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نگرانی سرمایه  گذاران از تورم 
بــه طور معمول اوراق قرضه به عنوان یک ســرمایه گذاری امن در 
نظر گرفته می شــوند، چرا که در هنگام آشــفتگی بازار این اوراق 
به نوعی محافظ ســرمایه های سرمایه گذاران هستند.اقتصاد آنالین 
– اکرم شــعبانی؛  به گزارش سی ان بی ســی، با توجه به اینکه تورم 
به یک نگرانی فزاینده تبدیل می شــود، به نظر می رســد بازار امن 
ســرمایه گذاری اوراق قرضه دچار تزلزل شــده است.اندی ماردوک 
 ViviFi برنامه ریــز مالی و بنیان گذار شــرکت ویویفــای پلنینگ
Planning و عضو انجمن ملی مشــاوران مالی شخصی معتقد است 
که یکی از نگرانی های بزرگ دارندگان اوراق قرضه، مساله تورم است 
که دلیل آن هم ســاده اســت.به هنگام خرید اوراق قرضه، در ازای 
نرخ بازده ثابت وعده داده می شود که بخشی از سود اوراق بر اساس 
انتظارات تورمی اســت و بر همین مبنا خریدار پول خود را به یک 
شرکت و یا دولت قرض می دهد. اگر تورم از انتظارات فراتر رود – به 
عبــارت دیگر اگر تورم به میزان بیش از پیش بینی ها افزایش یابد – 
جذابیت مورد توافق در مورد بازده اوراق قرضه کاهش خواهد یافت.

ماردوک تصریح کرد: اگر ســود وام ســاالنه به ۲ درصد برسد 
در حالی که تورم ۳ درصد باشــد، نتیجه نهایی از دســت دادن 
۱ درصد از قدرت خرید اســت. اگر مالیات را هم به این مساله 
اضافه کنیم، نتیجه چیزی غیر از افزایش ضرر موثر نخواهد بود.
هنگامی که قیمت ها به شدت روند افزایشی در پیش می گیرند، 
بسیاری از سرمایه گذاران بازارهای سهام را به خرید اوراق قرضه 
ترجیح می دهند. طبق گفته اریک جیکوبســون استراتژیســت 
مورنینگ استار Morningstar، شاخص اس اندپی۵۰۰ در طول ده 
سال گذشته تقریبا در هر دوره سه ماهه از شاخص اوراق قرضه 
که مورنینگ استار بررسی می کند، پیشی گرفته است.ماردوک 
تصریح کرد: با وجود تورم، شرکت ها معموال این توانایی را دارند 
که افزایش هزینه ها را از طریق قیمت های باالتر به مشتریان خود 
منتقل کنند و در چنین سناریویی بهتر است یک مالک باشید تا 
وام دهنده.الکس دال مدیر CFP و رییس مدیریت ثروت آنفیلد 
در این باره معتقد اســت: نادیده گرفتن رشد اخیر بازار در میان 
وحشت ایجاد شــده از تورم کار سختی بوده و بر همین اساس 
در بازه زمانی بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۰، شاخص اس اندپی۵۰۰ 
بیش از ۲۳ درصد رشــد کرده اســت.دال تصریح کرد: با اوراق 
قرضه که ســود قابل توجهی ندارد، بــازار بورس بیش از پیش 
قوی به نظر می رســد و به همین دلیل سرمایه گذاران بخشی از 
تخصیص درآمد ثابت خود را به سهام  باارزش و باکیفیت انتقال 
داده اند تا اینکه در بازار اوراق قرضه منتظر سود ۱درصدی اوراق 
خود باشند.جیکوبسون اما معتقد است که مردم و سرمایه گذاران 
خیلی زود با اوراق قرضه تغذیه می شوند. این مشکل به خصوص 
در دوران بحران قابل مشــاهده است. در دوره بحران مالی سال 
۲۰۰۸ تنها چیزی که بسیاری از مردم را نجات داد، خرید اوراق 
قرضه از ســوی آنها بود.به تازگی جیکوبسون دریافته است که 
حتی اگر اوراق قرضه خزانه داری در طول یک دهه گذشته، تنها 
حدود سه درصد سود در سال به سرمایه گذاران بازگردانده باشد، 
این جبران کننده یک فصل یا بیشــتر از بسیاری از صندوق های 
اوراق قرضه ای اســت که مورنینگ استار آنها را ردیابی می کند.

این بدان دلیل اســت که وقتی بازارها شــتاب می گیرند، اوراق 
قرضه دولتی به مانند یک بیمه نامه عمل خواهند کرد. به عنوان 
مثال هنگامی که شــاخص اس اندپی۵۰۰ در بازه بین فوریه تا 
مارس ۲۰۲۰ بیش از ۲۰ درصد سقوط کرد، بر اساس محاسبات 
جیکوبســون اوراق قرضه ده ساله دولتی بیش از ۸ درصد بازده 
مثبت داشت.جیکوبســون عنوان کرد: زمانی که سرمایه گذاران 
از رکود اقتصادی یا نوعی بحران گســترده در بازارها وحشــت 
دارند، اصطالحا پرواز به ســمت کیفیت را ترجیح می دهند و در 
چنین شرایطی، به دنبال نقد شونده ترین و مطمئن ترین دارایی 
موجود در بازار می روند که در چنین شــرایطی اوراق قرضه در 
باالی لیســت قرار می گیرد.به طور کلی، اوراق بهادار که بیشتر 
به عنوان یک دارایی کم ریســک تر شناخته می شود، در شرایط 
رکود اقتصادی نســبت به دارایی های ریسک پذیرتر روند بهبود 
را سریع تر می پیماید.طبق محاسبات چارلز شواب، پرتفویی که 
بیش از ۷۰ درصد آن در بازارهای ســهام بــوده و مابقی آن به 
اوراق قرضه و پول نقد اختصاص داشــته، در بازه ای بیش از دو 
ساله از بحران خارج شده است. در مقابل پرتفویی که ۷۰ درصد 
آن به اوراق قرضه اختصاص داشــته و مابقــی آن را پول نقد و 
سهام تشــکیل می داده تنها در یک بازه ۷ ماهه از بحران خارج 
شــده است.سرمایه گذاران با یک هدف خاص و یا بازنشستگانی 
که با پرتفوی خود امرار معاش می کنند، نیاز است که به چنین 
تاریخچه هایی توجه بیشتری نشــان دهند.بنجامین جی.برانت 
مدیــر CFP و رییس مدیریت ثروت کپیتال ســیتی می گوید: 
تخصیص اوراق قرضه دولتی، جریان نقدی دوران بازنشســتگی 
را حتی در مواقع دشــوار و افول بازارهای ســهام حفظ خواهد 
کرد.گفتنی اســت نوعی از اوراق قرضه نیــز وجود دارند که به 
صورت مشخص برای محافظت از سرمایه گذاران در برابر افزایش 
قیمت ها طراحی شــده اند. این اوراق شــامل اوراق بهادار تحت 
حفاظت از تورم خزانه داری TIP و اوراق قرضه ســری I است که 
هر دو با تورم افزایش می یابند.ماردوک با بیان اینکه چند تفاوت 
اساسی میان این دو نوع اوراق وجود دارد، عنوان کرد: تیپ های 
تاریخ سررسید دارند در حالی که اوراق قرضه سری I می توانند 
در هر زمانی بازخرید شــوند، اگرچه این دسته دوم هم به مدت 
یک ســال پس از خرید قابل فروش نخواهند بود و به مدت پنج 
سال مشمول جریمه سود سه ماهه هستند.ماردوک تصریح کرد: 
گذشــته از محدودیت های بازخرید، من اوراق قرضه سری I را 
محافظه کارانه تر از تیپ می دانم در حالی که هر دو در مقابل تورم 
ایمن هستند.دال هم توضیح داد: هر دو نوع این اوراق می توانند 
به بخشــی باارزش تر از اوراق بهادار بــا درآمد ثابت افراد تبدیل 
شوند، از آنجایی که تورم در طی چند سال گذشته بسیار اندک 

بوده است، بسیاری از مردم این اوراق را به فراموشی سپرده اند.

سـرمقـاله

ناوگان دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به دعوت نیروی دریایی 
ارتش روسیه جهت حضور در ۳۲۵ امین سالگرد تاسیس این نیرو، در عملیاتی 
تاریخی، با دو شنار بومی خود، با نبود هیچ تجربه قبلی از پیمودن مسیر پیش 
رو و گام برداشتن برای اولین بار در این مسیر، موفق شد در صحت و سالمت، 
با ۴ روز پیشی گرفتن از برنامه مقرر و پیمایش مسیر بدون پهلوگیری مجدد، 
راهبــردی بودن خود را به رخ همگان بکشــد و در یکی از مهم ترین رژه های 
دریایی جهان، از لحاظ سیاسی و نظامی حضور یابد.به گزارش ایسنا، از دیرباز 
یکی از شــاخصه های اصلی توسعه هر کشور، اتصال به دریا و توان دریانوردی 
آن کشــور بوده، از این رو خطوط دریایی هر ساله جای خود را در مسیر های 
تجارت اصلی، ارتباط بین قاره ای و اتصال فرهنگ، بیش از پیش محکم کرده 
اند و همین امر باعث شــده تا حفظ ایمنی این خطوط و توان دریانوردی فرا 
منطقه ای، برای هر کشــور به منزله دستی برتر نســبت به شرایط اقلیمی و 
همسایگان خود باشد؛ همان طور که هر عالقه مند به حوزه دریانوردی می داند، 
وجود نــاوگان توانمند در دریا اعم از ناوگان های تجاری و نظامی اســکورت، 
یکی از مهم ترین شاخصه ها برای هر حکومت در زمان حیاتش بوده و هست؛ 
چنانچه برای سال ها نام نیروی دریایی بریتانیا در پهنه دریا باعث ایجاد رعب و 
وحشت برای هر ناوگان دیگر بود. هر چند که وضعیت فعلی این نیرو با توجه 
به کســر بودجه، تعداد کم شــناور و ایرادات متعدد شناورها در آب های گرم 
شــباهتی به سابقه درخشان آنها ندارد.هرســاله و هم زمان با سالگرد تاسیس 
نیروی دریایی روســیه توسط پتر کبیر، رژه دریایی بزرگی در روسیه با حضور 
انواع شناورهای عملیاتی در نیروی دریایی روسیه به انجام می رسد؛ امسال و در 
۳۲۵ امین سالگرد تاسیس نیروی دریایی روسیه، در لیست دعوت شدگان این 
رزمایش، نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران نیز با ناوگروه تماماً ایرانی خود، 
متشکل از ناوچه ســهند و ناوبندر مکران، پس از شکستن رکورد دریانوردی 
کشــور در مسافت و مدت زمان عملیات، همراه با ناوگروه های هند و پاکستان 
در یکی از مهم ترین رژه های دریایی جهان، از لحاظ سیاسی و نظامی حضور 
یافت.نــاوگان دریایی ایران با توجه به ســهم ۹۰ درصدی خطوط دریایی در 
تجارت ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردارند و حفظ امنیت آنها در مســیرهای 
عبوری، به اولویتی غیر قابل چشــم پوشی بدل گردیده؛ از دهه ۶۰ تالش بی 
وقفه ناوگان نیروی دریایی ارتش، در حوزه دریای عمان، خلیج عدن و سپس 
اقیانوس هند برای حفظ ایمنی کاروان های تجاری در مقابل دزدان دریایی، در 
جریان بوده و نیروی دریایی راهبردی ایران، امسال قدم محکم تری در راستای 
ارتقاء ســطح دریانوردی کشور برداشــته و در قالب ناوگروه تماماً ایرانی خود، 
ناوچه ســهند و ناوبندر مکران، با دور زدن کامل قاره آفریقا، ورود به اقیانوس 
اطلس، بدون پهلوگیری مجدد در مسیر و در نهایت عبور از کانال مانش، دریای 
شمال و سپس ورود به روسیه برای رژه سن پترزبورگ، ضمن شکستن رکورد 
سابق در سفرهای دریایی نظامی ایران، راه گشای تجارتی به عمق قاره آمریکا 
و اروپا، برای ناوگان های تجاری ایران گردید و امروزه دیگر دامنه حضور نیروی 
دریایی، به عنوان حافظ امنیت ناوگان های تجاری خود و متحدین، محدود به 
قاره آســیا و اقیانوس هند نبوده و نیــروی دریایی راهبردی ایران، از این پس 
مقتدرانــه در پهنه دریاهای آزاد به هرگونه عملیات در راســتای اهداف خود 
خواهد پرداخت.از مهم ترین شاخصه های این سفر دریایی، حضور دو ناو تماماً 

بومی و گذر از مســیرهایی بود که پیش از این توسط این نیرو پیموده نشده 
بود؛ ناوگان دریایی ایران در این عملیات تاریخی، با دو شنار بومی خود، با نبود 
هیچ تجربه قبلی از پیمودن مســیر پیش رو و گام برداشتن برای اولین بار در 
این مســیر، موفق شد در صحت و ســالمت، با ۴ روز پیشی گرفتن از برنامه 
مقرر و پیمایش مســیر بدون پهلوگیری مجدد، یک بار دیگر راهبردی بودن 
خود را به رخ همگان بکشــد؛ از مهم ترین مسیرهایی که برای اولین بار توسط 
نیروی دریایی در این عملیات پیموده شده می توان به شبه جزیره ایبری، خلیج 
بیسکای، کانال مانش )بین فرانسه و انگلیس( دریای شمال، تنگه اسکاگراک 
)بین نروژ و دانمارک(، تنگه کاتگات )بین ســوئد و دانمارک(، دریای بالتیک و 
خلیج فالند اشاره نمود و در نهایت نیز برای حضور در رژه، سهند در ابتدا و پس 
از آن ناوبندر مکران وارد سن پترزبورگ شدند. حضور ناوگان تماماً بومی ایران 
در این رژه، آن هم درســت پس از ثبت دوربردترین و طوالنی ترین دریانوردی 
تاریخ کشــور، حامل پیام مهمی برای هر یک از شرکت کنندگان دیگر در این 
رژه بود؛ نیروی دریایی ایران که تا سال ۱۳۶۷ عمال یک نیروی مصرف کننده 
بود، امروزه با تالش بی وقفه مهندســان دریایی کشور، در سخت ترین شرایط 
تحریم، تبدیل به نیرویی شــده که حال می تواند برای هر نیاز خود، دست به 
ساخت شناور مناسب بزند و دیگر حضور خود را در حوزه اقیانوس هند و قاره 
آســیا محدود ندیده، بلکه در اقیانوس اطلس، در دل قاره آمریکا نیز مقتدرانه 
گام برداشــته و پس ورود به سن پترزبورگ، قاره اروپا را نیز به تماشای حضور 
مقتدرانه ناوگان راهبردی ایران در قلب خود می نشاند.قرارگیری ناوگان بومی 
ایران، در کنار ناوگروه دیگر کشــورهای حاضر در رژه دریایی روسیه، از جمله 
هند و پاکستان را می توان، پرچم درخشان عزم و اراده نیروی دریایی راهبردی 
ایران دانست، که با وجود تحریم های دو دهه اخیر با ناوگروه بومی خود، حال 
دوشادوش نیروی دریایی کشورهایی قدم بر می دارد که بدون هیچ تحریمی در 
کنار برخورداری از کمک و تکنولوژی خارجی مناسب، در حال ساخت شناور و 
دریانوردی هستند، اما در این رژه شاهد این بودند که نیروی دریایی راهبردی 
ایران، پس از سفری بلند مدت در اقیانوس آرام که نام آن با دریانوردی سخت 
و طاقت فرســا پیوندی نا گسســتنی خورده، مقتدرانه حضور خود را در رژه 
ســنپترزبورگ، با آمادگی کامل به ثبت رساند.دریانوردی همواره پل ارتباطی 
اصلی مابین کشورهای مختلف، در تجارت و ضمن آن انتقال و ارتباط فرهنگی 
بوده که پس از گذر ســال ها از شکل گیری اولین ناوگان های دریایی، جامعه 
دریانوردی سیاســت و زبان دیپلماسی خاص خود را ایجاد کرده و از همین رو 
هــر حضور و یا برخوردی در خود حامل پیامی برای شــاهدان خواهد بود؛ در 
ساختار دیپلماسی دریایی، حضور هر یک از اجزاء نیروی دریایی یک کشور در 
رژه سن پترزبورگ، نمایان گر سطح مشخصی از احترام و قرابت سیاسی خواهد 
بود و حضور فرمانده نیروی دریایی ایران در کنار دو ناو اصلی و بومی نیرو که 
صاحب نشان افتخار دوربرد ترین سفر تاریخ دریانوردی ایران نیز هستند، برای 
کشــور روسیه به معنای نهایت احترام در سیاست از جانب کشور ایران است؛ 
همچنین در دیپلماسی دریایی نیز این حضور پیام رسان قرابتی مضاعف نسبت 
به ســنوات گذشته است و می تواند اعالم شروعی بر همکاری های قدرتمندتر 
مابین نیروی دریایی راهبردی کشــور و نیروی دریایی قدرتمند روســیه در 

آیندهای نزدیک باشد.

مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز اعالم کرد:

غارت ۲۰ میلیارد تومانی منابع با استخراج غیرمجاز رمزارز

واردات 130 میلیون دالر کاال با ارز 
4200 تومانی برای کدام »سایر«؟!

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:

تغییر و افزایش تدریجی دامنه نوسان قطعی است

گرانی مرغ قابل پیش بینی بود

با آمارسازی آدرس غلط دادند

در حالی بانک مرکزی مدعی است که ۴.۶ میلیارد دالر بابت واردات کاالهای اساسی تامین ارز کرده که 
در این بین مشــخص نیســت ۱۳۰ میلیون د الر را که به نام »سایر« ثبت و بابت آن ارز ۴۲۰۰ تومانی 
پرداخت کرده کدام کاالها را در بر می گیرد. پیگیری ها برای دریافت توضیح از بانک مرکزی هم تاکنون 

بی نتیجه مانده است.

وزیر راه و شهرسازی:

مخالف عرضه مصالح ساختمانی در بورس هستم

چالش های رییس کل بانک مرکزی آینده چیست؟ 

کنترل تورم، مهم ترین اولویت دولت رییسی
یک کارشناس پولی و بانکی معتقد است مهم ترین اولویت دولت آینده باید کنترل تورم باشد 
و تنها راه اجرای آن انتخاب شــخص مناسبی برای ریاست بانک مرکزی است. اقتصادآنالین - 
صبا نوبری؛ در آســتانه روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رییسی و با توجه به شرایط خطیر 
اقتصادی کشور، بسیاری از چشم ها به کابینه اقتصادی او دوخته شده است و یکی از مهم ترین 
پســت ها در دولت وی، ریاســت کل بانک مرکزی خواهد بود.در همیــن رابطه کامران ندری، 
کارشــناس پولی و بانکی در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادآنالین درباره ویژگی های رییس کل 
بانک مرکزی آینده گفت: یکی از نهادهای مهمی که اگر انتخاب بدی در آنجا داشــته باشــیم 
نه تنها ۴سال آینده بلکه بیش از آن هم برای ما تیره وتار خواهد شد بانک مرکزی است. بنظر 
من آنچه در دولت بعدی از انتخاب وزرا هم مهم تر اســت یکی رییس کل بانک مرکزی و یکی 
رییس ســازمان برنامه و بودجه است. رییس کل بانک مرکزی باید حتما اقتصاددان باشد زیرا 
کســانی که تخصص کافی در حوزه اقتصاد پولی و مباحث اقتصاد کالن پول نداشــته باشند 
نخواهند توانســت از عهده مهار تورمی که امروز با آن مواجه هســتیم بربیایند. وی ادامه داد: 
رییــس بانک مرکزی آینده باید اثبات کند که ضد تورم اســت و تورم را برنمی تابد؛ همچنین 
باید از لحاظ شخصیتی بتواند این اعتماد را در مردم ایجاد کند که بانک مرکزی به طور جدی 
بــا پدیده و معضل تورم مبارزه خواهد کرد تا بتوانــد اعتماد عمومی را به خودش جلب بکند 
و خیلی مهم اســت کــه مردم بانک مرکزی را به عنوان نهــاد کنترل کننده تورم، نهادی قابل 
اعتمادی بدانند.این کارشــناس افزود: با توجه به شرایطی که امروز داریم و کسری بودجه ای 
که کشــور دارد، قطعا فشارهای سیاســی به بانک مرکزی برای چاپ پول بیشتر خواهد شد و 
رییس کل باید در برابر این فشارها ایستادگی بکند و استقاللی را که چند دهه است راجع به 
آن صحبت می شود در بانک مرکزی ایجاد کند.ندری تاکید کرد: این موضوع بسیار بسیار برای 
اقتصاد کشــور خطرناک است و بزرگترین چالشــی است که دولت جدید با آن مواجه است و 
اگر نتوانیم آن را کنترل کنیم ممکن اســت با شرایط تورمی بسیار حاد مواجه شویم و رییس 
کل جدی بانک مرکزی باید از لحاظ شــخصیتی بتواند دربرابر این فشــارها مقاومت بکند و 
تســلیم نشود.وی گفت: افرادی هستند که چنین ویژگی هایی را داشته باشند اما نمی دانم در 
اطراف آقای رییسی باشند یا نه و اطالع چندانی هم از اینکه چه کسی می خواهد انتخاب شود 
ندارم ولی اســامی که مطرح می شود چندان دلگرم کننده نیســت و سوای از اینکه این افراد 
ســواد کافی را دارند، باید بدانیم کســانی نیستند که شهرت داشته باشند که با تورم مخالفت 
می کنند. مهم ترین وظیفه سیاســتگذار پولی کنترل تورم است ولی بنظر نمی رسد این آقایان 
اصال توجهی به تورم داشــته باشند. من گاهی صحبت های آن ها را می بینم که معتقد هستند 
سیاســت های پولی باید با سیاســت های صنعتی هماهنگ باشد یا مسئله هدایت نقدینگی را 
مطرح می کنند و اگر این تفکرات بخواهد حاکم شود بسیار خطرناک است.این استاد دانشگاه 
ادامه داد: این تفکر اعتقاد دارد ما فقط باید به رشــد اقتصادی توجه کنیم ولو اینکه تورم ما 
افزایــش پیدا بکنــد و تورم باال هیچ مانعی ایجاد نمی کند. درحالــی که ما می دانیم تورم باال 
مهم ترین عامل بازدارنده رشــد اقتصادی است و چنین تجربه ای در هیچ کشوری نداریم ولی  
متاســفانه در بین کســانی که اطراف آقای رییسی هســتند این تفکر وجود دارد و مهم ترین 
چالش آقای رییسی این است که تفکر صحیح را پیدا کند.ندری درباره مهم ترین چالش پیش 
روی دولت آینده گفت: من بزرگترین چالش دولت آقای رییسی را مسئله تورم می دانم و اگر 
دولت جدید نتواند آن را مهار کند دولت جدید اعتماد عمومی که االن به شــدت هم خدشه 
دار شــده است را نخواهد داشــت و بدون این ســرمایه دولت جدید کار زیادی نمی تواند در 
اقتصاد بکند؛ هرچه تورم شــدیدتر، بی اعتمادی عمومی هم بیشتر می شود و بدون این اعتماد 
عمومــی انجام اصالحات هم غیرممکن خواهد بود.به گفته ندری، تورم درکشــور ما به نقطه 
حادی رســیده اســت و تمام کشورهایی که با مشــکل و معضل ما مواجه بودند به این شکل 

توانستند با تورم مقابله کنند.

نگاهی به دستاورد حضور ناو گروه ایرانی در رژه دریایی ارتش روسیه

رخ نمایی ناوگروه ارتش در سن پترزبورگ
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بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته 
در کشور متاســفانه ۳۵۷ بیمار کرونا جان خود را 

از دســت دادند و ۳۴هــزار و ۹۵۱ بیمار دیگر نیز 
شناسایی شدند.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز 
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت، تا 
کنــون ۸ میلیون و ۴۷۴ هــزار و ۳۳۲ نفر ُدز اول 
واکسن کرونا و دو میلیون و ۴۹۶ هزار و ۶۷۷ نفر 
نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 
تزریق شده در کشور به ۱۰ میلیون و ۹۷۱ هزار و 

۹ ُدز رسید.افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن 
حتما در ســامانه salamat.gov.ir ثبت نام و پس از 
دریافت پیامک نوبت دهی، به مراکز واکسیناسیون 
مراجعه کنند.تا دیروز ۵ مردادماه ۱۴۰۰ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۴ هزار و ۹۵۱ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد 
که سه هزار و ۷۰۸ نفر از آنها بستری شدند.مجموع 

بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۷۵۸ 
هزار و ۱۹۷ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، ۳۵۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادنــد و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۹ 
هزار و ۴۷۹ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون ســه 
میلیــون و ۲۹۱ هزار و ۹۷۹ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۵ هزار و 

۱۰۰ نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹ در بخش 
های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت 
قرار دارند.تا کنون ۲۵ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۶۰۴ 
آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
اســت.در حال حاضر ۲۳۲ شهر کشور در وضعیت 
قرمز، ۱۱۷ شــهر در وضعیت نارنجی، ۹۹ شهر در 

وضعیت زرد قرار دارند.

357 فوتی جدید 
کرونا در کشور
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ربیعی:گزیده خبر

  فروپاشی برجام گمانه زنی رسانه ای است
سخنگوی دولت گفت: ما هم این گمانه زنی های رسانه ای ) 
فروپاشــی برحام( را شنیدیم ولی تا پیش از ارتکاب احتمالی 
چنین اشتباه بزرگی قصد نداریم بطور جدی درباره آن موضع 
بگیریم.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی 
ســخنگوی دولت در نشســت هفتگی که به صورت مکتوب 
به ســواالت رسانه ها پاســخ داده با بیان  در هفته های اخیر، 
موضوع تغییر دولت و انتقال قدرت را نیز در پیش  داریم، گفت: 
مجموعه این موارد ایجاب می کند تا ما بیش از هر دوره  ای، با 
هوشمندی همگانی و همدلی ملی بتوانیم این دوره را پشت 
سر بگذاریم و بتوانیم فردایی بهتر را برای ایران ترسیم نماییم.

وی افزود: دولت همه توان خود را تا آخرین ساعات کاری به کار 
خواهد گرفت تا دولِت آینده بتواند با آرامش، ماه های آغازین 
فعالیت خود را شــروع کند. در این میان همه ما ایرانیان، چه 
آنان که به رئیس جمهور منتخب رای داده اند و چه آنها که رای 
 نداده اند،  ضمن درک شرایط موجود و مشکالت تحمیل شده 
ناشی از تحریم و کرونا به ملت و دولت، به عنوان یک وظیفه 
ملی، باید همدالنه و با صبوری گام بردارند تا جامعه در آرامش 
از این مقطع عبور کند.وی درباره کرونا، واکسن کرونا و تحریم 
نیز گفت: کماکان با امیدها و بیم های زیادی در مقابله با کرونا 
مواجه هســتیم. الزمه موفقیت ما در مبارزه با ویروس کرونا ، 
رفتار معطوف به سالمت توسط همه آحاد جامعه، از سطح فرد 
تا نهادهای مختلف  و همچنین اجرای برنامه واکسیناسیون با 
گسترش تولید واکسن می باشد.سخنگوی دولت تصریح کرد: 
سیاست گذاری سالمت در این زمینه، چند عرصه دارد که اگر 
برنامه ریزی و حرکت همزمــان در هر دو عرصه بطور توامان 
انجام بشــود، موفق خواهد بود. »کنش معطوف به ســالمت 
مــردم و جامعه « و »برنامه ریزی برای ایمن ســازی جامعه و 
»مبارزه با کرونا« ســه عرصه مهم حوزه ســالمت و مقابله با 
گسترش ویروس کووید 19 است که در کنار سیاست گذاری 
اقتصادی و اجتماعی ، می تواند موجــب پیروزی در مبارزه با 
کرونا باشــد.وی با بیان اینکه دولت تمام تالش خود را برای 
خرید واکســن به عمل آورد و با وجود اینکه هیچ کشــوری 
در دنیا شبیه ایران نیســت که با موانع خرید واکسن مواجه 
شــده باشد، اظهار داشت: اما تاکنون برغم همه مشکالتی که 
مردم، بخشی از آنها را خبر دارند، واکسن وارد کشورمان شده 
و این روند در هفته های اخیر، ســرعت بیشتری یافته است. 
خوشبختانه ظرفیت شبکه بهداشتی کشور برای واکسیناسیون 

فراتر از 500 تا600 هزار دوز در روز رسیده است.

وی گفت: فعال رکورد 424 هزار واکسن در روز ثبت شده که 
امیدواریم مردم عزیز بر اســاس اطالعیــه های صادره وزارت 
بهداشــت اقدام به ثبت نام نمایند که بااین اتفاق در روزهای 
آتی ســرعت واکسیناســیون هم افزایش پیــدا خواهد کرد. 
خوشبختانه فراهم و دسترسی فعلی به واکسن مطلوب هست 
چنانکه ما واکسن حتی برای دوز دوم و تکمیل واکسیناسیون 
گروه های ســنی اعالم شــده از هم اکنون موجود هست و 
فراخوان  ثبت نام برای واکسیناسیون بیماری های زمینه ای و 
بیماران صعب العالج و خاص که تاکنون واکسینه نشده اند نیز 
بزودی صادر خواهد شد.سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال 
که طی روزهای اخیر گزارش هایی مبنی بر فروپاشــی برجام 
براساس تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم های 
بیشــتر علیه ایران و جلوگیری از صادرات نفت ایران به چین 
منتشر می شود، دولت هم رسما مذاکرات وین را به دولت آقای 
رییسی واگذار کرد. آیا آمریکا دستور کار مذاکرات جامع تر از 
برجام را در ارتباط با دولت ایران پیش کشیده است و راهبرد 
احیای برجام بــا تغییر دولت دوازدهم تغییــر خواهد کرد؟ 
گفت: ما هم این گمانه زنی های رســانه ای را شــنیدیم ولی 
تا پیش از ارتکاب احتمالی چنین اشتباه بزرگی قصد نداریم 
بطــور جدی درباره آن موضع بگیریــم.وی افزود: بطور کلی، 
طی سالهای گذشــته باید به روشنی ثابت شده باشد که هر 

سطحی از تحریم علیه ایران محکوم به شکست است و هیچ 
تحریم تازه ای نمی تواند به نتیجه ای فراتر از تکرار شکســت 
های پیشــین دست پیدا کند. بنابراین ما امیدواریم که دولت 
آمریکا به خوبی درس های دولت گذشــته را آموخته باشد و 
به دام تحلیل ها و برداشــت های نادرســت و مخرب نیفتد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ما همچنان به بازگشت همه 
طرف ها به تعهداتشان در برجام مطابق با نص توافق بدون کم 
و کاســت پایبندیم و بنا نداریم که هیچ مسئله دیگری را به 
مذاکره بگذاریم. تا وقتی آمریکا و دیگر اعضای 1+4 به تمامی 
تعهدات خــود در برجام عمل نکرده اند، صحبت و حتی فکر 
کردن درباره مذاکراتی فراتر از آن بی معنی است. این رویکرد 
اصولی و مبنایی جمهوری اسالمی ایران و مستظهر به اسناد 
باالدســتی نظام بوده و با تغییر دولت ها تغییر نخواهد کرد. 
البته دولت سیزدهم این اختیار قانونی را خواهد داشت که به 
شیوه منحصر به خود به مسئله، ابزارها و شیوه های دیپلماسی 
و تحقق اهداف مسامحه ناپذیر ملی نگاه کند. دولت دوازدهم 
تمام مســئولیت خود را برای لغو تحریم هــا در مذاکرات به 
سرانجام رسانده است و اگر محدودیت های غیرضروری اعمال 
شــده در قانون مذکور نبود، امروز شاهد نتیجه متفاوتی می 
بودیم.ربیعی در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه مقام 
معظم رهبری در سخنان اخیرشان گالیه ای از رعایت نشدن 

توصیه های متعدد قبلی درباره آب خوزستان و فاضالب اهواز 
داشــتند و تاکید داشــتند اگر آن توصیه ها مورد توجه قرار 
می گرفت مســلماً این وضع ایجاد نمی شــد؛ از طرفی ایشان 
در ســال 98 با اختصاص 4 هزار میلیارد از صندوق توســعه 
برای حل مشــکل فاضالب اهواز موافقت کردند. بفرمائید که 
دولت چه توجیهی برای غفلت از توصیه های رهبری نسبت 
به خوزستان و بروز اوضاع فعلی دارد؟ گفت:  خوزستان به طور 
ویژه مورد توجه و تاکید دولت قرار داشــته و سهم اختصاص 
منابع استان هم نسبت به استان های دیگر، بیشتر بوده است.

وی افزود: پروژه های متعددی برای مبارزه با ریزگردها، مقابله 
با سیل و سیالب ها، اصالح اساسی خطوط برق خوزستان در 
این دولت انجام شــد و مواردی از این قبیل،  به طور ویژه در 
کنار طرح های دیگر دنبال شده است. ما دو طرح بزرگ درباره 
آب داشتیم که طی برنامه ریزی های صورت گرفته،  قرار شد با 
فاینانس کشورهای خارجی،  این طرح ها اجرا شود. اما به خاطر 
تحریم با مشکل برخوردیم. لذا بنا شد از منابع صندوق ذخیره 
ارزی یا از سهم نفت، تامین بشود. در همین راستا، همان طور 
که در پاســخ به سوال ایرنا مطرح کردم، طرحی تصویب شد 
که بر مبنای آن  2 میلیارد و 200 میلیون یورو از درآمد  نفت 
به خوزســتان اختصاص می یابد که در مراحل تصمیم گیری 
نهایی است. بنابراین دولت در این زمینه، هیچ کوتاهی نداشته 
است و بخاطر عامل تحریم ، امکان فاینانس از ایران گرفته شد.

وی ادامه داد: باید همگان درباره این واقعیت صحبت کنیم که 
استان با کاهش کسری 10 میلیارد متر مکعب بارش ، یعنی با 
حدود  33 درصد کاهش آب مواجه شده است. این عدد بسیار 
بزرگی است. با این حال موضوع خشکسالی، قابل کنترل بود 
اگر کشــت های وسیِع خارج از مقررات اعالم شده در استان و 

مصرف سه میلیارد مکعب آب بخاطر آن، صورت نمی گرفت.
سخنگوی دولت گفت: در حال حاضر از 28 شهر استان، فقط 
17 شهر ، موافقنامه ســازمان برنامه و بودجه را اخذ کرده اند. 
بعد از مصوبه دولت که در ســال 95 صادر شد، در فروردین 
96 منابع خوبی برای اجرای آن طرح ها داده شد اما با خروج 
آمریکا از برجام و اجرای تحریم ها،  متاسفانه این روند متوقف 
شد. در همان مدت کوتاه اجرای برجام، تصفیه خانه  شرق اهواز 
با هزینه 40 میلیون یورو افتتاح شد اما برای ادامه پروژه ،  به 
مشکالت مالی برای تایید فاینانس پروژه برخوردیم. اینک نیز 
برای رفع مشکل فعلی آب خوزستان، تصمیم گرفته شد که 

160 متر مکعب بر ثانیه، آب از سد کرخه خارج بشود.

قالیباف:  
مقابلکارشکنیهامیایستیم

رئیــس مجلس با انتقاد از کارشــکنی در تحقق اعتبار هــزار میلیاردی رفع 
مشــکالت خوزستان به خصوص تنش آبی روســتاهای این استان، گفت: با 
مقایسه شرایط اســتان در زمان جنگ و شرایط کنونی نسبت به کم کاری ها 
و ســوءمدیریت هایی که در خوزستان انجام شده به عنوان یک انقالبی هیچ 
پاسخی برای مردم اســتان ندارم.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خانه 
ملت، محمدباقر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان که از 
ساعت 5:15 دقیقه صبح دیروز )سه شنبه 5 مردادماه( آغاز شد، با بیان اینکه 
با توجه به مردم وفادار این اســتان، من به اندازه کافی و فارغ از درخواســت 
هــای مردمی و مطالبات این روزهای نماینــدگان، انگیزه الزم برای پیگیری 
مســائل استان خوزســتان را دارم، گفت: مخصوصاً این امور وقتی ثمربخش 
خواهد بود که هم افزایی کافی در دســتگاه های مختلف برای انجام یک کار 
وجود داشــته باشد.رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مشکل اصلی 
و درد اساســی امروز ما در کشور ســرکش بودن نظام اداری و اجرایی کشور 
است و ظاهرا کسی مسئول مســائل و مشکالت به وجود آمده نیست.وی با 
اشــاره به مسائل اخیر استان خوزستان با تاکید براین که نباید نمایندگان را 
از جلســات کارشناسی مربوط به حل معضالت استان خوزستان حذف کرد، 
تاکیــد کرد: قطعاً نمایندگان مجلس از هر کس دیگری در انتقال پیام مردم 
محق تر هســتند و نماینده می تواند حرف مردم را از مســئوالن به صورت 
منسجم پیگیری کند. روز گذشته جلسه ای در کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراها برگزار شد، در آن جلسه به این نکته اشاره کردم که در موضوع رفع 
تنش آبی 740 روستای خوزستان دو مجموعه در انجام وظایف خود کوتاهی 
کردند.رئیس قوه مقننه کشورمان با اشاره به تعیین اعتبار هزار میلیارد تومانی 
برای حل بخشی از مشکالت تنش آبی خوزستان که در جریان نظارت میدانی 
ســال گذشته از این استان نهایی شد، تاکید کرد: حداقل در بحث تخصیص 
این هزار میلیارد تومان که ســازمان برنامه باید به این مناطق اختصاص می 
داد، ســازمان برنامه و وزارت نفت کوتاهی کردند، در حالی که این مسئله با 
پیگیری به راحتی قابل حل و فصل بود.وی با اشاره موانع جدی که در نتیجه 
سیســتم بروکراسی اداری مقابل تامین این اعتبار ایجاد شد گفت: از شهریور 
سال گذشته می دانســتیم که 740 روستای خوزستان دچار تنش و بحران 
آب هســتند اما با برنامه ریزی و تصمیمات درست می توانستیم تا تابستان 
امسال با کمترین هزینه، بسیاری از این مشکالت را برطرف کنیم، ولی امروز 
با هزینه ای دوچندان باید این بحران را حل کنیم.قالیباف با بیان این که در 
این سیســتم بروکراســی ضرورت دارد که ما با پیگیری های منسجم بر این 
بروکراسی بی در و پیکر غلبه کنیم گفت: متاسفانه شاهدیم در همین رابطه 
یکی از مدیران ســازمان برنامه بیش از 40 روز است که نامه مربوط به اعتبار 
هزار میلیارد تومانی را به جریان نینداخته است در حالی که در پیگیری های 
ما حتی صورت وضعیت برای صنایع نفتی نیز تعیین شــده است.رئیس قوه 
مقننه کشــورمان ضمن تاکید بر پرداخت حقابه به استان خوزستان یادآور 
شد: حقابه های مربوط به پروژه های انتقال آب 550 هزار هکتاری خوزستان 
باید با پیگیری نمایندگان دنبال شــود و اعتبارات آن به حوزه آب خوزستان 
اختصاص پیدا کند.قالیباف با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه در مجلس 
شورای اسالمی عنوان کرد: موضوعات ریشه ای و اساسی استان باید در برنامه 
هفتم دیده شود، اگر رقم 3 میلیارد دالری برای خوزستان دنبال می شود باید 
مشخص شــود که این ارقام به تفکیک از چه منابعی می خواهد تامین و در 
چه محلی هزینه شــود. حتی اگر الزم اســت می توانیم در مجلس برای این 
ارقام مصوبه داشته باشیم.وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در شهر اهواز 
عنوان کرد: اقدامات صورت گرفته در شــهر یا استان نباید به صورت جزیره 
ای پیش برود. اگر پولی به اســتان و شهر اهواز تزریق می شود، این اعتبارات 
باید به صورت سیســتمی هزینه شود.رئیس مجلس شورای اسالمی تشکیل 
ستاد راهبری با محوریت مجمع نمایندگان استان خوزستان در این استان، را 
ضروری برشمرد و گفت: بنده نیز به سهم خود این موضوع را پیگیری خواهم 
کرد، خوشــبختانه امروز استان خوزستان یک نماینده در هیات رئیسه و یک 
رئیس کمیسیون دارد و می تواند مسائل مربوط به استان را از طریق مجلس 
پیش ببرد.قالیباف با بیان اینکه درد اســتان خوزستان از کمبود ظرفیت ها 
و نبود منابع مالی نیســت، اضافه کرد: جنس محرومیت استان خوزستان با 
برخی دیگر از مناطق قابل قیاس نیســت، چرا که در بین مردم خوزســتان 
بیش از محرومیت، احساس تبعیض وجود دارد.رئیس مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به تشکیل دولت جدید و تدوین برنامه هفتم، وجود ستاد راهبردی 
استان خوزستان را ضروری دانست و یادآور شد: یکی از مسائل مهمی که در 
استان باید پیگیری شود، این است که چرا با وجود حجم قابل توجه اختصاص 
اعتبارات برای استان خوزستان، اما خروجی کافی در استان دیده نمی شود.

وی تاکید کرد: این مسئله از طریق دیوان محاسبات نیز به طور ویژه پیگیری 
خواهد شــد تا مشخص شــود اعتبارات به چه نحو هزینه شده است.قالیباف 
یادآور شد: به صورت سیســتمی نیز موضوعات مربوط به نظارت میدانی در 
استان خوزستان نیز از طریق معاونت نظارت پیگیری خواهد شد تا این مسائل 

نیز به سرانجام برسد.

سرلشکر سالمی:
مرحلهآزمونانسانیوبالینیواکسن»نورا«

موفقیتآمیزبود
فرمانده کل ســپاه گفت: واکســن نورا یکــی از مهمترین پدیده ها و 
دســتاوردهای ما است و مرحله آزمون انسانی و بالینی آن با موفقیت 
پشت سر گذاشته شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، 
سرلشکر حسین ســالمی، فرمانده کل سپاه در خصوص فعالیت های 
سپاه در بحث کرونا، گفت: از همان ابتدای شیوع بیماری کرونا ما ورود 
کردیم؛ هم سپاه و هم بسیج با تمام ظرفیت و استعداد و بیمارستان های ثابت و صحرایی وارد 
شدند.وی افزود: یگان هایی هم برای ضدعفونی کردن معابر به کار گرفته شدند و همه گروه های 
جهادی بســیج و پایگاه های بسیج وارد عمل شــدند و در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی و 
غربالگری خانه به خانه نیز ورود کردند.فرمانده کل ســپاه تصریح کرد: اکنون هم ظرفیت های 
نیروی زمینی فعال اســت و هم سپاه های استانی ما در قالب واحدهای بسیج فعال هستند که 
تا انتهای این ماجرا به یاری خدا می ایستیم.سرلشــکر ســالمی افزود: واکسن نورا نیز یکی از 
مهمترین پدیده ها و دســتاوردهای ماست و مرحله آزمون انسانی و بالینی واکسن با موفقیت 
پشت سر گذاشته شد و اکنون دوستان برای اجرای مرحله دوم این کار آماده شدند تا ان شاء 

اهلل به مرحله تولید برسد و ما در خدمت همه مردم هستیم.

امیر حاتمی:
ظرف۱۵روزآیندهواردمرحلهسوم
آزمونبالینی»واکسنفخرا«میشویم

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
گفت: در حال تقدیم گزارش مرحله دوم 
آزمون بالینی )واکســن فخرا( به وزارت 
بهداشت هســتیم.به گزارش خبرگزاری 
مهر، امیر ســرتیپ حاتمی در حاشــیه 
مراسم تجلیل از خدمتگزاران نیروهای مسلح در عرصه سالمت و 
مقابله با بیماری کرونا در خصوص آخرین وضعیت واکسن فخرا 
گفت: در حال تقدیم گزارش مرحله دوم آزمون بالینی به وزارت 
بهداشت هستیم.وی افزود: به محض اینکه این گزارش تجزیه و 
تحلیل نهایی شود، فکر می کنم ظرف 15 روز آینده وارد مرحله 
سوم آزمون می شــویم که یک کار تزریق نسبتاً عمومی خواهد 
بود و برای آن مرحله، تولید خوبی انجام می شود.حاتمی تصریح 
کرد: اگر نتیجه این کار خوب باشــد، می تواند ظرف 20 روز وارد 

بازار شود.

مجلس از توضیحات وزیر کشور درباره »عملکرد شهرداری ها« قانع نشد
رحمانیفضلیکارتزردگرفت

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، از توضیحات وزیر کشور درباره »عدم نظارت 
بر عملکرد شهرداری ها« قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.به گزارش فارس، 
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، سوال ملی مجتبی یوسفی نماینده 
مردم اهواز و عضو هیات رئیسه مجلس و بیش از 70 نفر از نمایندگان از عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشــور درباره »علت عدم نظارت بر عملکرد شهرداری ها و 
عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران« در دستور کار قرار گرفت.پس 
از طرح سوال توسط نماینده سوال کننده و پاسخ وزیر، نماینده اهواز پاسخ های 
رحمانی فضلی را قانع کننده تشــخیص نداد و خواستار به رأی گذاشتن سوال و 
پاسخ شد که در نهایت، نمایندگان هم با 77 رأی موافق، 136 رأی مخالف و 12 
رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن، از پاســخ های وزیر کشور 
قانع نشــدند.به این ترتیب، وزیر کشور در هفته های پایانی فعالیتش از مجلس 

کارت زرد گرفت.

فرمانده نیروی دریایــی ارتش گفت: 
نمایش اقتدار، توانمندی و خوداتکایی، 
پیــام اصلی حضور ناوگــروه ایران در 
خلیج فنالنــد و رژه نیــروی دریایی 
روسیه بود.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از روابط عمومی ارتش، امیردریادار 
حســین خانــزادی فرمانــده نیروی 
دریایی راهبــردی ارتش در گفتگویی 
بر روی عرشــه ناو ایرانی ســهند در 
سنت پترزبورگ روسیه، ضمن تشریح 
دســتاوردهای حضور تاریخی نیروی 
دریایی کشــورمان در اقیانوس اطلس 
و خلیــج فنالند، گفت: پیام اصلی این 
حضور افتخارآمیز، نشان دادن اقتدار، 
توانمندی و خوداتکایی بود.وی با اشاره 
به تصمیم مهم نیــروی دریایی برای 
دریانــوردی در اقیانوس اطلس گفت: 
ایــن تصمیم به حدود 7 ســال پیش 
دریایی  نیــروی  زمانیکه  بازمی گردد، 
ارتش، تدبیری از مقام معظم رهبری، 
بر توسعه دریانوردی ها دریافت  مبنی 
کرده بود.فرمانده نیروی دریایی ارتش 
افزود: رهبر معظم انقالب با اشــاره به 
توســعه توان دریانوردی ارتش تاکید 
کرده بودنــد: »منطقه اقیانوس اطلس 
ایران، منطقه  برای جمهوری اسالمی 

مهمی اســت و اگر بتــوان روزی در 
ایــن اقیانوس دریانــوردی کرد، برای 
کشــور مــا بســیار اهمیــت خواهد 
کرد:  تصریح  خانزادی  داشت.«دریادار 
نمایش توانمندی ها و ظرفیت هایی که 
در بســتر انقالب قدرت گرفته و رشد 
کرده است، بخش مهمی از این راهبرد 
است.وی گفت: این حضور برای ایران 
مهم و ارزشمند بود، چرا که نخستین 
بار تجربــه دریانوردی اقیانوســی در 
اطلس، دریای شمال و خلیج فنالند را 
به دســت آوردیم و این به معنای باز 
شــدن دروازه های این مناطق به روی 
است.فرمانده  ایران  اسالمی  جمهوری 
نیــروی دریایی ارتش بــا بیان اینکه 
نیروی دریایی ایران روزی تنها در خلیج 
فارس دریانوردی می کرد و سقف این 
دریانوردی یک هفته بود، افزود: پس از 
آن به سوی خلیج عدن حرکت کردیم 
و مــدت دریانوردی ما به یک ماه و دو 
ماه تبدیل شد، اما اکنون سه ماه است 
که همکاران مــا دریانوردی کرده و به 
این نقطه رسیده اند و همین مدت نیز 
باید به سمت کشــور بازگردند.دریادار 
خانزادی گفت: چنین حضور مقتدرانه 
و طوالنی مدتی، به این معناســت که 

نیروی دریایی کشوری همچون ایران، 
ظرفیت پشتیبانی از نیروهای خود را 
در مناطق دور دست برای مدت های 
طوالنی دارد.وی با تمجید از رشادت 
گفت:  انقالبــی،  جوان  دریانــوردان 
جوانانی که در بســتر انقالب متولد و 
تربیت شده اند، آموزش دریافت کرده 
و دریانورد شــده اند، امروز می توانند 
یکی از پیچیده ترین آرایه های دفاعی 
و ناوشکنی که به طور کامل ساخت 
ایران اســت، با افتخار برای اولین بار 
در اقیانوس ها هدایت می کنند.فرمانده 
نیروی دریایی ارتش افزود: امروز که 
در اقیانــوس اطلــس حضــور پیدا 
کرده ایم در حقیقت مبتنی بر اجرای 
تدابیر رهبــر معظم انقالب اســت، 
که همــواره ما را به ســوی افق های 
درخشانی رهنمون فرمودند که توسعه 
تمدنــی را به دنبال خواهد داشــت.
دریادار خانزادی با اشاره به اینکه برای 
اولین بار در تاریخ ایران، یک ناو تمام 
ایرانی در بندر ســنت پترزبورگ پهلو 
گرفته است، گفت: حضور در اینجا به 
معنی عبــور از اقیانوس ها و دریاهای 
متالطــم با شــرایط خشــن جوی 
اســت.وی گفت: چنیــن کار بزرگی 

بــه دریانورد ماهر، شــناور با قابلیت 
دریانوردی اقیانوســی، علم و دانش و 
نیز ویژگی های منحصر به فردی نیاز 
دارد که اگر یک مملکت پشتوانه آن 
نبود، هیچگاه محقق نمی شد.فرمانده 
نیروی دریایی ارتش افزود: اینکه ثابت 
کنیم ایران می تواند ناوشــکن بسازد 
و نیروی انســانی زبده و کارکشته ای 
تربیــت کند که یک ناوشــکن تمام 
ایرانی و بومی را از اقیانوس های جهان 
عبور دهد تا به نقطه ای برسد که برای 
تاریخ ایران اولین بار تلقی می شــود.

دریادار خانزادی با بیان اینکه از بین 
حدود 20 کشور شرکت کننده در رژه 
نیروی دریایی روسیه، تنها سه کشور 
به این مراسم ناو جنگی اعزام کردند، 
اظهار داشت: تنها ناو بومی و ساخت 
خود همان کشــور، ناو ایرانی سهند 
بود.وی گفت: آنچه با اقتدار به اینجا 
آمده، تمامیت ایران اسالمی است که 
توانایی فرزنــدان میهن را در توانایی 
طراحی، ســاخت و هدایت ناوشکن 
در چنین مســیر طوالنی و خشــنی 
که بیش از 16 هزار مایل دریایی بود، 
به نمایش گذاشت. نظامی معنا پیدا 

می کند.

دریادار خانزادی:
اقتدار و توانمندی، پیام اصلی حضور ناوگروه نداجا در رژه روسیه بود

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 

شرکت آهاب کار ) سهامي خاص(

بدينوســيله از کليه سهامداران محترم شرکت آهاب کار )سهامي 
خاص( يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي بطور فوق العاده شــرکت  که در رأس ســاعت 10 
صبح روز ســه شنبه مورخ 1400/05/26 در محل قانوني شرکت 
واقع در : تهران خيابان مالصدرا خيابان شيخ بهائي شمالي پالك 

64 تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .
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گزیده خبر وزیر راه و شهرسازی:

مخالف عرضه مصالح ساختمانی در بورس هستم
 وزیر راه و شهرســازی عرضه سیمان در بورس را باعث سوداگری 
دانســت و گفت: مخالفت خود را در دولت اعالم کردم و امیدوارم 
زودتــر جلوی عرضه ســیمان در بورس گرفته شــود.به گزارش 
خبرنگار ایرنا از وزارت راه و شهرســازی، »محمد اســالمی« در 
خصوص داللی مصالح ساختمانی و افزایش قیمت سیمان، فوالد 
و میلگرد با تاکید بر اینکه مخالف عرضه مصالح ســاختمانی در 
بازار بورس است،افزود: در کشور ما از هر مشکلی که پیش می آید 
عده ای سوء استفاده می کنند. همزمان با قطعی برق کارخانجات 
که به دلیل کمک به زندگی مردم انجام شــد سیمان وارد بورس 
شد که دولت در آن نقشی ایفا نکرد. شخصا مخالف بردن مصالح 
ساختمانی به بورس هستم. زیرا اینها شبکه توزیع سنتی خود را 
داشتند. بردن مصالح ســاختمانی در بورس سوداگری است و با 
آن مخالف هســتم که در دولت نیز آن را مطرح کردم. امیدوارم 
جلوی این کار گرفته شود.اســالمی در خصــوص اخذ مالیات از 
خانه های خالی و همچنین اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، 
گفت: واحدهای خالی توســط وزارت راه و شهرسازی شناسایی و 
به ســازمان امور مالیاتی معرفی شد. هدف اصلی از اخذ مالیات از 
خانه های خالی این است تا التهاباتی که در بازار مسکن به واسطه 
سرمایه ای شدن مسکن ایجاد می شود گرفته شود. سرمایه  های 
بخش مسکن باید در بخش های مولد به کار گرفته شود. مالیات 
به میزانی از افرادی که واحدهای خالی دارند دریافت شود تا برای 
آنها جذابیت نداشته باشد و مالکان واحدهای خالی واحدهای خود 
را برای اجاره و یا فروش عرضه کنند.وی ادامه داد: تاکنون بیش از 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی به سازمان امور مالیاتی 
که حدود ۶۰ درصد خانه های خالی در ســطح کشــور هستند، 
معرفی شده اســت. هم اکنون وزارت راه و شهرسازی ۲۵میلیون 
خانوار را در سراســر کشور شناسایی کرده و از روزهای آتی برای 
آنها پیامکی ارسال می شود و با مالکان در خصوص واحدهای خالی 
استعالم گرفته می شود.وی شناسایی خانه های خالی را از طریق 
دو راهکار ثبت نام در سامانه ملی امالک و اسکان و یا استعالم از 
طریق مالکان با ارســال پیامک برای آنها ممکن دانست و افزود: 
حدود ســه میلیون خانوار در سامانه ملی امالک واسکان ثبت نام 
کردند. گزینه موازی ارسال پیامک برای مالکان تمامی واحدهاست. 
رفت و برگشــت پیامکی کمک می کند تا دیگر واحدهای خالی 

شناسایی شوند.

اخذ مالیات ازخانه های خالی اجرایی می شود
اسالمی تصریح کرد: طبق قانون ســازمان امور مالیاتی باید اخذ 

مالیات از خانه های خالی رابه مرحله اجرا درآورد. در یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار خانه خالی شناســایی شده، حقوقی ها باید دو برابر 
اشــخاص حقیقی مالیات پرداخت کنند.وزیر راه و شهرسازی در 
خصوص مالیات از عایدی ســرمایه نیز اعالم کــرد: اقتصاد باید 
اقتصادی پویا و مولد باشــد و ســرمایه ها در بخــش مولد به کار 
گرفته شوند. مالیات بر عایدی سرمایه هم اکنون در مجلس است 
و امیدوار هســتیم که به زودی مســیر قانونی خود را طی کند و 
اجرایی و عملیاتی شــود.وی ادامه داد: کســانیکه در کار تولید و 
عرضه مســکن هستند از این قاعده مستثنی هستند. سم مهلک 
در بازار مســکن سوداگری و واسطه گری در بازار مسکن است که 
تالش خواهیم کرد با تمهیداتی که در دســتور کار داریم جلوی 

آن را بگیریم.

ارایه بیش از ۵0 درصد قیمت مسکن تسهیالت
 اسالمی درخصوص تامین منابع مالی ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی در کشــور، گفت: در موضوع نسبت وام به قیمت تمام 
شده واحدمسکونی تا دو ماه گذشته ۲۰ درصد بود که هم اکنون 
بامصوبه شورای پول و اعتیار باالی ۵۰ درصد افزایش یافته است 
و این کمک می کندتا برنامه مســکن اجرایی وعملیاتی شود.وی 
ادامه داد:  در بخش مســکن در قانون پیش بینی شــده تا ۳۶۰ 
هزار میلیاردتومان برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تسهیالت 
پرداخت شــود و جرایمی نیز برای بانک ها قانونگذار منظور کرده 
است. بانک مرکزی این میزان را به بانک ها ابالغ کرده است و بانک 

ها مکلف شدند تا این عدد را برای مسکن تامین کنند. پیشنهاد ما 
به بانک مرکزی و بانک ها این بوده تا همه از طریق بانک مسکن 
منابع خود رابه خدمت بگیرند.عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره 
به اینکه هم اکنون ۵۳۴هزار واحدمســکن ملی در سراسر کشور 
در دست اجراســت، گفت: رییس جمهور منتخب تاکید داشتند 
تا طرح تولید مســکن پرشتاب دنبال شود و به یک میلیون واحد 

مسکونی ارتقا یابد.

 ۵34هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در دست ساخت 
است

اســالمی ادامه داد: ۵۳۴هزار واحدی که در دســت ساخت است 
متقاضیان آن تعریف شــده هستند که بخشی از آن توسط خود 
مردم در حال احداث است و بخشی دیگر نیز توسط انبوه سازان و 
شرکت ها در دست اجراست. هم اکنون ۵۳۴ هزار واحد مسکن ملی  
در ۱۰ هزار نقطه پروژه در دســت اجراست. بخش هایی با حضور 
رییس جمهور مســتقر افتتاح شد و مابقی نیز در مراحل مختلف 
ساخت است. پروژه تهرانسر در مراحل پایانی کار است و در پردیس 
و پرند،هشتگرد و اندیشه نیز روند اجرای مسکن مناسب است.وی 
گفت: تا سه ماه آینده اولین سری واحدهای مسکونی پرند تحویل 
می شود.اسالمی تاکید کرد: مردم آورده های خود را در زمان مقرر 
ارایه بدهند تا واحدها در زمان بندی تعیین شــده تحویل بشوند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که همواره بسیاری از پروژه های 
مسکونی توسط بخش خصوصی ســاخته می شود و دولت نقش 

چندانی در ساخت پروژه های واحدهای مسکونی ندارد، اعالم کرد: 
برخی از انبوه سازان و بخش خصوصی درخواست هایی داشتند که 
در حوزه بیمه و مالیات بود که ما درحال پیگیری برای افزایش این 
مشوق های مالی به آن ها هستیم.وزیر راه و شهرسازی در خصوص 
صنعتی سازی پروژه های مسکونی، اعالم کرد: امروز یک کارخانه 
صنعتی ســازی به بهره برداری رسید که سرعت اجرای پروژه ها را 
بســیار کاهش می دهد و این خود نقش مؤثری در سرعت اجرای 
پروژه های مســکونی دارد. پیش از این صنعتی سازی تنها در حد 
سازه باقی مانده بود که با همکاری وزارت دفاع اولین زون ساخته 
صنعتی سازی در نزدیکی ایوانکی به بهره برداری رسید که این خود 
زمان ساخت پروژه ها را بسیار کاهش می دهد.اسالمی با اشاره به 
این که معماری و شهرسازی و افزایش کیفیت واحدهای مسکونی 
بسیار مهم اســت گفت: وزارت راه و شهرسازی همواره این موارد 
را در دســتور کار خود قرار داده است و با تصویب مقرراتی مانع از 
افزایش برج ســازی در حریم شهرها شده  و بلندمرتبه سازی را در 

استان تهران سامان دهی کرده است .

بهره برداری از 700 کیلومتر خط آهن در روزهای آتی
وزیر راه و شهرســازی در بخش دیگری از صحبت های خود به 
پروژه های مهم ریلی که روز پنجشنبه با دستور رئیس جمهور 
به بهره برداری خواهد رســید اشــاره کرد و گفت : هم اکنون 
۱۷۰۰ کیلومتــر خط راه آهن درحال ســاخت داریم که ۷۰۰ 
کیلومتر آن روز پنجشنبه با دستور رئیس جمهور به بهره برداری 
می رسد و مابقی پروژه ها هم در حال تکمیل است.۶۰۰ کیلومتر 
ریل گذاری کرده ایم و ســایر پروژه ها هم در مرحله روســازی 
و ریل گــذاری اســت.وی با  اعــالم  اینکه پیــش از این ۱۵۰ 
کیلومتر در ســال ریل گذاری می شــد که هم اکنون این رقم  
به ۶۰۰کیلومتر در ســال ارتقا یافته است، افزود: پروژه زاهدان 
به چابهار یکی از مهم ترین پروژه ها اســت که به زودی مراحل 
ریل گذاری آن به اتمام می رســد. همچنین پروژه یزد به اقلید 
به طول ۲۷۱ کیلومتر و همچنین پروژه راه آهن میانه تبریز هم 
از دیگر پروژه هایی بود که به زودی به بهره برداری می رسد.وزیر 
راه و شهرســازی در ادامه همچنین به افتتاح بزرگ ترین تونل 
خاورمیانه در منطقه دو آزادراه تهران شــمال هم اشاره کرد و 
گفت: در زمان افتتاح منطقه یک به رئیس جمهور اعالم کردیم 
که اگر فرمان دهد پیمانکاران منطقه یک را به منطقه دو اعزام 
می کنیم و در صورت تامین اعتبارات این پروژه هم به ســرعت 

ساخته خواهد شد .

پیش بینی کارشناسی درباره تورم 
یک کارشــناس اقتصادی اظهار کرد: اگر تمام ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه دولت با چاپ پول تامین شــود، تورم ساالنه ۷۰ تا ۸۰ درصد می شود اما 
اگر بیشــتر این کسری با آزادســازی نرخ ها، درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق 
تامین شود، تورم کم تر می شود و نرخ آن تا ۳۵ درصد کاهش می یابد.به گزارش 
ایســنا، میثم هاشم خانی در یک برنامه زنده اینستاگرامی به تحلیل چشم انداز 
اقتصاد کالن و تورم پرداخت و گفت: پیش بینی من این است که خودروسازان 
بورســی تقریبا ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان خواهند داشــت که دولت نیز این 
زیــان را با حمایت های خود از جیب مردم تامین می کند. این در حالی اســت 
که اگر حمایت های دولت به صورت شفاف و پرداخت یارانه نقدی باشد، نه تنها 
هیچگونه لطمه و ضرری به اقتصاد وارد نمی کند بلکه ســودآور نیز می شود. وی 
افزود: امسال دولت با تقریبا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است 
که این کسری را با فروش اوراق و چاپ پول تامین می کند. در این زمینه، دولت 
می تواند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آزادســازی قیمت خودرو، فوالد، سیمان و... 
درآمدهای مالیاتی و فروش محدود اوراق کسری بودجه خود را تامین کند.این 
کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه دولت جدید باید از کنترل ارزش شرکت های 
بورســی فاصله بگیرد، گفت: اگر تمام ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه با 
چاپ پول تامین شــود، تورم ساالنه ۷۰ تا ۸۰ درصد می شود اما اگر بیشتر این 
کســری با آزادسازی نرخ ها، درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق تامین شود، تورم 
کم تر می شــود و نرخ آن تا ۳۵ درصد کاهش می یابد.این اظهارات کارشناســی 
درحالی است که آخرین اعالم مرکز آمار از نرخ تورم در چهارمین ماه سال جاری 
حاکی از آن اســت که نرخ تورم ساالنه تیر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به 
۴۴.۲ درصد رســیده که نســبت به همین اطالع در ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد 
افزایش را نشان می دهد.در این زمینه، وحید شقاقی - یک کارشناس اقتصادی 
دیگر به ایسنا گفته بود با وجود ناترازی های موجود در اقتصاد چون ناترازی نظام 
بانکی، تجارت خارجی و بودجه روند تورم فعال صعودی خواهد بود و کاهشــی 

شدن این نرخ به سیاست های اصالحی و برنامه های دولت جدید بستگی دارد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد
 تعطیلی دو ساعته فرودگاه های تهران

 در روز تحلیف
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از بسته شدن فرودگاه های استان تهران در 
روز ۱۴ مردادماه و همزمان با برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری به مدت 
دو ســاعت و نیم خبر داد.به گزارش ایسنا،  محمد حسن ذیبخش اظهارکرد: با 
توجه به برگزاری مراســم تحلیف ریاست جمهوری در تاریخ ۱۴ مردادماه و به 
منظور رعایت الزامات ایمنی و امنیتی کلیه فرودگاه های TMA  تهران شــامل 
فــرودگاه مهرآبــاد، امام خمینی، پیام، آزادی و قزوین از ســاعت ۱۶.۳۰ تا ۱۹ 
بسته اعالم می شــود.وی افزود: در دستورالعمل صادر شده از کلیه شرکت های 
هواپیمایی خواسته شده تا نسبت به رعایت برنامه ریزی پرواز در تاریخ و ساعات 

مربوطه اقدامات الزم را به عمل آورند.ش

تشریح اقدامات شهرداری گرگان در موج 
پنجم کرونا

دکتر دادبود شــهردار گرگان در گفتگویی به تشریح اقدامات شهرداری گرگان 
در موج پنجم کرونــا پرداخت.دکتر عبدالرضا دادبود بــا بیان این که وضعیت 
گرگان از لحاظ شــیوع کرونا قرمز است، اظهار کرد: شــهرداری گرگان با آغاز 
پیک پنجم کرونا و متناسب با وظایف و اختیارات خود، همینطور دستورالعمل ها 
و مصوبات ســتاد ملی کرونا نسبت به تعطیلی تفرجگاه های داخل شهر و پارک 
جنگلی ناهارخوران و النگ دره اقدام کرده است.وی با بیان این که حمل و نقل 
عمومی گرگان نیز به منظور ارائه خدمات بهتر قبل از آغاز ساعت کاری ادارات 
ســرویس دهی می کنند، افزود: توزیع ماســک از طرف شهرداری نیز در سطح 
محالت شــهر در حال انجام اســت و ضدعفونی اماکن عمومی به طور متداوم 
انجام می شود.شهردار گرگان خاطرنشان کرد: شهرداری گرگان از همان ابتدای 
شــیوع کرونا هر روز نسبت به ضدعفونی اماکن، تأسیسات و تجهیزات و ناوگان 
حمل و نقل عمومی اقدام کرده اســت و با نصب بنر در معابر شهر و در وسایل 
حمل و نقل عمومی مثل تاکســی و اتوبوس نسبت به فرهنگ سازی و گوشزد 
توصیه های بهداشتی به شــهروندان به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا 
اقدام کرده اســت.وی ادامه داد: شــهرداری گرگان به منظور جلوگیری از بروز 
تجمع در شــهر و فرهنگ ســازی در خصوص رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
برنامه های آموزشــی خود را در سطح فضای مجازی داشته است.دادبود تصریح 
کرد: با توجه به مشــکالت قطعی برق که مردم شهرهای کشور از جمله مردم 
شــهر گرگان را درگیر خود کرده اســت، برای کمک به کمتر شدن مدت زمان 
خاموشــی ها، نورپردازی هایی را که معموالً شب هنگام در شهر انجام می شده را 
فعاًل متوقف کرده اســت تا وضعیت تأمین انرژی برق بهتر شود.وی تاکید کرد: 
این خاموشــی ها در سطح شهر مربوط به شیوع پیک جدید کرونا نیست و یک 
ماه است که شهرداری گرگان این اقدام را به منظور کمک به کمتر شدن مدت 
زمان قطعی برق انجام می دهد؛ قبل از شیوع پیک جدید این تصمیم گرفته شده 
بود تا بخشی از نورپردازی  ها و روشنایی ها که چندان ضروری نیست برای کمک 

به روشنایی منازل فعاًل متوقف شود.

اهدای بیش از دو میلیارد تومان جهیزیه و 
کمک هزینه ازدواج 

کمیته امداد اســتان قم ۹۱ ســری جهیزیه و هدیه ازدواج به نوعروسان و 
دامادهای مددجو و غیر مددجو به ارزش بیش از دو میلیارد تومان اهدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد، مدیرکل کمیته امداد اســتان قم، با اشاره 
بــه اینکه مرحله اول این طرح در دهه کرامت برگزار و ۱۵۷ ســری جهیزیه و 
هدیه ازدواج به نوعروســان و دامادهای تحت حمایت اهدا شد گفت: در مرحله 
دوم، به مناســبت عید سعید غدیرخم، ۹۱ ســری جهیزیه و هدیه ازدواج اهدا 
شد.وی بابیان اینکه ۵۷ سری جهیزیه به ارزش ۳۲۰ میلیون ریال به نوعروسان 
و افرادی که ازدواج مجدد داشــته اند تعلق گرفته است افزود: این جهیزیه شامل 
یک دستگاه یخچال فریزر ۱۳ فوت، یک دستگاه اجاق گاز پنج شعله، یک دستگاه 
ماشــین لباسشویی ۷ کیلوگرمی، یک دســتگاه تلویزیون LED ۳۲ اینچ، یک 
دســتگاه جاروبرقی و یک تخته فرش ۱۲ متری است.میرشکار بابیان اینکه ۱۰ 
سری جهیزیه نیز به نوعروسان غیر تحت حمایت اهداشده است تصریح کرد: ۲۴ 
هدیه ازدواج ۶۰ میلیون ریالی هم به دامادهای تحت حمایت اهدا شد.وی ازدواج 
پایدار دختران و پسران تحت حمایت را بسیار ضروری عنوان و اظهار کرد: این 
افراد قبل از دریافت جهیزیه و هدیه ازدواج باید در دوره های آموزشــی این نهاد 
که در ســال های اخیر با توجه به شرایط کرونا به صورت مجازی برگزار می شود 
شرکت کنند.مدیرکل کمیته امداد استان قم بابیان اینکه ارزش این اقالم اهدایی 

بیش از دو میلیارد تومان است..

پیش بینی رشد ۱۲۰۰ هزار میلیارد 
تومانی نقدینگی

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، دومینوی سلسله وار افزایش 
هزینه ها هنوز ادامه دارد گفت: دولت سیزدهم مراقب تبعات کسری 
بودجه باشد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  سید علی 
روحانی کارشــناس مرکز پژوهشهای مجلس گفت : در پایان دولتها 
حساسیت دولت نســبت به افزایش هزینه های خود و از آن طرف 
حساسیت نسبت به تحوالت شبکه بانکی و خلق نقدینگی بانکها خیلی 
کمتر می شود. دقیقا شاهد همین مسئله طی ماه های اخیر هستیم. 
افزایش هزینه های جدی در یک سال اخیر اتفاق افتاده، هزینه های 
جاری به معنی  هزینه های دائمی که دولت ها دارند، رشدهای عجیب 
و غریبی داشته و این دومینوی سلسله وار افزایش هزینه ها هنوز ادامه 
دارد.معاون مرکز پژوهشهای مجلس گفت: طبیعتا محور اولی که باید 
دولت سیزدهم باید به آن توجه کند، این بخشنامه ها و ابالغیه هایی 
است که از طرف رئیس سازمان برنامه و جاهای دیگر در دولت ابالغ 
می شود و افزایش هزینه های دائمی ایجاد می کند برای دولتی که 
منابــع پایدار در حال حاضر ندارد، یعنی منابع برای تامین مالی این 
هزینه های پایدار ندارد و طبیعتا رئیس فعلی سازمان برنامه هم شاید 
یک ماه بیشــتر نمانده از دوره اش حاال نه فقط سازمان برنامه کلیه 
دســتگاهها و این حساسیتی که باید داشته باشد دولت فعلی ندارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: آمارهای پولی نشان می دهد، در سال 
۱۴۰۰ حدود ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی 
خواهیم داشت. یعنی افزایش خلق پول توسط شبکه بانکی. طبیعتا 
آن کسری بودجه نقش در این خلق پول بانکها دارد آن به جای خود، 
به کنار. منتهی اینکه خود بانکها ایــن ۱۲۰۰، ۱۳۰۰ هزار میلیارد 
تومان را دارند برای چه هدفی خلق می کنند و تخصیص می دهند 
این به شدت مهم است خصوص بانکهای ناسالم، االن تعداد بانکهای 
ناســالم مان که زیان انباشته شان بیش از کل سرمایه شان است کم 
نیست. چندین بانک این شــکلی داریم. آن تمرکزی که باید بانک 
مرکزی روی این بانکها می داشت و آنها تحت کنترل میکرد، از سوی 
دیگر تسهیالت دهی شان، سپرده دهی شان را و سود سپرده شان را 
خیلی سفت و سخت با آن برخورد می کرد این کار متاسفانه نشد.وی 
افزود، بانکهای ناسالم باید سقف مشخصی برای رشد ترازنامه داشته 
باشند اعطای تسهیالتشان، سود سپرده شان، سرمایه گذاریشان باید 
حدهای مشخص داشته باشد و عدول از این حدها باید جریمه های 
جدی در پی داشــته باشد. اسم این سیاست حدگذاری تراز نامه در 
سال ۹۹ توسط دولت دوازدهم در بانک مرکزی مطرح شد اما جهت 
گیری به نظر می آمد که اشتباه بود و عمال اثربخشی نداشت.به گفته 
این کارشناس اقتصادی، واقعیت این است که ما منابع غیر قابل تحقق 
در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کردیم. عالوه بر آن،  منابعی که اســمش را 
می گذاریم قابل تحقق، منابع پایداری نیستند. مثال در بودجه گفتیم 
دولت شرکتهایش را بفروشد سهامش را واگذار بکند دارایی هایش را 
بفروشــد با آن حقوق کارمند و بازنشستگان بدهد. دولت یک سال 
می تواند داراییش را بفروشد هر سال که نمی تواند داراییش را بفروشد 
که یک هزینه جاری را پرداخت بکند.وی در خاتمه گفت: این مدل 
بودجه ریزی  که هزینه های جاریمان را وابسته کردیم به فروش اموال 
و داراییها،  به شدت یک چالش خطرناکی است که دولت سیزدهم 
عمال خود به خود داخل آن افتاده و باید برای خارج شدن از این چاله 

یک تدبیر جدی اندیشید.
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مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز اعالم کرد:گزیده خبر

غارت ۲۰ میلیارد تومانی منابع با استخراج غیرمجاز رمزارز
مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز گفت: مراکز غیرمجاز 
اســتخراج رمزارز، روزانه ۲۰ میلیارد تومان از منابع اقتصادی 
کشــور را به غارت می بردند.به گــزارش ایرنا از پایگاه خبری 
توانیر، »محمد خدادادی بهلولی« اظهار داشــت: سودجویانی 
که از دستگاه های استخراج رمزارز غیرمجاز جمع آوری شده 
توسط وزارت نیرو استفاده می کردند، روزانه مبلغ ۲۰ میلیارد 
تومان از منابع کشــور را به غارت می برده اند تا بدون ایجاد 
هیچ گونه شغل و ارزش افزوده ای برای کشور و با سوءاستفاده 
از یارانه حامل های انرژی به ثروت اندوزی بپردازند.وی افزود: 
براســاس قانون استفاده از هرگونه انشعاب برق با تعرفه یارانه 
ای شامل انشــعاب برق خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی 
برای اســتخراج رمزارزها در کشــور غیرمجاز است.خدادادی 
تاکید کرد: انجام این عمل خالف قانون در واقع کسب کردن 
سود نه از طریق یک فعالیت اقتصادِی اشتغال زا و مولد بلکه 
با سواســتفاده از یارانه حامل های انرژی متعلق به آحاد ملت 
ایران، است.وی خاطرنشان کرد:  سودجویی غیرقانونی از محل 
یارانه ها نیز باعث تحمیل هزینه های هنگفتی به اقتصاد کشور 
شــده اســت که از جمله آنها می توان به دامن زدن به رکود 
صنایع و تعطیلی کارخانه هــا و همچنین افزایش بیکاری و 
تورم اشــاره کرد.مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز با 
بیان اینکه مجموعه صنعت بــرق تاکنون با همکاری نیروی 
به ۶۰۰  مگاوات شــده است، خاطرنشان کرد: در صورتی که تعداد قابل توجهی دستگاه استخراج رمزارز با ظرفیتی نزدیک انتظامــی و همراهی قضات،  موفق به کشــف و جمع آوری 

این تعداد دستگاه کشف و جمع آوری نشده بود، مالکان آنها 
با رفتار سودجویانه هم اکنون نیز مشغول به سواستفاده از برق 

یارانه ای برای کسب ثروت غیرقانونی بودند.
وی تصریح کرد:  با توجه به اینکه برای تولید برق در نیروگاه 
های حرارتی کشــور گاز طبیعی با قیمت یارانه ای به مصرف 
می رســد، میزان یارانه ای که این افراد، برخالف قانون از آن 
بهره می بردند به حدود ۲۰ میلیارد تومان در روز می رسید.

خدادادی اظهارداشــت: مطابق قانون، تمام این افراد متخلف 
که دستگاه های آنها کشف و ضبط شده است، مکلف هستند 
نسبت به بازپرداخت یارانه های مورد اشاره اقدام کنند و عالوه 
بر این، با معرفی به مراجع قضایی توســط وزارت نیرو جرایم 
ســنگین دیگری نیز شــامل آنها خواهد شد.وی در خصوص 
نحوه معرفی و پاداشی که به گزارش دهندگان اختصاص می 
یابد، تصریح کرد: ســه راهکار برای ارائه اطالعات این مراکز 
وجــود دارد که شــامل درج اطالعات مراکز مورد اشــاره در  
سامانه اینترنتی شــرکت توانیر، اعالم از طریق سامانه تلفنی 
۱۲۱ و یا مراجعه حضوری به واحد حراست شرکت برق محل 
زندگی خود است.وی خاطرنشان کرد:  اطالعات و مشخصات 
هویتی گزارش دهندگان به صورت کامال محرمانه نزد وزارت 
نیرو حفظ می شود و به گزارش هایی که منجر به کشف مراکز 
غیرمجاز استخراج رمزارز شــود، تا سقف ۲۰ میلیون تومان 

پاداش نقدی تعلق می گیرد.

آبمشترکانپرمصرفپایتختقطعمیشود
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران گفت: آب مشترکان پرمصرف 
در روزهای آینده روزانه بین ۲ تا ۵ ســاعت قطع خواهد شد.به گزارش تسنیم، 
محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران اظهار داشت: 
از ابتــدای تیرماه برای ۲۰۰ هزار مشــترک بدمصرف و پرمصرف تهرانی یعنی 
مشترکانی که بیش از دو برابر الگو )3۰ مترمکعب(، آب مصرف می کنند اخطار 
پیامکی و مکتوب صادر شده و چنانچه میزان مصرف خود را در این مدت کنترل 
نکرده باشند در روزهای آینده روزانه بین ۲ تا ۵ ساعت آب این مشترکان قطع 
خواهد شد.وی افزود: رشد مصرف در استان تهران امسال منطقی و در حد یک 
درصد بوده، اما در مقایسه با قبل از کرونا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر شده است.

بختیــاری پیک لحظه ای مصرف آب در تهران را 4۵ میلیون لیتر در ثانیه اعالم 
کرد و گفت: مدیریت فشار شبکه توزیع و کاهش فشار خروجی فشارشکن ها در 
شب، یکی از اقدامات فنی این شرکت در چارچوب مدیریت تنش آبی در تهران 
بوده است.مدیرعامل آبفای استان تهران همچنین اصالح نقاط مشکل دار شبکه 
آبرسانی با مدیریت فشار، نشت یابی)نشت نامرئی( ۱۰۵۶ کیلومتر خطوط انتقال 
و توزیع و ۱۲8 هزار و ۲4۰ رشــته انشعاب، بازدید، مانور و رفع نشت ۵8۰ هزار 
شــیر آبرسانی، پیمایش و قطع انشعاب های غیرمجاز فضای سبز شهرداری را از 
مهم ترین اقدامات فنی در مقابله با کمبود آب این اســتان عنوان کرد.بختیاری 
با اشاره به تمرکز بر شناسایی، قطع و تبدیل انشعاب های غیرمجاز در چارچوب 
کاهش مصرف افزود: تنها در ســه ماه ابتدایی امســال ۵439 رشــته انشعاب 
غیرمجاز آب در ســطح استان تهران شناسایی شــده که ۲۵83 رشته انشعاب 
پس از اخذ جریمه و طی مراحل قانونی خرید انشعاب به مجاز تبدیل و ۱۲9۰ 
رشته انشعاب به صورت کامل قطع و متخلفان جریمه شدند.وی به بخشنامه ویژه 
رعایت الزامات و بهینه سازی مصرف آب در سطح ساختمان های اداری اشاره کرد 
و افزود: در همین زمینه نصب لوازم کاهنده مصرف آب در اماکن عمومی و دولتی 
و ممیزی مصرف آب ســاختمان های اداری و استفاده نکردن از آب شرب برای 
آبیاری فضای سبز محوطه ســاختمان های اداری در دست اجراست.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان تهران در خصوص مهم ترین راهکار نجات تهران از 
بحران آب گفت: پساب باید در بخش های کشاورزی، صنعت و آبیاری فضای سبز 
جایگزین آب های زیرزمینی شود، اگر این اقدام رخ ندهد در آینده با خالی شدن 

سفره های زیرزمینی تهران و وقوع فرونشست روبرو خواهیم شد.

فرارمالیاتیدومیلیارددالرییک
پاالیشگاهچینی

یک پاالیشــگاه چینی خصوصی با جعل نوع ســوختهایی که فروخته، احتماال 
از پرداختن دو میلیارد دالر مالیات طفره رفته اســت.به گزارش ایســنا، نشریه 
پیپلز دیلی چین گزارش کرد شرکت »هنگلی پتروکمیکال« بنزین و دیزل را به 
نام ســوختهای دیگری فروخته که مالیات کمتری دارند و در نتیجه حدود ۱3 
میلیارد یوان معادل حدود دو میلیارد دالر صرفه جویی کرده است.اگر این گزارش 
درست باشد، به معنای سخت گیری بیشتر دولت چین نسبت به پاالیشگاههای 
خصوصی خواهد بود. دولت چین پیش از این دست به اقداماتی زده بود تا تولید 
این پاالیشگاهها را محدود کند زیرا تولید پاالیشگاههای خصوصی بسیار سریعتر 
از تقاضا برای سوختها رشــد کرده و باعث ایجاد اشباع عرضه سوخت و آسیب 
دیدن حاشــیه سود پاالیشگاهها شده است.پکن به منظور کاهش اشباع عرضه 
ســوخت، به پاالیشگاههای دولتی دستور داده است فروش سهمیه واردات نفت 

خام خود به پاالیشگاههای خصوصی را متوقف کنند.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم: 
همکاریپاالیشگاهگازایالمبامنطقه7عملیات

انتقالگازافزایشمییابد
ایــالم  پاالیــش گاز  ایــالم- مدیرعامــل شــرکت 
گفت:همکاری پاالیشگاه گاز ایالم با منطقه 7عملیات 
انتقال گاز در زمینــه های مختلف افزایش می یابد.به 
گزارش روابط عمومــی، روح اله نوریان در دیدار مدیر 
منطقه 7 عملیات انتفال گاز که در محل پاالیشگاه گاز 
ایالم برگزار شد، افزود: بروزرسانی و تکمیل سیستم میترینگ درنقطه تحویل، 
سیســتم ارسال آنالین اطالعات تولید از پاالیشــگاه به منطقه 7 و پایش خط 
خروجی دراین پاالیشــگاه از جمله اقدامات فی مابین است.مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز ایالم به نقش حیاتی شرکت انتقال گاز در زنجیره تولید گاز طبیعی 
اشــاره و تصریح کرد: در ســالی که توســط مقام معظم رهبری بنام » تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدائی ها » نامگذاری شده است، تالش می شود که موانع تولید 
برطرف شود و این مجموعه  قدمهای مثبتی در این راستا برداشته است.همچنین 
مدیر منطقه 7عملیات انتقال گاز از همکاری های انجام شــده فی مابین شرکت 
پاالیش گاز ایالم و منطقه 7 عملیات انتقال گاز کشور تقدیر و ابراز امیدواری کرد 
در سایه تداوم این همکاری ها زنجیره تولید، پاالیش و انتقال گاز در سال تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدائی ها بهتر از پیش به فعالیت خود ادامه دهد.» مهدی زارع 
»در بازدید خود از شرکت پاالیش گاز ایالم خواستار تداوم و تقویت همکاری های 
دوجانبه در راستای تولید و انتقال گاز مورد نیاز داخلی و صادراتی منطقه شد.در 
خاتمه نیز مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به همراه مدیر منطقه 7 عملیات 
گاز از خط خروجی  و نقطه تحویل گاز بازدید نموده و تفاهم الزم جهت حفظ و 

پایشهای فنی این بخش حاصل گردید.

برق،جانسارقکابلهایشبکهبرقعنبرآباد
راگرفت

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق جنوب اســتان کرمان، 
درپی جان باختن ســارق کابل های شــبکه برق، مجتبی شادجو مدیر برق 
شهرستان عنبرآباد بیان نمود: سارق در یکی از نقاط شهرستان عنبرآباد برای 
سرقت کابل و سیم های برق از تیر برق باال رفته که هنگام سرقت دچار برق 
گرفتگی می شــود و جان خود را از دست می دهد.وی با بیان اینکه پلیس 
و نیروهای امدادی بالفاصله بعد از اطالع از این خبر در صحنه حادثه حاضر 
شدند، اظهار داشت: ادوات سرقت از محل جسد کشف و جزئیات بیشتر این 
حادثه توسط پلیس در دست بررسی است.به استناد ماده ۶۵9 قانون مجازات 
اسالمی بخش تعزیرات افرادی که مبادرت به سرقت وسائل و متعلقات مربوط 
به تاسیسات عمومی مانند موارد ذکر شده نمایند به حبس یک تا پنج سال 
محکوم می شــوند و اگر به دلیل عمل ســارقین به وسائل شخصی مردم یا 
دستگاهای کارخانجات صدمه ای وارد شود شخص سارق باید جبران خسارت 
کنــد.در ضمن محاکم قضایی می توانند شــخص مرتکب را به یک یا چند 
مجازات تکمیلی و تبعی مندرج در ماه ۲3 قانون مجازات اســالمی مصوب 
ســال ۱39۲ مانند منع اقامت در آن مکان و یا انفصال از خدمات دولتی و 

عمومی محکوم کنند.

عراقخواستاریکجانشین
آمریکاییبرایاکسونشد

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق خواستار آن 
شــد که پس از خروج اکسون موبیل از عراق، یک 
شــرکت آمریکایی دیگر جایگزین این غول نفتی 
شــود.به گزارش ایسنا، اکســون که که در سال 
۲۰۱9 به دنبــال اجرای پروژه ۵3 میلیارد دالری 
برای افزایش تولید نفت عراق بود، اکنون به دنبال 
فروش 3۲.7 درصد ســهم خــود در قرنه غربی ۱ 
– یکی از بزرگترین میادین نفتی عراق – اســت.
کاظمــی پس از گفت و گو با جــو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا بــه گروه کوچکی از خبرنگاران در 
واشــنگتن گفت: اکســون موبیل در حال بررسی 
خــروج از عراق به دالیل مربــوط به تصمیمات و 
شــیوه های مدیریــت داخلی بــوده و خروجش 
ارتباطی با وضعیت عراق ندارد. هنگامی که اکسون 
موبیل از عراق خارج شــود، جانشــین دیگری به 
جز یک شــرکت آمریکایی را قبول نخواهیم کرد.
بــا این حال نخســت وزیر عراق مشــخص نکرد 
کدام شــرکتهای آمریکایی ممکن است عالقمند 
به فعالیت در این کشــور باشند. شرکت شورون 
هم در حال حاضر در عراق فعالیت دارد.احســان 
عبدالجبــار، وزیر نفت عراق در ماه مه اظهار کرده 
بود این کشور در حال بررسی خرید سهم اکسون 
در قرنه غربی از طریق شــرکت دولتی نفت بصره 
است.اکسون در تماس با رویترز در بیانیه ای اعالم 
کرد با شرکتهای چینی پتروچاینا و CNOOC در 
ژانویه ۲۰۲۱ برای فروش سهم خود در قرنه غربی 
به توافق رسیده است. اکســون تصریح کرده بود 
شرکت پرتامینای اندونزی از آن زمان از حق خود 
برای خرید منافعــی که به CNOOC فروخته می 

شد، استفاده کرده است. 

افزایشمالیمقیمتنفتدربازارجهانی
قیمت نفت در معامالت روز ســه شنبه بازار جهانی با پیش بینی سرمایه 
گذاران از کمبود عرضه و رشد نرخ واکسیناسیون کووید ۱9 افزایش یافت.

به گزارش ایســنا، بهــای معامالت نفت برنت با 34 ســنت معادل ۰.4۶ 
درصد افزایش، به 74 دالر و 84 ســنت در هر بشــکه رسید. نفت برنت 
روز دوشــنبه با ۰.۵ درصد افزایش بسته شــده بود.بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۰ ســنت معــادل ۰.۲8 درصد افزایش، به 
7۲ دالر و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه 
با ۱۶ ســنت کاهش بسته شده بود.شاخص های قیمت نفت حتی پس از 
این که آمریکا درباره ســفر به اسپانیا و پرتغال به دلیل افزایش موارد ابتال 
به کووید ۱9 هشدار ســفر صادر کرد، افزایش پیدا کردند. یک مقام کاخ 
سفید به رویترز گفت: محدودیتهای گسترده تر سفر به دلیل شیوع باالی 
کرونای دلتا و افزایش ســریع آمار داخلی ابتال رفع نخواهند شــد.جفری 
هالی، تحلیلگر ارشد بازار آسیا اقیانوسیه در شرکت OANDA در یادداشتی 
نوشت: قیمتهای نفت پس از این که ریزش دوشنبه هفته گذشته را جبران 
کردند، هفته جاری در مســیر احیا قرار می گیرند. هر دو شاخص احتماال 
به تحکیم رشد اخیرشان ادامه می دهند به خصوص که نوسان بازار نسبت 
به هفته گذشــته کمتر شده است.در یک نشانه تشویق کننده برای تقاضا 
برای سوخت، انگلیس روز دوشنبه پایینترین رکورد روزانه آمار مبتالیان 
جدید کووید ۱9 را از چهارم ژوییه به این طرف گزارش کرد که نشان می 
دهد افزایش اخیر موارد ابتال به اوج خود رسیده است.تحلیلگرانی که آمار 
رفت و آمدها را دنبال می کنند، نسبت به قوی ماندن تقاضا برای سوخت 
مطمئن هستند و روی واکسیناسیون برای اجتناب از وضع قرنطینه های 
جدید حســاب می کنند.انتظار می رود بازارهای جهانی با وجود تصمیم 
گروه اوپک پالس برای افزایش تولید ماهانه تا پایان امسال، همچنان دچار 
کمبود عرضه بمانند. تحلیلگران گروه ANZ ریسرچ اعالم کردند آمار قوی 
ترافیک جاده ای در مناطق بزرگ نشــان می دهد که رشــد موارد ابتال 
تاثیر حداقلی بر رفت و آمد داشته است.بر اساس گزارش رویترز، سرمایه 
گذاران منتظر گزارش هفتگی موسسه امریکن پترولیوم در روز سه شنبه و 
اداره اطالعات انرژی آمریکا در روز چهارشنبه برای ارزیابی وضعیت تقاضا 
هستند. تحلیلگران در نظرســنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت 
آمریکا در هفته منتهی به ۲3 ژوییه، حدود 3.4 میلیون بشــکه و ذخایر 

بنزین 4۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است.

کارشناس عراقی:
جایگزینیتجدیدپذیرهابهجاینفتبه

نفععراقنیست
یک کارشــناس نفت عراقی گفت اســتفاده از انرژی تجدیدپذیر به جای 
سوختهای فســیلی به نفع عراق نیست.به گزارش ایسنا، عراق که دومین 
عضو بزرگ اوپک پس از عربســتان سعودی است، با قطعی های مداوم و 
اختالالت برق به دلیل عدم ســرمایه گذاری در شــبکه های انتقال نیرو 
روبروســت. عراق همچنین به واردات بــرق و گاز طبیعی از ایران متکی 
است و معافیت آمریکا را برای ادامه واردات برق ایران با وجود تحریمهای 
واشــنگتن دریافت کرده اســت.حمزه الجواهری، کارشناس نفت و انرژی 
در مصاحبه با خبرگزاری شــفق گفت: عراق یک کشور تولیدکننده نفت 
اســت و ۱۲ درصد از نیازهای جهان را تامین می کند. اســتفاده از منابع 
انرژی تجدیدپذیر به نفع عراق نیســت. اقتصاد عراق به نفت برای تامین 
منابع مالی خزانه متکی است. ترویج انرژی جایگزین گزینه مطلوبی برای 
پرداختن به مســئله برق در عراق نیســت.به گفته الجواهری، تاسیسات 
انرژی خورشــیدی در مناطق شهری غیرقابل اســتفاده و بسیار گرانتر از 
سوخت فســیلی هستند.در آستانه دیدار مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق از کاخ ســفید، یک مقام بلندپایه دولت آمریکا گفت: ما موضوعات 
اقلیمــی بزرگی برای گفت و گو با عراقی ها داریــم که می خواهم آن را 
برجسته کنم. سازمان توسعه بین المللی آمریکا مساعدت فنی برای انرژی 
تجدیدپذیر و سازگاری اقلیمی را با رقمی تامین مالی کرده که نمی توانم 
هنوز اعالم کنم.ماه گذشته مصدر که زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری 
اماراتی مبادله است، توافق استراتژیکی با عراق به منظور توسعه پروژه های 
فوتوولتائیک در این کشور با حداقل ظرفیت دو گیگاوات امضا کرد.بر اساس 
گزارش اویل پرایس، احسان عبدالجبار اسماعیل، وزیر نفت عراق در بیانیه 
ای در ژوئن اعــالم کرد دولت قصد دارد تولید ملی انرژی پاک را افزایش 
داده و باال ببرد. عراق تامین ۲۰ تا ۲۵ درصد انرژی از منابع تجدیدپذیر به 
جای ســوخت فسیلی را هدف گرفته که معادل ۱۰ تا ۱۲ گیگاوات است. 
توافق با مصدر که پیشروی جهانی در انرژی تجدیدپذیر است، گام مهمی 
در توسعه ســرمایه گذاری انرژی پاک و بهره برداری از انرژی خورشیدی 

در عراق است.

رییس گروه انرژی هــای پاک و محیط 
زیســت مرکز همکاری هــای تحول و 
پیشــرفت ریاســت جمهوری وجود دو 
چالش را از دالیل عدم توســعه یافتگی 
صنعت تجدید پذیرها دانســت و گفت: 
بر این اســاس کشــور در زمینه تسلط 
و دســتیابی به برخــی از فناوری  مانند 
پیل های فتوولتائیک وضعیت مناســبی 
ندارد.به گزارش ایسنا احمد فیروزی در 
نشســت مجازی زمینه ها و فرصت های 
اســتارت آپی انرژی های تجدید پذیر در 
ایران که از ســوی انجمن سازندگان و 
انرژی های  تامین کنندگان تجهیــزات 
تجدیدپذیر در کالب هاوس برگزار شد، 
مرکز همکاری های تحول و پیشــرفت 
ریاست جمهوری را یکی از قدیمی ترین 
نهادها در حوزه توســعه فناوری دانست 
کــه از ســال ۱3۶۲ آغاز بــه کار کرده 
است و افزود: ماموریت اصلی این مرکز 
همکاری های علمی و فناورانه با ســایر 
بخش هــا اســت.وی ادامــه داد: بر این 
اساس شــکل گیری برخی از نهادهای 
علمی چون ســتاد نانو به عنوان یکی از 
نهادهای به نسبت موفق علمی و پارک 
فناوری پردیس در این مرکز بوده است.

فیــروزی اظهار کــرد: در مقطع زمانی 
که فرصت همکاری با ســتاد انرژی های 
تجدید معاونت علمی و فناوری ریاست 
بــا موضوعاتی  جمهوری فراهم شــد، 
چون اســتارت آپ و اکوسیستم نوآوری 
و فناوری آشــنا شــدیم و سعی کردیم 
که جریان اکوسیستم نوآورانه را که در 

حوزه هایــی چون IT، نــرم افزار و غیره 
وجود داشت، در حوزه انرژی های تجدید 
پذیر وارد کنیم.وی شناسایی چالش های 
حــوزه انرژی های تجدیدپذیر را از دیگر 
اقدامات ستاد توسعه فناوری انرژی های 
تجدیدپذیر در این زمینه نام برد و یادآور 
شد: بر اساس این بررسی ها چالش های 
این حوزه شــامل دو دسته می شوند که 
یک دسته آن چالش های محیطی است 
کــه به این حوزه ارتباطی ندارد، ولی در 
روند توسعه آن موثر است که می توان به 
مواردی چــون قیمت انرژی، روابط بین 
الملل، تحریم ها، فضای کســب و کار ، 
فضای اقتصــاد کالن و مالکیت معنوی 
اشاره کرد.رییس گروه انرژی های پاک و 
محیط زیست مرکز همکاری های تحول 
و پیشرفت ریاســت جمهوری رفع این 
دسته از چالش ها را خارج از توان حوزه 
تجدیدپذیرها دانست و خاطر نشان کرد: 
دســته دوم چالش های این حوزه درون 
سیســتمی و مرتبط با این حوزه است 
که شــامل مواردی چون عدم تســلط 
و دســتیابی به برخــی از فناوری  مانند 
فتوولتائیک است که وضعیت  پیل های 
مناســبی در این زمینه نداریم.به گفته 
وی هر چند که در دانشگاه ها تحقیقات 
قابل توجهــی در زمینــه فناوری های 

مرتبط بــا تجدید پذیرها انجام شــده 
اســت، ولــی محصول قابــل رقابت در 
این زمینه تولید نشــده است و در این 
زمینه صنعت رقابتی نداریم.وی با اشاره 
به وجود برخــی از قوانین خوب در این 
حوزه، گفــت: نمونــه آن قانون اصالح 
مصرف و خرید تضمینی برق تجدیدپذیر 
اســت، ولی در اجرا با مشکالتی مواجه 
اســت.فیروزی بــا تاکید بــر اینکه راه 
اندازی کســب و کار و اســتارت آپ با 
سایر حوزه ها متفاوت است، افزود: اکثر 
استارت آپ های این حوزه به فکر طراحی 
و ســاخت تجهیزات این حوزه هستند، 
در حالی که این حوزه دارای بخش های 
متنوعی اســت که نیاز بــه طراحی و یا 
ســاخت تجهیــزات ندارد.رییس گروه 
انرژی های پاک و محیط زیســت مرکز 
همکاری های تحول و پیشرفت ریاست 
جمهــوری راه اندازی شــتابدهنده در 
حــوزه انرژی های تجدیدپذیر را از دیگر 
برنامه های حمایتی در این زمینه عنوان 
کــرد و در این باره گقــت،: در ابتدا این 
ســوال مطرح شــد که آیا وجود چنین 
نهادی برای حوزه تجدیدپذیرها مناسب 
اســت یا خیر و با جلساتی که با حضور 
فعاالن این صنعت داشتیم، به این جمع 
بندی رسیدیم که نیاز به این نهادسازی 

است، از این رو با فعاالن بخش خصوصی 
از تشــکیل این شــتابدهنده در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر تخصصی حمایت 
کردیم.وی تاکید کرد: تجربیات به دست 
آمده در  مسیر توسعه فناوری های حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر یک راه رفته ای 
است که می توان آن را در اختیار دیگران 
قرار داد تا با سرعت بیشتر و هزینه کمتر 
به اهداف نهایی نائل شــوند.فیروزی در 
خصوص تاخیــر کشــور در راه اندازی 
کســب و کارهای مبتنی بر انرژی های 
تجدیدپذیــر توضیــح داد: در دنیا روند 
توسعه استارت آپ ها از حوزه هایی چون 
آی تی، اقتصاد دیجیتال شــروع شــده 
اســت و از آنجا که حوزه تجدیدپذیرها 
ماهیت ســخت افزاری دارد، با یک فاز 
تاخیر شــروع به فعالیت کرده اســت و 
این روند توســعه اســتارت آپ های این 
حوزه در دنیا اســت و در ایران نیز این 
روند وجود داشــته اســت.رییس گروه 
انرژی های پاک و محیط زیســت مرکز 
همکاری های تحول و پیشرفت ریاست 
جمهوری دلیل دیگر تاخیــر در ایجاد 
کسب و کارهای انرژی های تجدیدپذیر 
را رویکرد مســووالن به این حوزه ذکر 
کرد و ادامه داد: تا چند ســال گذشــته 
بسیاری از مسووالن اعتقادی به این نوع 
انرژی ها نداشتند؛ چرا که معتقد بودند 
ایران بــا دارا بودن منابع طبیعی نفت و 
گاز نیازی به توسعه فناوری های مرتبط 
با انرژی های تجدیدپذیر ندارد و چنین 

نیازی را احساس نمی کردند.

دو چالش اساسی تجدیدپذیرها 
برای توسعه

در نشست فوق العاده ستاد فرماندهی پیک بار 1400 مطرح شد؛
ضرورتاستفادهازتمامظرفیتهایمدیریتبارشبکهبرق

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشــاره به شــرایط ویژه هفته ابتدایی مرداد، بر ضرورت اســتفاده از تمام 
ظرفیت های مدیریت بار شــبکه تاکید کرد و گفت: ظرفیت کامل مولدهای برق اضطراری ادارات فعال شــود.به 
گزارش ایســنا، همایون حایری  دیروز در نشست فوق العاده ستاد فرماندهی پیک بار ۱4۰۰ که در مرکز پایش 
صنعت برق برگزار شد، با اشاره به افزایش و پایداری دما در اکثر نقاط کشور، بر شرایط ویژه این هفته و استفاده 
از ظرفیــت همه برنامه های مدیریت بار و مولدهای اضطراری ادارات تاکید کرد.وی ضمن تاکید بر اســتفاده از 
تمام ظرفیت های مدیریت بار، گفت: خوشبختانه هماهنگی خوبی میان دستگاه ها و نهادها در این زمینه وجود 
دارد.معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در عین حال با اشــاره به انتصاب داود فرخزاد به ســمت معاون انتقال 
و تجارت خارجی توانیر و مصطفی رجبی مشــهدی به سمت مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اظهار 
امیدواری کرد: با توجه به اهمیت حوزه انتقال و تبادالت برون مرزی برق، این بخش باید به صورت ویژه و با دقت 
پیگیری شود.حایری خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه های صادر شده، همه صنایع و شهرک های صنعتی موظف 
به همکاری با صنعت برق هستند.همچنین محمدحسن متولی زاده- مدیرعامل شرکت توانیر نیز در این نشست 

خاطرنشان کرد: برنامه های ارایه شده باید با دقت اجرا شود تا مشکل جدی پیش روی صنعت نباشد.

نیاز مصرف به بیش از 6۵ هزار مگاوات می رسد
مصطفی رجبی مشــهدی - مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران نیز در این جلســه خواستار توجه 
شرکت های برق منطقه ای و توزیع به دستورات دیسپاچینگ ملی شد و افزود: این هفته ناترازی تولید و مصرف 
برق افزایش یافته و نیاز مصرف به بیش از ۶۵ هزار مگاوات می رســد.او همچنین بر اســتفاده بیشتر از ظرفیت 
مولدهای اضطراری ادارات و سایر دستگاه ها تاکید کرد و گفت: در این خصوص با توجه به تفاهمنامه امضا شده 
با بسیج، می توانیم از پتانسیل این نهاد نیز استفاده کنیم.وی در عین حال با بیان این که نباید خاموشی به بخش 
خانگی تحمیل شود، یادآور شد: با این حال قرار گرفتن جداول خاموشی های احتمالی در سایت های شرکت های 
توزیع نیروی برق و اطالع رسانی آن ضروری دارد چرا که هموطنان باید بتوانند برنامه های خود را بر اساس این 

جداول احتمالی، تنظیم کنند.

هفته ای بی سابقه پیش رو داریم
در ادامه این نشست غالمعلی رخشانی مهر- معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر نیز با اشاره به اینکه در هفته 
جاری در اکثر شــهرها دمای بســیار باالیی را داریم، خاطرنشان کرد: هفته ای بی سابقه از لحاظ ناترازی تولید و 
مصرف برق و افزایش دما را پیش رو داریم و با توجه به شرایط پیش رو، نیازمند استفاده بیشتر از ظرفیت های 
همکاری بخش کشاورزی و سایر پتانسیل های مدیریت بار هستیم. رخشانی مهر تاکید کرد: تا حد امکان باید از 
اعمال خاموشــی بخش خانگی بپرهیزیم.در این نشست همچنین داود فرخزاد- معاون انتقال و تجارت خارجی 

توانیر نیز اظهار امیدواری کرد که بخش انتقال برق کشور نیز بتواند به هماهنگی فنی کامل برسد.
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گزیده خبر واردات ۱۳۰ میلیون دالر کاال با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کدام »سایر«؟!
در حالی بانک مرکزی مدعی اســت کــه ۴.۶ میلیارد دالر بابت 
واردات کاالهای اساسی تامین ارز کرده که در این بین مشخص 
نیســت ۱۳۰ میلیون دالر را که به نام »ســایر« ثبت و بابت آن 
ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کــرده کدام کاالها را در بر می گیرد. 
پیگیری ها بــرای دریافت توضیح از بانک مرکــزی هم تاکنون 
بی نتیجه مانده اســت.به گزارش ایسنا، اختالف بین آمار گمرک 
ایران و بانک مرکــزی در رابطه با جریان تامین ارز واردات هنوز 
شفاف نشده است. این در حالی است که بانک مرکزی اعالم کرده 
از ابتدای امســال تا نیمه تیر ماه ۵.۵ میلیارد دالر بابت کاالهای 
اساســی تامین ارز انجام داده که ۴.۶ میلیارد دالر آن برای اقالم 
زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی برای شش قلم کاالی کشاورزی 
و اساسی شامل جو )۵۸۰ میلیون دالر(، دانه های روغنی )۸۸۳ 
میلیون دالر(، ذرت )۱.۲ میلیــارد دالر(، روغن خام )حدود یک 
میلیارد دالر(، کنجاله ســویا )۴۸۳ میلیون دالر( و گندم )۲۲۵ 
میلیون دالر( بوده است.بانک مرکزی در کنار این شش قلم، ۱۳۰ 
میلیون دالر هم به عنوان »ســایر« اعالم کرده اســت. اما مساله 
اینجاســت که ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال حاضر فقط محدود به 
پرداخت شــش قلم ذرت، جو، دانه های روغنی، کنجاله ســویا، 
گندم و روغن خام اســت و به همراه آن بخشــی از بهداشــت و 
درمان را هم در بر می گیرد. بر این اساس اینکه این ۱۳۰ میلیون 
دالر که به عنوان »ســایر« اعالم شــده برای کــدام یک از اقالم 

است، وضعیت مشــخصی ندارد.حال این سوال که آیا این مبلغ 
بابت اقالمی که پیش از این در لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده اند 
پرداخت شده یا مربوط به بخشهای دیگری است، بی پاسخ مانده 
و نمی توان احتمال اینکه این مبلغ برای بخش دارو یا واکســن 
پرداخت شــده را مطرح کرد؛ چراکه طبــق اعالم بانک مرکزی، 
از ایــن ۵.۵ میلیارد دالر تامین ارز شــده، بالغ بر ۹۰۰ میلیون 
دالر مربوط به حوزه بهداشــت و درمان بوده است.  ۱۳۰ میلیون 
دالر هر چند که در مقابل مجموع واردات چندین میلیارد دالری 
رقم چشمگیری نیست اما در هر صورت همین میزان ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی که فاصله آن با ارز نیمایی یا بــازار آزاد حدود ۲۵ هزار 
تومان است، حداقل ۲۰ هزار تومان فاصله و به عبارتی رانت ایجاد 
می کند که مشــخص کردن نه تنها این ۱۳۰ میلیون دالر بلکه 
وضعیت هر یک دالر آن بســیار حائز اهمیت خواهد بود.اما بانک 
مرکــزی عمدتا در پیگیری هایی کــه از آن بابت تعیین تکلیف 
وضعیت ارز یا ارز واردات می شــود پاســخی ارائه نمی کند و در 
رابطه با این رقم ۱۳۰ میلیون دالر نیز پیگیری های ایسنا از این 
بانک تاکنون  به نتیجه نرســیده است. این در حالی است که در 
گزارش گمرک ایران اعالم شــده که از ابتدای امسال تا نیمه تیر 
ماه ۲۵ قلم کاال در قالب ۴.۵ میلیارد دالر ترخیص شده که فقط 
۳.۲ میلیارد دالر آن مربوط به این شــش قلم است و عدد ۱۳۰ 

میلیون دالر در آمار گمرک ایران دیده نمی شود. 

یک مسئول تشریح کرد:
 کاهش ۳۵ درصدی تحویل گندم

 به مراکز دولتی
قائم مقام مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران از کاهش ۱۴ تا ۳۵ درصدی 
آمار مربوط به تحویل گندم به مراکز خرید دولتی خبر داد و گفت: برای تامین 
کســری ذخایر استراتژیک گندم کشــور، مجوز واردات صادر شده است.حسن 
حنان در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه مطابق با پیش بینی ها در پی خشکسالی 
با کاهش تحویل گندم به مراکز دولتی مواجه هســتیم، اظهار کرد: تا امروز به 
مراکز خرید دولتی ۴ میلیون و ۲۰۶ هزار تن گندم تحویل داده شــده است که 
نســبت به سال گذشته کاهش ۳۵ درصدی را نشان می دهد.وی میزان تحویل 
گندم به مراکز دولتی در سال گذشته در مدت زمان مشابه را ۶ میلیون و ۵۰۴ 
هزار تن اعالم کرد.حنان ادامه داد: تعداد محموله های تحویلی به مراکز خرید نیز 
تا امروز ۸۱۸ هزار محموله بوده است که نشان از کاهش ۲۳ درصدی نسبت به 
ســال گذشته دارد.حنان تعداد کشاورزانی که مبادرت به تحویل گندم به مراکز 
خرید دولتی کرده اند را ۳۲۶ هزار کشاورزان عنوان کرد که کاهش ۱۵ درصدی 
نسبت به سال گذشته در مدت مشابه داشته است. به گفته این عضو هیأت مدیره 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران؛ در سالجاری متوسط گندم تحویلی هر کشاورز 
حدود ۱۳ تن بوده است، این رقم در سال گذشته بیش از ۱7 تن بود به عبارت 
دیگر آمار مربوط به تحویل گندم در این بخش کاهش ۲۳ درصدی داشته است.

حنان تصریح کرد: متوســط وزن هر محموله تحویلی تا امروز ۵ تن و در ســال 
گذشته ۶ تن بوده است که در این آمار نیز با کاهش ۱۴ درصدی روبه رو هستیم.
وی پیش بینی کرد: در مجموع تا پایان خرید تضمینی گندم حداکثر ۴ میلیون 
و ۶۸۰ هزار تن گندم به دولت تحویل شــود، در حالی این رقم در سال گذشته 
۸ میلیون و ۲۲۵ هزار تن بوده اســت.حنان در شرایط کنونی دولت را ناگزیر به 
واردات گندم دانست. معاون بازرگانی داخلی با تاکید بر اینکه مجوز واردات صادر 
شــده است، اظهار کرد: برای تامین کسری ذخایر استراتژیک گندم برنامه ریزی 
شده است و نگرانی برای تامین گندم مورد نیاز نان و صنعت کشور نداریم.حنان 
درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات نیز گفت: ارزش گندم تحویلی به مراکز 

تولید تا این لحظه ۲۱ هزار و ۲۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است..

در هفتمین دوره افتتاح های مناطق آزاد؛
 ۲۰ طرح اقتصادی در منطقه آزاد ارس

 افتتاح شد
آذربایجان شــرقی – شــیعه نــواز: در هفتمین دوره 
افتتاح های مناطق آزاد توســط رئیس جمهوری،  ۲۰ 
طرح بزرگ صنعتی و ســرمایه گذاری در منطقه آزاد 
ارس به صورت ویدیوکنفرانس افتتاح شــد.به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، میزان سرمایه گذاری انجام شده 

برای اجرا و تکمیل ۲۰ طرح افتتاح شــده امــروز در منطقه آزاد ارس ۹ هزار و 
۲77 میلیارد ریال با اشتغالزایی برای ۶۶۹ نفر بود که ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری 
آن توسط بخش خصوصی انجام شده است. با دستور رییس جمهوری به صورت 
ویدیو کنفرانس، فاز دوم مجتمع فوالد »آذر آبادگان« با ظرفیت تولید 7۰ هزار 
تن انواع شمش فوالد، اشتغالزایی 7۲ نفر و میزان سرمایه گذاری ۲ هزار و ۵۵۰ 
میلیارد ریال امروز افتتاح شــد.افتتاح فاز اول شرکت »مدیا شتاب الکترونیک« 
ارس با قابلیت مونتاژ ساالنه ۴۰ هزار دستگاه کولر گازی و ۶ هزار دستگاه چیلر 
تراکمی، اشــتغالزایی برای ۱۵ نفر و  میزان ســرمایه گذاری یک هزار و ۱۸۰ 
میلیارد ریالی از دیگر برنامه های افتتاحیه امروز در منطقه آزاد ارس بود. امروز 
همچنین مجتمع تجاری اقامتی »دنیــز« با زیربنای ۱۶ هزار و ۸۰۰ مترمربع، 
میزان اشتغالزایی ۱۴۴ نفری و با سرمایه گذاری یک هزار و ۱۲۰ میلیارد ریالی 

در منطقه آزاد ارس افتتاح شد.

در جریان بازدید از معدن حنار مطرح شد: 
حضور ایمپاسکو در خراسان جنوبی سبب 

ترغیب بخش خصوصی برای ورود در حوزه 
معدن شده است

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران؛ محمد فرهادی، 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی به همراه عباس جرجانی؛ 
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان، بیکی؛ فرمانــدار و جمعی از 
مسئوالن شهرستان نهبندان از معدن آهن حنار بازدید نمودند. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی هدف از این بازدید را آشنا شدن با مسائل 
و مشکالت حوزه معدن دانســت و گفت: مجموعه هایی از جمله شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران باید در اســتان حضور پیــدا کنند تا با رفع برخی از 
مشکالت، سبب ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش گردد.
فرهادی با اشاره به پتانسیل های باالی معدنی در استان، بیان کرد: با وجود همه 
پتانســیل های موجود در اســتان، ورود بخش خصوصی به این حوزه به دلیل 
مشکالت و موانع پیش رو به سختی انجام می شود.وی، ناشناخته ماندن ظرفیت 
های معدنی خراسان جنوبی، فاصله زیاد معادن از مرکز و  محرومیت های موجود 
در استان را از جمه دالیل کاهش انگیزه بخش خصوصی برای حضور در بخش 

معدن استان عنوان کرد .

 معاون بازاریابي و فروش سایپا :
تعهدات جاری و آتی سایپا به عدد بی سابقه 
۱۷۰ هزار دستگاه خودرو کاهش یافته است

معاون بازاریابي و فروش گروه خودروسازي سایپا گفت: میزان تعهدات جاری و 
آتی مربوط به تحویل خودروهاي مشتریان به عدد بی سابقه ۱7۰ هزار دستگاه 
کاهش یافته که همه این خودروها در زمان مقرر و سررســید تحویل خریداران 
خواهد شــد.به گزارش سایپانیوز؛ حسین کاظمي با بیان این که در انتهاي سال 
۹7، گروه ســایپا بیش از ۵۲۰ هزار دســتگاه تعهد داشت، افزود: کاهش حجم 
وســیعي از تعهدات جاری و آتی و رساندن آن به ۱7۰ هزار دستگاه، باتوجه به 
مشکالت اقتصادی، شــیوع کرونا و در نتیجه دشواري هاي تولید صورت گرفته 
اســت. کاظمی افزود: این میزان تعهد معا دل فقط ۴ ماه تولید گروه سایپا است 
که در صنعت خودرو بی سابقه بوده و نشان از تحول ویژه در حوزه فروش سایپا 
اســت، چرا که پیش از این و در مقاطعی خودروسازان تولیدات بیش از یکسال 
تولیــدات خود را پیش فروش می کردنــد.وي تاکید کرد: باتوجه به برنامه گروه 
ســایپا براي ایجاد کمترین میزان تعهد تا زمان پاســخ گویي به تعهدات قبلي، 
بالفاصله پس از تکمیل خودروهاي تولیدي، فرایند تحویل به مشتریان صورت 
مي گیرد.وي آمارها و اعدادي که در برخي از رسانه ها به اشتباه به عنوان تعهدات 
ســایپا اعالم مي شود را تکذیب کرده و اعداد را مربوط به صورت های مالی سال 

گذشته دانست.

وزیر صمت خبر داد؛
تکمیل اجرای طرح مزایده ۶ هزار محدوده معدنی در آینده نزدیک

وزیــر صمت با تاکید بر اجرای همه مراحل مزایده سراســری محدوده های معدنی به صورت شــفاف و قانونی، از تکمیل اجرای این طرح بــزرگ در آینده نزدیک با افزایش تعامالت 
بین دستگاهی خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی در نشست بررسی چگونگی تداوم مزایده سراسری محدوده های معدنی، اجرای این طرح را 
در راستای اجرای تکالیف قانونی وزارتخانه و همچنین تأکیدات مقام های عالی نظام عنوان کرد و اظهار داشت: اجرای همه مراحل مزایده سراسری محدوده های معدنی به صورت شفاف 
و قانونی انجام می شود و اجرای این طرح بزرگ در آینده نزدیک با افزایش تعامالت بین دستگاهی تکمیل خواهد شد.وزیر صمت افزود: اجرای این طرح بزرگ به صورت کاماًل شفاف و 
قانونی در جریان است و با استقبال بسیار خوب افراد دارای صالحیت فنی و مالی همراه شده است.وی با اشاره به برخی ابهام های ایجاد شده درباره اجرای این طرح بزرگ، گفت: از روز 
نخست اجرای مزایده سراسری ۶ هزار محدوده معدنی، حجم عظیمی از سنگ اندازی ها، کم لطفی ها و مانع تراشی ها در مسیر اجرای آن را پیش بینی می کردیم و با علم به گستردگی 
هجمه سازی ها علیه این طرح عدالت گستر نسبت به اجرای آن اقدام شد.رزم حسینی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره از حضور و همراهی همه نهادهای نظارتی در مسیر 
اجرای طرح ها و فرایندهای اقتصادی این وزارتخانه اســتقبال کرده اســت و در خصوص اجرای طرح فعال سازی معادن نیز براساس نظرات اعالمی مسؤوالن دستگاه قضائی هیچ گونه 
شائبه ای متوجه این وزارتخانه نبوده و نیست.وی از وجود برخی غرض ورزی های سیاسی و جریان سازی های رسانه ای علیه این طرح خبر داد و خاطرنشان کرد: برخی صحنه آرایی های 
مخرب رسانه ای، آگاهانه یا نا آگاهانه کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام را در پی دارد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از تعامالت و همراهی های دستگاه قضائی در مسیر رشد تولید 
کشور، تکمیل هرچه سریع تر فرایند اجرایی طرح آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور را با افزایش تعامالت بین دستگاهی خواستار شد.در ادامه این نشست، سعید عمرانی 
معاون قضائی دادستان کل کشور با تقدیر از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای منویات رهبر معظم انقالب و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، بر اقدام های بدون شائبه 
این وزارتخانه در جریان اجرای این طرح تأکید کرد.وی اقدام های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راســتای عمل به تکالیف قانونی در اجرای ماده ۱۰ قانون معادن و همچنین بند 
»ط« تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را بدون شائبه عنوان کرد و افزود: در همه دوران مسؤولیت تالش کردیم بیشترین همراهی و همکاری را در راستای ارتقای شاخص های تولید 
کشور با مدیران وزارتخانه برقرار کرده و موانع فعالیت و تالش آنان را رفع کنیم.رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با اشاره 
به سالمت، پاک دستی و عملکرد مطلوب وزیر صنعت در طول دوران تصدی این مسئولیت، خاطرنشان کرد: با تاکید بر عدم ابطال یا لغو مزایده های مربوط به اجرای مزایده سراسری 
۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور، به زودی شاهد تداوم روند اجرای مزایده ها پس از انجام برخی هماهنگی ها و تعامالت بین دستگاهی در حوزه های اجرایی و نظارتی خواهیم بود.

وی نظرات و دیدگاه های عنوان شده در این نشست را از سر دلسوزی و دغدغه مندی نسبت به مصالح عمومی کشور دانست و ادامه داد: ردپای برخی فضاهای سیاسی و افراد در سایه 
حوزه های اقتصادی در ایجاد چالش هایی نظیر آنچه که در پیرامون اجرای طرح فعال سازی معادن دیدیم، وجود دارد.

حجم ۵۰۰ میلیون دالری مبادالت 
غیرنفتی ایران و آذربایجان

سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان اظهار داشت: ما باید موضوع 
بازســازی قره باغ را در اولویت همکاری های خــود با آذربایجان قرار 
دهیم، از طرف آذربایجان هم این تمایل وجود دارد. این کار به صورت 
دوجانبه و چند جانبه می تواند انجام شــود، بــرای مثال می توانیم با 
مشارکت با کشورهایی مانند گرجســتان، ترکیه و روسیه پروژه های 
بازســازی را پیش ببریم.محســن پاک آیین در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادی ایلنا در مورد روابط تجاری ایــران و آذربایجان اظهار کرد: 
روابط ایران و جمهوری آذربایجان بســیار خــوب و روز به روز هم در 
حال گسترش است. در کمیسیون مشترکی که سال گذشته در تهران 
برگزار شــد، پروژه های مختلفی در حوزه تجــارت، ترانزیت، انرژی و 
گردشــگری مورد توافق قرار گرفت که در حال اجرا است.وی با اشاره 
به بازســازی منطقه قره باغ بعد از جنگ این کشور با ارمنستان گفت: 
در مورد قره باغ هنوز مراحل بازســازی شروع نشده است. اینکه گفته 
می شود بعضی از کشورها پروژه هایی را گرفته اند و درحال اجرا هستند، 
بیشتر گمانه زنی بوده و پروژه سازندگی بزرگی هنوز اجرا نشده است. 
این کشور اکنون در حال مین روبی برای تامین امنیت است که پروژه  
مین روبی نیز توسط ایرانی ها در حال انجام است.پاک آیین تصریح کرد: 
ایــران در تعامل جدی با جمهوری آذربایجان برای بازســازی قره باغ 
است، آنها هم اســتقبال کرده اند و درحال انجام مطالعات اولیه برای 
نحوه بازســازی هســتند. در دولت جدید باید بــه این موضوع توجه 
زیادی شــود چراکه عالوه بر بعد اقتصادی از نظر امنیتی هم برای ما 
اهمیــت دارد. به هر میزان که آنجا آباد شــود هم ارتباطات اقتصادی 
ایــران و آذربایجان محکم می شــود و هم امنیــت مرزهای ما تامین 
می شود چراکه آوارگانی در دیگر نقاط آذربایجان هستند و می توانند 
در مناطق بازســازی شده اسکان پیدا کنند و حضور آنها باعث تامین 
امنیت می شود.ســفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان خاطرنشان 
کرد: ما باید موضوع بازســازی قره باغ را در اولویت همکاری های خود 
با آذربایجان قرار دهیم، از طرف آذربایجان هم این تمایل وجود دارد. 
این کار به صورت دوجانبه و چند جانبه می تواند انجام شود، برای مثال 
می توانیم با مشــارکت با کشورهایی مانند گرجستان، ترکیه و روسیه 
پروژه های بازسازی را پیش ببریم.وی با تاکید بر لزوم همکاری دولت 
و بخش خصوصی در این راســتا گفــت: در همه پروژه های اقتصادی 
با کشــورهای مختلف در ابتــدا دولت ها وارد کار شــده و با مذاکره 
بسترسازی می کنند. بعد بخش های خصوصی وارد می شوند. اینگونه 
نیســت که دولت ها برای گرفتن پروژه برای خود وارد مذاکره شــوند 
بلکه ســعی می کنند زمینه های حضور بخش خصوصی کشور خود را 
فراهــم کنند. لــذا به جای اینکه بخش خصوصــی و دولتی ما از هم 
گله کنند و مانند یک رقیب در بازســازی آذربایجان وارد کار شــوند 
باید همکار، همراه و هماهنگ باشــند. دولت باید سعی کند زمینه را 
فراهم کند و بخش خصوصی هم سرمایه برده و پروژه ها را پیش ببرد.

پاک آیین اضافه کرد: اولین شرط برای همکاری های اقتصادی قوی بین 
دو کشور وجود روابط سیاسی قوی است که خوشبختانه امروز روابط 
سیاسی ایران و جمهوری آذربایجان بر اساس احترام و اعتماد متقابل 
است. کمیسیون های مشترک برگزار می شود و در دو کشور اراده برای 
همکاری اقتصادی وجــود دارد. لذا دولت و بخش خصوصی باید این 
بستر مناسب سیاسی را به سمت مراحل اجرایی ببرند.وی در پاسخ به 
ســوالی در مورد پروژه های در دست کار ایران در آذربایجان بیان کرد: 
پروژه عمده ای که امروز در مناطق آزادشده وجود دارد، ساخت نیروگاه 
است. این کشور به دنبال این است که زیرساخت های اصلی مانند آب، 
برق و گاز در این مناطق بازسازی شود. ما در دو پروژه در سد خداآفرین 
و منطقه مارازد درحال فعالیت هستیم و پروژه های ساخت نیروگاه های 
برق را دنبال می کنیم. کارهای اصلی در اختیار کمیسیون مشترک دو 
کشور بوده و متولی اصلی آن نیز وزارت نیرو است اما به طور طبیعی 
از بخش های خصوصی هم برای پیشبرد پروژه ها استفاده می شود.سفیر 
سابق ایران در جمهوری آذربایجان متذکر شد:  عالوه بر این پروژه های 
عمرانی مانند ساخت جاده ها، مســکن و... پروژه های بعدی در دست 
بررســی که ایران در آنها ورود کند. ایران نزدیک ترین کشوری است 
که آذربایجان می تواند کاالهای مورد نیاز خود در این راســتا را از آن 
وارد کنــد. افزایش صادرات کاال از ایران به آذربایجان نیز در دســت 
بررسی و اقدام است.وی افزود: اگر خط راه آهن رشت - آستارا هرچه 
سریع تر افتتاح شود، به طور طبیعی روی واردات و صادرات کاال بین دو 
کشور اثر مثبت خواهد داشت. تسریع برخی از مسائل گمرکی، کاهش 
عوارض و... مســائل مهم تاثیرگذار در روابط تجاری ایران و آذربایجان 
است که در دستور کار دو کشور هم قرار دارد.پاک آیین در مورد حجم 
مبادالت تجاری دو کشــور گفت: همکاری های تجاری غیرنفتی ایران 
و آذربایجان حدود ۵۰۰ میلیون دالر اســت. پروژه های دیگر در حوزه 
انرژی و ســوآپ گاز از آذربایجان به نخجوان نیز مواردی هســتند که 

موجب درآمدزایی می شوند.

رئیــس هیــات مدیره کانون سراســری 
مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت 
مرغ در برخی شــهرها به ۴۵ هزارتومان 
افزایش یافته اســت، از سومدیریت های 
صورت گرفتــه در این حوزه به شــدت 
انتقاد کرد.یعقوب یــاوری، رئیس هیأت 
مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی 
در گفتگو بــا خبرنگار مهر درباره افزایش 
قیمــت مرغ در بازار طــی روزهای اخیر، 
گفت: متأســفانه در روزهای اخیر، قیمت 
مرغ در برخی شــهرها تا ۴۵,۰۰۰ تومان 
هم باال رفته است؛ این مسأله کاماًل قابل 
پیش بینی بود و بارها به مسئوالن مربوطه 
هشدار داده شد ولی رویه ناصواب و غلطی 
کــه در پیش گرفته شــده، ظاهراً پایانی 
ندارد.وی تصریح کرد: این نابســامانی ها 
از ســوءمدیریت مدیران دولتی  ناشــی 
اســت که اقتصاد کشــور را بــه این روز 
انداخته اند، در نتیجه چنین عملکردی هم 
مردم زیر فشار اقتصادی له شده اند و هم 
تولیدکننــدگان بی انگیزه و از ادامه کار و 

تولید ناامید شده اند.

دولت دالل بزرگ است!
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در 
اقتصاد رانتی و دالل پرور نه سهمی برای 
تولیدکننده هســت و نه مصرف کننده، 
گفت: چنین بســتری جوالنگاه دالالنی 
است که مخل اقتصاد و توسعه هستند و 
در چنین فضایی بیشترین بار مسئولیت 
بر عهده مدیران دولتی اســت. اگرچه در 
اقتصاد دولتی ما، دالل بزرگ خود دولت 

است.

مسئوالن با ارائه آمار نادرست امنیت 
کشور را به خطر می اندازند

یاوری تصریح کرد: مدیران و مســئوالنی 
کــه اصــول اولیه اقتصــاد و بــازار را به 
دالیل سیاسی و برای عوام فریبی نادیده 
می گیرند و با ارائــه آمار غلط به مقامات 
باالدســتی و مــردم، مســیر را منحرف 
می کنند، بزرگترین خیانــت را به مردم 
و کشــور می کنند و منافع ملی و امنیت 
کشــور را به خطر می اندازند. دولتمردانی 
کــه علیرغم علم به بحران های ناشــی از 
مداخله دولت در بازار همچنان این رویه 
را ادامــه می دهند.وی ادامــه داد: بدیهی 

است که وقتی هزینه های تولید محصولی 
افزایــش پیدا می کند قیمت تمام شــده 
محصول نیــز افزایش می یابــد و اگر به 
دنبال کاهش قیمت محصوالت هســتیم 
باید هزینه های تولید آن را کاهش دهیم؛ 
نمی توان نظارت بر هزینه مواد اولیه را رها 
کرد و انتظار داشــت که قیمت محصول 

نهایی کاهش یابد.

هیچ نهادی با گرانفروشی جوجه یک 
روزه مقابله نکرد

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه از 
اواخر سال گذشته جوجه یکروزه گوشتی 
با قیمتی بین 7,۰۰۰ تومــان تا ۹,۰۰۰ 
تومــان فروخته می شــود، گفت: قیمت 
مصوب جوجه یــک روزه ۴,۲۰۰ تومان 
اســت و این گرانفروشــی ماه هاست که 
انجام می شــود ولی هیچ نهادی نظارتی 
کوچک تریــن اقدامی بــرای کنترل آن 
انجام نداده اســت.وی ادامه داد: عالوه بر 
این قیمت مصوب ذرت و سویا ۱۵ درصد 
افزایش یافت ضمن اینکه در حوزه کرایه 
حمل و نقل نیز با حدود ۳۰ درصد افزایش 
قیمت مواجه بودیم و در ســال جدید نیز 
طبق قانون دســتمزدهای کارگری، بیمه 
و سایر هزینه های دولتی افزایش حداقل 
فعال بخش  ۲۵ درصدی داشــته اند.این 
خصوصــی اضافه کــرد: محصولی مانند 
کنســانتره، دارو، واکسن و سایر اقالم نیز 
حداقل ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.
یاوری افــزود: در حالی که قیمت مصوب 
فعلی مرغ بر اســاس نرخ ۴۲۰۰ تومانی 
جوجه یکروزه و قیمت های قبلی نهاده ها 
بوده، دولت حاضر نیست نرخ مصوب مرغ 
را متناســب با افزایش هزینه های تولید، 
اصالح کند و رســماً تخلف از قانون دارد؛ 
در حق تولیدکننده ظلم کرده است و به 
دلیل ناتوانی در بخش های نظارتی مصرف 

کننده هم باید زیان ببیند.

تمام نهادهای دولتــی و نظارتی به 
تولیدکننده فشار می آورند که قیمت 

را ثابت نگه دارد!
یاوری تصریــح کرد: با این حــال، تمام 
نهادهای دولتی و نظارتی به تولیدکننده 
فشــار می آورند تا قیمت مرغ ثابت بماند 
و نتیجه این قیمت گذاری دستوری، فلج 

کردن تولید و اقتصاد کشور بوده است.

از  را  یــک  درجــه  ذرت  پــول 
تولیدکنندگان می گیرند و ذرت درجه 

سه تحویل می دهند
وی با بیان اینکه به مشــکالت فوق باید 
ده هــا مورد دیگر نیز اضافه کرد، گفت: به 
عنــوان مثال، قیمت ذرت درجه یک را از 
مرغدار می گیرند و بعد از ماه ها محصول 
درجه ســه اوکراین را وارد می کنند و به 
تولیدکننده تحویــل می دهند همچنین 
برخی واکســن و داروهــای بی کیفیت 
داخلــی را گاهی تا 7۰ درصــد باالتر از 
قیمت واقعی بــه تولیدکننده می دهند و 
بسیاری چالش های دیگر که باعث کاهش 
بهــره وری، تلفــات و بیماری ها و ضرر و 
زیان تولیدکننده می شود؛ در هیچ کجای 
ایــن قیمت گذاری های دســتوری دیده 
نشده اســت.وی گفت: با افزایش قیمتی 
که بــرای مؤلفه های تولیــد رقم خورده، 
ثبات نرخ مرغ منطقی و عقالنی نیســت؛ 
مسئوالن برخالف ادعایی که می کنند قادر 
به کنترل نرخ مؤلفه های تولید نیستند و 
تمام ســرکوب و فشار را به تولیدکننده و 
تولید وارد می کنند چرا که قادر به برخورد 
با رانت خواران و دالالن نیستند.این فعال 
بخش خصوصی با تاکید بر اینکه عملکرد 
وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت صمت 
کاماًل بر ضد تولیدکننده و منافع کشــور 
بوده است، افزود: باید وزرای این دو وزرات 
خانه پاســخگوی این بحران خودساخته 

باشند.

هفتمین  غیرمســئوالنه،  رفتارهای 
تولیدکننده مرغ جهان را واردکننده 

کرد
یــاوری تاکید کــرد: نتیجــه رفتارهای 

غیرمســئوالنه دولتمــردان بــوده کــه 
هفتمین تولیدکننده گوشت مرغ جهان، 
به واردکننده این کاال تبدیل شــده است. 
کشــوری که ۳۰ درصد توان تولید مازاد 
بر نیاز داخل را دارد و با توجه به بازارهای 
منطقه می توانست بزرگترین صادرکننده 
مرغ در منطقه باشــد، واردکننده گوشت 
مرغ شــده اســت.وی تصریح کــرد: آیا 
مســئوالن ایــن فاجعه و بحــران، نباید 
مجازات شوند. رانت واردات گوشت مرغ به 
چه کسانی می رسد که حاضرند منافع ملی 
را فدای منافع نامشروع خود کنند؟یاوری 
با بیان اینکه تولیدکننده ها در حال زیان 
هستند و انگیزه و توانی برای ادامه تولید 
ندارند، اظهار داشت: اگر قیمت مرغ زنده 
اصالح نشــود، وضعیت از ایــن هم بدتر 
خواهد شــد. در حال حاضر هر کیلوگرم 
مرغ زنده برای تولیدکننده ۲۰,۶۰۰ تومان 
تمام می شود در حالی که قیمت مصوب 
فعلی ۱7,۱۰۰ تومان اســت و مرغدار در 
هــر کیلوگرم تولیــد ۳,۵۰۰ تومان ضرر 
می کند.این فعال بخش خصوصی با بیان 
اینکه اقتصاد را نمی توان با داللی و رانت 
خواری اداره کرد، گفت: اقتصاد علم است 
و مدیر شــجاع و دانا و باتجربه الزم دارد 
تا چالش ها و موانع تولیدکننده را بفهمد 
بنابراین اداره کشور را باید به افرادی سپرد 
که تجربه کار در اقتصاد بخش خصوصی 

را داشته باشند.

اگر دولت از ســرکوب قیمت دست 
برنمی دارد، الاقل مطابق قانون قیمت 

گذاری کند
وی اضافــه کرد: تجربیات گذشــته بارها 
و بارها ثابت کرده که مســئوالن به هیچ 
وجه توانایی کاهش یا کنترل قیمت ها را 
ندارند و از طرفی دولت نیز دست از قیمت 
گذاری دســتوری بر نمــی دارد، بنابراین 
تنها گزینــه ممکن اصــالح قیمت های 
دستوری مطابق قانون است.یاوری افزود: 
بنابراین اگر هزینه هــای تولید محصولی 
افزایش می یابــد، باید این افزایش قیمت 
در محصــول نهایــی لحاظ شــود و اگر 
قیمت مرغ زنده اصالح نشود در ماه های 
آینــده باید منتظر بحران هــای غیرقابل 
کنترلی باشیم که امنیت کشور را به خطر 

می اندازد.

گرانی مرغ قابل پیش بینی بود

با آمارسازی آدرس غلط دادند
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رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:گزیده خبر

تغییر و افزایش تدریجی دامنه نوسان قطعی است
 رییس ســازمان بورس و اوراق بهــادار گفت: به طور حتم دامنه 
نوســان با تغییر همراه می شــود و معامالت بورس بر روی این 
دامنه نوســان کنونی مثبت و منفی پنج درصد متوقف نخواهد 
ماند.»محمدعلی دهقان دهنوی« دیروز )سه شنبه( در گفت و گو 
با ایرنا به نظرات مطرح شده در زمینه افزایش دامنه نوسان اشاره 
کرد و افزود: بنده همیشه و حتی در زمانی که هنوز وارد سازمان 
بورس نشده بودم اعالم کرده ام، بیشتر از همه افرادی که معتقد 
به افزایش دامنه نوســان هستند، به این موضوع اعتقاد دارم. وی 
اظهار داشت: سال گذشــته تصمیمی برای ایجاد محدودیت در 
دامنه نوســان اتخاذ شــد که همان زمان اعالم کردیم این اقدام 
موقتی است، بعد از عبور از این شرایط خاص بازار، دامنه نوسان 
را بــه حالت عادی یا دامنه بزرگتر باز می گردانیم.دهقان دهنوی 
خاطرنشــان کرد: برنامه ما این بود که مسیر  تغییر دامنه نوسان 
را از منفی دو و مثبت ۶ به صورت تدریجی برای باز کردن دامنه 
نوســان ادامه دهیم، برای اجرایی شدن این اقدام باید به صورت 
تدریجی ارقام کوچک مانند نیم درصد به دامنه نوسان اضافه می 
کردیم و اگر این مســیر را ادامه می دادیم اکنون دامنه نوسان را 
به مثبت و منفی ۵.۵ یا ۶ درصد رســانده بودیم.رییس سازمان 
بــورس و اوراق بهادار با بیان اینکه وقفه ای در راســتای اجرایی 
شدن این تصمیم ایجاد شد، گفت: از مرکز پژوهش سازمان بورس 
درخواســت کردیم تا در خصوص تغییر دامنه نوسان تحقیقاتی 
را به صورت اساســی انجام دهد و در نهایت براساس مطالعات و 
بررسی های صورت گرفته یک طرح کامل در این زمینه ارائه شود 
تا تضمین کننده بهترین حالت در خصوص دامنه نوسان و به نفع 
بازار باشــد.وی افزود: قاعدتا این مطالعه باید جوابگوی سواالتی 
مانند اینکه آیا با افزایش دامنه نوسان به مثبت و منفی ۱۰ درصد 
یا ۱۵ درصد زمینه ایجاد تعادل در معامالت بازار و ارتقای عملکرد 
و کارایی بازار فراهم می شود یا خیر؟ باشد.دهقان دهنوی با تاکید 
بر اینکه در این زمینه باید برنامه ریزی های درستی صورت بگیرد 
تا شاهد تاثیر منفی آن بر معامالت بازار نباشیم، گفت: با تکمیل 

آن طرح، یک نقشه راه و هدف مطلوب در این خصوص در اختیار 
خواهیم داشت، قاعدتا برای رسیدن به آن نقطه و نیز جلوگیری از 
ایجاد شوک در معامالت بازار باید دامنه نوسان به صورت تدریجی  
تغییر پیدا کند.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه 
در این نقشه راه به عنوان مثال ممکن است به صورت ماهانه نیم 
یا یک درصد دامنه نوســان را تغییر دهیم، گفت: اول باید اجازه 
بدهیم این مطالعه و مدل کامل شود و به اندازه کافی در معرض 
ارزیابی و نقد صاحب نظران قرار بگیرد، بعد از آن هم ممکن است 
این اقدام نیازمند ایجاد برخی از تغییرات بر روی سامانه معامالت 
باشد که باید برنامه ریزی های الزم در زمینه این تغییرات صورت 
بگیرد تا بتوان در مدت ۶ ماه یا یک سال تغییرات مدنظر بر روی 
دامنه نوسان را اجرایی کنیم و به هدف مشخص شده برسیم.وی 

در پایان اعالم کرد: به طور حتم دامنه نوسان با تغییر همراه می 
شــود و معامالت بورس بر روی این دامنه نوسان کنونی مثبت و 
منفی پنج درصد متوقف نخواهد ماند.به گزارش ایرنا، با شــتاب 
گرفتن روند نزولی شــاخص بورس، تصمیمات مهمی از ســوی 
مســووالن حاضر در بازار سرمایه برای کاهش نوسان های ایجاد 
شده در بازار، کاهش ترس سهامداران از تداوم روند نزولی بازار و 
جبران ضرر و زیان های ســهامداران اعمال شد که در این راستا 
تغییر دامنه نوسان بورس از منفی و مثبت پنج به مثبت ۶ و منفی 
دو  تاثیرگذارترین تصمیمی بود که در میان مصوبه های شورای 
عالی بورس قرار داشت.به دنبال تصمیمات جدید اتخاذ شده، در 
جلسه )۱۸ بهمن ماه ۹۹ ( شورای عالی بورس مقرر شد تا از ۲۵ 
بهمن ماه دامنه نوسان خرید و فروش سهام از مثبت و منفی پنج 

به منفی ۲ تا مثبت ۶ درصد تغییر کند.با اجرای چنین مصوبه ای 
در بازار اکثر کارشناسان اظهارنظرهای مختلفی را نسبت به این 
تصمیم شورای عالی بورس مطرح کردند و معتقد به حذف دامنه 
نوســان بورس برای ایجاد هر چه زودتر تعادل در معامالت بازار 
بودند و بارها اعالم کردند که بازار برای آنکه بتواند هر چه زودتر 
بــه روند واقعی خود بازگردد باید اقدام به حذف یا افزایش دامنه 
نوســان کند تا مدت اصالح زمانی شاخص بورس به زمان کوتاه 
تری تبدیل شود.بعد از مطرح شدن چنین نظراتی از سوی فعاالن 
حاضر در بازار، گمانه زنی هایی برای تغییر دوباره دامنه نوســان 
بورس به مثبت و منفی ۶ شــنیده شد که این امر منجر به ترس 
سهامداران و شتاب در روند نزولی شاخص بورس در بازار شد، این 
در حالی اســت که این اقدام به مرحله اجرا نرسید و خبر موثقی 
از آن در بازار منعکس نشــد.با ایجاد شک و تردید سهامداران در 
بورس از ضــرر و زیان های احتمالی و ایجاد هیجان برای خروج 
از ایــن بازار، بار دیگر تکلیف دامنه نوســان برای مدتی معین از 
سوی هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار مشخص شد و 
اعضای هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تغییر 
دوباره دامنه نوسان از منفی دو تا مثبت ۶ به منفی سه تا مثبت ۶ 
کردند.براساس وعده داده شده، دامنه نوسان از روز چهارشنبه )۱ 
اردیبهشت ماه( تغییر کرد و مطابق مصوبه هیات مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار دامنه نوسان قیمت سهام در کلیه نمادهای 
معامالتی در بــورس  تهران و بازارهــای اول و دوم فرابورس به 
مثبت ۶ و منفی ســه درصد تغییر کرد.با توجه به تغییرات ایجاد 
شده در دامنه نوسان اما طبق اعالم قبلی با تصمیم جدید سازمان 
بورس و طبق مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر لغو دامنه نوسان 
نامتقارن و عادی معامالت سهام شرکت های بورسی و فرابورسی 
بعد از چهار ماه از روز شــنبه )۲۵ اردیبهشت ماه( دامنه نوسان 
قیمت در کلیه نمادهای دو بازار معامالت بورس تهران در دامنه 
مثبت و منفی ۵ درصد و دامنه نوسان صندوق های قابل معامله 

به مثبت و منفی ۱۰ درصد تغییر پیدا کرد.

طرح فرشتگان سالمت به آذربایجان رسید
تقدیر بیمارستان طالقانی تبریز از حمایت 

کادر درمان در بانک آینده
بیمارســتان طالقانی تبریز از اقدام بانک آینده در خصوص اعطای تسهیالت با 
شرایط آسان به کادر درمان این بیمارستان در قالب طرح »حمایت از فرشتگان 
ســالمت«، قدردانــی کرد.دکتر احد اســالمی، مدیر مرکز آموزشــی درمانی 
بیمارســتان طالقانی تبریز ضمن اعطای لوح های تقدیرنامه ، به صورت جداگانه 
از دکترمحمد فطانت، مدیرعامل بانک آینده و هم چنین رئیس شعبه »تبریز- 
خیابان راه آهن«، به عنوان نمایندگان بانک آینده، تشکر و قدردانی کرد. در این 
پیام، دکتر اسالمی، رئیس بیمارستان، ضمن گرامی داشت »تالش همکارانی که 
در سنگر خدمت به مردم در راستای اهداف سازمانی، خالصانه از هیچ کوششی 
دریغ نمی ورزند،« از سرمایه انسانی بانک آینده که »با صبر و متانت مثال زدنی، 
طی مراجعات متعدد و حضور در بیمارســتان طالقانــی تبریز، جهت ارائه وام 
به کادر درمان درگیر کرونــا، نهایت همکاری را نموده اند،« قدردانی کرد.طرح 
»حمایت از فرشتگان سالمت« بانک آینده از اسفندماه ۱3۹۹، با هدف قدردانی 
از تالش ها و زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با همه گیری بیماری کرونا و در 
قالب اعطای تسهیالت خرد با شرایط آسان و نرخ ویژه برای کادر درمانی کشور، 
طراحی و عملیاتی شد. طی این طرح، تسهیالتی به مبلغ ۲۰۰ )دویست( میلیون 
ریال به ازای هر فرد، با نرخ ۱۵ )پانزده( درصد و بازپرداخت 3۶ ماهه )با اقساط 

ماهیانه(، به صورت مستقیم به حساب متقاضیان، واریز شد.

ظرفیت بخش تعاون برای پیشبرد برنامه های 
دولت جدید 

مدیرعامل بانک توســعه تعاون در خصوص ظرفیت بخش تعاون برای پیشبرد 
برنامه های دولت جدید در ارتقای اشتغال و تولید توضیحاتی ارائه داد.حجت اله 
مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون طی گفتگو در پروژه تاریخ شفاهی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشــت: قابلیت های تعاون برای نقش آفرینی 
در اقتصــاد ملی فراتر از وضعیت موجود اســت و چنانچه برنامه های اقتصادی 
دولت جدید تمرکز بیشتری بر بخش تعاون داشته باشد و از قابلیت تعاونی های 
دانش بنیان و تعاونی های نوع جدید در پیشــبرد بخش هــای نوظهور اقتصاد 
حمایت شــود، ارزش افزوده بخش های نوآوری و دانش بنیان اقتصاد با تکیه بر 
امر »تعاون« با کار تیمی و با تکیه بر مهارت و استعدادهای بومی و نبوغ جوانان 
تحصیلکــرده قابلیت بروز و ظهور پیدا می کند.مدیرعامل بانک توســعه تعاون 
گفــت: تعاونگران در همه بخش های اقتصادی حضــور دارند و رویکرد متعالی 
اسناد و منابع دینی و اعتقادی در زمینه تعاون و امکان بروز و ظهور استعدادهای 
جوانان تحصیلکرده و صاحب ایده در قالب تشــکیل تعاونی ها همراه با حمایت 
دولت و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب سرمایه می تواند بستری را فراهم 
نماید تا بســیاری از فعالیت های دانش بنیان و استارتاپ ها در این بخش شکل 
بگیرد و واقعا هم رشدهای اقتصادی ترسیم شده توسط مقامات بلند پایه کشور 
با فراهم ســازی مسیر با شکوفایی استعدادهای ملی و تقویت تولید ملی امکان 
پذیر می باشد.وی تصمیمات و راهکارهای اتخاذ گردیده توسط مقامات و ارکان 
پولی کشور را منســجم عنوان نمود و گفت: همواره نظرات تخصصی خبرگان 
و مدیران پولی کشــور در تعیین ســود بانکی و ابالغ تکالیف لحاظ می شود و 
همکاران بانکی کشور نیز در شرایط متنوع تحریمی همواره به دنبال راهکارها 
و مکانیزم هایی بوده اند تا بتوانند خدمات متنوع بانکی و ارزی را به مشتریان و 

عموم جامعه ارائه دهند.

کارکنان بانک دی سه دستگاه اکسیژن ساز به 
سیستان و بلوچستان اهدا کردند

کارکنان بانــک دی در یک اقدام داوطلبانه و انسان دوســتانه، هزینه خرید 3 
دستگاه اکسیژن ساز برای اهداء به هم وطنان  مبتال به کرونا در استان سیستان 
و بلوچستان را تأمین کردند.به گزارش روابط عمومی بانک دی، کارکنان بانک 
دی با راه اندازی کمپین »قدم های کوچک حیات بخش سیستان و بلوچستان« 
اقدام به جمع آوری کمک های نقدی کرده و تعداد 3 دستگاه اکسیژن ساز برای 
کمک به بیماران کرونایی استان سیستان و بلوچستان خریداری کردند.در این 
کمپین که به دنبال اوج گیری و شیوع گسترده ویروس کرونا در استان سیستان 
و بلوچستان و شرایط نامساعد برخی از مناطق این استان آغاز شد با مساعدت 
هالل احمر، دستگاه های اکسیژن ســاز مدل SOSHYA SA۵  خریداری و به 
شعبه زاهدان این بانک اهدا شد تا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان در 

اختیار بیماران نیازمند قرار گیرد.

مدیرعامل بانک سینا در دیدار از شعب کرمانشاه:
هدف بانک سینا تالش برای دستیابی به 

جایگاه واقعی و شایسته در نظام بانکی است
مدیرعامل بانک ســینا با حضور در جمع کارکنان شــعب کرمانشاه، بر تالش 
جمعی جهت دســتیابی به جایگاه واقعی و شایســته در نظام بانکی و افزایش 
سهم تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، دکتر ایمانی با بیان آنکه 
جذب منابع برای بانک بسیار با اهمیت است، خاطرنشان کرد: همکاران با اتکا 
به ظرفیت ها و امتیازات بانک باید برای دســتیابی به جایگاه واقعی و شایسته 
در نظام بانکی تالش کنند.وی یکی از عوامل مهم در این زمینه را جذب منابع 
ارزان قیمت دانســت و تصریح کرد: یکی از راه های جذب منابع ارزان قیمت، 
بازاریابی و تعامل با اشخاص حقوقی است چرا که این اشخاص هم زمینه حضور 
مشــتریان جدید به بانک را فراهم نموده و هم با تزریق منابع ارزان قیمت به 
بانک و دریافت خدماتی چون تسهیالت و تعهدات، به افزایش و ارتقاء درآمدهای 
مشاع و غیرمشاع و نهایتا تقویت جایگاه بانک کمک می کنند.مدیرعامل بانک 
ســینا از مهمترین عوامل سودآوری هر شعبه را پرداخت تسهیالت برشمرده و 
افزود: همکاران باید ضمن رعایت دقیق دســتورالعمل ها و ضوابط، بهداشــت 

اعتباری در پرداخت تسهیالت برای کاهش معوقات را مدنظر داشته باشند.

 افزایش سقف انتقال وجه در همراه
 بانک مهر ایران

سقف انتقال وجه در همراه بانک مهر ایران تا ۵۰۰ میلیون ریال در روز افزایش 
یافت.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، سقف انتقال وجه 
از طریق همراه بانک »مهریران« افزایش یافته است.بر این اساس مشتریان بانک 
مهر ایــران قادر خواهند بود از طریق همراه بانــک، در هر روز تا ۵۰۰ میلیون 
ریال را منتقل کنند. این افزایش در مورد انتقال وجه داخلی و همچنین ساتنا 
و پایا صدق می کند. ســقف انتقال وجــه در هر ماه نیز ۵ میلیارد ریال در نظر 

گرفته شده است.

عرضه ۳۴۹ میلیون دالر در سامانه نیما
سامانه نیما دیروز شاهد عرضه حدود 3۴۹ میلیون دالر به صورت حواله 
ارزی به منظور تأمین ارز واردات کشور بوده است.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از بانک مرکزی، از عرضه های مذکور حدود ۲۵۰ میلیون دالر 
معامله شده است. بر اســاس معامالت انجام شده، میانگین موزون نرخ 
دالری معامالت ۲۲۲,3۵۶ ریال بوده است.این امر حاکی از این است که 

نرخ ارز مؤثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.

از سوی بانک ملت صورت گرفت:
 اهدای ۴0 تانکر آب آشامیدنی به مردم 

استان سیستان و بلوچستان
بانک ملت در راســتای ایفای مسوولیت های اجتماعی و با هدف تامین 
آب شرب در استان های کم آب کشور، ۴۰ تانکر آب آشامیدنی به مردم 
اســتان سیستان و بلوچســتان اهدا کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملت، با دستور مدیرعامل این بانک و با هدف کمک به تامین آب شرب 
هموطنان در مناطق محروم و کم آب کشور، ۴۰ فقره تانکر آب آشامیدنی 
برای اهالی روستاهای قادرآباد، شهرک رحمت آباد دشت جاور، موزن و 
دشــت رباط، ده کمالی، محمد آباد، ده ولیداد، ده نوهپیران، حجت آباد، 
ده پهلوان، جهان آباد ســفلی، ابراهیم آباد، ده میر جعفرخان، ده محمد 
شهرکی و شارخ در مناطق خاش، نیمروز و هیرمند در استان سیستان و 
بلوچستان خریداری و توزیع شد.بر اساس این گزارش، بانک ملت پیش از 
این نیز در راستای انجام ماموریت های اجتماعی خود، اهدای کمک های 
مختلف به استان های محروم کشور را در دستور کار قرار داده و به نوعی 

همراهی خود را با این عزیزان به منصه ظهور رسانده بود.

آخرین وضعیت واکسیناسیون کارکنان 
بانکی

طبق اعالم مســئوالن بانک های دولتی و خصوصی با وجود نامه نگاری های 
متعدد برای خرید واکســن یا واکسیناســیون کارکنان بانکی و با توجه به 
آمارهای باالی فوتی و ابتال بر اثر کرونا در بانک ها، فعال خبری از واکسیناسیون 
کارکنان بانکی نیســت.  محمدرضا جمشــیدی - دبیــر کانون بانک های 
خصوصی - در گفت وگو با ایســنا، درباره آخرین وضعیت واکسیناســیون 
کارکنــان بانکی اظهار کرد: زمانی که رئیــس جمهور اعالم کرد که بخش 
خصوصی و موسسات می توانند برای دریافت واکسن اقدام کنند، در دو نوبت 
و زمان های مختلف به ســازمان غذا و دارو نامه زده شــد تا واکسن توسط 
شــرکت معرفی شده وارد شود، اما تاکنون این نامه بی پاسخ مانده است.وی 
افزود: با توجه به اینکه میانگین جانباخته های کرونایی کارکنان بانکی بیشتر 
از میانگین جانباختگان در کل کشور است، مجدد تصمیم گرفته شد در این 
زمینه به وزیر بهداشــت نامه ارسال شــود. از سوی دیگر، درحالیکه جامعه 
پزشکی، رانندگان وسایل نقلیه عمومی، معلمان و... در اولویت واکسیناسیون 
قرار گرفته اند، تاکنون پرسنل بانکی با وجود فعالیت حتی در ایام تعطیل، در 
اولویت واکسیناسیون قرار نگرفته اند.دبیر کانون بانک های خصوصی در ادامه 
بیان کرد که به وزارت بهداشــت اعالم کردیم که با پول و سرمایه خودمان 
واکســن می خریم اما تاکنون پاسخی به این خواســته ما داده نشده است.

موضوع واکسیناســیون کارکنان بانکی از دبیر شورای هماهنگی بانک های 
دولتی و نیمه دولتی نیز پیگیری شــد که علیرضا قیطاسی در گفت وگو با 
ایســنا در این باره اظهار کرد: با توجه به فوت بیش از ۲۶۰ نفر از کارکنان 
و مدیــران بانکی بر اثر ابتال به ویــروس کرونا و خطر و تهدید ابتالی مردم 
و کارکنان در محیط بانک ها، مکاتبات زیادی با وزیر بهداشــت و ستاد ملی 
کرونا برای واکسیناسیون این افراد انجام شده اما تاکنون پاسخی داده نشده 
است .وی با اشاره به آخرین مکاتبات با مسئوالن برای واکسیناسیون کارکنان 
بانکی، گفت: آخرین مکاتبه در این راستا نیز مربوط به ارسال نامه به معاون 
اقتصادی رئیس جمهور است که طبق پیگیری های صورت گرفته این نامه در 
حال طی کردن فرآیندهای اداری خود در وزارت بهداشت است و همچنان 

پیگیر این موضوع هستیم.

دیدار معاون شعب بانک ملی ایران با 
خانواده همکار جانباخته در اثر کرونا

عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران در دیدار با خانواده شادروان 
رضا محبی مدافع اقتصادی، ضمن ابراز تاســف از ضایعه درگذشت رییس 
فقید شعبه ممتاز هشــتگرد، صیانت از سالمت همکاران، تکریم مشتری و 
خدمت رســانی مطلوب به آحاد مردم را از اولویت های مدیران عالی بانک 
عنوان کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، حسن مونسان به همراه 
محمد نجف زاده مدیر امور شعب منطقه یک کشور، نادر اکبری وند رییس 
اداره کل روابط عمومی و احمد ملکی راد رییس اداره امور شعب استان البرز 
در منزل شادروان محبی حضور یافتند و ضمن ابالغ پیام تسلیت محمدرضا 
حسین زاده مدیرعامل بانک، از تالش های مرحوم محبی همکار تالشگر و 
متعهد که در راســتای اعتالی نام بانک ملی ایران و انجام وظیفه و رسالت 
خود در شــرایط بحرانی کرونایی جان خود را نثار کرد، قدردانی کردند.وی 
همچنیــن تالش ها و پیگیری های مکرر مدیریت عامل در تهیه واکســن 
کرونا و تســریع واکسیناسیون کارکنان شبکه بانکی به ویژه کارکنان بانک 
ملی ایران و تاکید بر تجهیز بیمارستان بانک و درمانگاه های تحت پوشش 
و مستقر در استان ها به جهت رسیدگی به امور همکاران مبتال به بیماری و 
خانواده های ایشان را قابل تقدیر عنوان کرد.مونسان همچنین از شعبه ممتاز 
هشــتگرد بازدید کرد و ضمن قدردانی از تالش های همکاران در شــرایط 
بحرانی کرونا، به مسائل و مشکالت احتمالی شعبه در حوزه سخت افزاری، 
نرم افزاری، معیشتی، رفاهی و... پرداخت.محمد نجف زاده مدیر امور شعب 
منطقه یک کشور نیز ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت، از دغدغه های 
مدیران عالی و ارشــد بانک در راستای رسیدگی به امور معیشتی و رفاهی 
کارکنان با وجود تمام محدودیت ها و در چارچوب مقررات و دستور العمل 

ها سخن گفت.

طبق طــرح مجلس دربــاره مالیات 
بر عایدی ســرمایه که تا شهریور ماه 
قرار اســت به صحن علنی رود، سود 
حاصــل از فروش خــودرو، طال، ارز، 
مسکن و... براســاس مدت نگهداری 
آن ها از زمان خرید تا فروش، مشمول 
انتقال  اولین  البته  مالیات می شــود. 
امالک نوساز و نیمه ساخت، انتقال باغ 
و زمین های زراعی به بیرون از حریم 
انتقال بالعوض به والدین،  شــهری، 
همســر و فرزندان باالی ۱۸ ســال و 
اعطای وکالت به آن هــا و ... معاف از 
این مالیات هستند. به گزارش ایسنا، 
مالیات بر عایدی سرمایه طرح مجلس 
اســت که مدتی از تصویــب کلیات 
آن می گــذرد و اجــرای کامل آن به 
دولت بعدی می رســد؛ بــه گونه ای 
که پورابراهیمی - رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس - گفته که ظرف یک 
ماه آینده تالش خواهیم کرد تا تمامی 
نظرات کارشناســان اتــاق بازرگانی، 
صاحب نظــران و متخصصــان را در 
مورد بحث مالیات بر عایدی سرمایه 
جمع آوری و جمــع بندی کنیم و تا 
اواخر شهریور ماه نیز گزارش رسمی 
و نهایی آن را در کمیسیون اقتصادی 

تصویب و به صحن علنی ارائه کنیم.
طرحی کــه از آن به عنــوان تنظیم 
گــر بازارهــای مالی یاد می شــود و 
صاحب نظران در این زمینه معتقدند 

که بــا این طــرح دســت دالالن از 
بازارهای مســکن، طال، ارز و ... کوتاه 
می شود، ســوی دیگر ماجرا انتقادات 
زیادی بر آن مبنــی بر لحاظ نکردن 
تورم در محاســبه عایدی، نبود زمان 
مناسب اجرا با توجه به شرایط رکود 
اقتصادی، خطر قاچاق در ورود مالیات 
بر عایدی سرمایه به نقل  و انتقال طال 
و ارز و ... وارد می شود. در این زمینه، 
نمایندگان مجلس می گویند که هدف 
مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد 
از محل سفته بازی و سوداگری است؛ 
بنابراین اگر خانــواده ای به اندازه نیاز 
خــود خانه، خودرو، طــال و حتی ارز 
دارد به طوری که منشأ کسب درآمد 
برای آن محســوب نشود، شامل این 
پایه مالیاتی نمی شود. براساس اعالم 
اقتصادی  رئیــس کمیســیون  نائب 
مجلس اگر حدود نصــف ۷۰۰ هزار 
خانوار موجود در کشــور مشــمول 
مالیات بر عایدی ســرمایه شوند، در 
آخــر حدود ۱.۵ درصــد خانوارها در 
کشور شــامل این پایه مالیاتی جدید 
می شوند. به عبارت دیگر ۹۸.۵ درصد 
از خانوارها در کشور شامل مالیات بر 

عایدی سرمایه نمی شوند.در این بین 
طبق این طرح، اگــر فردی طال، ارز، 
مســکن و خودرو خریداری و سپس 
اقدام به فروش آن کند، باید از محل 
سود این معامله طبق مدت نگهداری 
آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات 

پرداخت کند. 
جزئیات این طــرح اعالم می کند که 
امالک در صــورت نگهداری کمتر از 
مالیات  یکسال مشــمول ۴۰ درصد 
بر عایدی ســرمایه می شــوند که با 
نگهداری بیش از یکسال، ساالنه سه 
واحــد درصد از نرخ مالیات بر عایدی 
سرمایه کم می شود و از سال دوازدهم 
به بعــد با نــرخ ثابت چهــار درصد 

مشمول مالیات می شوند. 
همچنین، نگهــداری انواع خودرو در 
کمتر از یکســال معــادل 3۰ درصد 
مشمول مالیات می شود و در صورت 
نگهداری بیش از یکســال، ســاالنه 
۱۰ واحــد درصد از نرخ کم و مالیات 
مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ 

ثابت صفر درصد محاسبه می شود. 
از ســوی دیگــر، نگهــداری ســایر 
دارایی هایی )طال، ارز، جواهرآالت و...( 

که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه 
هســتند باید به شــرح زیــر مالیات 

متعلقه را بپردازند: 
۱( با نگهداری کمتر از یکسال معادل 

3۰ درصد 
۲( با نگهداری بیش از یک تا دو سال 

ساالنه ۲۰ درصد
3( بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد 
امــا در این بین، طبــق طرح مالیات 
بر عایدی ســرمایه مجلس برخی از 
دارایی ها از شمولیت این مالیات معاف 
شدند که شــامل اولین انتقال امالک 
نوســاز و نیمه ســاخت، انتقال باغ و 
زمین های زراعی بــه بیرون از حریم 
انتقال بالعوض به والدین،  شــهری، 
همســر و فرزندان باالی ۱۸ ســال و 
اعطای وکالت به آن ها، انتقال ترکه به 
صورت ارث یا وصیت، انتقال به منظور 
وقــف با تایید ســازمان اوقــاف امور 
خیریه و انتقال قهری امالک مسکونی 
می شود. همچنین، هر گونه ارز انتقال 
یافته از خارج از کشور که منشأ آن به 
تایید بانک مرکزی رســیده باشد، ارز 
ناشی از صادرات در صورتی که عرضه 
آن در مهلــت قانونی مقــرر به تایید 
بانک مرکزی رســیده باشد و عایدی 
طالفروشــان و شــرکت های صرافی 
ناشی از خرید و فروش طال در صورت 
ثبت در سامانه مؤدیان نیز از مالیات بر 

عایدی سرمایه معاف هستند. 

چه دارایی هایی از مالیات بر 
عایدی سرمایه معاف هستند؟ 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده 

 شرکت پیمانکاری کارهای آبی آهاب
 )سهامي خاص(

بدينوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پیمانکاری کارهای 
آبی آهاب )سهامي خاص( يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود 
تا در جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شرکت که رأس 
ساعت 13 ظهر روز سه شنبه مورخ 1400/05/26 در محل قانوني 
شرکت واقع در خیابان مالصدرا خیابان شیخ بهائي شمالي پالك 

64  تشکیل مي گردد حضور بهم رسانند .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :
1- استماع گزارش هیئت مديره و بازرس قانوني .

2- بررســي و تصويب تراز نامه ، حساب ســودو زيان سال مالي 
منتهي به 1399/12/30 .

3- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي سال مالي 1400 .
4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهي هاي شرکت . 

به شماره ثبت 67481  و شناسه ملی 10101124336 

با سرمایه 158.000.000.000 ریال

 اعضاء هيئت مديره
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گزیده خبر

 شعله ور کردن جنگ قره باغ 
به سفارش فرانسه

ارمنســتان پس از شکست در جنگ ۴۴ روزه قره باغ از لحاظ نظامی و اقتصادی 
به شدت تضعیف شده و تا ۱۰ سال آینده توان جنگ با جمهوری آذربایجان را 
ندارد اما ایروان تالش می کند پای نیروهای نظامی فرانسه و آمریکا را به منطقه 
باز کند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، با وجود اینکه بیش از 8 ماه 
از امضای سند ۱۰ نوامبر صلح قره باغ می گذرد و بخش بزرگی از اراضی جمهوری 
آذربایجان آزاد شده، اما دولت ارمنستان در حال تبلیغات و تحرکات بین المللی 
علیه جمهوری آذربایجان بوده و این کشــور را بــه تجاوز ارضی متهم می کند.

اقدامات ایروان این تلقی را به وجود می آورد که ارمنستان بیش از آنکه به دنبال 
صلح باشد در حال حرکت به سوی جنگ است.البته ارمنستان پس از شکست در 
جنگ ۴۴ روزه قره باغ از لحاظ نظامی و اقتصادی به شدت تضعیف شده و تا ۱۰ 
سال آینده توان جنگ با آذربایجان را ندارد اما ایروان تالش می کند پای نیروهای 
نظامی فرانسه و آمریکا را به منطقه باز کند و با استقرار آنها در مرزهای ارمنستان 
بتواند به کمک ده ها هزار جدایی طلب مسلح در خانکندی)استپاناکرت(، بار دیگر 
جنگ قره باغ را شــعله ور کرده و به کمک قدرت های غربی ورق را به سود خود 
برگرداند.درگیری های اخیر ارمنســتان در مرز کلبجر که منجر به جان باختن 
تعدادی از نظامیان جمهوری آذربایجان شده، اقدامات یک کشور تازه فارغ شده 
از جنگ که ســند صلح امضا کرده، نیســت و ایروان در نظر دارد تا شعله های 
جنگ را روشن نگه دارد و راه را برای دخالت نظامی خارجی هموار کند.در عین 
حال نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، واقارشاک هاروطونیان روس گرا را 
از وزارت دفاع برکنار کرد و آرشــاک کاراپتیــان غرب گرا را به عنوان وزیر دفاع 
جدید ارمنستان تعیین کرد.همچنین تعیین آرمن گریگوریان غرب گرا به عنوان 
سرپرست وزارت امور خارجه موید دیگری از اجرای سیاست های فرانسه و آمریکا 

در ارمنستان به دست نیکول پاشینیان است.

بیانیه مشترک بایدن و الکاظمی
  پایان حضور نظامی آمریکا در عراق

 در انتهای ۲۰۲۱
رئیس جمهور آمریکا و نخســت وزیر عراق در پایان گفت وگوهای خود بیانیه ای 
مشترک صادر کردند که در این بیانیه بر پایان حضور نظامی آمریکا در عراق در 
انتهای ۲۰۲۱ میالدی تاکید شــده است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
تســنیم به نقل از الجزیره، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و مصطفی الکاظمی 
نخســت وزیر عراق در پایان گفت وگوهای خود بیانیه ای مشترک صادر کردند.

طبق این بیانیه، آمریکا و عراق توافق کردند که تا انتهای ســال جاری میالدی 
حضور نیروهــای نظامی آمریکا در عراق پایان یابد.بر اســاس این بیانیه نقش 
نیروهــای آمریکایی در عراق به ارائه کمک های آموزشــی و اطالعاتی به عراق 
محدود می شود.واشــنگتن در این بیانیه تاکید کرده  اســت که به حاکمیت و 
قوانین عراق احترام می گذارد.شبکه الجزیره در کانال خود در تلگرام نوشت که بر 
اساس بیانیه مشترک صادر شده، دولت عراق متعهد شده است که از  نیروهای 
ائتالف بین المللی در این کشــور محافظت کند.طبق این بیانیه پایگاه هایی که 
نیروهای آمریکایی و ائتالف بین المللی در آن حضور خواهند داشــت متعلق به 
عراق بوده و با توجه به قوانین عراق اداره خواهند شد.بر اساس این بیانیه حضور 
نیروهــای بین المللی در عراق فقط برای کمــک به دولت عراق در جنگ علیه 
گروه تروریســتی داعش است.شبکه المیادین پیش از این در خبری از برخی از 
بندهای توافق آمریکا و عراق پرده برداشته بود.این شبکه به نقل از خبرنگار خود 
در واشنگتن گزارش داد که مسئوالن آمریکایی از توافق خود با طرف عراقی بر 
سر عقب نشینی نیروهای عملیاتی آمریکا از عراق خبر دادند.به گفته این خبرنگار 
براساس توافق قرار است مستشاران نظامی جایگزین نیروهای آمریکایی در عراق 
شوند.مســئوالن ایاالت متحده همچنین  خبر دادند توافق شامل جدول زمان 
بندی شــده ای اســت که به موجب آن ماموریت نیروهای آمریکایی در عراق با 

پایان سال جاری میالدی به پایان می رسد.

ادامه محدودیت های کرونایی سفر به آمریکا 
برای مسافران کشورهایی از جمله ایران

سخنگوی کاخ ســفید اعالم کرد در موقعیت فعلی شیوع سویه دلتای ویروس 
کرونا، این کشــور محدویت های سفر اعمال شده اش برای ورود شهروندان غیر 
آمریکایی به این کشــور را لغو نمی کند.به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری 
رویترز، کاخ سفید روز دوشنبه تایید کرد که آمریکا محدودیت های سفر فعلی  
به این کشور را به خاطر نگرانی ها از شیوع  سویه دلتای ویروس کووید-۱۹ که 
قدرت ســرایت باالیی دارد و به خاطر آمار رو به افزایش مبتالیان به کرونا »در 
این موقعیت« برای مســافرانی از کشورهای متعدد از جمله ایران لغو نمی کند. 
این تصمیم که ابتدا توسط رویترز گزارش شده بود، پس از یک نشست رده باال 
روز جمعه در کاخ ســفید  اعالم شد. این یعنی محدودیت های بلند مدتی که 
از ســال ۲۰۲۰ مانع سفر تعداد زیادی از جمعیت جهان به آمریکا می شد، در 
کوتاه مدت برطرف نخواهد شــد. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه 
در این باره گفت: با توجه به وضعیتی که امروز در آن قرار داریم و با وجود سویه 
دلتا، محدودیت های فعلی ســفر را در این موقعیت حفظ می کنیم. آمریکا در 
حال حاضر، مانع سفر بسیاری از شهروندان غیر آمریکایی به این کشور می شود 
که در ۱۴ روز گذشــته در انگلیس، ۲۶ کشور اروپایی شینگن که کنترل های 
داخلی مرزی ندارند، ایرلند، چین، هند، آفریقا، ایران و برزیل بوده اند. محدویت 
های خارق العاده ســفر توسط آمریکا اولین بار در ژانویه ۲۰۲۰ برای ممانعت از 
شیوع کروناویروس علیه چین اعمال شد. کشورهای دیگر پس از آن شامل این 
محدودیت ها شــدند، تازه ترین آن ها هند بوده است که از ماه مه مشمول این 

محدودیت شد.

تسلط طالبان برمرزهای گمرکی و کاهش 
شدید درآمد دولت افغانستان

 به دنبال تسلط طالبان بر هفت مرز تجارتی افغانستان و کاهش شدید درآمدهای 
دولت در یک ماه گذشته ، نیروهای دولتی و ویژه افغانستان تالش گسترده ای 
برای کنترل این گذرگاهها آغاز کرده اند.به گزارش ایرنا، وزارت دارایی افغانستان 
اعالم کرده است که به دنبال تسلط طالبان بر این گذرگاهها در یک ماه گذشته 
دولت  ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی درآمد گمرکی را از دست داده است.گروه 
طالبان طی یک ماه گذشته مرزهای اسالم قلعه در استان هرات و ابونصر  فراهی 
با ایران، شیرخان بندر با تاجیکستان، اسپین بولدک و  دندپتان با پاکستان ،آی 
خانم با تاجیکســتان و تورغندی با ترکمنستان را به کنترل خود درآورده است.
عوارض گمرکی مهمترین درآمدهای دولت افغانستان می باشد که اکنون تنها 
مرز حیرتان در مزارشــریف با ازبکستان و تورخم در استان ننگرهار با پاکستان 
در اختیار دولت است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند کابل را با چالش جدی 

بودجه مواجه خواهد کرد.

دوئل دیپلماتیک آمریکا و چین در تیانجین
ســفر معاون وزیر خارجــه آمریکا به چیــن را می توان تالش 
واشــنگتن برای حل وفصل دو پرونده مهم سیاســت خارجی 
این کشــور یعنی مذاکره با کره شمالی و احیای برجام دانست؛ 
مأموریتی که به نظر می رســد برای شــرمن چندان دلچسب 
نباشد.گروه بین الملل خبرگزاری فارس – مهدی پورصفا: »وندی 
شــرمن« معاون وزیر امور از یکشنبه این هفته به مدت دو روز 
در شــهر »تیانجین« چین مهمان مقامات این کشور است. این 
سفر در بطن خود در بسیاری از پرونده های مرتبط بین چین و 
آمریکا تأثیرگذار خواهد بود اما به نظر می رســد در این بین دو 
موضوع مهم تر هستند.نخستین موضوع، به بحث خلع سالح در 
شــبه جزیره کره باز می گردد که از زمان دولت ترامپ تاکنون 
متوقف مانده و دومی، مذاکرات مرتبط به احیای برجام در وین 
و بحث خرید گســترده نفت چین از ایران که به نظر می رسد 
واشــنگتن آن را از دالیل اصلی سرســختی تهــران در مقابل 
خواســته های غیرقانونی آمریکا می داند.شرمن در دوره اوباما و 
قبل از آن در مذاکرات خلع سالح کره شمالی دیدارهای فراوانی 
با مقامات چینی داشــته اما به نظر می رسد که این بار خود را 

آماده مواجه شدن با چهره متفاوت تری از چین کرده است.

 گفت و گو در عین تقابل
امروز هیچ کس شک ندارد که تقابل چین و آمریکا قرن بیست 
و یکم را شکل خواهد داد و در این میان سؤال اصلی تنها نحوه 
شکل  گیری تقابل و تدابیر واشــنگتن و پکن در این باره است.

شــاید در میان تمام زعمای سیاســت خارجی آمریکا »هنری 
کیسینجر« این  با حرارت بیشتری از شومی این تقابل صحبت 
می کند و حتی ابایی از مقایسه فضای موجود با رقابت آلمان و 
بریتانیا در سال های منتهی به آغاز جنگ جهانی اول هم ندارد. 
واقعیت هم این اســت که برخی از شــرایط بی شباهت به آن 
زمان نیســت. چین کشوری است که تالش می کند از محاصره 
دریایی آمریکا خارج شود و در مقابل واشنگتن نیز تالش می کند 
متحدان خود را در آســیا برای ایجاد یک پیمان چندجانبه در 
مقابل چین همراه کند.ســرمایه گذاری در هندوستان و تقویت 
پیمان های نظامی با ژاپن، کره جنوبی و اســترالیا بخشی از این 
هدف اســت. در مقابل چین نیز سرمایه گذاری فراوانی بر روی 
طرح هــای بلندپروازانه خود با عنوان »یک کمربند-یک جاده« 
در دنیا کرده اســت؛ هم اکنون شاخه های مختلف این طرح در 
مناطق مختلف آســیا، اروپا و آفریقا در حال ثمردهی اســت و 
کشورهای غربی نیز به دنبال اجرای طرح مشابهی برای مقابله 
با آن هســتند.میان این رقابت چندجانبه، برخی از پرونده ها در 
لبــه جلویی این تقابل قرار دارند کــه به طور حتم، پرونده خلع 
ســالح هسته ای در شبه جزیره کره و احیای برجام در رأس این 

فهرست هستند.

 شرمن باز هم به دنبال زنده کردن مذاکره با کره شمالی 
است

اوضاع در شبه جزیره کره و از زمانی که مذاکرات مشترک »کیم 

جونگ اون« و »ترامپ« به شکست انجامید، هیچ تغییری نکرده 
اســت. کره شمالی با سرعتی آرام ولی پیوسته در حال افزایش 
تعداد کالهک های هسته ای خود است و البته مقابله با مشکالت 
اقتصادی که گســترش ویروس کرونا آن را تشدید کرده است.

یکی از مهم ترین عوارض شیوع این ویروس، بسته شدن مرزهای 
این کشــور با چین است که هم اکنون تنها نقطه تنفس اقتصاد 
پیونگ یانگ محســوب می شود. جلســات مختلف کیم جونگ 
اون با مقامات اقتصادی این کشــور نیز نشــانگر بحران موجود 
در این کشــور بر سر گســترش ویروس کروناست.با این حال 
پیونگ یانگ همچنان با سرســختی در حال مقاومت است و هر 
طرحی را که منجر به خلع ســالح هســته ای این کشور شود، 
قاطعانه رد می کند. آمریکایی ها برای کشاندن »اون« بر سر میز 
مذاکره تنها امیدشان به پکن اســت.از نگاه آمریکایی ها اساساً 
پیونگ یانگ مهره ای اســت که پکن در صفحه شطرنج خود با 
واشنگتن حرکت می دهد، گرچه کره شمالی پیش از این نشان 
داده که این تصور تا چه اندازه دور از واقعیت اســت.با این حال 
شرمن به عنوان مذاکره کننده ای که سال ها نمایندگی آمریکا را 
در مذاکرات چندجانبه بر عهده داشته می داند که بدون رضایت 
چین هیچ معامله ای با کره شمالی سر نمی گیرد.در مقابل پکن 
نیــز قصد ندارد خود را به عنوان برادر بزرگ تر کره شــمالی جا 
بزند چرا کــه چنین کاری به قیمت آزردگــی خاطر حاکمان 
پیونگ یانگ تمام خواهد شــد؛ بدین ترتیــب در موضوع کره 
شمالی، شرمن تنها دستاوردی که خواهد داشت، نوعی تضمین 
برای حمایت از شــروع مذاکرات و شاید کمی فشار به همسایه 
جنوبی و بدقلق چینی هاست.شاید چینی ها حاضر شوند تا روند 

ارسال سوخت به کره شمالی از طریق کشتی های بی نام و نشان 
را کمی کندتر کنند تا شاید دست و دل اون برای مذاکره بلرزد 
اما بعید اســت که چیزی بیش از این نصیب شرمن شود.شاید 
حتی در این روزها شاهد آزمایش یک موشک دیگر از سوی کره 
شمالی باشیم تا پاسخی غیرمستقیم باشد به آنچه بین شرمن و 

چینی ها در تیانجین گذشته است.

 موضوع چالش برانگیز ایران
در موضوع ایران هم شرمن کار سختی در پیش دارد و مشخص 
نیســت که در نهایت این مذاکرات به کجا خواهد رســید.یک 
بار »باراک اوباما« در ســال ۲۰۰۹ میالدی با ســفر به چین و 
نشان دادن یک چشم انداز تهدیدآمیز از توسعه برنامه هسته ای 
ایران، پکن را وادار به حمایت از قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد کرد اما این بار خبری از شرایط مشابه آن 
سال ها نیســت.خروج یکجانبه آمریکا از برجام در دوره ترامپ، 
واشنگتن را در موضعی قرار داده که دیگر توقع حمایت بی چون 
و چرا از پکن نمی تواند داشــته باشد. به رغم این که به احتمال 
زیــاد حاکمان پکن عالقــه فراوانی به بــاال گرفتن تنش ها در 
پرونده هســته ای ایران ندارند امــا دالیل کافی برای بدبینی به 
مقامــات آمریکایی در مورد مذاکرات ویــن نیز دارند.نگاهی به 
اظهارنظر مقامات چینی در خصوص نتایج مذاکرات وین نشان 
می دهد که پکــن، از مواضع ایران در مذاکرات در خصوص لغو 
تحریم هــا و ترتیبات آن  حمایت می کند. این همراهی، هم در 
فضای رسانه ای و هم بر روی میز مذاکرات کاماًل مشهود است.

اگرچه روس ها نیز درباره ایران مواضع حمایت آشــکاری دارند 

اما واشــنگتن، حمایت چینی ها را بسیار مؤثرتر می داند. جالب 
اینجاســت که مذاکرات وین نیز دقیقاً از زمانی شــروع شد که 
چین و ایران، ســند همکاری ۲۵ ساله برای همکاری دوجانبه 
را در نوروز ســال ۱۴۰۰ نهائی کردند.حــاال هم آمریکا مدعی 
اســت که خرید گسترده و پنهانی نفت ایران از سوی چین، به 
مقاومت تهران دامن زده است؛ البته درظاهر، آمار گمرک چین 
حاکی اســت که میزان واردات این کشور از ایران صفر بوده اما 
آمریکایی ها معتقدند که چین با تأسیس چند شرکت میانجی، 
نفت ایرانی را با نام ســایر کشورها برای پاالیشگاه های کوچک 
خود خریداری می کند.برآورد آمریکایی ها از میزان صادرات نفت 
ایران به چین، به یک میلیون بشکه در روز نیز می رسد که دقیقاً 
نشانه ای بر شکســت تحریم همه جانبه نفتی آمریکا در مقابل 
ایران اســت.با این حال، این ارقــام را هیچ کس تأیید نمی کند. 
ممکن اســت واقعیت داشته باشد و ممکن است تنها بخشی از 
واقعیت باشــد. با این حال همین ارقام نشان می دهد که شاید 
گره مذاکــرات وین در روابط بین چین و آمریکا باز می شــود.

آمریکایی هــا ادعــا می کنند که به دنبال مطالعــه برای اعمال 
تحریم هایی علیه شــرکت های چینی هســتند تا میزان خرید 
واقعی نفت ایران را صفر کنند. اینکه این تحریم ها تا چه اندازه 
مؤثر خواهند بود چندان قابل پیش بینی نیست ولی شرایط فعلی 
نشان می دهد که اگر پکن بخواهد قابلیت دور زدن تحریم های 
ایران را خواهد داشت.از سوی دیگر، چینی ها به دنبال باال بردن 
فشــار بر اقتصاد ایران نیستند چرا که می دانند که فشار بیشتر 
به ایران، سبب ناآرامی بیشتر در غرب آسیا و در مسیر ترانزیتی 
چین به غرب خواهد شد و با وجود سرمایه گذاری های گسترده، 
چین عالقه ای برای تشدید ناآرامی در این منطقه ندارد.از سوی 
دیگر، چینی ها برنامه گســترده ای را برای همکاری با ایران در 
۲۵ ســال آینده طرح ریزی کرده اند و بــا روی کار آمدن دولت 
سیزدهم در ایران که نســبت به دولت های یازدهم و دوازدهم، 
تمایل بیشتری به همکاری و تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری 
با شــرق دارد، بدون شــک عالقه ای برای به خطر انداختن این 
روابط ندارند. از این رو به نظر می رســد که شرمن در ماجرای 

ایران هم، دست چندان بازی نخواهد داشت.

رجز چینی در مقابل گزافه گویی آمریکایی
شاید برای پیش بینی سرنوشت این گفت وگوها باید سخن وزیر 
خارجه چین را مــروری کرد.»وانگ یی« وزیر خارجه چین در 
واکنش به ســخنان »نــد پرایس« ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریــکا می گوید: پکن هرگز نمی پذیرد که کشــوری به دنبال 
برتری جویی خود در برابر دیگر کشورها باشد. چین نمی پذیرد 
کشــوری این گونه  خود را در قبال دیگران تصور کند.وانگ یی 
در ادامه خاطر نشان می کند: آمریکا همواره به دیگران با قدرت 
ادعایــی خود به صورت یک رفتار متکبرانه فشــار می آورد. اگر 
آمریکا هنــوز یاد نگرفته چگونه با دیگران به صورت برابر رفتار 
کند، پکن به همراه جامعه جهانی این مســئولیت را دارد تا به 

آمریکایی ها این مسأله را درس بدهد.

بروز بحران سیاسی و کودتای نظامی در تونس، 
عالوه بر مقامات رســمی دولت ترکیه، ســران 
بســیاری از احزاب مخالف دولــت را نیز نگران 
کرده است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
تســنیم، ترکیه نخستین کشــور جهان بود که 
به کودتای روز گذشــته تونس، واکنش نشــان 
داده و در برابر رئیس جمهور این کشــور عربی 
- آفریقایی، موضع گیــری کرد.کودتا در تونس، 
عکس و تیتر مهم صفحات نخســت بسیاری از 
روزنامه های امروز آنکارا است و اغلب رسانه های 
نزدیک به آکپارتی، در ســطحی گســترده، این 
موضوع را پوشــش خبری داده اند.فواد اوکتای، 
معاون رئیــس  جمهور ترکیه با انتشــار پیامی، 
تعلیق فعالیت پارلمان و برکناری نخست وزیر در 
تونس را نگران کننده خوانده  اعالم کرد:» ترکیه 
همیشه از دستاوردهای دموکراتیک کشور دوست 
و بــرادر تونس حمایت کرده و از این پس نیز به 
حمایت از یک تونس دموکراتیک ادامه خواهیم 
داد.«همچنین وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار 
بیانیه ای نسبت به تعلیق فعالیت پارلمان تونس 
توسط قیس سعید رئیس جمهور این کشور ابراز 
نگرانی کــرد.در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده 
است: »از تعلیق فعالیت پارلمان تونس که جایگاه 
تجلی اراده مردم این کشــور است عمیقاً نگران 
هستیم. امیدواریم که مشروعیت دموکراتیک در 
تونس در چارچوب مفاد قانون اساســی در اسرع 
وقت احیا شود«.کودتای تونس، عالوه بر مقامات 
رسمی دولت، سران بســیاری از احزاب مخالف 

دولت اردوغان را نیز نگران کرد.

دعوای اسالمی و الییک؟
پس از آن که قیس ســعید رئیس جمهور تونس 
دراقدامی ناگهانی، هشام المشیشی نخست وزیر 
این کشــور را برکنار و فعالیت پارلمان را تعلیق 
کرد، راشــد الغنوشــی رئیس مجلس و رئیس 
حرکت النهضه و جمعی از نمایندگان به پارلمان 
رفتند امــا ارتش مانع ورود آنان به ســاختمان 
مجلس شــد. الغنوشی این اقدام را محکوم کرده 
و از همه نمایندگان خواســت تا مسئولیت  های 
خــود را انجام داده و از اختیارات خود اســتفاده 
کنند.اما عمل کردن به خواســته های الغنوشی 
دشوار است. چرا که دفتر ریاست جمهوری تونس 
طی بیانیه ای اعالم کرد: با فرمان قیس ســعید، 
رئیس جمهور کشــور از امروز به مدت یک ماه 

در سراسر تونس مقررات منع رفت و آمد شبانه 
اجرا خواهد شد.آن دسته از رسانه های ترکیه که 
بیشتر به طیف کمالیست ها و الییک ها نزدیکند 
و تمایلی به حمایت از گفتمان اســالم سیاسی 
ندارند، دعوای تونس را جنگ قدیمی اسالمگراها 
و الییک ها می دانند و به شــکلی تلویحی نشان 
می دهند که تمایلی به حمایت از قدرت گرفتن 

النهضه در تونس ندارند.

واکنش مــرد شــماره 2 آکپارتی و دیگر 
مقامات ترکیه

نعمــان کورتولموش معاون اردوغــان در حزب 
عدالت و توســعه ترکیه به عنوان مرد شماره ۲ 
این حزب شــناخته می شــود و حتی برخی از 
تحلیل گران بر این باورند که کورتولموش که از 
شــاگردان قدیمی و معتمد مرحوم اربکان بوده، 
جانشین اردوغان خواهد شد.او که دیروز دوشنبه 
در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان به سر می 
 بــرد، در مورد کودتــا در تونس گفت:»ترکیه به 
شدت مخالف کودتا اســت. چرا که ما معتقدیم 
کودتا یک اقدام ارتجاعی اســت و موجب عقب 
ماندگی کشــورها می  شــود. بدون شــک این 
کودتا به مردم تونس آســیب خواهد رســاند. ما 
به عنوان کشوری که با کودتاهای زیادی مواجه 
شده، مخالف کودتاها در سراسر جهان هستیم، 
زیرا کودتا هــا اراده ملی و حــق آزادی مردم را 
نادیده می  گیرند. دموکراســی در جغرافیای ما، 
خاورمیانه و شــمال آفریقا در حال شــکوفایی 
اســت، هیچ کس نباید مانع خواسته  های مردم 
در راســتای برقراری دموکراسی و آزادی شود«.
همچنین عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و 
توسعه اقدام قیس ســعید را »کودتا علیه نظام 
قانونی سیاســی« دانســت و اعالم کرد: »تعلیق 
روند های دموکراتیک را نخواهیم پذیرفت. اقدام 
رئیــس جمهور تونس غیرقانونی اســت. انقالب 
دموکراتیک مردم تونس در سال ۲۰۱۱ الگویی با 
ارزش برای جهان و منطقه ما محسوب می شود. 
مــا از اراده دموکراتیــک مــردم تونس حمایت 
می کنیم. همه باید به آن احترام بگذارند. ترکیه و 
تونس دارای روابط ریشه دار سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و مردمی هستند. رئیس جمهور ترکیه 

همواره با رویکرد خیرخواهانه از دســتاوردهای 
دموکراتیــک تونس حمایت کــرده و در مبارزه 
مردم این کشور در مســیر دموکراسی، در کنار 
آنهــا بوده و به حمایت از دموکراســی در تونس 
ادامه می  دهیم«.عمر چلیک در جریان مذاکرات 
غیرمســتقیم فلســطین و رژیم صهیونیستی با 
وســاطت مصــر، در کنار هاکان فیــدان رئیس 
ســرویس اطالعاتی میت انجام وظیفه کرده و از 

چهره های مهم آکپارتی است.
عالوه بر کورتولموش و چلیک، پس از انتشار خبر 
تعلیق پارلمان تونس و قطعی شدن خبر کودتا، 
حلقه نخســت یاران اردوغان در نهاد ریاســت 
جمهوری، برای موضع گیری به میدان آمدند که 
از میان آنان می توان به نام این افراد اشاره کرد:

ابراهیم کالین سخنگو و رئیس مشاورین امنیت 
ملی و سیاست خارجی نهاد ریاست جمهوری.

فخرالدین آلتون رئیس مرکز اطالع رسانی نهاد 
ریاست جمهوری.

همچنیــن در کابینه اردوغــان و حزب عدالت 
و توســعه، شــاهد حمایت این افراد از النهضه و 

محکوم کردن کودتای تونس بودیم:
عبدالحمید گل وزیر دادگستری.

بن علی یلدرم نخست وزیر سابق.
مهمت اوزحسکی از اعضای شورای مرکزی حزب 

عدالت و توسعه.
حیاتــی یازیجی از موسســین و معاونین حزب 

حاکم.
اورهان میر اوغلو از اعضای برجســته شــورای 

مرکزی و از نمایندگان ُکرد.
بلنت تــوران از نمایندگان پارلمان اعضای هیات 

رئیسه پارلمان.
مصطفی دستیجی رهبر حزب وحدت بزرگ و از 

حامیان اردوغان.
هداپار یا حزب آرمان آزاد، حزب اسالمی – ُکردی 

حامی اردوغان.
جالب اینجاســت که دولت باغچلی رهبر حزب 
راســت افراطی حرکت ملی و شــریک اردوغان 
در ائتــالف جمهور، در مورد تونس موضع گیری 
نکرده و می خواهد نشان دهد که اولویت اصلی 
حزب او، مســاله ملی گرایی ترکی اســت و نه 
حمایت از جنبش های اســالمی.دوغو پرینچک 

رهبر حزب کمونیستی وطن و از حامیان اردوغان 
نیز، امتناع ورزیده و در مورد بحران تونس اظهار 

نظر نکرده است.

مخالفین چه می گویند؟
موضع گیری احزاب و ســران سیاســی مخالف 
اردوغان در مورد بحران سیاســی تونس، دارای 
دو طیف اصلی است.طیف نخست، شامل کمال 
کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق و مرال 
آکشــنر رهبر حزب خوب هســتند که هر دو از 
مخالفین اصلــی اردوغان و آکپارتــی بوده و از 
موضع گیری در مورد تونــس، امتناع کردند.اما 
در طیف دوم، شاهد موضع گیری سیاستمدارانی 
هســتیم که اگر چــه مخالف دولــت اردوغان 
هســتند اما بر مبنای اعتقادات دینی و سیاسی 
خود، از النهضه و الغنوشی حمایت کرده و علیه 

کودتاگران موضع گرفته اند.
از طیف دوم می توان به این اسامی اشاره کرد:

 ۱.تمل کارامال اوغلو رهبر حزب سعادت.
۲.عبداهلل گل رئیس جمهور سابق ترکیه.

3.احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده و نخســت 
وزیر سابق ترکیه.

۴.علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و 
از موسسین و وزرای آکپارتی.

در این میان، موضع گیری داود اوغلو، برجســته 
تر از مخالفین دیگر است.او نوشته است:»من از 
پارلمان و همه احزاب سیاسی ترکیه می خواهم 
در برابر این اتفاقــات تونس که منبع جدید بی 
ثباتی در منطقه ماست، ســکوت نکنند. بیایید 
با یک بیانیه مشــترک از دموکراســی در تونس 
حمایت کنیم. در هر کشوری و در هر جایی که 
نظامیان به شــکل غیرقانونی به میدان بیایند و 
قــدرت را غصب کنند، اقدام آنها شــایان لعن و 

نفرین است«.

چرا تونس برای ترکیه مهم است؟
تونس بین دو کشور الجزایر و لیبی قرار گرفته و 
برای اعمال سیاست های ترکیه در قاره آفریقا و 
همچنین سواحل مدیترانه، اهمیت باالیی دارد. 
حجــم مبادالت تجاری بیــن ترکیه و تونس در 
شرایط اوج دو سال گذشته به رقم ۵ میلیارد دالر 
رســیده بود که تراز آن با اختالفی جدی به نفع 
ترکیه اســت و با توجه به جمعیت ۱۱ میلیونی 
این کشــور، چنین حجمی از تجارت و صادرات 

برای تولیدکنندگان ترکیه، لقمه کوچکی به شمار 
نمــی آید.عالوه بر این، از منظر بافت سیاســی، 
گــروه های اســالمی نزدیک به جریــان اخوان 
المسلمین که با حزب حاکم ترکیه روابط خوبی 
دارنــد، جایگاه قابل توجهــی دارند و مهم ترین 
چهره این جریان، راشد الغنوشی رهبر النهضه و 
رئیس پارلمان تونس است.راشد الغنوشی، مهم 
ترین امید ترکیه برای تداوم اثرگذاری سیاســی 
و اجتماعی در قاره آفریقا اســت. الغنوشی، پس 
از مرگ محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر، 
برای ترکیه اهمیت بیشــتری پیدا کرده و آنکارا 
نمی خواهد او نیز به سرنوشت مرسی دچار شود.

تاثیر بحران سوریه بر روابط ترکیه و تونس
راشــد الغنوشــی، رئیس مجلس و رئیس حزب 
حرکــت النهضه تونــس درمصاحبه با شــبکه 
تی آر تی عربی ترکیه گفته اســت: رســانه های 
امارات متحده عربی پشت کودتا، آشوب و حمله 

به ساختمان های النهضه هستند.
این رســانه هــا وانمود می کنند کــه به دالیل 
اجتماعــی و اقتصادی مشــارکت در تظاهرات 
گســترده بوده و می خواهند بــا این خدعه، به 
کودتا مشــروعیت ببخشــند. به محض این که 
خبر را شــنیدیم، به  پارلمــان رفتیم. اما به من 
و دستیارم اجازه ورود ندادند. ما فهمیده ایم که 
وقتی کودتا می شــود، باید به خیابان ها آمد. این 
درســی اســت که ما از ترکیه گرفتیم. ما هم به 
محض شنیدن خبر بیرون رفتیم، اما درها به روی 
ما بسته شــد«.بحران سیاسی و کودتا در تونس 
در شــرایطی روی داده که ترکیه قدم در مسیر 
عادی ســازی روابط خود با کشورهایی همچون 
مصر، امارات متحده عربی و عربســتان سعودی 
گذاشــته است.پروفســور رجب سونگول رئیس 
یکی از مراکز مطالعاتی وابســته به حزب حاکم 
ترکیه نوشته اســت: »دیشب توانستم با یکی از 
رفقای نزدیک جناب راشد الغنوشی صحبت کنم. 
او معتقد بود که در این بحران، مصر، فرانســه و 
امارات، همدست هستند. برخی از افسران مصر از 
نزدیک بر روند انجام کودتا نظارت کرده اند. آه! آه! 
فرعون ها دست بردار نیستند«.شواهد نشان می 
دهد که در صورت تثبیت شرایط بحرانی کنونی 
و حذف اسالمگرایان، تحوالت تونس از ظرفیت 
باالیی برای لطمه زدن به روابط ترکیه با مصر و 

امارات برخوردار است.

دالیل نگرانی آنکارا از کودتای تونس
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همیشــه باید به یاد داشته باشید که زیاده روی در مصرف هر ماده 
غذایی عوارض جانبی خاص خود را دارد. در این مطلب به رایج ترین 
عوارض جانبی زیــاده روی در مصرف خیار می پردازیم: ۱- افزایش 
ادرار: خیار یک ادرار آور طبیعی اســت. از این رو، در صورتی که از 
آن به میزان متعادل اســتفاده شود، می تواند با احتباس آب در بدن 
مقابلــه کند. در مقابل، زیاده روی در مصــرف خیار در برخی افراد 
باعث از دست دادن آب و کم آبی بدن می شود. ۲- وجود ترکیبات 
سمی: شاید شما هم مزه تلخ خیار را تجربه کرده باشید. این تلخی 
ناشی از ترکیبات سمی به نام کوکوربیتاسین هاست. سطح باالی این 
ترکیب شــیمیایی می تواند برای بدن سمی و مضر باشد. اگر شاهد 

تلخی خیار بودید باید از مصرف آن اجتناب کنید.

مطالعات و تحقیقات علمی ثابت کرده است که تمرهندی دارای مزایای 
زیادی است. تمرهندی به دلیل دارا بودن فیبر غذایی نسبتاً زیاد یکی از 
ملین های طبیعی است و به دلیل چسبناک بودن، به حرکت مدفوع گیر 
کرده در سیســتم گوارش کمک زیادی می کند. قطره های چشمی که 
برای درمان ورم ملتحمه مورد استفاده قرار می گیرند، به روش سنتی و 
با استفاده از دانه های تمرهندی برای درمان سندرم خشکی چشم تهیه 
می شــوند. از آنجا که تمرهندی حاوی درصد باالیی از آنتی اکسیدان 
ها، به ویژه ویتامین C اســت این یک دستورالعمل عالی برای حمایت 
و تقویت سیســتم ایمنی بدن و محافظت از شــما در برابر عفونت ها و 
قارچ ها است. تمرهندی بیماری های التهابی روده مانند کولیت اولسراتیو 

و بیماری کرون را درمان می کند. 

زیــاده روی در مصرف ویتامین C که یکی از ویتامین های ضروری 
بدن اســت می تواند باعث به خطر افتادن ســامت بدن شود. یکی 
از دالیل رایجی کــه مردم اقدام به مصــرف ویتامین C می کنند، 
جلوگیری از ابتا به سرماخوردگی است. با این حال، در کنار خواص 
بی نظیر این ویتامین زیاده روی در مصرف هر مکمل غذایی می تواند 
عوارض جانبی برای بدن داشته باشد. معمول ترین مشکل ناشی از 
زیاده روی در مصرف ویتامین C بروز ناراحتی گوارشــی اســت. در 
حقیقت این مشکل ناشی از خوردن مواد غذایی حاوی این ویتامین 
نیســت بلکه ناشــی از مصرف ویتامین C به صورت مکمل است. 
مصــرف بیش از ۲ هزار میلی گرم ویتامین C در روز می تواند باعث 

بروز مشکات گوارشی در فرد شود.

عجیب ترین عوارض زیاده روی 
در مصرف خیار

مزایای فوق العاده تمرهندی 
برای سالمتی

عوارض زیاده روی در مصرف 
C ویتامین

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بدرود زاینده رود

پیشرانهٔ V6 جدید فراری 
حدود یک سال پیش بود که مازراتی سوپراسپرت جدید MC۲0 را با پیشرانهٔ ۳ لیتری V6 توئین توربو معرفی کرد. به تازگی هم فراری 
مدل جدید GTB ۲۹6 را با یک موتور ۳ لیتری V6 توئین توربو جدید معرفی کرده است. با توجه به ارتباط این دو برند ایتالیایی و توسعهٔ 
پیشرانه های مشترک توسط آن ها در گذشته، شاید برخی فکر کنند که این موتورهای جدید ۳ لیتری V6 هم به طور مشترک توسعه پیدا 
کرده باشند اما به گفتهٔ فراری، این دو موتور هیچ ارتباط و اشتراکی باهم ندارند. مدیر فنی ارشد فراری در مصاحبه ای با اتوکار دراین باره 
گفته است: فراری از کسی کپی نمی کند و چیزی را از دیگران نمی گیرد. ما نیازی به همکاری در چنین چیزی نداریم. البته سال گذشته 
هم مازراتی گفته بود که پیشرانهٔ جدید MC۲0 موتوری صد درصد ساخت خودش است. عاوه بر این، زاویهٔ بین بلوک های موتور فراری 
۱۲0 درجه است درحالی که موتور مازراتی طرحی ۹0 درجه دارد. اختاف دیگر بین این دو موتور هم در قدرت است زیرا پیشرانهٔ فراری 
بدون احتساب سیستم هیبریدی، 66۳ اسب بخار قدرت تولید می کند که ۳۳ اسب بخار از موتور 6۳0 اسب بخاری مازراتی بیشتر است. 
GTB ۲۹6 و MC۲0 تنها محصوالتی نیستند که از این پیشرانه های جدید استفاده خواهند کرد زیرا هم مازراتی و هم فراری قصد دارند 

از موتور شش سیلندر جدید خود در محصوالت دیگری هم استفاده کنند.

واکنش لیگ یکی ها به حواشی هفته آخر و شایعات تبانی
ســرمربیان تیم های هوادار، شاهین، بادران و مدیرعامل های باشگاه مس و ملوان درباره شایعات تبانی های صورت گرفته در لیگ یک 
توضیحاتی ارائه دادند. رضا عنایتی در رابطه با حواشی هفته آخر لیگ برتر و شایعات تبانی  در این لیگ اظهار کرد:  ما برنامه ای برای تیم 
خودمان داشتیم و سعی کردیم از حاشیه دور باشیم اما خیلی وقت ها داوری به ما ضرر می زد. بازی با استقال خوزستان یک پنالتی بر 
علیه ما گرفته شــد که بد تر از آن پنالتی رضا کرمانشاهی بود. اگر توپ  وارد دروازه می شد، همه تاش های مان به هدر می رفت و همه 
چیز داشت بر علیه ما ادامه پیدا می کرد.  وی ادامه داد: بچه های ما با پاکی پیش رفتند و خداراشکر توانستند مزد زحمات شان را بگیرند. 
در لیگ یک شرط بندی شده و اگر به این شکل پیش برویم بد تر هم می شود. تیم هایی که وارد لیگ یک می شوند ابتدا باید منابع مالی 
را تامین کنند و یک برنامه ریزی انجام شود تا تیم ها پشتیبانه مالی داشته باشند. سرمربی تیم فوتبال هوادار در واکنش به بیانیه بادران 
درباره بازی مس کرمان و هوادار عنوان کرد: باید همه زوایا را در صحبت کرده اند نظر بگیریم . بادرانی ها با تفاضل گل صعود نکردند و 
این می تواند هر تیمی را عصبی کند اما به گواه همه کارشناس ها، هوادار تیم ضعیفی نبود و هفته ها صدر جدول بودیم. خود بادران هم 

به کرمان رفت و پیروز شد و قشقایی هم با سه گل مس را شکست داد. مس اگر تیم ما را شکست می داد.

شت شتای دل، بقا دوام و بقائی چنان ندا شتروشن ضمیر آنکه ازین خوان گوهن گونایام عمر، فرصت ربق جهان ندا قسمت همای وار هب جز استخوان ندا
سرمست رپ گشود و سبکسار ربرپید

شت ن ندا مرغی هک آشیاهن ردین خاکدا
هشیار آنکه انده نیک و بدش نبود

شت ر آنکه دیده بملک جهان ندا بیدا کو عارفی کز آفت این چار دیو رست
شت کو سالکی هک زحمت این هفتخوان ندا

گشتیم بی شمار و ندیدیم عاقبت
شت یک نیکروز کاو گله از آسمان ندا

پیشنهاد

چهره روز

فلسفه شکسپیر
»فلسفه شکسپیر« نوشته ک ال ی ن م ک گ ی ن با ترجمه 
بهارک ســهامی روانه بازار کتاب شــد. این کتاب در 
۲۸۸ صفحه و با قیمت ۷۵ هزار تومان در نشر همان 
منتشر شده اســت. در معرفی این کتاب آمده است: 
آثار شکســپیر را به سبب عمق درونمایه ها، شفافیت 
شــخصیت ها، و قــدرت و زیبایی کام ســتوده اند، 
اما کمتر به ماهیت فلســفی آن ها توجه شده است. 
کالین مک گین، فیلسوف سرشناس، با بررسی شش 
نمایشنامه شــاخص  شکســپیر، »رویای شب نیمه 
تابستان«، »هملت«، »اتللو«، »مکبث«، »شاه لیر« و 
»طوفان«، تحلیلی درخشان از درونمایه های فلسفی 
آثار او به دســت می دهد. مک گین همچنین رویکرد 
شکسپیر را به موضوعات مهمی همچون جنسیت، روان شناسی، اخاق و تراژدی، در نوشتارهای 
مستقلی بررسی می کند. او در وصف شکسپیر می نویسد: »در او اثری از احساسات سطحی نیست. 
او کنجکاوی دانشمندانه، داوری فیلسوفانه و روح شاعرانه دارد.« »فلسفه شکسپیر« اثری بدیع و 
اندیشه ورزانه است. این کتاب تجربه تازه ای از نمایشنامه های شکسپیر و اندیشه های ورای آن را در 
اختیار عاقه مندان ادبیات و نقدادبی، به ویژه شکسپیردوستان و شکسپیرپژوهان، و نیز دوستداران 

تئاتر و مشتاقان فلسفه می گذارد.

عبدالرحیم مرودشتی 
عبدالرحیم مرودشــتی که ســوم مرداد از دنیا رفت 
مترجم، پژوهشگر فلســفه و روزنامه نگار بود. اسداهلل 
امرایی، مترجم در پی درگذشــت این چهره فرهنگی 
نوشــته اســت: »خبر رفتن عبدالرحیم مرودشتی، 
روزنامه نگار و مترجم  و پژوهشــگر حوزه فلســفه را 
امروز صبــح در صفحه حمیدرضا ابــک دیدم. آقای 
مرودشــتی معاون مرتضی مردی ها بود در سرویس 
اندیشه روزنامه جامعه که اولین روزنامه جامعه مدنی 
نام گرفت. این را هم بگویم که سرویس های مختلف 
گاه به ضرورت از هم  کمک می گرفتند. از جمله یادم 
هست روزی که ارتش جمهوری خواه و دولت انگلیس 
پیمان صلح امضا کردند خانم روســتایی برای ستون 
دودور ترانه ای از باب دیلن را داد که ترجمه کنم ابزار کار هم یک کاست بود و یک ضبط سونی. 
مرودشت در تراس نشسته بود یادم نیست سیگار می کشید یا کار دیگری داشت. متن دست نوشته 
را برایش را خواندم. بگذریم لشگری که در شام آخر میدان جوانان ثبت شد و بعدها در فیلم  مینا 
اکبری، چهره های زیادی در خود دارد سرنوشت های عجیب و غریبی پیدا کردند که جای آن در 
این مجال اندک نیســت. عبدالرحیم مرودشتی از ایران رفت و سال ها در کویت بود و به سرطان 
مبتا شده بود و همان سرطان هم او را برد.« عبدالرحیم مرودشتی فلسفه پژوه، نویسنده، مترجم 
و روزنامه نگار ساکن کویت پس از تحمل دوره ای بیماری سرطان در روز سوم مردادماه ۱۴00 در 
سن 6۲ سالگی از دنیا رفت.  »گالیله« و »نیوتن« از مایکل وابت، »انشتین« نوشته پل استراترن، 
»مهاتما گاندی« از مایکل نیکلســون، »تاریخ علم و تکنولوژی در قرن بیستم«، »دین و ساختار 
اجتماعی )مقاالتی در جامعه شناسی دین(« از  کنت تامسون، »پدرساالری جدید: نظریه ای درباره 
تغییرات تحریف شده در جامعه عرب« نوشته هشام شرابی با همکاری سیداحمد موثقی و »رهایش 
تشنگان، گشتی در دیوان موالنا جال الدین محمد« از  ابوالقاسم پرتو از جمله آثاری هستند که 

در کارنامه او به چشم می خورند.

فرهنگ

»ما طراحان مد و لباس شــاید در رویدادهایی مانند 
جشنواره های فرهنگی و هنری به دلیل خط قرمزها 
نتوانیم لباس ســلبریتی ها را پوشش دهیم؛ به دلیل 
اینکــه یک بخش از آن به انتخاب خود هنرمندان ما 
مرتبط باشــد و یک بخش دیگــر، دیگرانی که آنجا 
هســتند با فرهنگ ما خیلی سنخیت نداشته باشند، 
ولی جام جهانی و المپیک رویدادهایی جهانی هستند 
که طراحان مد و لباس ما می توانند اتفاقا کارهایشان 
را نمایش دهند و عرض اندام کرده و روی آن سرمایه 
گذاری کننــد.« این روزها همچنان که مســابقات 
المپیک در حال برگزاری است، طراحی لباس کاروان 
اعزامی ایران به المپیک در بین طراحان مد و لباس و 
کارشناسان این عرصه محل بحث و مناقشه است؛ اینکه چرا در رویدادی مهم مثل المپیک نمی 
توانیم در طراحی لباس ها به نتایج و تصاویر دلخواه برسیم. مگر چند رویداد در طول سال داریم 
که می تواند ویترینی برای برندها و لباس های ملی ایران باشد. بسیاری از طراحان مد و لباس در 
کشور، در هر دوره تاش می کنند در رویدادی همچون المپیک بتوانند فضا و بستری برای بهترین 
هــای ایران را در زمینــه طراحی لباس فراهم کنند، اما در نهایت خروجی همچنان با انتقادهایی 
همراه اســت. محسن ناصری ـ طراح مد و لباس و مدرس دانشگاه ـ در گفت و گویی با ایسنا در 
پاسخ به اینکه چرا در رویدادهای مختلف نمی توانیم ویترین درستی از لباس ها و برندهای ایرانی 
را در دنیا به نمایش بگذاریم؟ یادآور شــد: در المپیک ۲00۸ پکن بود که من هم طرحی را ارائه 
دادم. آسیب شناسی این قضیه  پیچیده و ناراحت کننده است. مهمترین دلیل آن مدیریتی است 

که متاسفانه در همه ی زمینه ها گریبانگیرمان است.

لباس سلبریتی ها را نمی توان طراحی 
کرد، المپیک چطور؟


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

