی ناشی از ســرمایه گذاری در اوراق بهادار 
تحت تملک صندوق پس از کســر هزینه های صندوق بین 
سرمایه گذاران تقسیم می شــود. دوره های تقسیم می تواند 

ماهانه، فصلی یا به صورت ساالنه درنظر گرفته شود.

صندوق چگونه شکل می گیرد؟
بر اســاس این گزارش، صندوق مذکــور دارای دو نوع واحد 
سرمایه گذاری ممتاز و عادی است. به منظور تاسیس صندوق، 
حداقل سه شخص به عنوان موسسین که یکی از آنها مدیر 
پیشنهادی صندوق است، باید ۱۰۰ درصد مبلغ اسمی تمام 
واحدهای ســرمایه گذاری ممتاز صندوق را نقداً به حساب 
بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز کند.این صندوق ها با 
تامین مبلغ واحدهای ممتاز توسط موسسین تاسیس شده 

و در مرحله پذیره نویســی اقدام به تامین حداقل ســرمایه 
الزم جهت شروع فعالیت صندوق می کنند. حداقل سرمایه 
صندوق  هزار میلیارد ریال اســت که از مبلغ مذکور حداقل 
۱۰۰ میلیارد ریال در قالب واحدهای ممتاز بوده و باقی آنها 
واحدهای عادی خواهد بود.دارنده واحدهای سرمایه گذاری 
ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. 
ارکان این صندوق شــامل مدیر صندوق، متولی و حسابرس 
اســت. بنابراین انجام عملیات مربوط به بازارگردانی و تعهد 
پذیره  نویســی در خارج از ســاختار ارکان و در قالب انعقاد 
قرارداد صندوق با اشخاص حقوقی واجد شرایط صورت می 
 گیرد.اگر مســتغالت تملک  شده توسط صندوق مشتمل بر 
بیش از یک نوع کاربری باشــند، مدیر بهره برداری صندوق 
بایــد برای بهره برداری از هر کدام از مســتغالت صندوق با 

کاربری معین، پیمانکار دارای تخصص بهره برداری در همان 
نوع کاربری را معرفی کند. پرداخت مبالغ الزم به پیمانکاران 

به عهده مدیر بهره برداری است.

ویژگی های صندوق
اساســنامه مربوط به این نوع از صندوق های سرمایه گذاری 
طوری تدوین شــده است که صندوق به استثنای شش ماه 
اول شــروع فعالیت صندوق و ۶ مــاه مانده به اتمام فعالیت 
صندوق، ملزم به رعایت نصاب ســرمایه گذاری حداقل ۶۰ 
درصد از دارایی های صندوق در دارایی های موضوع فعالیت 
اصلــی صندوق، حداکثر ۳۵ درصــد از دارایی های صندوق 
در ســرمایه گذاری در اوراق بهــادار مرتبط بــا دارایی های 
مذکور )مانند اوراق مشــارکت، اســتصناع، رهنی و اجاره و 

واحدهای صندوق هــای زمین و ســاختمان در پروژه های 
ساختمانی( و حداکثر پنج درصد از کل دارایی های صندوق 
به سرمایه گذاری در سهام شرکت های ساختمانی است.مدیر 
صندوق می تواند ماندۀ وجوه را در ســپردۀ بانکی و گواهی 
سپردۀ بانکی یا صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار 
با درآمد ثابت ســرمایه گذاری کند. صندوق سرمایه گذاری 
امالک و مستغالت نمی تواند در زمین های بدون بنا یا دارای 
بنا با مستحدثات غیرمتناسب با مساحت زمین سرمایه گذاری 
کند. ارزش گذاری دارایی ها توسط هیأت کارشناسی متشکل 
از حداقل ســه کارشناس رسمی که باید با درخواست مدیر 
و انتخاب کانون یا مرکز مربوطه باشــد، انجام شود. با توجه 
به اینکه ماهیت این صندوق، ســرمایه گذاری در دارایی های 
غیرمنقول و با ســرمایه ثابت است، اشخاص حقوقی دارای 
مجوز ســبدگردانی معتبر یا ناشران بورسی یا فرابورسی در 
صنعت انبوه سازی، امالک و مستغالت مجاز به ارائه تصدی 
سمت مدیریت صندوق بوده و پس از ابالغ مقررات مربوطه 
می توانند نسبت به تاسیس صندوق فوق اقدام کنند. امکان 

افزایش سرمایه در این صندوق ها نیز وجود دارد.

تفاوت صندوق امالک با فروش متری مسکن در بورس
 با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن به ویژه در سال های 
اخیر به منظور حفظ قــدرت خرید خانوارها و نیاز به ایجاد 
امکان خرید تدریجی یک مسکن کامل، دو راهکار اصلی در 
بورس تعبیه شده است تا  سیاست گذاران  بتوانند به شکل 
متری و با ســرمایه اندک در مســکن سرمایه گذاری کنند. 
اولین راهکار که مقدمــات آن تا حدود زیادی فراهم بوده و 
در مرحله نهایی شــدن است، اوراق سلف استاندارد مسکن 
است که این مسیر در کنار ایجاد امکان تامین مالی سازنده 
از سرمایه های خرد، همزمان امکان خرید متری واحدهای 
ساختمانی را بیش از ساخت برای سرمایه گذاران فراهم می 
کند.دومین راهکار نیز  صندوق های سرمایه گذاری امالک و 
مستغالت است که از طریق آن امکان خرید متری ساختمان 
های آماده و در حال بهره برداری مسکونی، اداری و تجاری 

فراهم می شود.

تامین مالی از بازار سرمایه ۲۴درصد 
کاهش یافت

تامین مالی از بازار ســرمایه در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با 
کاهش ۲۳.۸ درصدی همراه بوده اســت؛ در عین حال تامین مالی از بازار 
بدهی افزایش یافته اســت.به گزارش خبرنگار مهر، تأمین مالی از بورس در 
فصل بهار جاری باز هم درجا زد. آنگونه که آمار رسمی می گویند رشد تأمین 
مالی از بازار سرمایه در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۳.۸ 
درصد کاهش داشــته است؛ در بهار امسال تأمین مالی از بخش سرمایه ای 
۵۲ هزار میلیارد تومان و از بازار بدهی ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

به این ترتیــب، مجموع تأمین مالی بخش های مختلــف اقتصادی از بازار 
سرمایه )سرمایه ای و بدهی(، در فصل بهار ۱۴۰۰ به ۷۹ هزار میلیارد تومان 
رسیده که نسبت به تأمین مالی ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی بهار ۱۳۹۹ بالغ 
بر ۲۳.۸ درصد کاهش را به ثبت رسانده است.نکته قابل توجه این است که 
اگرچه تأمین مالی در مجموع از طریق بازار سرمایه کاهش داشته اما دولت 
در ماه های پایانی کار خود، تأمین مالی از بازار بدهی را ســرعت بخشــیده 
اســت؛ به نحوی که تأمین مالی از بازار بدهــی در فصل بهار ۱۴۰۰ حدود 
۸ هزار میلیارد تومان نســبت به بهار ســال ۹۹ افزایش داشته است.عوامل 
اصلی تشــکیل دهنده تأمین مالی طی ســه ماهه نخست ۱۴۰۰ را انتشار 
اوراق با ســهم ۳۴ درصدی، افزایش سرمایه با سهم ۶۴- درصدی و عرضه 
اولیه با ســهم ۲ درصدی تشکیل می دهند؛ ضمن اینکه دو عامل مهم افت 
منابع سرمایه ای طی سه ماهه ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل، افت عرضه اولیه از ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۱.۳ هزار میلیارد 
تومان و افت افزایش ســرمایه شــرکت ها از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۵۱ 
هزار میلیارد تومان بوده اســت که به ترتیب ۸۸ درصد و ۴۳ درصد کاهش 
را نشــان می دهد.بر این اساس ۵۰.۸ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از 
محل مجوزهای ارائه شده به میزان ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان و نیز ۳۳ هزار 
میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی صورت گرفته است.در این میان 
۲۲.۷ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی شــامل ۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد 
خزانه اسالمی و ۲.۷ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام منتشر شده است؛ 
ضمن اینکه ۴.۱ هزار میلیارد تومان اوراق توسط شرکت ها انتشار یافته است.

آمار منتشــر شــده حکایت از آن دارد که در خردادماه امســال ۱۵.۴ هزار 
میلیارد تومان اوراق منتشر شــده است که سهم اوراق دولتی ۸۲.۵ درصد 
و اوراق شــرکتی ۱۳.۶ درصد بوده اســت. نکته حائز اهمیت آن است که 
انتشــار اوراق شــرکتی در فصل اول ۱۴۰۰ به فصل مشابه سال قبل ۲.۹ 

برابر شده است.

دولت بانک مرکزی را جیب خود نداند
عضو شــورای پول و اعتبار گفت: در حال حاضر شــورای پــول و اعتبار از 
بدنه دولت تشکیل شده و به نفع شرکت های دولتی کار می کند.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غالمرضا مصباحی مقدم گفت: تشکیل 
هیئت عالی مدیریت و شورای نظارت، دو تغییر ساختار در بانک مرکزی بر 
اســاس طرح اخیر مجلس است.وی ادامه داد: در طرح اخیر مجلس که در 
راســتای تغییر ساختار بانک مرکزی اســت، شورای پول و اعتبار به هیئت 
عالی مدیریت بانک مرکزی تبدیل می شود و ترکیبی متفاوتی خواهد داشت.

مصباحی مقدم گفت: استقراض خودروسازها از بانک ها به دلیل حضور وزیر 
صمت در شورای پول و اعتبار است و با تغییرات ذکر شده، این شورا مستقل 
از دولت عمل می کند.وی در خصوص تغییر دیگری که در ســاختار بانک 
مرکــزی رخ خواهد داد گفت: تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، یکی 
دیگر از این تغییر ساختارها به شمار می رود، زیرا در حال حاضر نظارت بانک 
مرکزی، مدیریت کوچکی اســت و قرار است شــورای نظارت شکل بگیرد.

مصباحی مقدم افزود: با تشــکیل این نهاد، تغییرات دیگر هم اعمال خواهد 
شد.

باید بانک مرکزی را از دولت مستقل کرد
مصباحی مقدم در خصوص اســتقالل بانک مرکزی گفت: اســتقالل بانک 
مرکزی به این معناســت که بانک مرکزی مجری سیاست های پولی باشد 
بدون اینکه دولت به منابع بانک مرکزی اتکاء کند.وی ادامه داد: منابع بانک 
مرکزی جیب ملت بوده و پول نشــانه قدرت خرید است.این نماینده اسبق 
مجلس گفت: کســی که بانک مرکــزی را مدیریت می کند نباید به راحتی 
توســط رئیس جمهور عزل و نصب شود و همچنین اعضای شورای پول و 
اعتبار را نباید رئیس جمهور تعیین کند.مصباحی مقدم با اشــاره به اینکه 
بانــک مرکزی بایــد دو کار عمده را انجام دهد گفت: نخســت اینکه بانک 
مرکــزی نباید به دولت قرض بدهد، زیــرا قرضی که دولت از بانک مرکزی 
می کند هرگز پس داده نمی شود همچنین بانک مرکزی نباید قرض ریالی به 
دولت بدهد و ارز از دولت بخرد.مصباحی مقدم افزود: دولت باید ارز خود را 
در بازار آزاد بفروشد و بانک مرکزی فقط قیمت ارز را مدیریت کند.وی گفت: 
بین دو عامل ذکر شــده تفاوت زیادی وجود دارد و بانک مرکزی فقط باید 
عرضه و تقاضا را مدیریت کند.مصباحی مقدم افزود: دولت نباید بانک مرکزی 

را جیب خودش تلقی کند و بانک مرکزی باید مستقل از دولت عمل کند.
این نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه منشأ بسیاری از 
مشکالت، استقالل نداشتن بانک مرکزی است گفت: رشد نقدینگی به دلیل 
همیــن قرض دادن بانک مرکزی به دولت اســت و بانک مرکزی نباید پول 
بدون پشــتوانه منتشر کند و این دومین اقدامی است که باید بانک مرکزی 
انجام دهد.وی اضافه کرد: استقالل بانک مرکزی به معنای حفظ قدرت خرید 

پول است که باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود.

در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها رقم خورد؛
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک 

بانک آینده با شرکت فوالد آتیه خاورمیانه
تفاهم نامه همکاری مشترک بین بانک آینده و شرکت فوالد آتیه خاورمیانه 
با حضور اعضای هیات عامل و مدیران بانک و اعضای هیات مدیره و مدیران 
شرکت، توسط نادرخواجه حقوردی معاون امور شعب و بازاریابی بانک آینده 
و عزیز قنواتی مدیرعامل شــرکت فوالد آتیه خاورمیانه به امضاء رسید.این 
تفاهم نامه با هدف ارتقای سطح همکاری مشترک و حمایت و پشتیبانی از 
تولید داخلی و کمک به اشتغال زایی و تسهیل ارتباط میان طرفین در حوزه 
ارائه خدمات بانکی و مالی بانک آینده به شرکت فوالد آتیه خاورمیانه ، منعقد 
شد.مشارکت های مالی، ارائه تسهیالت ویژه در قالب طرح آینده داران، عرضه 
ســبدهای متنوع تسهیالت و خدمات نوین بانکداری الکترونیکی به تمامی 
 اعضا و کارکنان شرکت از دیگر موضوعات مطرح شده در این تفاهم نامه است.

هم چنین، ارائه انواع خدمات بانکی در حوزه های مختلف از جمله: اعتباری، 
ارزی، بانکداری الکترونیکی و شرکتی در این تفاهم نامه پیش بینی شده است.

خزانه دار کل کشور خبر داد
راه اندازی سامانه سفته و برات 

الکترونیکی
خزانه دار کل کشور با اعالم خبر طراحی و پیاده سازی سامانه سفته 
و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک، از تهیه 
ضوابط اجرائی مورد نیاز این طــرح و ابالغ آن به بانک های عامل در 
آینده نزدیک خبر داد. به گزارش ایسنا، سید رحمت اله اکرمی اظهار 
کرد: طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای 
قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت الکترونیک و 
مدیریت خدمات کشوری، در راستای سیاست های جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر پیاده سازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی 
به مردم، صورت گرفته اســت. وی با اشــاره به نقش خزانه داری کل 
کشور در سیاست گذاری مدیریت اوراق مذکور گفت: در همین راستا، 
خزانه داری کل کشــور، طراحی و پیاده ســازی سامانه سفته و برات 
الکترونیکی را در چارچــوب پروژه خزانه داری الکترونیک با همکاری 
دستگاه های ذیربط و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد. طبق 
اعالم وزارت اقتصاد، اکرمی ضمن قدردانی از تعامالت ارزشمند مرکز 
آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی افزود: ضوابط 
اجرائی مربوطه توســط خزانه دار کل کشور تهیه شده و به زودی به 
بانکهای عامل ابالغ خواهد شــد. او در ادامه، »ارائه خدمات ســریع و 
دقیق به مــردم و قطع زنجیره های واســطه در ارائه اوراق مذکور«،  
»جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفاده های احتمالی 
از اوراق ذکر شده« و »اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی و بانک های عامل« را از جمله مزایای 
ســفته و برات الکترونیکی عنوان کرد. خزانه دار کل کشور همچنین 
»امکان رصد و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور  
اقتصــادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشــویی و 
ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله« را از دیگر 
مزیت های سفته و برات الکترونیکی برشمرد.  اکرمی با اشاره به هزینه 
تولید حدود ۲۶۲ تومانی چاپ یک برگ ســفته، کاهش سایر هزینه 
ها مانند دســتمزد نیروی انسانی و حق عاملیت توزیع و صرفه جویی 
و کاهش برخی هزینه های دیگر را از جمله مزایای اســتفاده از سفته 
و برات الکترونیکی عنوان کرد و در ادامه یادآور شــد: در حال حاضر 
اوراق مذکور به ســه تا چهار برابر مبلغ دریافتی بابت مالیات، توسط 
باجه ها به فروش می رســد. خزانه داری کل کشور در بخش دیگری 
از سخنان خود در تشــریح رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
خصوص الکترونیکی نمودن ســایر اوراق بهادار نیز گفت: با توجه به 
اینکه خزانه داری کل کشــور مرجع تشخیص اوراق بهادار محسوب 
می شود، این خزانه داری پیگیری های الزم برای الکترونیکی نمودن 
اوراق مذکور را از دســتگاه های مربوطه انجام می دهد. وی افزود: از 
جمله اقدامات انجام گرفته در این خصوص، پیگیری الکترونیکی شدن 
اوراقی چون »بارنامه« اســت که توسط راهداری در حال نهایی شدن 
اســت. اکرمی در ادامه، اوراق گمرکی که توسط گمرک الکترونیکی 
شده و اوراق تمبر دادگستری که توسط قوه قضاییه الکترونیکی شده 
است را از جمله سایر اوراق بهاداری نام برد که در فرایند الکترونیکی 
شدن اوراق بهادار وارد این چرخه شده اند. گفتنی است، اولین بار در 
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی به فته طلب ) سفته 
( و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه 
انواع اوراق توســط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در دسترس 
عموم مردم قرار گرفته اســت.بنا بر ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی 
کشور و ماده ۵۰ قانون مالیات های مستقیم در حال حاضر انواع سفته 
و برات به سفارش اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت خزانه 
داری کل کشور از طریق چاپخانه دولتی ایران روی کاغذ واترمارک با 
آرم رســمی جمهوری اسالمی ایران چاپ و از طریق بانک ملی ایران 

توزیع و در دسترس آحاد جامعه قرار می گیرد. 

یک اقتصاددان با اشاره به پرداخت ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی در سال ۹۹ گفت صفر بودن رشد اقتصادی 
کشور در این سال نشان می دهد این تسهیالت وارد بخش 
تولید نشــده که عملکرد و سیاستگذاری های غلط دولت 
عامل این مشکل بوده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
صمصامی تســهیالت دهی سیستم بانکی را از دالیِل رشد 
نقدینگی عنوان کرد و افزود: سال گذشته بر اساس گزارش 
بانک مرکزی ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان تســهیالت بانکی 
داده شده است که تقریبا ســه برابر بودجه عمومی دولت 
اســت.به گفته این اقتصاددان توقع می رفت این تسهیالت 
در بخش های مختلف اقتصاد کشور بنشیند و موجب رشد 
و توسعه شــود ولی با نگاهی به آمارِ مرکز آمار ایران رشد 
اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن نفت، صفر درصد بوده 
اســت که با احتســاب نفت، این میزان تنها ۷دهم درصد 
می باشد.صمصامی با طرح سوالی در خصوص چرایی اصابت 
نکردِن نقدینگی به اهداِف تولیدی گفت: یکی از مشکالت 
اصلی عملکرد و سیاســت گذاری های دولت است؛ در این 
راستا دولتی که اصول اقتصاد را می داند، به گونه ای حرکت 
می کند که انتظارات تورمی را کاهش دهد اما در سال های 
اخیــر، دولت چنان عمل کرده اســت که موجب تحریِک 

انتظاراِت تورمی اقتصاد شده است.وی با ذکر مثالی ادامه داد: 
یکی از موارِد مهم در این راســتا سیاست گذاری های ارزی 
اســت؛ در این راستا در سال ۹۷ نرخ ارز به ۵ هزار تومان و 
امروز تا ۴ برابر فزونی گرفته است.بنابر تحلیل این کارشناس 
پولی و بانکی، با افزایش نرخ ارز، هزینه های تولید افزوده شده 
و موجی از افزایش قیمت به شــکل تورم در اقتصاد تظاهر 
می کند.امروز همه مردم طعم تورم را چشیده اند و قیمت ها 
را ماه به ماه در حال افزایش می بینند. در این میان نرخ ارز 
افزایش یافته و دستمزد نیروها نیز تعدیل می شود ولی باز هم 
تولید کننده نرخ محصول را باال برده تا هزینه کرد برای او 
معقول باشد.صمصامی در این راستا قیمت گذاری نامناسب 
ارز را از اشتباهات دولت خواند و تصریح کرد: دولت ارز را به 
بازار سپرد و در نهایت موجی از تورم پدیدار شد که اغنیا را 
غنی تر و فقرا را فقیر تر کرد.سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و 
دارایی نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران را در محدوده ۴۲۰۰ 
تــا ۴۳۰۰ تومان تخمین زد و افزود: این نرخ به درســتی 
مدیریت نشــد.صمصامی یادآوری کرد که همان زمان این 
نرخ را تایید و تاکید کرده است که دولت این سیاست را به 
خوبی اجرایی نمی کند و یکی از دالیِل آن منافعی بود که در 

عدِم اجرا نصیِب عده ای می کرد.

 چرا ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
وارد بخش تولید نشد؟

 روزهای خوب ارزهای دیجیتالی
در راهند؟

صعــود بیتکوین به کانال ۳۴ هــزار دالری باعث افزایش 
امیدها به آغاز رالی جدید شــده اســت.به گزارش ایسنا 
به نقل از سی ان بی ســی، مخالفت برخی از سیاستمداران 
آمریکایی با بیتکوین ادامه دارد و سناتور جمهوری خواه- 
چاک گرســلی- با اشاره به استفاده گسترده بیتکوین در 
امور مجرمانه گفته است هر سال حدودا ۷۶ میلیارد دالر 
تراکنش غیرقانونی با استفاده از بیتکوین صورت می گیرد و 
نیمی از تراکنش های مربوط به این ارز برای انجام کارهای 
غیر قانونی است. به گفته گرسلی، امکان ناشناس ماندن 
معامله گران، ارزهای دیجیتالی را خطرناک ساخته است.  
صرافــی باینانس که فعالیت آن تحت تاثیر اتخاذ رویکرد 
سختگیرانه برخی کشورها قرار گرفته است، تصمیم دارد 
برای پرهیز از وقوع اتفاق مشابه و از دست رفتن بازار آمریکا، 
ســهام صرافی باینانس در آمریکا را در بورس این کشور 
عرضه کند..صحبت های اخیر جک دورسی- مدیر عامل 
توییتر- و ایالن ماســک- مدیرعامل تسال- در خصوص 
ارزهای دیجیتالی باعث ورود موج تازه ای از تقاضا به بازار 
شــده است. ایالن ماســک گفته احتمال پذیرش مجدد 
بیتکوین به عنوان ابــزار پرداخت برای خرید خودروهای 
تســال وجود دارد اما به شرطی که بیشتر انرژی الزم برای 

استخراج رمزارزها از انرژی های پاک تامین شود. 
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گزیده خبر

خروج نظامیان آمریکا از عراق شبیه خروج از 
افغانستان خواهد بود؟

دور چهارم گفت و گوهای راهبردی میان آمریکا و عراق در حالی قرار است روز دوشنبه 
به وقت محلی با حضور »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق در کاخ سفید آغاز شود 
که روز جمعه در سطح وزرا کلید خورده است.به گزارش ایرنا، هیات مذاکره کننده عراقی 
به ریاســت »فواد حســین« وزیر خارجه عراق که با هدف آماده سازی گفت و گوهای 
راهبردی میان آمریکا و عراق، در واشــنگتن به ســر می برد،  از روز جمعه ۲۳ جوالی 
۲۰۲۱ ) اول مرداد ۱۴۰۰( این گفت وگوها  را آغاز کرده تا نخست وزیر عراق  که بعنوان 
دومیــن رهبر جهان عرب ۲۶ جوالی )۴ مرداد( میهمان »جو بایدن« رئیس جمهوری 
آمریکا در کاخ ســفید است، این مذاکرات را هدایت و نهایی کند.روزنامه »وال استریت 
ژورنال« روز پنجشــنبه همزمان با حضور هیات عراقی در واشــنگتن از توافق آمریکا و 
عراق برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور تا پایان سال میالدی جاری خبر داد 
امــا بالفاصله روزنامه آمریکایی »پولیتیکو« گزارش داد: ماموریت نظامیان آمریکایی در 
عراق به مستشاری تغییر می کند.این روزنامه به نقل از منابع مطلع نوشت مقامات دو 
کشــور قصد دارند که این تغییر را روز دوشنبه پس از دیدار الکاظمی با بایدن در کاخ 
سفید اعالم کنند.این رســانه آمریکایی نوشت: این طرح شامل خروج نظامیان آمریکا 
نیست و گروهی از این نظامیان برای مدت نامعلوم در خاک عراق باقی خواهند ماند.به 
نوشته پولیتیکو، نظامیانی که در خاک عراق باقی می مانند، وظیفه پشتیبانی اطالعاتی، 
لجســتیک و شناســایی از نیروهای عراقی در مبارزه با گروه داعش را به عهده خواهند 
داشــت.وزیر امور خارجه عراق نیز به روزنامه وال استریت ژورنال گفت: ما به نیروهای 
رزمی )آمریکایی( نیاز نداریم زیرا دارای نیروی کافی هستیم.وی در عین حال افزود: ما 
به همکاری در زمینه اطالعات، کمک در آموزش نیروها و پشــتیبانی هوایی نیاز داریم.

پیش از اظهارات فواد حســین، »برت مک گورک« هماهنگ کننده امور خاورمیانه در 
کاخ سفید در دیدار با مقام های ارشد عراقی به آنها از تصمیم آمریکا برای خروج مرحله 
ای نیــرو و تجهیزات نظامی خود از عراق خبر داده بود.در بیانیه ای که درباره مذاکرات 
میان هیات های عالی رتبه واشنگتن و بغداد نیز منتشر شده، به محورهایی از جنبه های 
دیگر گفت وگوی راهبردی همچون بهداشــت عمومی و همه گیری، امور بشردوستانه، 
انــرژی پاک و تغییرات آب و هوایی، همکاری اقتصادی و انتخابات، آموزش عالی، علوم 
و فرهنگ و کمک های آمریکا اشاره شده است.اظهارات وزیر خارجه عراق در کشورش 
واکنش هیأت هماهنگی گروه های مقاومت عراق  را در پی داشت که در بیانیه ای تاکید 
کرد: شــرط مقاومت، اجازه ندادن به حضور یک سرباز خارجی در خاک عراق است.به 
گــزارش المیادین، هیأت هماهنگی گروه های مقاومت عــراق تأکید کرد که مأموریت 
نیروهای هوایی آمریکا در عراق، دفاع از امنیت رژیم صهیونیستی و جاسوسی از مقاومت 
است و خروج واقعی آمریکا از عراق در صورتی عملی خواهد شد که نیروهای آمریکایی 
به صورت کامل از اراضی عراق عقب نشینی کنند.»قیس الخزعلی« دبیرکل عصائب اهل 
الحق عراق نیز حضور نظامیان آمریکایی در عراق را در تضاد با منافع عراق دانست و گفت 
که این حضور اگر نفعی داشته باشد، به نفع رژیم صهیونیستی است که عراق و عراقی ها 
را دشمن اول خود می داند.وی اظهارات وزیر خارجه عراق درباره اینکه نیروهای امنیتی 
عراق هنوز به کمک نیروهای آمریکایی نیاز دارند، بسیار تاسف آور و غیر قابل قبول ار 
سوی هر عراقی دانست که به موسسات نظامی و امنیتی این کشور افتخار می کند.»سید 
عمار حکیم« رییس ائتالف سیاسی »قوی الدولة الوطنیة« و رهبر جریان »حکمت ملی« 
عراق در پیامی درباره مذاکرات راهبردی بغداد و واشــنگتن نوشــت: مذاکرات را چنان 
پیش ببرید که موجب خروج نیروهای آمریکایی از کشــور شود.به گزارش ایرنا از کانال 
تلگرامی حکیــم، وی افزود:  با اعتماد کامل به هیأت عراقی مذاکره کننده در دوره تازه 
گفت وگوی راهبردی با آمریکا در واشــنگتن، امیدواریم که با مهارت و عملکرد حرفه ای 
منافع عالی کشور را در نظر داشته باشند.رهبر جریان حکمت ملی عراق بار دیگر تأکید 
کرد: هیات عراق، مذاکرات را چنان پیش ببرند که به توافقی سازنده و استوار بینجامد. 
ایــن مذاکرات باید موجب خروج نیروهای نظامی خارجی از عراق شــود و بر همکاری 

امنیتی، اقتصادی و فرهنگی میان بغداد و واشنگتن تمرکز داشته باشد.

ترامپ:
چین باید به ما غرامت بدهد

رئیس جمهور سابق آمریکا در جریان یک سخنرانی همچنان که به تعریف از 
دستاوردهای دولتش پرداخت بر ادعاهای قبلی خود در خصوص محافظت 
از »تمامیت انتخابات« تاکید کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
اســپوتنیک، این در حالی مطرح شــده که آریزونا به بررسی مجدد آرای 
انتخابات ۲۰۲۰ در ماریکوپا بزرگترین این ایالت، جایی که شهر فینیکس 
در آن واقع اســت، ادامه می دهد.دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا 
روز شنبه در تجمع موســوم به »تجمع برای حفاظت از انتخابات ما«  در 
محل »تئاتر فدرال آریزونا« در شهر فینیکس سخنرانی کرد.ترامپ در حالی 
در برابر مســتمعین حاضر شــد که آهنگ »خدا آمریکا را مورد لطف قرار 
دهد« متعلق به لی گرینوود در پس زمینه پخش می شــد.ترامپ قبل از 
آن که مســتمعین با تشویق و شعار حرف او را قطع کنند گفت: انتخابات 
۲۰۲۰ مفتضح ترین و فاســدترین انتخابات بود.ترامپ این انتخابات را یک 
 Turning Point USA Student Action Summit فضاحت« خواند و به نشست«
گفت که »کشور ما دارد نابود می شود«.ترامپ به مستمعین سخنرانی خود 
یادآور شــد که آمریکا در زمان دولت او »در زمینه انرژی مستقل« بود اما 
حاال تحت دولت جو بایدن، این طور نیست؛ او در ادامه دولت فعلی آمریکا 
را از بابت ورود پیدا کردن به مذاکرات با سازمان اوپک و روسیه محکوم کرد.

ترامپ گفت: ما نفت بسیار زیادی داشتیم، ما نمی دانستیم او با آن چه کار 
خواهد کرد.اوایل ماه جاری میالدی کشورهای سازمان اوپک پالس تصمیم 
گرفتنــد توافق مربوط به کاهش تولید نفت را تا پایان ۲۰۲۲ تمدید کنند. 
آمریکا در مذاکرات اوپک شرکت نکرد اما واشنگتن از مذاکرات ابراز حمایت 
کرده اســت.ترامپ خاطر نشان کرد که با پوتین کنار می آید اما هیچ کس 
اندازه او با روســیه سرسخت نبوده است.او گفت که پروژه خط لوله انتقال 
گاز نورد اســتریم ۲ را »متوقف کرده است« در حالی که جو بایدن، رئیس 
جمهور فعلی آن را تایید کرد.ترامپ گفت: من با پوتین کنار می آیم چون 
این خوب است، من با او کنار می آیم او با من کنار می آید، اما هیچ کس 
بیشتر از من نسبت به روسیه سرسخت نبوده است.ترامپ  گزارشها درباره 
ادعای دست داشتن روسیه در هک کردن لپتاپ هانتر بایدن، پسر جو بایدن 
را مورد تمسخر قرار داده و خطاب به مستمعین گفت: همیشه کار روسیه 
اســت چون آنها از سمت چین ثروتمند می شــود اما نه از سمت روسیه.

ترامپ در صحبت درباره خانواده بایدن از هانتر بایدن به خاطر گذاشــتن 
قیمت 5۰۰۰۰۰ دالری بــرای اثر هنری اش انتقاد کرده و گفت: این یک 
رشوه است، این فضاحت بار است و رسانه های اخبار دروغ جوری درباره آن 
حرف میزنند انگار که خوب است.ترامپ به مساله افزایش خشونت و جرایم 
در آمریکا اشــاره کرده و گفت، قطع بودجه های پلیس و تضعیف ضابطین 
قانون وضعیت را بدتر می کند.ترامپ اظهار کرد، در شیکاگو در هر تعطیالت 
آخــر هفته صدها نفر هدف تیراندازی قرار می گیرند. او تاکید کرد که این 
شهر »بدتر از هر منطقه جنگی است« او همچنین عنوان کرد که نرخ جرایم 
در نیویورک به طرزی بی سابقه باال است.وی افزود:ما داریم تبدیل به یک 
کشــور کمونیستی می شویم. رهبران فعلی اجازه می دهند که کشورهای 
دیگر به آمریکا »امر و نهی کنند«.رئیس جمهور سابق آمریکا گفت:ما فراتر 
از سوسیالیسم هستیم. وقتی شما مطبوعاتی ندارید که بتوانید با آن صحبت 
کنید، این جایی است که کار یک کشور کمونیست با آن شروعت می شود. 
ما به جز یکی دو تا شــبکه بزرگ مطبوعاتی نداریم. ما صدایی نداریم. من 
تنها صدایم شنیده می شود چون رده بندی باالیی دارم.ترامپ اظهار کرد: 
به خاطر داشــته باشید من کسی نیستم که تالش دارد دموکراسی آمریکا 
را تضعیف کند.  من تالش می کنم آن را نجات دهم. کشور ما دارد توسط 
کســانی که حقی برای نابود کردنش ندارند نابود می شــود. کسانی که به 
شکل غیرقانونی در یک انتخابات پیروز می شوند، کسانی که نباید انتخاب 

می شدند. آنها شکستی سنگین خوردند.

طرح برکناری رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا کلید خورد

 اعضای گروه محافظه کار مجلس نمایندگان آمریکا با تحت فشار قرار دادن 
کوین مک کارتی رهبر اقلیت جمهوریخواه این مجلس از وی خواسته اند تا 
هفته آینده طرح برکناری نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان 
را به رای بگذارد.به گزارش ایرنا، تارنمای هیل نوشت: این درخواست به دنبال 
اقدام پلوســی برای جلوگیری از عضویت دو نفر از نمایندگان جمهوریخواه 
در کمیته ویژه تحقیقات حمله به کنگره در ۶ ژانویه )۱۷ دی( مطرح شده 
است.هیل پیش بینی کرده است این طرح با مخالفت سریع دموکرات هایی 
کــه اکثریت را در مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار دارند و نیز برخی از 
جمهوریخواهان میانه رو مواجه شود.درخواســت فراکسیون آزادی مجلس 
نماینــدگان آمریــکا که روز جمعه در قالب نامــه ای یک صفحه ای برای 
مک کارتی ارسال شد، همچنین آزمونی برای رهبر اقلیت جمهوریخواهان 
خواهد بود که در صورت پیروزی دوباره جمهوریخواهان و کســب اکثریت 
در مجلس نمایندگان در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ به رای فراکسیون آزادی 
برای احراز ۲۱۸ رای نیاز دارد تا بتواند ریاست مجلس نمایندگان را برعهده 
بگیرد.گروهی  از محافظه کاران همســو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
پیشین آمریکا در سال ۲۰۱5 مانع تالش های مک کارتی برای دستیابی به 
کرسی ریاست مجلس نمایندگان شدند. در این سال  جان بینر در تصمیمی 
ناگهانی استعفای خود به عنوان رئیس مجلس نمایندگان را اعالم کرد. در 
آن زمان نیز رهبر فراکسیون آزادی تهدید کرده بود تالش خواهد کرد برای 
برکناری بینر از قدرت رای گیری انجام شــود.هیل نوشت: سخنگوی مک 
کارتی از پاسخ فوری به درخواست این رسانه برای اظهارنظر در این زمینه 
خودداری کرده اســت.در نامه فراکسیون آزادی همچنین به دالیل دیگری 
برای برکناری پلوسی اشاره می شود که از جمله آنها  اجازه او به نمایندگان 
برای رای گیری از راه دور به دلیل همه گیری کرونا و اســتفاده از ابزارهای 
فلزی بازرسی نصب شده در ورودی مجلس نمایندگان آمریکا بعد از حمله ۶ 
ژانویه است.مهم ترین علت درخواست این فراکسیون برای برکناری پلوسی 
تصمیم او برای جلوگیری از عضویت دو نماینده جمهوریخواه منتخب مک 
کارتی برای شرکت در کمیته تحقیقات حمله به کنگره است. جیم بنکس 
و جیم جوردن هر دو از جمهوریخواهان بسیار وفادار به ترامپ هستند.مک 
کارتی در پاســخ به این درخواست گفته است جمهوریخواهان باید شرکت 
در این کمیته را تحریم کنند. اولین جلســه کمیته تحقیقات از روز ســه 
شــنبه آغاز بکار خواهد کرد.این کمیته که  اعضای هر دو حزب دموکرات 
و جمهوریخواه در آن عضویــت دارند، می تواند تحقیقات خود را با احضار 
شــهود پیگیری کند.بروز ناآرامی به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۲۰ آمریــکا و حمله هواداران ترامپ به ســاختمان کنگره آمریکا باعث 
شد مجلس نمایندگان این کشــور برای تشکیل کمیته ای منتخب برای 
تحقیق در مورد ایــن حمله رای گیری کند که با ۲۲۲ رای موافق و ۱۹۰ 

رای مخالف مواجه شد.

بیماری جدی جو بایدن؛

کاماال هریس، اولین رییس  جمهور زن آمریکا می  شود؟
پزشک سابق کاخ ســفید در دوره های ریاست جمهوری باراک 
اوباما و دونالد ترامپ پیش بینی کرد جو بایدن رییس جمهوری 
کنونی این کشــور با یک بیماری جدی مواجه اســت و مجبور 
خواهد شــد پیش از پایان دوره  مســئولیتش اســتعفا دهد.به 
گزارش دیلی میل آنالین«، رانی جاکسون که در میان ۱۴ قانون 
گذار جمهوری خواه است که خواهان آزمایشات سالمتی جامع از 
رییس جمهوری آمریکا شده اند همچنین اعالم کرد در صورتی 
که بایدن اســتعفا ندهد قانون بیســت و پنجم آمریکا شامل او 
خواهد شــد که عدم صالحیت ریاست جمهوری بایدن را تایید 
می کند.  از قانون بیست و پنجم آمریکا زمانی استفاده می شود 
که رییس جمهوری این کشور فوت شود، استعفا دهد و یا عدم 
صالحیت او تایید شده باشد.  به گزارش ایرنا، وی در یک برنامه 
تلوزیونی گفت: بایدن با یک مشکل جدی مواجه است و وضعیت 
او بدتر خواهد شــد.  این دیگر یک آبرو ریزی نیست. وی گیج 
است و گم شده به نظر می رسد. او به ندرت می تواند یک جمله 
پیوسته و کامل بگوید. بایدن باید یک آزمایش جامع انجام دهد 

و نتیجه آن را منتشر کند.  وی ضمن انتقاد از دورویی منتقدان 
ترامپ که از او خواسته بودند آزمایش سالمت انجام دهد، گفت 
این افراد اکنون ســکوت کرده اند.  اوایل مــاه جاری میالدی، 
جاکسون رفتارهای بایدن را نگران کننده خواند و به فراموشی و 
پاسخ های گیج کننده او اشاره کرد. این قانون گذار خاطر نشان 
کرد که گاف های بایدن که به یک ویژگی شــخصیتی او تبدیل 
شــده، نشان زوال ذهنی نیســت بلکه از رفتارهای غیر معمول 
رییــس جمهوری آمریکا حکایــت دارد.  اظهارات این نماینده 
جمهوری خواه یک روز پس از آن منتشر می شود که بایدن، که 
دارای لکنت زبان است، در یک جلسه مطبوعاتی در تاالر شهر 
در ایالت اوهایو بارها دچار لکنت شــد و به ســختی توانست به 
سواالت پاسخ دهد.  در ماه های اخیر منتقدان رییس جمهوری 
آمریکا به چندین مورد حواس پرتی وی مانند فراموشی نام وزیر 
دفاع آمریکا هنگام پاســخ دادن به ســواالت، سکوت طوالنی و 
همچنین رفتارهای عجیب وی در یک کنفرانس مطبوعاتی کاخ 

سفید، اشاره کرده اند.

وزارت دفاع افغانستان: 
۵۰ نیروی طالبان کشته و زخمی شدند

 وزارت دفاع افغانستان در بیانیه ای اعالم کرد در حمالت نیروی هوایی در دو استان 
این کشــور، ۳۳ نیروی طالبان کشــته و ۱۷ نفر دیگر مجروح شدند.به گزارش ایرنا 
از »ای ان آی«، در بیانیه روز شــنبه وزارت دفاع افغانســتان آمده اســت: در استان 
شــمالی جوزجان، حمله جنگنده ها به مخفیگاه های طالبان باعث کشــته شدن ۱۹ 
نفر و مجروح شــدن ۱5 نفر دیگر شــد. همچنین حمله هوایی به مواضع طالبان در 
حاشیه شهر لشکرگاه در استان هلمند باعث کشته شدن ۱۴ نیروی طالبان از جمله 
دو نیروی غیر بومی و مجروح شــدن دو نفر دیگر شد.  این حمالت در میان افزایش 
خشونت ها در افغانســتان رخ می دهد. طالبان در هفته های اخیر حمالت خود را به 
مناطق مختلف افغانستان با هدف خارج کردن آنها از کنترل نیروهای امنیتی دولتی 
افزایش داده اســت.  این در حالی است که تنها چند هفته به خروج کامل نیروهای 
خارجی از افغانســتان باقی مانده اســت.  مارک مایلی رییس ستاد مشترک ارتش 
آمریکا پیش از این اعالم کرده بود که گروه طالبان اکنون حدود نیمی از ۴۱۹ مرکز 
ناحیه در افغانستان را کنترل می کند.  وی افزود: با پیشروی طالبان، نیروهای افغان 
در حال تحکیم مواضع خود بــرای محافظت از مراکز اصلی جمعیتی از جمله کابل 
پایتخت افغانستان هستند.  آمریکا ماه گذشته بخش مهمی از نیروها و سربازان خود 
را از پایگاه نظامی بگرام خارج کرد. اما گفته شد حدود ۶۰۰ سرباز آمریکایی همچنان 
در افغانستان حضور دارند تا از سفارت این کشور در خاک افغانستان محفاظت کنند.

ورود کاروان بزرگ آمریکا به خاک سوریه
منابع خبری ضمن اعالم ورود یک کاروان نظامی بزرگ آمریکا به 
خاک ســوریه، احتمال می دهند این کشور قصد احداث پایگاهی 
جدید در شــمال و شرق سوریه را داشــته باشد.به گزارش ایسنا، 
خبرگزاری رســمی سوریه )ســانا( از ورود یک کاروان متعلق به 
نیروهای آمریکایی به پایگاه الشدادی در حومه الحسکه در شمال 
شرق ســوریه خبر داد و این درحالیست که دیده بان حقوق بشر 
ســوریه از احتمال احداث پایگاه نظامی جدید در ســوریه توسط 
آمریکا خبــر می دهد.این خبرگزاری روز شــنبه اعــالم کرد که 
نیروهای آمریکایی به تقویــت پایگاه های خود در منطقه الجزیره 
ادامــه می دهند و از طریق دو بالگرد نظامــی، تجهیزات، مهمات 
و مواد لجســتیک و شــماری نظامی به پایگاه الشدادی در جنوب 
الحســکه وارد کردند.از طرفی دیگر، سازمان دیده بان حقوق بشر 
سوریه نیز گفت که این کاروان متشکل از ۷5 کامیون بود که اکثر 
آنها حامــل خودروهای نظامی و زرهی بودند که از طریق گذرگاه 
مرزی الولید با اقلیم کردســتان عراق وارد خاک ســوریه شدند.

این ســازمان به نقل از منابع خود خبــر داد که نیروهای ائتالف 
بین المللی بــه رهبری آمریکا این کاروان را با هدف احداث پایگاه 

نظامی جدید در شمال و شرق سوریه وارد کردند.

سخنگوی طالبان: 
واشنگتن و کابل با توافقی برای ایجاد نظام 

اسالمی جدید موافقت کرده اند
ســخنگوی طالبان اعالم کرد که واشنگتن و کابل توافقی را برای ایجاد نظام اسالمی 
جدید امضا کرده اند.به گزارش ایســنا، محمد نعیم، سخنگوی طالبان در گفت وگو با 
المیادین گفت: واشــنگتن و کابل با توافقنامه ای را برای ایجاد نظام اســالمی جدید 
موافقت کرده اند. نظام افغانستان باید اسالمی باشد اما چگونه؛ درباره این مساله باید 
مذاکره کرد. حمالت آمریکا نقض صریح توافقنامه هایی اســت که با هم امضا کردیم. 
این مســاله هیچ چیزی را تغییر نمی دهد و حمایت از دولت کابل محسوب می شود. 
آمریکا از دولت کابل حمایت می کند و این حمالت در راستای حمایت از این دولت 
اســت. از ابتدا معتقد بودیم که بهترین راهکار از طریق مذاکره است.وی گفت: ما با 
طرحی در دوحه توافق کردیم. اگر به آن پایبند نباشــد چگونه پیش برویم. تشدید 
عملیات وجود ندارد و مناطق به صورت داوطلبانه به طالبان پیوســتند. ما روابطی با 
کشورهای جهان و منطقه به ویژه کشورهای همجوار داریم.پیش از این جنبش طالبان 
اعالم کرده بود که دولت اشــرف غنی مسؤولیت هرگونه تحول نظامی در افغانستان 
را برعهده دارد.این جنبش حمالت آمریکا را به پایگاه هایی در قندهار و هلمند نقض 
توافق دانسته و گفته بود که به آن پاسخ می دهد.جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
نیز به اشرف غنی گفته بود که واشنگتن به حمایت از دولت افغانستان ادامه می دهد.
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یک داروی جدید با موفقیت توانســت سلول های سرطان پستان را در 
موش ها از بین ببرد و سیستم تولید مثل آنها را بدون آسیب باقی بگذارد.

به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، بر اساس یک مطالعه جدید منتشر 
شــده در مجله Science Translational Medicine، یک روش جدید برای 
درمان سرطان پستان می تواند ۹۵ تا ۱۰۰ درصد از سلول های سرطانی 
را در موش ها، همراه با پیشــروی یا متاســتاز آنها در مغز، ریه ها، کبد و 
استخوان ها از بین ببرد.این داروی جدید »ارسو«)ErSO( نام دارد و قادر 
است به سرعت حتی تومورهای بزرگ را تا اندازه های غیرقابل تشخیص 
کوچک کند.این مطالعه تحت نظر دانشمندان دانشگاه »ایلینوی« انجام 
شــد. پروفسور »دیوید شاپیرو« اســتاد بیوشیمی و نویسنده اصلی این 

مطالعه گفت: حتی وقتی چند سلول سرطانی پستان زنده بمانند.

دانشمندان دانشگاه »کمبریج« از دست دادن حافظه ناشی از پیری 
را در موش ها معکوس کردنــد و می گویند یک داروی دارای مجوز 
نیز می تواند همین کار را برای انســان انجام دهد.به گزارش ایسنا و 
به نقل از آی ای، دانشمندان دانشگاه »کمبریج« علت از دست دادن 
حافظه مربوط به افزایش ســن و پیــری را در موش ها یافتند. آنها 
در تحقیقات خود دریافتند که در آزمایش های آزمایشــگاهی حتی 
می توان از دســت دادن حافظه را در موش هــای پیر برطرف کرد.

دانشــمندان همواره به دنبال دالیل از دست رفتن حافظه ناشی از 
افزایش سن بوده اند. آنها یکی از این دالیل را در داربستی یافتند که 
سلول های عصبی مغز را در جای خود نگه می دارد. این ساختارهای 

غضروف مانند که »شبکه های پرینورونال«)PNN( نامیده می شوند.

تجهیزات چاپ سه بعدی شده برای کمک به ورزشکاران و برگزار 
کنندگان در المپیک توکیو نقش بســزایی دارند و از این فناوری 
نوآورانه هم در مســابقات و هم در مراســم مختلف المپیک نظیر 
افتتاحیه اســتفاده می شود.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، 
فناوری »تولید افزودنی« که معموالً با عنوان »چاپ ســه بعدی« 
شــناخته می شود به سرعت از یک روش آزمایشگاهی  تحقیقاتی 
به ابزاری خالقانه برای مبتکران در سراســر جهان تبدیل شــده 
اســت و می بینیم که در المپیک در حال برگزاری توکیو ۲۰۲۰ 
نیز حضور ویژه ای دارد.به عنوان مثال یک ورزشــکار فرانســوی 
تجهیزات چاپ سه بعدی شده سفارشی خود را به المپیک توکیو 

می برد.

داروی جدیدی برای نابودی 
سرطان پستان

فراموشی ناشی از پیری در 
موش ها معکوس شد!

 نقش بسزای فناوری چاپ
 3 بعدی در المپیک توکیو

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 یکی از دهها جاده ویران شده در اثر سیل مهیب و بی سابقه 
در غرب آلمان/ خبرگزاری فرانسه

قیمت گذاری نسل جدید سوبارو BRZ، شروع از 28 هزار دالر
سوبارو سال گذشته نسل جدید کوپهٔ اسپرت BRZ را معرفی کرد و حاال قیمت آن را اعالم کرده که از ۲۷,۹۹۵ دالر آغاز می شود. تیپ پایهٔ 
این خودرو که پریمیوم نام دارد، از چراغ های جلوی LED و رینگ های آلیاژی ۱۷ اینچی با الستیک های پرفورمنس تابستانی برخوردار 
اســت. در داخل این تیپ هم غربیلک فرمان اسپرت چرمی، صفحه آمپر دیجیتالی ۷ اینچی، نمایشگر اطالعاتی-سرگرمی ۸ اینچی با 
اپل کارپلی و اندروید اتو، صندلی های پارچه ای با دوخت قرمزرنگ، پدال های آلیاژی و سیستم صدای فعال ارائه می شود که برای ایجاد 
تجربهٔ رانندگی جذاب تر، صدای پیشرانه را در داخل کابین افزایش می دهد.در این خودرو خریداران از کروز کنترل، سیستم ورود بدون 
کلید، کنترل تهویهٔ دو منطقه ای، استارت دکمه ای و دوربین دید عقب هم بهره مند خواهند بود. تکمیل کنندهٔ ویژگی های BRZ پایه هم 
یک سیستم جدید کنترل فشار باد تایرها است که قابلیت ثبت دو نوع تایر مختلف را دارد و می تواند تفاوت بین الستیک های تابستانی 
و زمستانی را تشخیص دهد. زیر کاپوت BRZ جدید یک پیشرانهٔ ۲.۴ لیتری چهار سیلندر تخت تنفس طبیعی قرار گرفته که ۲۲۸ اسب 
بخار قدرت و ۲۵۰ نیوتن متر گشتاور تولید می کند. این موتور به صورت استاندارد با یک گیربکس شش سرعتهٔ دستی ارائه می شود اما 

با پرداخت ۱۶۰۰ دالر، امکان سفارش یک نمونهٔ شش سرعتهٔ اتوماتیک هم وجود دارد.

رژه چشم نواز سروقامتان ایران با برند زاگرس پوش
مراســم افتتاحیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو برگزار شــد و مردان کاروان ایران در المپیک توکیو با کت و شلوارهای برند زاگرس پوش در رژه 
افتتاحیه شرکت کردندمراسم افتتاحیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو برگزار شد و مردان کاروان ایران در المپیک توکیو با کت و شلوارهای برند 
زاگرس پوش در رژه افتتاحیه شرکت کردند.به گزارش پایگاه خبری اقتصادی برتر،المپیک توکیو ۲۰۲۰ بزرگترین رویداد ورزشی جهان 
روز جمعه ۱ مردادماه ۱۴۰۰ با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی آغاز شد. کاروان المپیکی ایران در مراسم افتتاحیه با لباس های 
طراحی و تولید شده توسط برندهای ایرانی حاضر شدند و پوشاک مردانه ورزشکاران مرد کشورمان در این رژه توسط برند زاگرس پوش 
تامین شده بود.مردان ایران در رژه افتتاحیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو کت و شلوارهای برند »زاگرس پوش« را به تن داشتند. پرچم کاروان 
ایران در رژه مراسم افتتاحیه به دست »صمد نیکخواه بهرامی« کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران بود که وی نیز سفیر برند »زاگرس پوش« 
در المپیک توکیو به شمار می رود.»زاگرس پوش« برند ایرانی تولیدکننده انواع پوشاک مردانه و زنانه در سال های اخیر با کیفیت ترین و 
شیک ترین البسه را با محوریت سه مفهوم »هنر، طبیعت و فرهنگ« به بازارهای داخلی و بین المللی عرضه کرده است.شایان ذکر است؛ 
»زاگرس پوش« طی تفاهم نامه ای با کمیته ملی المپیک ، اسپانسر رسمی کاروان ایران در توکیو را به شمار می رود و با هدف حمایت از 
ورزشکاران و قهرمانان ایرانی اعزامی به این رقابت ها، بدون دریافت هزینه ، طراحی و دوخت پوشاک مردانه تمام کاروان المپیک ایران را 

به عهده داشته است.هدف این برند حمایت از ورزش ایرانی و نمایشی از توانایی برندهای ملی می باشد.

زمین را سایبان بندد بپیش گنبد خضرا ؟هچ جر مست اینکه ره ساعت زروی نیلگون ردیا چو رد باال بود باشد بچشمش آب رد پستی
کامش دود رب باال چو رد پستی بود باشد ب

گهی از دامن ردیا شود رب گوشۀ گردون
گهی از گوشۀ گردون رود زی دامن ردیا

فلک کردار ربخیزد ، کران رپ اختر روشن
زچرخ چنبری گوره ، زموج آسمان پهنازموج آسمان پهنا ، زچرخ چنبری گورهصدف کردار رب جوشد ،میان رپ لؤلؤ الال بجای قطرهٔ باران هوا او را دهد لؤلؤ
بعرض لؤلؤ مکنون زمین او را دهد مینا

پیشنهاد

چهره روز

افسانه های تبای
کتاب افسانه های تبای شــامل سه نمایشنامه به هم 
پیوسته و مرتبط اســت که مراحل پایانی سرنوشت 
یک خانواده را روایت می کند. خانواده ای که در شهر 
تبای حکمرانی می کند و از این رو این سه نمایشنامه 
– ادیپوس شــهریار، ادیپوس در کلنوس و آنتیگنه – 
در یک کتاب گنجانده شده.شــخصیت محوری این 
نمایشــنامه ها نیز، ادیپوس )یا همان ادیپ( شهریار 
شهر تبای است. کسی که از دودمان البداسیدها است 
و هر بالئی که بتوان نامی بر آن نهاد، همه بر ســر او 
آوار شده است. پیش از شروع نمایشنامه ها الزم است 
که از گذشته ی ادیپوس آگاهی داشته باشیم، چرا که 
نمایشنامه از نقطه ای خاص شروع می شود. همان طور 
که اشــاره شد، نمایشنامه از جایی آغاز می شود که مردم تبای در برابر کاخ ایستاده اند تا شهریار 
توانای شهر دوباره به نجات آنان بیاید و مرگ و طاعون را شکست دهد. مردم به شهریار می گویند: 
»آه ای برتر آدمیان! شــهر ما را به زندگی بازگردان و تیمــاردار آوازۀ خود باش. تالش تو یک بار 
رهائیمان بخشــید، مگذار بگویند که در فرمانروائی تو ما برآمدیم تا فرو افتیم.« ادیپوس شهریار 
نیز به حق دنبال راه حل اســت اما هیچ امیدی وجود ندارد.در نهایت پس از تالش های فراوان و 
خداوندگار مردم – فویبوس – آنان را راهنمایی می کند.پاسخ و فرمان آشکار خداوند ما فویبوس آن 
است که چیزی پلید، در زمین ما زاده و پرورده شده است، زمین ما را آلوده است. باید آن را برانیم 
تا ما را تباه نکند.)کتاب افسانه های تبای اثر سوفوکلس – صفحه ۵۸(اما سوال اصلی اینجاست که 
پلیدی مورد اشاره چیست؟ و سوال مهم تر: چطور باید آن را پاالیش کرد؟ اما خدایان فقط یک چیز 

برای گفتن دارند و بیشتر از آن سخن نمی گویند: بجوئید تا بیابید. آن را که باز نجویند، نیابند...

کارل گوستاو یونگ
کارل گوســتاو یونگ )آلمانــی:  Carl Gustav Jung; زاده 
۱۸۷۵ – درگذشــته ۱۹۶۱( فیلسوف و روانپزشک اهل 
سوئیس بود که با فعالیتش در روانشناسی و ارائهٔ نظریاتی 
تحت عنوان روان شناســی تحلیلی شناخته می شود. به 
تعبیــر »فریدا فوردهام« پژوهشــگر آثار یونگ: »هرچه 
فروید ناگفته گذاشــته، یونگ تکمیل کرده است.«یونگ 
بعضــی از معروف تریــن مفاهیم روانشناســی را ابداع 
کرده اســت او در ۲۶ ژوئیه ۱۸۷۵م. در کسویل سوییس 
متولد شد. او فرزند دوم خانواده و تنها پسر یک کشیش 
پروتستان انجیلی اصالح طلب سوییسی بود و خانواده او 
غرق مذهب بودند. هشت عمو و پدربزرگ مادری یونگ 
همگی کشیش بودند. او در جایی خود را نسبتاً سوئیسی 
می داند زیرا قدمت ملیت سوئیسی خانواده اش به صد سال نمی رسد. اولین زمین بازی یونگ گورستان 
کلیســا بود. فرزند اول خانواده کمی پس از تولد از دنیا رفته بود. شش ماهه بود که خانواده به روستای 
دیگری به نام لوفن در نزدیکی مرز آلمان و فرانسه آبشارهای راین نقل مکان کرد. پس از آن به کالین 
هونینگن، روستای کوچکی در نزدیکی بازل و در ساحل راین رفتند. وقتی یونگ شش ماهه بود ، پدرش 
به عنوان کشیش در یک کلیسای مرفه تر در الوفن منصوب شد. اما تنش بین والدینش رو به افزایش 
بود. ماردش امیلی یانگ زنی غیر عادی و افســرده بود. او زمان قابل توجهی را در اتاق اســتراحت خود 
می گذراند و می گفت شبها در انجا ارواح به مالقاتش می آیند..همسر یونگ، اِما در ۲۷ نوامبر ۱۹۵۵ فوت 
کرد. از آن به بعد یک زن انگلیســی به نام روث بیلی تا پایان مرگ همراه و پرســتار او شد.یونگ راجع 
به کارهایش مکاتبات بســیاری داشت و بارها در سنین کهولت از او تجلیل به عمل آمد. او در سن ۸۵ 

سالگی در ۶ ژوئن ۱۹۶۱ از دنیا رفت.

فرهنگ

کیهان کلهر ـ آهنگســاز و نوازنده ایرانی ـ به همراه اردال ارزنجان ـ نوازنده باغالما، آهنگســاز و 
خواننده ترکیه ای ـ به روی صحنه خواهد رفت.به گزارش ایسنا، اجرای پیش روی کلهر به همراه 
ارزنجان به صورت آن الین و غیررایگان با ارزش بلیط ۳۰ هزار تومان از درگاه آپارات در روز ششم 
مرداد ماه ساعت ۲۱:۳۰ به مدت ۱۲۰ دقیقه پخش خواهد شد.اردال ارزنجان در پاییز سال ۲۰۰۴ 
همراه با کیهان کلهر، نوازنده کمانچه کنسرت های مختلفی در کشورهای متعدد برگزار کرد. آنها 
همچنین یک آلبوم به نام »باد« )تا بیکران دوردست( را با همکاری هم در سال ۲۰۰۴ ضبط کردند 
که بهار سال ۱۳۸۵ در ایران نیز منتشر شد.ارزنجان به همراه کلهر برای نخستین بار در ایران، در 

شهریور ماه ۱۳۸۹ در تاالر وحدت تهران به اجرای کنسرت پرداخت.

کیهان کلهر به همراه اردال ارزنجان 
روی صحنه می رود
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