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عضو هیات مذاکره کننده هسته ای ایران گفت: آمریکایی ها ادعا می کنند که آماده اند به تعهدات خود تحت تفاهم هسته ای برگردند و تحریم های مغایر با آن را بردارند،  
اّما رفتار آنان در مذاکرات این را ثابت نمی کند.گروه سیاسی خبرگزاری فارس، رهبر انقالب در دیدار چهارشنبه ششم مرداد ۱۴۰۰ که آخرین دیدار با اعضای دولت 
دوازدهم محسوب می شد به تجربیات مهمی درباره روابط هشت سال اخیر اروپا و امریکا با جمهوری اسالمی ایران اشاره کردند. ایشان تجربه دولت یازدهم و دوازدهم 
را مصداق مهمی در تایید این گزاره اعالم کردند که اعتماد به غرب جواب نمی دهد و نخواهد داد.پایگاه KHAMENEI.IR برای بررسی این موضوع به گفتگو با کاظم 

غریب آبادی پرداخته است که عالوه بر عضویت در هیات مذاکره کننده ایران، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی در سازمان های بین المللی....
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روایتی از جزئیات مذاکرات اخیر ایران با آمریکا و اروپا
 آمریکا می خواهد توافق هسته  ای را برای موشکی و منطقه گروگان بگیرد
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 تهران بدون تخت خالی 
در حال انفجار است

اگر این روزها کرونا بگیری و نیاز به بستری شدن داشته باشی، 
باید قید پیدا کردن تخت خالی را بزنی، مگر پارتی بیمار در حد 
معاون وزیر و ...، باشــد.به گزارش خبرنگار مهر، اوضاع کرونایی 
تهران در پیک پنجم به شــدت بحرانی و نگران کننده اســت. 
این در حالی اســت که برخی شهروندان قید رعایت پروتکل ها 
را زده اند و بیماری مدام در حال افزایش است.شــب گذشــته 
برای یک بیمار بدحال به دنبال تخت خالی ICU بودیم و دست 
آخر هم نتوانســتیم پیدا کنیم. وضعیت در بخش خصوصی هم 
بغرنج اســت و تخت ICU پیدا نمی شــود.علیرضا زالی فرمانده 
ســتاد مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران، ضمن هشدار نسبت 
به عبور بیماران بســتری از مرز ۱۰ هزار نفر در بیمارستان های 
تهران، گفت: فعال سازی کمیته ترخیص، افزودن ۱۴۰۰ تخت 
اورژانس به ناوگان تخت های ۱۸ بیمارستان پایتخت و افزایش 
ظرفیت مراکز ارائه خدمات بســتری موقــت، تدابیری بود که 
برای گذر از بحران فعلی در نظر گرفته شد.وی افزود: همچنین 
اعمال ســهمیه بندی جدید برای بیمارستان های استان تهران 
نیز صورت گرفته اســت، اما به طور کلی بهترین چاره حل این 
مشکل و مقابله با بحران، کاهش ورودی بیمارستان ها است.این 
اظهارات در حالی مطرح می شــود کــه پیدا کردن تخت خالی 
واقعاً ســخت و تا حدود زیادی غیر ممکن شده است.در گفتگو 
بــا همراه یک بیمار بدحال کرونایی، گفته شــد که از آنها ۵۰ 
میلیون واریزی خواســته شــده تا بیمار در بخش مراقبت های 
ویژه یکی از بیمارســتان های خصوصی تهران بســتری شــود.

شرایط بحرانی و فوق قرمز است، به طوری که اگر گرفتار کرونا 
شــوی و حال نامســاعدی پیدا کنی، باید قید بستری شدن را 
بزنید و تنها به مصرف داروهای معمول رو بیاورید تا شاید بهبود 
یابید. این در حالی است که وزیر بهداشت همواره در گفته های 
خود عنوان داشته است اجازه نمی دهیم هیچ بیماری پشت در 
بیمارستان بماند!!اگر قرار باشــد این ادعای وزیر را باور کنیم، 
چرا اوضاع بحرانی اســت و تخت خالی پیدا نمی شود. شاید این 
نکته مطرح شود که نسبت تخت به جمعیت در ایران همچنان 
پایین اســت. خب پس باید بپذیریم در بحران ها، بیمار بدحال 
پشت در بیمارســتان خواهد ماند!!بیمارستان مسیح دانشوری، 
به عنوان یکی از مراکز اصلی درمان بیماران کرونایی در تهران 
شناخته می شود که این روزها جای سوزن انداختن در محوطه 
بیمارســتان نیســت. اما علی اکبر والیتی رئیس بیمارســتان 
مسیح دانشــوری ضمن تقدیر از تالش مدافعان سالمت کشور 
و این بیمارســتان در پاندمی بیمــاری کووید ۱۹، بر لزوم بهره 
برداری حداکثری از امکانات موجود برای ارائه خدمت رســانی 
و درمان بیماران تاکید کرد.وی با اشــاره به خدمت رســانی و 
درمان بیمــاران )مراجعه اولیــه یا بیماران ارجاعــی( با تمام 
ظرفیــت در این مرکز یادآور شــد که هیچ بیمــاری از درمان 
نباید محروم شود.رئیس بیمارستان مسیح دانشوری خاطرنشان 
کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بیمارستان مسیح دانشوری 
بــا جدیت در خط مقدم مبارزه با این ویروس حضور داشــته و 
همواره برای نجات جان بیماران و هموطنان تالش کرده است.

وی با اشاره به افزایش مراجعان در پیک پنجم بیماری افزود: در 
شرایط فعلی نیز باید با تمام توان و همراهی کادر درمانی برای 
خدمت رسانی و ارائه خدمات درمانی به مراجعان تالش کنیم و 
دست اندرکاران اهتمام الزم به منظور پذیرش و در صورت لزوم 
بستری هر چه بیشتر مراجعه کنندگان را در نظر داشته باشند.

در همین حال، علیرضا ناجی اســتاد ویروس شناسی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشــتی، گفت: یکی از مهم ترین مواردی 
که در بحران کرونا به چشــم می خورد، عدم قرنطینه شــهرها، 
روند کند واکسیناسیون و عدم تمکین مردم در رعایت بهداشت 
اجتماعی اســت.طبق اطالعات رسمی کاماًل مشخص است که 
تمکین مردم به رعایت بهداشت اجتماعی، استفاده از ماسک و 
فاصله اجتماعی به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.رئیس مرکز 
تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با اشاره به اینکه خیز پنجم کرونا به دلیل چرخش واریانت دلتا 
بسیار سهمگین تر از پیک های قبلی است، خاطرنشان کرد: این 
سویه به دلیل گســتردگی در شیوع و این موضوع که ابتالء به 
آن عمومــاً بین همه اعضای خانــواده رخ می دهد می تواند در 
بسیاری از موارد خسارت های جبران ناپذیری را برای خانواده ها 
به دنبال داشته باشد. لذا، باید دولت محدودیت های پیشگیرانه 
بیشــتری را برای کنترل کرونا اعمال کــرده و مردم را وادار به 
رعایت بهداشــت اجتماعی کند.به نظر می رسد در پیک پنجم 
کرونــا هم همه چیز به خود مردم بســتگی دارد و اگر بتوانند 
میــزان رعایت پروتکل ها را باال ببرند، می توانیم از دســت دلتا 
فرار کنیم. چون با شرایطی که تهران دارد، باید منتظر روزهای 
فوق قرمز کرونایی بود. مگر اینکه شهروندان به خودشان بیایند 

و دلشان برای خودشان بسوزد.

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
والحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا محّمد و آله الّطاهرین سّیما بقّیة  اهلل 
فی االرضین. عید سعید غدیر بر همه ی مسلمانها، بر همه ی مؤمنین، بر شما دوستان و 
بر ملّت ایران ان شاءاهلل مبارک باشد. ]عید غدیر[ عید بسیار مهّمی است. حادثه ی غدیر 
جزو حوادث و وقایع تردید ناپذیر است؛ حاال در جزئّیات و گوشه کناره هایش در طول تاریخ 
بعضی از نویســندگان و تاریخ نویسان و امثال اینها سعی کرده اند یک تردیدهایی ایجاد 
بکنند -که همه ی اینها پاســخ داده شده- لکن در اصل این واقعه و اینکه رسول مکّرم 
)صلّی  اهلل  علیه  و آله  و سلّم( در این حادثه امیرالمؤمنین را با این عنوان »َمن ُکنُت َمواَلُه 
َفَهَذا َعلیٌّ َمواَله«)۲( معّرفی کرد هیچ تردیدی نیست و این جزو وقایع تردیدناپذیر است؛ 
نه اینکه حاال این را ما بگوییم؛ این را علمای بزرگ اهل سّنت، نویسندگان، روشنفکران 
]میگوینــد[. مثاًل آن نویســنده ی معروف مصری محّمد عبدالغنی حســن که یکی از 
تقریظ  نویس های بر الغدیِر عاّلمه ی امینی اســت، از جمله ی چیزهایی که میگوید ]این 
است که[ »هیچ تردیدی در واقعه ی غدیر نمیشود داشت«؛ ]بنابراین عید غدیر[ یکی از 
مسائل مهم است.  عید غدیر هم از همان قرون اّول اسالمی یک عید رایج بوده. مواردی 
در تاریخ هست که مرحوم عاّلمه ی امینی )رضوان  اهلل  علیه ( در الغدیر ذکر میکنند که در 
فالن جا نوشته این حادثه  اتّفاق افتاد »و کان ذلک یوم الغدیر« یا مثاًل »یوم ثامن عشر 
من ذی الحّجه«؛ یعنی موارد متعّددی را در تاریخ اسالم، از همان صدر اّول، در ]دوران[ 
خلفــای فاطمی در مصر، در جاهای دیگر، به  عنوان عیــد غدیر ذکر کرده اند. و مرحوم 
عاّلمه ی امینی این روایت غدیر را از ۱۱۰ نفر از صحابه نقل میکند؛ یعنی روایات متعّددی 
با سندهای معتبر وجود دارد که به ۱۱۰ نفر از صحابه میرسد. این چیز مهّمی است که 
این عّده ی قابل توّجه از صحابه این حدیث را و این حادثه را نقل کرده اند. عالوه بر این، 
احتجاجات خود امیرالمؤمنین هم خیلی مهم است؛ یعنی امیرالمؤمنین، آن زبان صادق، 
آن بیــان ناطق  عن اهلل در موارد متعــّددی در مقابل مخالفین خودش، به ماجرای غدیر 
احتجاج کرده؛ از جمله امیرالمؤمنین )علیه  الّصالة  و الّسالم( در صّفین یک خطبه ای برای 
اصحاب خودشان میخوانند و آنجا شرح میدهند حادثه ی غدیر را و میگویند پیغمبر این  
جور گفت و این  جور ایستاد و مانند اینها، بعد گفت »ُقم یا َعلیّ «، علی جان بلند شو؛ من 
بلند شــدم، دست من را گرفت و گفت که خدا ولّی ما است، من را ولّی شما قرار داده و 
هر کســی که من ولّی او و موالی او هســتم، این علی موالی او اســت؛)۳( این را خود 
امیر المؤمنین ذکر میکند. ان شاءاهلل که این عید بر همه ی مسلمانان مبارک باشد، بر مردم 
عزیز ما هم مبارک باشــد و ان شاءاهلل که مردم دلهای خوشی پیدا کنند و مشکالتی که 
هست، ان شاءاهلل برطرف بشود. خب؛ این جلسه برای خسته نباشید به آقایاِن اعضای دولت 
اســت، چه آنهایی که هشت ســال بودند، چه آنهایی که کمتر بودند. و این را بدانید هر 
کسی که به قصد خدمت یک حرکتی انجام داده -خدمت به مردم و کار در راه خدا- این 
در دیوان الهی فراموش شــدنی نیست. ممکن است آن زحمتی که یکی کشیده، حرصی 
که خورده برای یک مسئله ای، تالشی که کرده، کسی هم نداند، جایی هم ثبت نشود و 
گفته نشود، اّما کرام الکاتبین میدانند و علم خدای متعال احاطه ی به همه چیز دارد. هر 
کسی برای خدا کار کرده، برای خدمت به مردم کار کرده، با اخالص کار کرده، بداند که 
سعی اش ضایع نشده است و ان شاءاهلل نزد خداوند متعال مأجور است. ذخیره ی واقعی این 

است؛ ذخیره ی واقعِی دوران مسئولّیت این است. اهل دنیا از مسئولّیِت ریاست و وزارت 
و مدیریّت و امثال اینها اســتفاده میکنند برای اینکه برای دنیای خودشان یک چیزی 
ذخیره کنند، یک جایی جاپایی برای خودشــان درست کنند، یک ممّری برای آینده ی 
خودشان درســت کنند. می بینید دیگر؛ در دنیا معمول است این کار. در منطق دین و 
فرهنگ اسالمی این جوری نیست؛ ذخیره، ذخیره ی اخروی است. امیرالمؤمنین )علیه 
الّسالم( در فرمان به مالک اشتر یک عبارتی دارند که من یادداشت کرده ام؛ در همان اوایل 
فرمان به مالک اشتر -که میدانید دیگر، خیلی طوالنی و مفّصل است- در همان فِقرات 
خائِِر اِلَیَک َذخیَرُة  اّول، عبارتی که ذکر میکنند این است که میفرمایند: َفلَیُکن اََحبَّ الذَّ
الَعَمِل الّصالِح؛)۴( بهترین یا محبوب ترین ذخیره ای که در این مأموریّتی که به تو دادیم، 
تو برای خودت میخواهی فراهم بکنی، ذخیره ی عمل صالح باشد؛ یعنی کار خوب انجام 
بــده، عمل صالح انجام بده، برای خدا کار کن، تالش کن، این را ذخیره نگه دار؛ خدای 
متعال این را برای تو نگه میدارد و حفظ میکند. مســئله این است؛ این را توّجه داشته 
باشید. چه من و امثال من بدانیم، چه ندانیم، چه تشّکر بکنیم، چه نکنیم، آن کسی که 
برای خدا کار کرده، کار صالح کرده، آن ذخیره برای او محفوظ است.  خب؛ عملکرد دولت 
جناب آقای روحانی در بخشــهای مختلف یکســان نبوده؛ آنچه ما در این برهه ی زمان 
دیدیم، بعضی جاها بــر طبق انتظارات بود، بعضی جاها بر طبق انتظارات نبود؛ باالخره 
بخشهای مختلف تالشهایی کردند، کارهایی انجام دادند که حاال جناب آقای رئیس جمهور 
تفاصیلی را ذکر کردند. به هر حال، فرصت خدمت یک نعمت اســت؛ اینکه من و شــما 
فرصت پیدا کنیم که خدمت کنیم به مردم، این یک نعمت بزرگ خدا اســت. خیلی ها 
هســتند میخواهند به مردم خدمت کنند، امکانش را ندارنــد؛ مثاًل پول الزم دارد، پول 
ندارند؛ قوای بدنی الزم دارد، آن را ندارند؛ نفوذ اجتماعی الزم دارد، آن را ندارند؛ جایگاه 
مؤثّر و اثرگذار الزم دارد، آن را ندارند. شما که یک جایگاه اثرگذاری پیدا کردید، بایستی 
این را قدر بدانید؛ این نعمت بزرگی اســت که خدا داده و هر نعمتی هم شــکری دارد؛ 
شکرش این است که در این فرصت از همه ی توان برای خدا استفاده کنید، محض رضای 
خدا، برای امتثال امر پروردگار و در کشور ما و در جامعه ی ما برای پیشبرد اهداف انقالب؛ 
اســاس این است. من آن روز هم به جناب آقای روحانی گفتم که مبنای کارها بایستی 
پیشبرد اهداف انقالب باشد. ما یک کشور انقالبی هستیم، ما انقالب کرده ایم، این مردم 
انقالب کرده اند، جان داده اند، تالش کرده اند، سالهای سال زحمت کشیده اند، با این همه 
خطر مواجه شده اند و برخورد کرده اند و ایستادگی کرده اند برای خاطر اهداف انقالب و 
مبانی انقالب؛ باید برای این اهداف کار کرد؛ تالش و هدف بایســتی این باشــد و با آن 
اهداف تطبیق بکند. دیگران باید از تجربه های شما استفاده کنند. خب حاال یک تجربه را 
من بخصوص یادداشت کرده ام، حرفی است که من مکّرر ]در گفتگو[ با شماها و با مردم 
تکرار کرده ام، حاال هم همان حرف را تکرار میکنم؛ این تجربه عبارت است از بی اعتمادی 
به غرب؛ آیندگان باید از این تجربه استفاده کنند. در این دولت معلوم شد که اعتماد به 
غرب جواب نمیدهد؛ به ما کمک نمیکنند و هر جا بتوانند ضربه میزنند؛ آنجایی که ضربه 
نمیزنند، آنجایی اســت که امکانش را ندارند؛ هر جا امکان داشــته اند ضربه زده اند؛ این 
تجربه ی بسیار مهّمی است. مطلقاً نبایستی برنامه های داخلی را به همراهی غرب موکول 
کرد و منوط کرد،  چون قطعاً شکست میخوَرد، قطعاً ضربه میخوَرد. شماها هم هر جایی 

کــه کارهایتان را منوط کردید به ]همراهی[ غــرب، نامّوفق ماندید؛ هر جایی که بدون 
اعتماد به غرب، خودتان قد َعلَم کردید و حرکت کردید موّفق شــدید. نگاه کنید کار را؛ 
کارکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم این  جوری است. هر جا شما موضوعات را به توافق با 
غــرب و بــه مذاکره ی با غرب و با آمریــکا و مانند اینها موکول کردیــد، آنجا ماندید و 
نتوانستید پیش بروید؛ چون آنها کمک نمیکنند، دشمنی ]میکنند[، دشمنند دیگر؛ هر 
جا شــما از آنها قطع نظر کردید، خودتان راه  افتادید و از شــیوه های مختلف ]استفاده 
کردید[ -هزار راه وجود دارد و این جور نیســت که یک راه ]باشد[؛ نه، راه های مختلف 
وجود دارد؛ ]اگر[ انسانها فکر کنند، راه های گوناگونی برای زندگی شخصی و اجتماعی و 
مدیریّتی پیدا خواهند کرد- هر جا این جوری حرکت کردید، پیشرفت کردید. در ]مورد[ 
همین مذاکرات اخیر هم بد نیست یک جمله ای گفته بشود؛ آقایان هم غالباً در جریان 
مسائل هستید. در همین مذاکراتی که اخیراً در جریان بود، خب این همه دیپلمات های 
ما زحمت کشیدند، بعضی از دیپلمات هایمان واقعاً در این قضّیه خوب ظاهر شدند، ]اّما[ 
آمریکایی ها بر سر موضع عنادآمیز خودشان محکم ایستادند و یک قدم جلو نیامدند. روی 
کاغذ یا در مقام وعده میگویند بله، ما تحریمها را برمیداریم، ]اّما[ برنداشتند و برنمیدارند 
هم؛ شرط میگذارند؛ میگویند اگر میخواهید تحریمها برداشته بشود، باید االن در همین 
توافق یک جمله ای را بگنجانید که این جمله به معنای آن باشد که بعداً باید درباره ی این 
موضوعات با شما صحبت کنیم و توافق کنیم؛ اگر چنانچه این جمله را نگنجانید ما االن 
با همدیگر توافقی نخواهیم داشت. این جمله چیست؟ این جمله یک بهانه ای است برای 
مداخالت بعدی؛ درباره ی خود برجام، تمدید برجام، درباره ی مسائل گوناگون، درباره ی 
موشک، درباره ی منطقه، که اگر شما بعداً گفتید که نه من در این مورد بحث نمیکنم یا 
مثاًل سیاست کشور اجازه نمیدهد یا مجلس اجازه نمیدهد، خواهند گفت خیلی خب شما 
نقض کردید، پس هیچ، توافق بی توافق. االن روش اینها و سیاست اینها این است؛ کاماًل 
ناجوانمردانه و خباثت آلــود برخورد میکنند و هیچ اِبائی هم از اینکه آنچه را قول دادند 
نقض کنند ندارند؛ هیچ. یک بار توافقها را نقض کردند و کاماًل بی هزینه نقض کردند. و 
االن هم که ]به آنها[ گفته میشــود شــما بایستی قول بدهید، تضمین بدهید که نقض 
نمیکنیــد، میگوینــد نه، ما تضمین نمیدهیــم؛ این را االن صریح به دوســتان ما و به 
دیپلمات های ما میگویند که ما تضمین نمیدهیم نقض نکنیم؛ نمیتوانیم چنین تضمینی 
بدهیم. اینها این  جوری هســتند. این تجربه است؛ این تجربه ]است برای[ دولت آینده، 
دولتمردان آینده، مردان فّعال در صحنه؛ مردان فّعال در صحنه ی سیاسی -ممکن است 
کسی جزو مسئولین دولتی هم نباشد اّما در عرصه ی سیاسی فّعال باشد- باید همیشه 
این را در نظر داشته باشند؛ این تجربه ی بسیار مهّمی است که ما در این دولت و همیشه 
-البّته این تجربه را این دولت بیشتر داشت- پیدا کردیم و فهمیدیم. امیدواریم که خداوند 
متعال کمک کند. وقت تمام شد؛ ]البّته[ حرف هست، حرف برای گفتن زیاد است، منتها 
دیگر مجال نیســت؛ یک مقداری از وقت مقّررمان هم گذشت. امیدواریم که ان شاءاهلل 
خداوند به همه ی دوستان و برادران کمک کند و توفیق بدهد که در هر جا که هستند 
بتوانند به وظایف دینی  و انقالبی شان عمل کنند، و هر جا هستند به معنای واقعی کلمه 

انقالبی باقی بمانند و برای پیشرفت به سمت اهداف انقالب ان شاءاهلل کار کنند.
والّسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

بر اســاس تازه ترین بررسی های کرونایی، ۵۳ شــهر دیگر وارد وضعیت قرمز کرونایی 
شــدند و این یعنی اینکه ویروس دلتا دست بردار نیست و همچنان می تازد.به گزارش 
خبرنگار مهر، پیک پنجم کرونا به نســبت پیک های قبلی، از شدت و قدرت بیشتری 
برای گرفتار کردن مردم برخوردار اســت و این را می تــوان در آمارهای روزانه وزارت 
بهداشت که نشان می دهد چند نفر هر روز درگیر این بیماری می شوند، مشاهده کرد.

طبق اپلیکیشن ماسک، تعداد شهرهای قرمز کرونایی از ۲۳۲ شهر به ۲۸۵ شهر افزایش 
یافته و حاال نقشــه جغرافیایی ایران تقریباً به طور کامل قرمز شده است.متأسفانه به 
رغم توصیه های مســئوالن وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر رعایت 
حداکثری پروتکل های بهداشــتی برای فروکش توفان دلتا، اما شرایط همچنان نگران 

کننده اســت و ما شــاهد شکسته شــدن رکوردهای ابتالء در پیک پنجم هستیم.در 
همین حال، اشغال صد درصدی تخت های بیمارستانی در کالنشهر تهران و دیگر مراکز 
استان ها، نشان می دهد که اوضاع اصاًل خوب نیست. آن طور که علیرضا زالی فرمانده 
ســتاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، گفته است موارد بستری در تهران از مرز ۱۰ 
هــزار نفر عبور کرده و در حال حاضر با اضافه کردن تخت در بخش های اورژانس و…، 
به دنبال ارائه خدمت حداکثری به بیماران هســتیم.در حال حاضر ۲۸۵ شهرســتان 
قرمز، ۱۱۰ شهرستان نارنجی و ۵۳ شهرستان زرد هستند و شهر آبی کرونایی نداریم.

اهمیت تسریع در برنامه واکسیناسیون عمومی
شاید یکی از راهکارهای مقابله با کرونا، بعد از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی، 
واکســن باشد. به طوری که سید علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی 

دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به این نکته اشــاره کرده است که جوامعی که 
واکسیناسیون باالیی دارند، واریانت دلتا در فرم شدید بیماری کووید ۱۹ و مرگ و میر 
ناشــی از آن، تأثیر چندانی نداشته اســت.البته این ویروس شناس، این موضوع را هم 
مورد اشاره قرار داده که با توجه به روندی که تغییر ویروس ها دارند، باید جلوی گردش 
ویروس در جوامع گرفته شــود.ناجی تاکید کرد: در مبارزه با کرونا، باید قانون ویروس 
را در نظر بگیریم اما سیاســت های خیلی از کشورها، نادیده گرفتن قانون ویروس در 
مبارزه با آن اســت و واریانت ها به همین دلیل ایجاد می شود.در همین حال علیرضا 
رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، افزود: اگر سالمندان ما واکسن نزده بودند 
االن شــرایط مرگ و میر وخیم تر می شــد. لذا، اصرار ما این است که سالمندان حتماً 
واکســن بزنند. اگر کسی هم نوبتش رد شده اســت باز هم بیاید و واکسن بزند.وی با 
عنوان این مطلب که واکسیناســیون افراد باالی ۷۰ ســال تمام شده و سنین زیر ۷۰ 

ســال هم مشــغول زدن واکسن هستند، گفت: صرف نظر از ســویه  ها و جهش های 
ویــروس کووید ۱۹، افزایش ابتالء را پیش از آنکــه به گردن ویروس بیندازیم باید به 
گردن خودمان بیندازیم زیرا ذات ویروس, جهش و افزایش قدرت است.رئیسی اضافه 
کرد: انتظار جهش های جدید این ویروس را داریم اما ســوال اصلی این اســت که آیا 
در نوع برخوردمان از نظر رعایت شــیوه نامه های بهداشتی با گونه و سویه های جهش 
یافته، تفاوتی وجود دارد که قطعاً پاسخ خیر است.بر اساس گزارش روز گذشته وزارت 
بهداشــت، مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشــور به ســه میلیون و ۸۲۶ هزار و ۴۴۷ 
نفر و مجموع جانباختگان به ۹۰ هزار و ۷۴ نفر رســید.به نظر می رســد، اگر نخواهیم 
پروتکل های بهداشتی را جدی بگیریم، باید منتظر روزهای سخت تر و تلخ تری باشیم 
که می تواند با آسیب های ناگواری همراه باشد. از دست رفتن یک سرپرست خانواده با 

عواقب ناگواری همراه است که تبعات آن در طوالنی مدت نمایان خواهد شد. 

رهبر انقالب در دیدار هیئت دولت دوازدهم مطرح کرد؛

درایندولتمعلومشدکهاعتمادبهغربجوابنمیدهد
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۵3 شهر دیگر قرمز شدند
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روحانی:گزیده خبر

تحریم ها مانع افتتاح قطار سریع السیر در کشور شد
رئیس جمهور گفت: یکی از کارهایی که می خواستم در دولت 
انجام بدهم اما نشد، ورود قطار سریع السیر به کشور بود و اگر 
تحریم نبود، قطعا این پروژه افتتاح می شد.به گزارش خبرنگار 
مهر، حجت االسالم حسن روحانی در آئین بهره برداری از چند 
طرح بزرگ ریلی و آزادراهی وزارت راه و شهرســازی، اظهار 
داشــت: تصور نمی کردم که هر هفته افتتاح داشته باشیم و 
خوشــحالم که توانستیم این کار را انجام دادیم.وی بیان کرد: 
مردم ما ســه ســال و نیم درگیر جنگ اقتصادی بودند و این 
اواخر هم کرونا و خشکسالی مشکالتی را برای آنان ایجاد کرد، 
اما زمانی که مردم می بینند این پروژه های عظیم به دســت 
جوانان خودمان افتتاح می شود، احساس خرسندی می کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: جاده شمال برای ما بسیار مهم بود 
و از همان ابتدای دولت ســاعت ها بحث کردیم تا این پروژه 
مجدداً عملیاتی و اجرا شود. در سال ۹۸ قطعه اول آن افتتاح 
شــد و این کار را دنبال کردیم.روحانی ادامه داد: در روزهای 
اولیه ای کــه در دولت یازدهم خدمت مقــام معظم رهبری 
رسیدم و فکر می کنم که مالقات دوم و یا سوم ما بود، راجع به 
ریل مباحثی را مطرح کردیم.رئیس جمهور بیان کرد: از آغاز 
پیروزی انقالب اسالمی، هر فردی که وزیر راه و شهرسازی و 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در هر دولتی شد، بنده درباره 
ریل با آنــان صحبت کردم، چه در زمانی که نماینده مجلس 
شــورای اســالمی و چه زمانی که در دبیرخانه شورای عالی 

امنیت ملی بودم، ریل برای بنده مسئله ای بسیار مهم بود.
روحانی تأکید کرد: ریل بهترین وســیله و مسیر ارتباطی هم 
برای بار و هم برای مســافران است، هم ارزان تر تمام می شود 
و هم سالم تر است، ما باید بار خود را روی دوش ریل بگذاریم 
و مســافرت های طوالنی هم باید از این طریق انجام شــود و 
برای مردم هم بسیار خوب است.وی افزود: یک صفحه بلندی 
دارم از کارهایــی که اراده بنده از روز اول بود، اما نشــد. یکی 
از کارهایی که می خواســتم انجام دهم اما نشــد، ورود قطار 
سریع السیر به کشور بود، بنده تمایل داشتم که در اواخر دولت 
یازدهم قطار سریع الســیر بین تهران و اصفهان افتتاح شود، 
البته درباره ســرعت آن بحث بود که ۲۵۰ کیلومتر یا باالی 

۳۰۰ کیلومتر باشد که بنده به این موضوعات کاری ندارم.

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر این اتفاق می افتاد، ما وارد یک 
فاز جدید می شدیم، ریل با سرعت ۳۰۰ کیلومتر و به صورت 
برقی مسیر را کوتاه می کرد، زمانی که در قم آغاز این پروژه را 
اعــالم کردم، تصورم این بود که در دولت ما این پروژه افتتاح 
می شــود و اگر تحریم نبود، قطعاً این پروژه افتتاح شده بود و 
اگر تحریم نبود، راه آهن سریع الســیر تهران به مشهد هم به 
پایان رسید، اما دست ما در برخی از طرح ها بسته شد.روحانی 
گفت: البته برخی از طرح ها در دولت های یازدهم و دوازدهم به 
افتتاح رسید، طرح هایی در همدان، رشت، کرمانشاه، ارومیه، 
تبریز، یزد- اقلید، زاهدان- خاش و اینچه برون از جمله مواردی 
بود که افتتاح شد.وی با اشاره به اینکه طرح هایی هم داریم که 
طی ماه های آینده قابل افتتاح است، افزود: در اردبیل، سنندج، 
چهارمحال و بختیاری، و رشــت - کاسپین طرح هایی وجود 

دارد که آماده است و به زودی افتتاح می شود، امیدواریم که در 
دولت سیزدهم هر روز و هر ماه شاهد افتتاح های این چنینی 
از جمله در زمینه ریل و راه باشیم.رئیس جمهور بیان کرد: الزم 
می دانم که در این جلسه پایانی که با وزارت راه و شهرسازی، 
قرارگاه خاتم االنبیاء و بنیاد مستضعفان دارم، نکاتی را بگویم 
چرا که ممکن اســت بنده فرصت دیگــری پیدا نکنم و این 
فرصت آخر ما باشد، انصافاً وزارت راه و شهرسازی بسیار تالش 
کرد، به مسئله مســکن کاری ندارم و مسکن بخش دیگری 
است که البته در آن زمینه هم تالش زیادی شد.روحانی اظهار 
داشــت: باید بگویم که وزارت راه و شهرسازی در زمینه راه، 
بزرگراه، آزادراه، ریل، بنادر و فرودگاه کارهای بزرگ انجام داد، 
توان فرودگاه های ما حدود ۵۰ میلیون بود، اما االن به بیش از 
۷۰ میلیون رسیده است و توسعه بزرگی فرودگاه های کشور 

پیدا کردند، تعداد پروازهای بســیار افزایش یافته است و یک 
تحــول در بخش فرودگاهی و ســفر هوایی رخ داد.وی گفت: 
اگر برجام ادامه پیدا می کرد، تاکنون ۲۰۰ هواپیما وارد کشور 
می شد و کاًل فضای هوایی ما متحول می شد، ما توانستیم ۱۶ 
هواپیما بیاوریم، البته قراردادهای ما بســیار طوالنی بود اما با 
تحریم سال ۹۷ بسته شد.رئیس جمهور با اشاره به افتتاح هایی 
که انجام شــده اســت، گفت: ما قادریم در یــک روز، صدها 
کیلومتر پروژه را افتتاح کنیم که بســیار مهم است. تنها یک 
پروژه امروز راه آهن یزد به اقلید به طول ۲۷۰ کیلومتر افتتاح 
شد که راه را چند ساعت نزدیک تر و مسیر را کوتاه تر کرد، این 
راه آهن برای تولیدکنندگان، معادن بزرگ و همچنین مسافران 

رفاه ایجاد می کند.
روحانی با اشــاره بــه افتتاح ریل های دوخطه در دو اســتان 
اصفهان و زنجان، اظهار داشــت: در این پروژه توانســتیم در 
دو نقطــه ریــل را دو خطی کنیم که اعتبارات بیشــتری از 
پروژه های ریل یک خطی نیاز دارد و بسیار برای سرعت قطار 
و دسترسی های مردم مهم است.وی تصریح کرد: ریل گذاری 
خط راه آهن بستان آباد به تبریز تا ایستگاه خاوران آماده است 
و با اینکه ایستگاه ساخته شده است، اما به دلیل برخی مسائل 

فنی برای حرکت قطار نیاز به یک الی دو هفته زمان دارد.
رئیس جمهور ادامه داد: همچنین پروژه خاش -زاهدان نیز در 
روزهای آینده تکمیل می شــود و هر دو پروژه را دولت بعدی 
افتتاح خواهد کرد.وی بیان کرد: پروژه های نیمه تمام دیگری 
وجود دارد که اگر تا پایان ســال به افتتاح برسند، ما ۱۴ هزار 
کیلومتر راه آهن در کشــور خواهیم داشت و یکی از افتخارات 
ما این است که خط راه آهن کشوری را از ۱۰ هزار به ۱۴ هزار 
کیلومتر می رســانیم.رئیس جمهور در پایان با اشاره به واقعه 
غدیر نیز خاطرنشــان کرد: امروز همه افتخار ما این است که 
حکومت اسالمی ما در مســیر امیرالمومنین )ع( باشد. البته 
همه ما یقین داریم حکومت امروز جمهوری اسالمی ایران با 
حکومت علی )ع( فاصله دارد، اما در عین حال تالش و مطلوب 
ما این اســت که همان مسیر را بپیماییم، این حرکت، تالش، 
ایثار و فداکاری ما باید ادامه یابد تا روز به روز رنگ حکومت ما 

همرنگ حکومت موالیمان علی )ع( باشد.

قالیباف در دیدار با بشار اسد:
 تجارت ایران و سوریه در بخش های مختلف 

صنعتی و اقتصادی باید تقویت شود
رئیس مجلس شورای اســالمی گفت: باید کمک کنیم تا حوزه تجارت ایران و 
ســوریه در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی با تمرکز بر بخش خصوصی 
۲ کشور تقویت شود و اگر این فرصت را از دست بدهیم شرایط برای دو کشور 
سخت خواهد شــد.به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از خانه 
ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی در دومین روز سفر به 
ســوریه و در دیدار رئیس جمهور این کشور با اشاره به جنگ اقتصادی که علیه 
ملت های دوکشــور در جریان است، ۴ سال پیش ِروی ایران و سوریه را تاریخی 
و مهــم توصیف کرد و گفت: باید با تمرکز بر فعالیت های تجاری و اقتصادی و 
حمایــت از صنعتگران و تجار، همان گونه که در جنگ نظامی پیروز شــدیم در 
جنگ اقتصادی نیز پیروز شویم.قالیباف ضمن تبریک انتخاب مجدد بشار اسد 
به عنوان رئیس جمهور سوریه گفت: انتخابات اخیر سوریه نشان دهنده اقتدار و 
پیروزی ملت سوریه بر تروریست ها پس از یک دهه جنگ و نبرد بود.قالیباف با 
اشاره به روزهای سختی که در تقابل با ترویست ها بر مردم سوریه گذشته است 
گفت:  این پیروزی مهم نشــان داد که اگر به خدا اعتماد کنیم و به مردم تکیه 
کنیم و بر اصول و مبانی خود بایستیم پیروزی قطعی است.وی با تاکید بر اینکه 
بعد از انتخابات سوریه یک دوران جدید آغاز شده است گفت:  هنوز از این مسئله 
چند هفته نگذشته و فرصت بسیار بزرگی در اختیار شما و ملت سوریه است چرا 
که فشار حداکثری بر دو ملت ایران و سوریه شکست خورده  و ۴ سال پیش رو  
فرصتی برای توســعه همکاری های تجاری و اقتصادی به دور از بوروکراسی ها 
و آغاز دوره ای جدید است.وی افزود: دوره جدید در سوریه همزمان شده است 
با دوره جدید از شــرایط سیاســی در ایران که مجلس یازدهم و دولت جدید با 
رویکردی متفاوت فعالیت خواهد کرد.قالیباف فرصت پیش روی ایران و سوریه 
در دوره جدیــد برای غلبه بر جنگ اقتصادی را بســیار مهم و تاریخی توصیف 
کرد و گفت: برای به نتیجه رساندن قدرت نظامی و امنیتی و همه رشادت ها و 
مجاهدت هایی که برای غلبه بر تروریست ها انجام شده است باید کمک کنیم 
تا حوزه تجارت دوجانبه در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی با تمرکز بر 
بخش خصوصی ۲ کشور تقویت شود و اگر این فرصت را از دست بدهیم شرایط 
برای دو کشور سخت خواهد شد.رئیس مجلس با بیان این که محور اصلی سفر 
من ارتقای همکاری های اقتصادی و تجاری است تاکید کرد: در این دوره و پس 
از پیروزی نظامی و امنیتی بر دشمن باید حوزه اقتصاد و تجارت و ارتقای روابط 
تجاری نقطه تمرکز دو کشــور باشد و به مردم نشان دهیم که همانطور که در 

جنگ نظامی پیروز شدیم در جنگ اقتصادی نیز می توانیم پیروز شویم.
رئیس جمهور سوریه نیز در این دیدار ضمن خوش آمدگویی به رئیس مجلس و 
هئیت همراه با اشاره به تاکیدات دکتر قالیباف گفت: من نیز تقریبا همین دیدگاه 
های شما را دارم و بر این موارد تاکید می کنم.بشار اسد با بیان این که ایران و 
سوریه شرکای اساسی هستند و برای روشن شدن نوع همکاری ها باید کمیته 
های مشــترک ایجاد کنیم گفت: باید همکاری های حوزه تجاری و اقتصادی را 
توســعه دهیم.رئیس جمهور سوریه با بیان این که به برکت ایستادگی هایی که 
در دهه گذشــته داشته ایم افق پیش رو روشن است گفت: ملت ایران این رمز 

پیروزی را از ۴ دهه قبل پیدا کرده است.

در نامه ظریف به دبیرکل سازمان ملل؛
بدعهدی های طرف های غربی به عنوان سند 

در دبیرخانه ملل متحد ثبت شد
وزیر امور خارجه کشــورمان طی نامه ای به دبیرکل این سازمان، جمع بندی از 
مجموع بدعهدی های طرف های غربی را به عنوان سند در دبیرخانه ملل متحد 
ثبت کرد.به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ و در ششمین سالگرد تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد طی نامه ای به دبیرکل این سازمان، جمع بندی از 
مجموع بدعهدی های طرف های غربی را به عنوان سند در دبیرخانه ملل متحد 
ثبت کرد.اکنون این نامه به همراه اســناد شش سال بد عهدی غرب در اجرای 
برجام، که پیش از این در مناســبت های مختلف از طرف وزیرخارجه جمهوری 
اســالمی ایران به رشته تحریر در آمده اســت، با مقدمه او به دو زبان فارسی و 
انگلیسی منتشــر می شود.این مجموعه تالیف شده از سوی محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه در بالغ بر ۲۰۰ صفحه از ســوی مرکز مطالعات سیاسی و بین 
المللی به زیور طبع آراســته شــده که اکنون نسخه دیجیتالی آنها در دسترس 
عموم قرار گرفته است.بر اساس اعالم مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی، نسخه 

چاپی کتاب ها نیز طی هفته آینده در بازار نشر قابل دسترسی خواهد بود.

آیت اهلل رئیسی: 
دولت باید با استفاده حداکثری از ظرفیت ها 

 برای از بین بردن آسیب های 
اجتماعی تالش کند

رئیس جمهور منتخب در بازدید از خانه کودکان کار یاســر گفت: دولت باید با 
استفاده حداکثری از ظرفیت نهادها و موسسات مردمی برای از بین بردن آسیب 
های اجتماعی تالش کند.به گزارش گروه سیاســی خبرگزاری تسنیم به نقل از 
روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب، آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیسی 
صبح روز پنج شنبه همزمان با عید سعید غدیر با حضور در یک موسسه خیریه 
نگهداری و مهارت افزایی »کــودکان کار«، با کودکان و نوجوانان حاضر در آن، 
دیدار و گفتگو کرد.آیت اهلل رئیســی در این بازدید با تبریک عید ســعید غدیر، 
این عید را روزی بســیار بزرگ و مهم توصیف کرد و افزود: مالطفت، مهربانی و 
مهرورزی با هم نوعان از آموزه های اهل بیت علیهم االسالم است و در این زمینه 
به طور خاص هم سیره فردی هم سیره حکومتی امیرالمومنین علی علیه السالم 
باید الگوی آحاد جامعه ما و کارگزاران نظام اسالمی باشد.رئیس جمهور منتخب 
با تاکید بر اینکه کودکان و نوجوانان حاضر در این مرکز قدردان مربیانی هستند 
که نقش پدر و مادر و معلم را برای آنها توأمان ایفا می کنند، افزود: اینکه همت 
کرده اید و در اینجا هم به آموزش اهتمام دارید و هم به کار تولیدی، اقدام بسیار 
خوب و ارزشــمندی است.رئیسی با اشــاره به اینکه باید از فرصت فراهم شده 
آموزش و مهارت آموزی حداکثر استفاده را ببرید، تاکید کرد: مطمئن باشید با 
امید و اراده قوی شما و تفضل پروردگار، آینده روشنی برای خود خواهید ساخت 
و انشاهلل در حل مشکالت کشور نقش آفرین خواهید بود.رئیس جمهور منتخب 
ضمن تقدیر از اقدامات و تالش های خیرخواهانه مدیران و مربیان موسســه در 
رسیدگی و ساماندهی کودکان کار و نیز نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست، 
تاکید کرد: توجه به موضوع آسیب های اجتماعی بسیار مهم و از وظایف دولت 
است به نحوی که در گام اول باید مانع به وجود آمدن آسیب ها شد و در مرحله 
بعدی برای از بین بردن آنها تالش نمود.رئیســی افزود: البته در این مسیر، باید 

از ظرفیت گروه ها و نهادهای مردمی و موسسات خیریه بهره حداکثری برد.

سردار تنگسیری:
تجاوز دشمن را در نطفه نابود می کنیم

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: اگر دشمن بی عقلی کند و یا تجاوزی 
از او  علیه نظام اســالمی ســر بزند، آن تجاوز را باید در نطفه نابود و 

محو کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار علیرضا تنگسیری 
فرمانده نیروی دریایی سپاه در روز عید غدیر، ضمن دیدار با رزمندگان 
جزایر نازعات و خانواده های مســتقر در ایــن جزایر از حضور فعال و 
مجاهدت های مؤثر آنان در ایــن جزایر تجلیل کرد.در این بازدید که 
حجت االسالم صداقت مســئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی 
ســپاه و تعدادی از معاونین و مســئوالن این نیرو هم حضور داشتند، 
دریادار تنگســیری، فرمانده نیروی دریایی ســپاه، هدایای ویژه مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( را به رزمندگان مستقر در جزایر نازعات 
خلیج فارس اهدا و ســالم گرم و محبت آمیز معظم له را به آنان ابالغ 
کرد.وی در جمع رزمندگان مستقر در جزایر، گفت: سردار دل ها شهید 
حاج قاسم سلیمانی، جمهوری اسالمی را به عنوان حرم می دانست و 
ما با پیروی از مکتب او باید قدر این نظام اسالمی، شیعی، محمدی و 
علــوی را بدانیم و از خدا بخواهیم به ما توفیق دهد که لیاقت جایگاه 
خادمــی مردم در این حرم را داشــته باشــیم.فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه به دنیا آمدن و پاســدار بودن در حکومتی که توسط نایب امام 
زمان )عج( تشــکیل شده است را از الطاف و عنایات خداوند متعال به 
رزمنــدگان دریادل عنوان کرد و افزود: از مظلومیت و حقانیت انقالب 
دفاع و با عمل شایسته باید مردم را به پایبندی به اهداف و آرمان های 
این انقالب دعوت کنیم.دریادار تنگسیری با تأکید بر اینکه رزمندگان 
مســتقر در جزایر و خطوط مأموریتی نیروی دریایی سپاه باید سطح 
آمادگــی خود را در باالترین نقطه نگه دارنــد، روحیه معنوی خود را 
تقویت کنند و با توکل بر خدای سبحان خود را برای انجام سخت ترین 
مأموریت ها آماده کنند، گفت: اگر دشــمن بی عقلی کند و یا تجاوزی 
از او علیه نظام اســالمی ســر بزند، آن تجاوز را باید در نطفه نابود و 
محو کنیم.وی با اشاره به آیه شریفه »یریدون لیطفئوا نوراهلل بافواههم 
واهلل متم نوره و لو کره الکافرون«، گفت: اگر جمهوری اسالمی همانند 
برخی از کشــورها از آرمان ها و ارزش هــای واالی خود دفاع نمی کرد 
و تــن به ذلت می داد، چیزی از آن باقــی نمی ماند، البته توطئه هایی 
که دشــمنان این نظام برای نظام اسالمی در نظر می گیرند، با عنایت 
خداوند متعال به خودشــان برمی گردد.فرمانده نیروی دریایی سپاه با 
بیان اینکه باید مراقب وسوسه های شیطانی باشیم تا پاداش خدمت ما 
به بدی تبدیل نشــود، گفت: انسان مخلص و مجاهد که به خدا توکل 
دارد و اجر خــود را از خدا طلب می کند، توفیقات خادمی به انقالب، 
نظــام و مردم را از عنایات پــروردگار به خود می داند که کمتر نصیب 
کسی خواهد شد.سردار تنگسیری همچنین با شرح حدیثی از حضرت 
امام رضا )ع( درباره اهمیت و تکریم عید ســعید غدیر و گرامیداشت 
این روز شــریف که می فرمایند »اگر مردم فضیلت حقیقی این روز را 
می شــناختند، فرشــتگان روزی ده بار با آنها دست می دادند«، افزود: 
مسئله غدیر مربوط به همه مسلمانان است چون به معنای حاکمیت 
عدالت، فضیلت و والیت اهلل است و به همین خاطر غدیر مایه وحدت 
بین مسلمانان است.وی خاطرنشان کرد: غدیر قطعاً ادامه خط رسالت 
بعثت پیامبر گرامی اســالم اســت و همانگونه که بعثت پیغمبر مایه 
وحدت تمامی انسان ها شد، غدیر نیز تداوم راه نبوت و رسالت است و 
این خط می تواند مایه وحدت شیعه و سنی باشد.فرمانده نیروی دریایی 
سپاه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره »مسئله غدیر یعنی 
گزینش علم، تقوا، جهاد، ورع و فداکاری در راه خدا و سبقت در ایمان 
و اســالم و تکیه بر روی اینها در تشخیص و تعیین مدیریت جامعه«، 
گفت: اگر مدیران جوامع اسالمی حائز این شایستگی ها باشند، جوامع 

اسالمی پیشرفت می کنند، رشد و تعالی می یابند.

عضو هیات مذاکره کننده هســته ای ایران گفــت: آمریکایی ها ادعا می کنند که آماده اند به 
تعهدات خود تحت تفاهم هســته ای برگردند و تحریم های مغایر با آن را بردارند،  اّما رفتار 
آنان در مذاکرات این را ثابت نمی کند.گروه سیاسی خبرگزاری فارس، رهبر انقالب در دیدار 
چهارشنبه ششم مرداد ۱۴۰۰ که آخرین دیدار با اعضای دولت دوازدهم محسوب می شد به 
تجربیات مهمی درباره روابط هشت سال اخیر اروپا و امریکا با جمهوری اسالمی ایران اشاره 
کردند. ایشان تجربه دولت یازدهم و دوازدهم را مصداق مهمی در تایید این گزاره اعالم کردند 
که اعتماد به غرب جواب نمی دهد و نخواهد داد.پایگاه KHAMENEI.IR برای بررســی این 
موضوع به گفتگو با کاظم غریب آبادی پرداخته است که عالوه بر عضویت در هیات مذاکره 
کننده ایران، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی در سازمان های بین المللی در وین هم 

محسوب می شود. متن این گفت وگو در ادامه آمده است:

- در دیدار هیئت دولت با رهبر انقالب، ایشان به مذاکرات اخیر نیز اشاره کردند 
و از اصرار طرف غربی بر شــرطی در متن مذاکرات گفتند که این شرط بهانه ای 
برای مداخالت بعدی غربی ها شود. این شرط چه بود و چگونه در مذاکرات مطرح 

می شد؟ واکنش مذاکره کنندگان به این نوع شرط گذاری چه بود؟
غریب آبادی: آمریکا و طرف های غربی برای پیشبرد تفاهم و نهایی کردن آن و همچنین رفع 
برخی تحریم ها، اصرار کردند که بندی در بیانیه ی وزرا در خصوص گفت وگوهای بیشتر در 
آینده برای سه موضوع درج شود: اّول، اقدامات بیشتر در مورد تقویت مؤثر روابط اقتصادی 
و تجارت بین الملل ایران شامل تغییر در سیاست تحریمی آمریکا. دوم، تضمین منافع عدم 
اشاعه ای برجام در درازمدت و سوم، گام هایی برای حمایت و تقویت امنیت منطقه ای در میان 
کشورهای منطقه ی خلیج فارس شامل کاهش تنش و اقدامات اعتمادساز از طریق گفت وگو 
در منطقه.جــدای اینکــه موضوع دوم محلی از اعراب ندارد؛ چــون زمان بندی ها در برجام 
مشــخص است و این موضوع می تواند به منزله  مبنایی برای طرح تعهدات و زمان بندی های 
جدید شــود. موضوع سوم نیز کاماًل با اهداف و دستورکار گفت وگوها در تعارض آشکار بود، 
ازاین رو، هیئت ایرانی بالفاصله این درخواست را رد کرد.     در واقع، آمریکا و غربی ها به دنبال 
اهداف خاص خود بودند. این موضوع نشان داد که آن ها همچنان به تفاهم هسته ای به عنوان 
پلی برای ورود به سایر موضوعات غیرمرتبط مانند مسائل منطقه ای و موشکی نگاه می کنند. 
این  سری، حتی فراتر رفتند و اصرار کردند که خواسته  شان به نوعی در متن گنجانده شود. 
هدفشان این است که از این طریق بالفاصله بعد از هر تفاهمی، سراغ این موضوعات بیایند 
و آن را جزئی الینفک از تفاهم هسته ای تلقی کنند و زمینه را برای مداخالت خود در این 
حوزه ها فراهم کنند و هر کجا هم که به اهداف خود نرسیدند، ایران را مقصر معرفی کرده و 

زمینه را برای اعمال فشار به بهانه های دیگر بر ایران فراهم کنند.

- رهبر انقالب تصریح کردند که آمریکایی ها در مذاکرات اخیر حاضر نشــدند از 
موضع عنادآمیز خود کوتاه بیایند و حتی یک قدم بردارند. جزئیات نحوه  برخورد 

آمریکایی ها در این مذاکرات چگونه بود؟
 غریب آبادی: آمریکایی ها ادعا می کنند که آماده اند به تعهدات خود تحت تفاهم هســته ای 
برگردند و تحریم های مغایر با آن را بردارند،  اّما رفتار آنان در مذاکرات این را ثابت نمی کند. 
مصادیق مختلفی در این باره قابل بررســی هست.کل تفاهم را به پذیرش بندی در خصوص 
انجام گفت وگوهای آتی در مورد مســائل منطقه ای گره زدند که کاماًل با موضوع مذاکرات 
غیرمرتبط و مضر اســت. رفع برخی تحریم ها و همچنین خروج نام سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی از فهرست گروه های تروریستی را مستقیماً به پذیرش این بند منوط کردند.حاضر 
به لغو دستور اجرایی تحریم تسلیحات متعارف نشدند که کاماًل با قطعنامه ی ۲۲۳۱ شورای 
امنیت و برجام در تناقض آشــکار اســت و به نوعی مغایر ادعای آمریکا به برگشت تعهدات 
برجامی است.حاضر به برداشتن تحریم ها علیه بیش از ۵۰۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی 
-که توسط دولت ترامپ به بهانه ی غیرهسته ای تحت تحریم قرار گرفتند- و همچنین لغو 
قانون تحریمی کاتسا نشدند، درحالی که تمامی اقدامات ترامپ از جمله توسل به بهانه های 
غیرهســته ای برای اعمال تحریم با هدف تخریب کامل تفاهم هسته ای صورت گرفته بود. 
از سوی دیگر، این نشــان دهنده ی عزم جدی دولت جدید آمریکا در استفاده از کارت های 

ایجادشده در دولت قبلی و همچنین پیگیری سیاست فشار حداکثری علیه ایران است.
حاضر به ارائه ی تضمین در مورد عدم تکرار رفتارهای مشابه دولت قبل در قبال تفاهم هسته ای 

نشدند؛ حتی حاضر نشدند دوره ی زمانی معقولی را هم برای تداوم کار شرکت هایی که با ایران 
وارد تجارت و کار اقتصادی می شوند، در نظر بگیرند که تا در صورت بروز هر مشکلی برای تفاهم 
احتمالی کار خود را بدون دغدغه از تحریم های فراسرزمینی آمریکایی به پایان برسانند.حاضر 
به بحث درباره ی خسارات وارده به ایران در اثر خروج یک جانبه  و غیرقانونی از تفاهم هسته ای 
نشدند.درباره  فعالیت ها و تعهدات هسته ای ایران زیاده خواهی هایی را مطرح کردند که حتی فراتر 
از متن برجام است. البته همگی از سوی ایران رد شد، ولی این حاکی از کارشکنی و روحیه ی 
عناد آنان دارد. در این قضیه، طرف های غربی نیز از موضع مشــابهی برخوردار بودند.در مورد 
راستی آزمایی با وجود اینکه در مدل اّولیه ی برجام ایران ابتدا برای چندین ماه تعهدات هسته ای 
خود را انجام داد که مورد راستی آزمایی آژانس نیز قرار گرفت و سپس سایر طرف ها با اجرای 
تعهدات رفع تحریمی خود پرداختند، اّما در سری جدید گفت وگوها آمریکایی ها حاضر نشدند 
این واقعیت مهم را بپذیرند که تمامی مشکالت موجود ناشی از رفتارهای خصمانه و مخرب 
آن هاست و ابتدا آن ها باید تمامی تعهدات خود را انجام بدهند و تنها پس از راستی آزمایی در 
زمانــی معقول، ایران به اجرای تعهدات خود خواهد پرداخت. مدل آمریکا برای انجام تعهدات 

اصولی و راستی آزمایی در دو روز صرفاً یک مدل تشریفاتی و خالی از فایده ی عملی است.

- با توجه به تجربه ی برجام و افزایش تحریم ها در چندســال اخیر، به نظر شما 
رویکرد و مدل جمهوری اســالمی ایــران در مذاکرات هســته ای و برخورد با 

طراحی های دولت آمریکا چگونه باید باشد؟
غریب آبادی: در اینجا الزم است به چند نکته اشاره کنم. مذاکرات به جمع بندی نهایی نرسیده 
و در عرف دیپلماسی هیچ موردی توافق نمی شود، مگر آنکه در مورد همه چیز توافق شود. این 
اصل بدین معناســت که اگر حتی ۱۰درصد از متون مذاکراتی نیز باقی مانده باشد، مذاکرات 
همچنان ناتمام اســت و توافقی وجود ندارد، چه بســا همین اندک موضوعات باقی مانده از 
موضوعات مورد تفاهم مهم تر باشد.مواضع باالدستی نظام، قانون اقدام راهبردی مجلس شورای 
اسالمی و دستاوردهای هسته ای کشور موقعیت مناسبی را برای جمهوری اسالمی ایران در هر 
مذاکره ای فراهم نموده است. طبیعتاً، طرف های مقابل تالش خواهند کرد تا با توسل به ابزارهای 
مختلف مانع بهره مندی ما از موقعیت تقویت شده شوند، اّما مهم این است که ما با طراحی و 
برنامه ریزی مناسب و پرهیز از عجله حداکثر بهره برداری را به عمل آوریم.باید توجه داشته باشیم 
که این آمریکا بود که تعهدات خود را نقض کرد و اکنون نیز مدعی بازگشت به برجام است و 
این ایران نبود که ناقض بوده باشــد. لذا، باید مراقب بود که جای مدعی و متهم عوض نشود.

آنچه که برای ایران باید دستورکار اساسی و با اولویت باشد، رفع عملی تحریم هاست. آمریکا 
و غرب باید هر آنچه را که در این زمینه الزم اســت عمالً پذیرفته و اجرا کنند و این مغایرتی 
با برجام نخواهد داشــت و فراتر از آن نیست. برجام ایجاد شد تا تحریم های مغایر با آن علیه 
ایران برداشته شود. چطور وقتی حاضر نمی شوند در مورد تضمین ها و آینده ی کار شرکت ها 
صحبت کنند، اطمینان پیدا کنیم که در رفع عملی تحریم ها صادق خواهند بود! اینکه به دلیل 
ممنوعیت اســتفاده از یوترن برای ایران نتوانیم پول های خودمان را از بانک های کشــورهای 
دیگر منتقل کرده و یا استفاده کنیم، چون یک تحریم اّولیه است و نه ثانویه و ظاهراً به برجام 
ارتباطی ندارد، مشکل ایران نیست. چه تضمینی وجود دارد که با تفاهم جدید و عدم حل این 
مشکل و مشکالت مشابه به گونه ای که شرایط بهره مندی و انتفاع ایران از منافع تفاهم هسته ای 
تضمین شود، بتوانیم عواید حاصله از فروش نفت را دریافت و یا هزینه کنیم!مذاکرات صرفاً باید 
هسته ای باشد و طرح و بررسی هرگونه ایده ی غیرمرتبط باید از دستورکار حذف شود. حضور 
و نفوذ منطقه ای و موشک ابزار قدرت ایران است و به هیچ وجه قابل مذاکره نخواهد بود.اقدامات 
هسته ای ایران باید متناسب با اقدامات رفع تحریمی اجرا شود. چنانچه با اجرای کامل تعهدات 
هسته ای به ویژه ارسال ذخایر به خارج از کشور شاهد عدم اجرا و یا ایجاد مانع در اجرای تعهدات 
طرف مقابل بودیم، دســت ما برای مدت ها خالی خواهد بود.ضمن انجام تالش های الزم برای 
رفع تحریم ها، باید خنثی سازی تحریم در دستورکار جدی کشور قرار بگیرد به گونه ای که ابزار 
تحریم از آمریکا گرفته شود. در پایان، ذکر این نکته را نیز ضروری می دانم که در نظام جمهوری 
اسالمی هیچ مقام و نهادی با حصول به یک تفاهم خوب که موجب رفع عملی تحریم ها شود، 
مخالف نیست؛ اّما با توجه به تجربیات قبلی باید هوشیارتر و هوشمندتر حرکت کرد. ایراداتی که 
در اینجا به آن ها اشاره شد، از نوع محتوایی است و عدم رفع آن ها زمینه ی انتفاع عملی ایران را 
فراهم نخواهد کرد. این ها موضوعاتی هستند که در مذاکرات به طرف های مقابل منعکس شده 

و همچنان باز هستند.

روایتی از جزئیات مذاکرات اخیر ایران با آمریکا و اروپا

 آمریکا می خواهد توافق هسته  ای را برای موشکی و منطقه گروگان بگیرد
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مهندس حسین کهزاد مدیر عامل شرکت صنعت فوالد شادگان:

لزوم حذف موانع از مسیر 
حرکت و توسعه صنعت

شرکت صنعت فوالد شادگان در سال 1385 در قالب طرح های هفت گانه فوالد کلنگ خورد و عمال 
در ســال 1386 عملیات اجرایی واحد احیای آهن این شــرکت آغاز گردید .در سال 1393 شرکت 
فوالد خوزستان به منظور افزایش سهم بازار خود در زنجیره فوالد اقدام به خرید شصت وپنج درصد 
سهام فوالد شادگان نمود و عمال سهام دار عمده این شرکت شد .فوالد خوزستان پس از حضور در 
فوالد شادگان تمام هم وغم خود را به کار بست تا ابتدا واحد احیای این شرکت را راه اندازی نماید 
، که خوشبختانه در نیمه دوم سال 1396 این مهم محقق شد .ظرفیت طراحی تولید ساالنه واحد 
احیای آهن ) واحد تولید آهن اسفنجی ( فوالد شادگان 800 هزار تن می باشد. تکنولوژی تولید آهن 
اســفنجی در فوالد شادگان ، تکنولوژی  PERED می باشــد. این تکنولوژی اقتباسی از.تکنولوژی 
 PERED میدرکس می باشد ، با این تفاوت که برخی مشکالت میدرکس را رفع کرده است. فناوری
از سوی شرکت MME ابداع شد و در چهار یک از طرح های هفت گانه فوالد ) شادگان ، نی ریز ، 
میانــه و بافت ( به کار گرفته شــد. در این تکنولوژی با توجه به تغییراتــی که در مکانیزم حرکتی 
Cluster breaker ها صورت گرفته ، دست اپراتور برای  کنترل شرایط کوره در شرایط غیرعادی 
) از جمله مواردی که مواد و یاگاز در کوره کانالیزه می شود ( باز تر شده است . از طرفی در ناحیه 
کولینگ کوره استفاده از China hat  به جای Christmas tree باعث شده جریان مواد در ناحیه 
کولینگ کوره یکنواخت تر شده و نیزتوزیع گاز کولینگ بهتر انجام گردد . همچنین استفاده از یک 
بویلر در مسیر گاز تغذیه ریفرمر باعث شده که اپراتور در تنظیم میزان بخار گاز تغذیه مانور بیشتری 
داشته باشد .در بخش فوالد سازی شرکت صنعت فوالد شادگان پیش بینی شده است که یک میلیون 
تن شــمش فوالدی به روش ریخته گری مداوم تولید گردد . شمش های فوالد  به شرکت های نورد 
تحویل داده می شود و این شرکت ها با این محصول میلگرد و سایر محصوالت فوالدی طویل را تولید 
می کنند. پروژه فوالد ســازی شادگان در حال حاضر 64 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بیشترین 
عقب افتادگی پروژه در قســمت ریخته گری می باشد که به دلیل تحریم های ظالمانه چندین بار 
قرارداد با شرکت های خارجی بسته شد ولی متاسفانه فسخ گردیدند . در حال حاضر پس از مذاکرات 
فشرده با شرکت دانیلی موفق شدیم قرارداد ریخته گری را امضا نماییم که براساس زمان های ساخت 
ارایه شــده از طرف شــرکت دانیلی برنامه ریزی کرده ایم که فوالدســازی در سال 1402به تولید 
محصول برســد . همچنین طی مذاکرات یاد شده خرید تجهیزات کارگاه ذوب برای فاز دوم فوالد 
سازی از شرکت دانیلی نیز نهایی و قرارداد امضا شد. بدین ترتیب در فاز اول ظرفیت تولید شرکت 
صنعت فوالد شــادگان به یک میلیون تن و در فاز دوم به دو میلیون تن شمش فوالد خواهد رسید 
.شرکت صنعت  فوالد شــادگان از نظر موقعیت جغرافیایی به واسطه نزدیکی به اسکله اختصاصی 
شــرکت فوالد خوزستان در بندر امام خمینی )ره( و حمل و نقل آسان مزیت های ویژه ای دارد.شرایط 
صنعت فوالد ایران به رغم سال های تحریمی که پشت سر گذاشت، شرایط بدی نیست. درست است 
که تحریم ها انتقال کاال و پول را سخت کرده اما با توجه به همین شرایط ظالمانه و سخت ، صنعت 
فوالد عالوه بر اینکه ظرفیت تولیدی خود را حفظ کرده، توانسته برخی از طرح های توسعه ای خود 
را هم با تکیه بر توان داخلی پیش ببرد. رفع تحریم ها تاثیر خارق العاده ای بر تولید کارخانه ما ندارد 
و صنعت ما تقریباً مستقل از تحریم ها به حیات خود ادامه می دهد. این شرکت در سال گذشته 671 

هزار تن آهن اسفنجی تولید نموده است . همچنین تولید  216 هزار تن ، در سه ماه 
نخست سال جاری نوید بخش عبور از مرز تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی در سال 
1400 می باشد . یکی از راهبرد های استرتژیک در هلدینگ فوالد خوزستان بومی 
سازی قطعات ، تجهیزات و فناوری بوده است . به عنوان مصداق این موضوع می توان 
به بومی ســازی کاتالیست ریفرمرهای واحد احیا اشاره نمود ، که در سال 1385 در 
زمانی که تحریم ها به ســختی االن نبودند و اکثر شرکت ها به راحتی با ما کار می 
کردند ، فوالد خوزستان در یک طرح پژوهشی با همکاری شرکت نفت وگاز سرو که 
از جمله شرکت های دانش بنیان کشور می باشد ، اقدام به بومی سازی کاتالیست ها 
نمود و خوشــبختانه در ســال 1391 این طرح به بار نشست و در حال حاضر فوالد 
کشور بی نیاز از واردات کاتالیست شده است و اگر اقدام آن روز فوالد خوزستان نبود 
، واحدهای تولید آهن اسفنجی کشــور دچار بحران اساسی بودند . شرکت صنعت 
فوالد شادگان نیز به تأسی  از فوالد خوزستان از بدو شروع به کار خود اقدام به بومی 
سازی قطعات مورد نیاز خود نموده است . از جمله اولین اقدامات صورت پذیرفته در 
این خصوص ساخت قطعات High tech. ،  کمپرسورهای سانتریفیوژ پروسس واحد 
احیاء می باشد . این کمپرسورها ساخت شرکت زیمنس می باشند ، که متاًسفانه به 

دلیل تحریم ها تهیه آنها بسیار دشوار می باشد . در حاضر قطعات اصلی این تجهیز ساخته و نصب 
شده  و خوشبختانه تا کنون مشکلی نداشته اند . در حال حاضر در فوالد شادگان بومی سازی قطعات 
یکی از اولویت های اصلی ماست و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور ،کلیه قطعات مورد نیازمان 
را در داخل کشــور بســازیم. طبیعتاً موقعیت جغرافیایی برای صنعت فوالد که اوزان مواد اولیه و 
محصول در آن بسیار باالست، بسیار تعیین کننده است. ما در شرکت صنعت فوالد شادگان مواد اولیه 
را از شمال شرق کشور تهیه می کنیم که بسیار هزینه  بر است، درعوض محصول آهن اسفنجی خود 
را به فوالد خوزستان عرضه می کنیم که در همسایگی ماست. اگر باالنس مواد اولیه توسط ایمیدرو 
به گونه ای صورت گیرد که منطقی تر باشــد، قطعاً همه فوالدســازها منتفع خواهند شد. بر اساس 
قرارداد مشارکت شرکت فوالد خوزستان و سازمان ایمیدرو ، تأمین گندله شادگان به عهده ایمیدرو 
قرار گرفت اما متأسفانه تاکنون نتوانسته این تعهد را عملی کند . البته شرایط تأمین مواد اولیه برای 
شــرکت صنعت فوالد شادگان با توجه به اتصال به شرکت مادر )فوالد خوزستان (  خوب بوده و ما 
هیچ گاه بدون گندله نمانده ایم. اما نیاز است که منابع دیگری برای تأمین گندله نیز داشته باشیم که 
در حال حاضر رایزنی با تأمین کنندگان مختلف را شروع کرده ایم و امیدواریم به زودی بتوانیم با آنها 
به توافق برســیم . گندله واحد شادگان و بخشی ازسنگ آهن فوالد خوزستان از شرکت صنعتی و 
معدنی ســناباد در خراســان جنوبی تأمین می شــود که با توجه به هزینه حمل ونقل عماًل قیمت 
تمام شده محصول ما  باال رفته است  . یکی از مشکالت صنعت فوالد این موضوع است که معدن کاران 
به حوزه فوالدسازی ورود کرده اند و با این اقدام تأمین مواد اولیه واحدهای بزرگ فوالدسازی از جمله 
هلدینگ فوالد خوزستان را با مشکل روبه رو کرده اند . گرچه همان گونه که گفتم در حال مذاکره برای 
تأمین مواد اولیه از دیگر معادن کشور هستیم که قاعدتاً با همکاری ایمیدرو این روند تسهیل می شود.

مسلماً در شرایط تحریمی از نهادهای باالدستی توقع تسهیل تولید داریم نه ایجاد مشکل و 
افزودن بر سختی های تولید. درست در سال ابتدایی تحریم های اخیر فوالد شادگان شروع به 
کار کرد و تاکنون با وجود تمام سختی هایی که این تحریم ها به اقتصاد کشور تحمیل کرده اند 
توانســته ایم ظرفیت فوالد شادگان را به ظرفیت اســمی نزدیک کنیم و امیدواریم در سال 
1400 از ظرفیت اسمی عبور کنیم . در چنین شرایطی مسلماً اگر وضعیت تأمین مواد اولیه 
تسهیل شود این واحد صنعتی همچون شــرکت مادر فوالد خوزستان که در تولید شمش 
فوالدی رتبه برتر را در کشــور دارد می تواند، جایگاه ویژه ای در تولید فوالد کشور پیدا کند 
.یکی دیگر از مزیت های واحدهای فوالدی شرکت فوالد خوزستان جانمایی کارشناسی شده 
این واحدهاست. با توجه به اینکه فوالد ، صنعتی است که مصرف آب نسبتا باالیی دارد و از 
طرفی کشور هم در شرایط خشکسالی قرار دارد ، وجود آب شیرین و همین طور نزدیکی به 
آب های آزاد باعث شــده واحدهای صنعتی این شــرکت در شرایطی ایده آل نسبت به بقیه 
واحدهای تولید فوالد قرار داشــته باشند. متأسفانه واحدهای فوالدی در کویر مرکزی ایران 
مثل فوالد زرند و سیرجان و بافت در مناطقی طرح ریزی و اجرا شده اند که عماًل مردم منطقه 
در تهیه آب مورد نیاز کشاورزی هم مشکل دارند. البته نمی توان تالش این واحدها را برای 
اســتفاده از تکنولوژی های روز دنیا با هدف کمترین استفاده ممکن از آب نادیده گرفت اما 
طرح ریزی کارخانه های فوالدی طرح هایی بلندمدت است که باید با توجه به شرایط اقلیمی 
مناطق تعریف شود. زمانی که  فوالدسازی شادگان راه اندازی شود و به تولید شمش برسیم 

، به دلیل نزدیکی این واحد به دریا و مهیا بودن صادرات ، یکی از بهترین طرح های هفت گانه خواهد 
بود که در این صورت، سودآوری شرکت متحول خواهد شد. این مزیت هم شاخصی دیگر است که 
می تواند مزید بر علت تســهیل تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی فوالد خوزســتان باشــد چراکه 
طرح های توسعه ای هم در پیش است. پیش از تصویب محل طرح فوالد شادگان، بحث های زیادی 
به دلیل نزدیکی به تاالب شادگان وجود داشت و مدتی است دوباره این مسأله مطرح شده است. اخیراً 
برخی مقامات استانی همچون مدیرکل محیط زیست خوزستان اعالم کرده که اگر توسعه زمین این 
کارخانه در امتداد زمین فعلی به سمت غرب باشد، اصاًل امکان پذیر نیست. معاون عمرانی استانداری 
خوزستان نیز اعالم داشت توسعه طرح فوالد شادگان از سمت غرب، خط قرمز محیط زیستی دارد  
ولی باید بدانیم که با توجه به جانمایی اجرای واحدهای موجود فوالد شادگان امکان توسعه فقط از 
طرف غرب امکان پذیر است . البته در طرح شادگان در سال 86 مجوزهای زیست  محیطی برای 600 
هکتار گرفته شد و در قالب همان مجوزها، پروژه اجرا گردیده است ، ولی متأسفانه از زمینی که مجوز 
آن گرفته شده بود فقط حدود 250 هکتار آن به طرح فوالد شادگان واگذار گردید .همان گونه که 
پیش تر گفته شد ظرفیت تولید فوالد شادگان حدود یک میلیون تن می باشد ،  اما می دانیم که در 
دنیا کارخانه ای با ظرفیت یک میلیون تن قابل قبول و مورد پذیرش نیست و مقیاس ها از دو میلیون 
تن به باالست. پس الزم است برای اینکه مقیاس تولید را اقتصادی کنیم، توسعه این شرکت را برای 
رســیدن به تولید باالتر از دو میلیون تن انجام دهیم و در این راستا نهادها ، سازمان ها و ارگانهای 
اســتانی و کشوری می بایست یاریگر ما در این مهم باشــند .یکی دیگر از طرح های واحد فوالدی 
شــادگان عرضه سهم در بورس است. متأســفانه هنوز این اتفاق نیفتاده اما پس از راه اندازی واحد 
فوالدسازی برنامه عرضه ســهام این واحد صنعتی در بورس جزو برنامه های توسعه ای است چراکه 
میزان نقدینگی درگردش می تواند به توســعه و باال بردن کیفیت واحدهای صنعتی فوالد شادگان 
کمک شایانی کند. اگر سازوکارهای عرضه سهم درست انجام شود و بازار خارج از دخالت دستوری 
به روند خود ادامه دهد مســلماً برای همه ذی نفعان و حتی مردم مزیت محســوب می شود.وجود 
واحدهای فوالدی با جانمایی صحیح تاثیرات اجتماعی قابل توجهی روی مناطق می گذارد. برای مثال 
از زمان راه اندازی این واحد صنعتی در شهرستان شادگان چهره شهر تغییر کرده و تحرک بیشتری 
پیدا کرده است. این واحد فوالدی نیز در زمینه مسئولیت های اجتماعی خود در حد توان، گام های 
مهمی برداشته است. برای نمونه در دوران شیوع بیماری کرونا یک میلیارد و 100 میلیون تومان به 
تجهیزات بیمارستانی شادگان کمک کرده ایم. همچنین در زمینه کمک به روستاها و پل سازی نیز 
اقدام هایی انجام داده ایم. از طرفی در راستای ایجاد اشتغال با اداره شهرک های صنعتی مذاکره هایی 
انجام داده ایم و در حال حاضر در صدد هستیم پنج مناقصه برای ساخت قطعات مورد نیاز ، مشروط 
به راه اندازی کارگاه در شادگان برگزار کنیم .عالوه بر این امسال قصد داریم با همکاری مرکز فنی و 
حرفه ای برای پرورش افراد در رشــته های جوشکاری، لوله کشــی، برق کاری و ... اقدام هایی را انجام 
بدهیم. این در حالی اســت که در صورت راه اندازی بخش فوالدســازی شادگان بیش از 500  نفر 
اشتغال زایی به صورت مستقیم شکل خواهد گرفت که روند محرومیت زدایی از این منطقه را سرعت 
می بخشــد. در پایان جا دارد از شــرکت فوالد خوزستان که همواره پشتیبانی فنی و مالی خوبی از 
شرکت فوالد شــادگان داشته است تقدیرنمایم  و همچنین از کلیه مسئولین شهرستان شادگان ، 
نماینده مردم شادگان ، مسئولین استانی ، شرکت ملی فوالد و سازمان ایمیدرو که همواره حامی و 

پشتیبان ما بوده اند کمال قدردانی را ابراز نمایم.
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در پی وقوع فجایع اقلیمی و هشدارهای بین المللی؛گزیده خبر

جهان در تکاپوی مقابله با تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین
تهران- ایرنا- در پی موج گرمای شدید در آمریکا و دیگر نقاط 
جهان و وقوع بالیای طبیعی همچون طوفان و ســیل چین و 
آلمان، کشورها به دنبال بررسی جدی پیش بینی کارشناسان 
و ارائــه راهکارهای الزم برآمدند.به گزارش ایرنا از خبرگزاری 
فرانسه، در مجموع ۱۹۵ کشــور جهان پس از وقوع چندین 
فاجعه اقلیمــی در چین، آمریکا، آلمان و ...، از دوشــنبه به 
طور جدی بررسی پیش بینی های جدید کارشناسان اقلیمی 
ســازمان ملل را به عنوان گزارشــی حیاتی برای موفقیت در 
کنفرانس آب و هوایی گالسکو )Cop۲۶( در ۲۶ نوامبر آینده 
در دســتور کار قرار دادند.پس از ۶ ســال از آخرین گزارش 
سازمان ملل)IPCC(، این گزارش در پی وقوع باران های سیل 
آسا و مرگبار و طوفان های ویرانگر در چین و آلمان و گرمای 
کشنده در کانادا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.در کمتر از 
۱۰۰ روز مانده به کنفرانس ۲۶ نوامبر که در گالسکو لهستان 
برگزار خواهد شد،   »پاتریسیا اسپینوزا« رئیس سازمان ملل در 
حوزه تغییرات اقلیمی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه هشدار 
داد: ما در واقع در مسیر معکوس اهداف خود در توافق پاریس 
مبنی بر حفظ دما تا ۱.۵ درجه سانتیگراد حرکت می کنیم. 
و در حالــی که به افزایش دمای بیش از ۳ درجه ســانتیگراد 
نزدیک می شویم، تغییر جهت، پیش از آن که خیلی دیر شود، 
ضروری می نماید.اسپینوزا همچنین نشست برگزار شده در 
روزهای یکشنبه و دوشنبه در لندن، با نمایندگان بیش از ۵۰ 
کشــور جهان را برای آماده سازی کنفرانس ۲۶ نوامبر بسیار 
مثبت ارزیابی کرد.با این وجود، رئیس مسائل اقلیمی سازمان 
ملل ابراز نگرانی کرد: علی رغم تصاویر تکان دهنده از بالیای 
طبیعی، برخی می ترسند که این توجه ویژه به تغییرات آب و 

هوایی امری موقتی باشد و اجالس نوامبر به توافقات عملی و 
موثری ختم نشود.به نوشته خبرگزاری فرانسه، برای دستیابی 
به درجه دمای موردنظر )۱.۵ درجه سانتیگراد( بر اساس اعالم 
ســازمان ملل، انتشــار گازهای گلخانه ای باید هر سال بین 
ســالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ به طور متوسط  ۷.۶ درصد کاهش 

یابد. البته این میزان در ســال ۲۰۲۰ بــه دلیل همه گیری 
کاهش چشمگیری داشــت، اما انتظار می رود دوباره افزایش 
یابد.آژانس بین المللی انــرژی )AIE( در کنار برخی اقدامات 
نســبتا کم درخصوص تقویت انرژی های پاک، میزان انتشار 

گازهای گلخانه ای را تا سال ۲۰۳۰ پیش بینی کرده است.

جهــان در تکاپوی مقابله با تغییــرات آب و هوایی و 
گرمایش زمین 

هفته گذشــته نیز هفته نامه اکونومیســت با انتشار طرحی 
طنزگونه از دو دلفین نشســته بر روی مبل، در حال تماشای 
تصویر آتشــی برافروخته از تلویزیــون، درباره خطر گرمایش 
زمین هشــدار داد و نوشــت: جهــان با افزایش ســه درجه 
سانتیگراد دیگر جایی امن نخواهد بود.محققان در یک مطالعه 
جدید پیــش بینی کردند موج های گرمای حتی وخیم تر از 
آنچه که به تازگی در شــمال و غرب آمریکا بروز کرده است، 
در راه است و تنها با بکار بستن اقدامات مقتضی آب و هوایی 
می توان جلوی آن را گرفت.مســئول اصلی این تحقیق که از 
کشور سوئیس گفت، آسیب پذیری آمریکای شمالی، اروپا و 
چین تکان دهنده اســت و ما اکنون شاهد بزرگترین جهش 
ها در شکســته شدن رکود گرما هســتیم و این کامال نگران 
کننده اســت.همچنین بر اساس گزارش اخیر دانشمندان، به 
رغم کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای به دنبال همه گیری 
کوید -۱۹، غلظت گاز دی اکسید کربن و متان در جو در سال 
۲۰۲۱ به سطح بی سابقه ای رسیده است.  همچنین یخچال 
های طبیعی ۳۱ درصد ســریع تر از پانزده ســال گذشته در 
حال ذوب شدن هستند و جنگل زدایی در آمازون نیز در سال 
گذشته رکورد زده است.محققان می گویند گرمای بی سابقه 
در گذشــته تاثیرات بسزایی را داشته است و از جمله به موج 
گرمای روسیه در سال ۲۰۱۰ اشاره می کنند که ۵۵ هزار نفر 
را به کشتن داد و هزینه ای ۱۵ میلیارد دالری برای محصوالت 
کشاورزی داشت. در اروپا نیز در سال ۲۰۰۳ موج گرما باعث 

مرگ زودهنگام ۷۰ هزار نفر شد.

نفت برنت از مرز ۷۵ دالر عبور کرد
قیمت نفت در معامالت روز جمعه کاهش پیدا کرد اما تحت تاثیر رشد سریعتر 
تقاضا از عرضه و رشــد واکسیناســیون کووید ۱۹، در مسیر ثبت رشد هفتگی 
چشــمگیری قرار دارد.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۴۰ سنت 
معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۷۵ دالر و ۶۵ سنت در هر بشکه رسید. این شاخص 
بازار جهانی روز پنج شــنبه با ۱.۷۵ درصد افزایش بسته شده بود.بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۸ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۷۳ 
دالر و ۲۴ ســنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز پنج شنبه با ۱.۷ 
درصد افزایش بسته شده بود.هر دو شاخص تحت تاثیر نشانه های عرضه محدود 
و تقاضای قوی برای نفت در آمریکا که بزرگترین مصرف کننده جهان است، در 
مسیر ثبت حدود دو درصد رشد هفتگی قرار دارند.جاستین اسمیرک، اقتصاددان 
ارشــد شرکت وست پَک در این باره گفت: ما اکنون شاهد رشد قویتر قیمتهای 
نفت هســتیم که تحت تاثیر عوامل عرضــه و تقاضا به خصوص بهبود تقاضا در 
کشورهایی مانند آمریکا روی می دهد.ذخایر نفت و بنزین آمریکا هفته گذشته 
کاهش چشمگیری داشــتند و ذخایر نفت در کاشینگ اوکالهاما به پایینترین 
میزان از ژانویه سال ۲۰۲۰ رسید که منعکس کننده رشد قوی تقاضاست.طبق 
آمار روز چهارشــنبه اداره اطالعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت این کشور در هفته 
منتهــی به ۲۳ ژوییه تحت تاثیر واردات کمتر، ۴.۱ میلیون بشــکه کاهش پیدا 
کرد. ذخایر بنزین هم کاهش یافت و تقریبا به ســطح پیش از شیوع همه گیری 
رسید. تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی خاطرنشان کردند حتی مصرف 
ســوخت جت در این کشور به باالترین میزان از مارس سال ۲۰۲۰ به این طرف 
رســیده است.حتی پیش از رشــد موارد ابتال به ویروس کرونا در آمریکا، سراسر 
آســیا و بخش هایی از اروپا، تحلیلگران می گفتند رشد نرخ واکسیناسیون نیاز 
به تدابیر قرنطینه سخت گیرانه را که مانع بهبود تقاضا می شود، محدود خواهد 
کرد. تحلیلگران به بهبود سریع مصرف بنزین و تولید صنعتی هند پس از افزایش 
چشــمگیر موارد ابتال به کووید ۱۹ در این کشور در ابتدای سال میالدی جاری، 
اشــاره کرده و آن را نشانه ای از تاب آوری بیشتر اقتصاددها در برابر همه گیری 

می دانند.

 ساخت سیاسی ترین خط لوله گازی جهان
 به پایان رسید

اپراتور خط لوله نورد استریم ۲ از تکمیل ساخت ۹۹ درصد از این خط لوله گازی 
زیردریایی که مستقیما از روسیه تا آلمان امتداد پیدا می کند، خبر داد.به گزارش 
ایسنا، پروژه ۱۱ میلیارد دالری خط لوله گازی نورد استریم ۲ که برای دور زدن 
اوکراین و دو برابر کردن ظرفیت انتقال گاز خط لوله فعلی نورد استریم به ۱۱۰ 
میلیارد متر مکعب در سال طراحی شده است، نقطه اصلی تنش و درگیری میان 
مسکو و واشنگتن بوده است.ساخت این خط لوله با تحریمهایی که از سوی آمریکا 
در اواخر سال ۲۰۱۹ اعالم شد، تنشهای سیاسی و برنامه واشنگتن برای افزایش 
فروش گاز طبیعی مایع به اروپا، به موانعی برخورد کرده بود.اپراتور نورد استریم 
۲ روز چهارشنبه اعالم کرد کشتی آکادمیک چرسکی کار برنامه ریزی شده اولیه 
را به اتمام رسانده اســت و کشتی احداث لوله فورچونا در حال حاضر به کار در 
بخش باقی مانده این خط لوله ادامه می دهد.با وجود مخالفت همیشگی آمریکا 
با این پروژه، دولت بایدن به این نتیجه رسیده که برای متوقف کردن ساخت این 
خط لوله دیگر خیلی دیر شده است. آلمان که قویا از ساخت این خط لوله گازی 
حمایت کرده اســت و آمریکا هفته گذشــته در خصوص این خط لوله به توافق 
رسیدند. آمریکا و آلمان توافق کردند در صورت اقدام روسیه به استفاده از خط لوله 
گازی نورد استریم ۲ برای آسیب زدن به اوکراین یا سایر کشورهای اروپای شرقی، 
اقداماتی برای محدود کردن صادرات انرژی مسکو صورت دهند.بر اساس گزارش 
رویترز، شرکت اداره کننده این پروژه اوایل ماه جاری اعالم کرده بود نورد استریم 

۲ اواخر اوت تکمیل می شود و امسال فعالیتش را آغاز خواهد کرد.

 کرونای دلتا ترمز احیای تقاضا برای
 بنزین را کشید

تحلیلگران پیش بینی می کنند رشــد موارد ابتال به کووید ۱۹ در بســیاری از 
بازارهای بزرگ مصرف کننده نفت شامل آمریکا، اروپا و جنوب شرقی آسیا ممکن 
است روند احیای جهانی مصرف سوخت جاده ای را متوقف کند.به گزارش ایسنا، 
برآوردها نشــان می دهد مصرف بنزین در آمریکا طی یک هفته گذشته رکورد 
ســال ۲۰۲۱ را شکسته است اما تحلیلگران از این واهمه دارند که افزایش شمار 
موارد ابتال به کرونای دلتا ممکن اســت روند بهبود تقاضا را پیش از پایان یافتن 
فصل سفرهای تابستانی متوقف کند.طبق آمار شرکت گازبادی، تقاضای هفتگی 
بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۸ ژوییه، رکورد جدیدی را برای  سال ۲۰۲۱ 
ثبت کرد. تقاضای آمریکایی برای بنزین ۲.۳ درصد نســبت به هفته پیش از آن 
باالتر بود و ۳.۱ درصد در مقایسه با میانگین چهار هفته ای افزایش یافت. به گفته 
پاتریــک دی هان، مدیر تحلیل نفت شــرکت گاز بادی، تقاضای هفتگی آمریکا 
تا ۱۸ ژوییه ۰.۶ درصــد باالتر از هفته پیش از چهارم ژوییه بود.اگرچه تقاضای 
آمریکا برای بنزین فعال تغییری نداشته است اما نشانه هایی از روند یکنواخت در 
مناطقی مانند اروپا دیده می شود. در جنوب شرقی آسیا، موارد ابتال در اندونزی 
که بزرگترین واردکننده بنزین در آسیا به شمار می رود و همچنین مالزی و تایلند 
افزایش پیدا کرده است. اندونزی محدودیت رفت و آمد را تا اوایل اوت تمدید کرده 
است.بر اساس گزارش اویل پرایس، دوین گالدن، مدیر امور فدرال انجمن اتومبیل 
آمریــکا به رویترز گفت: ما همچنان با موارد جدید ابتال در آمریکا و خارج از این 

کشور روبرو هستیم.

وضعیت قرمز در بیشتر مناطق کشور
 ۴ نیروگاه از مدار خارج شدند

امروز شاهد کاهش ۵۰۰مگاواتی مصرف برق نسبت به روز گذشته هستیم اما همچنان بیشتر 
مناطق کشــور در منطقه قرمز مصرفی هستند و خارج از الگو مصرف کردند.به گزارش ایلنا از 
توانیر، مسعود صادقی مدیرکل مهندســی وراهبری شبکه برق در خصوص تازه ترین وضعیت 
تولید و مصرف برق گفت: شــب گذشته شاهد افزایش شــدید مصرف و در کنار آن خروج ۴ 
نیروگاه از مدار تولید بودیم.وی با اشــاره به اینکه همچنان مصرف برق باالســت، از مشترکان 
خواست تا در ساعت گرم روز و ابتدایی شب، با خاموش کردن المپهای اضافی، تنظیم کولرهای 
گازی روی ۲۵ درجه و قراردادن کولرهای آبی روی دور کند، در پایداری شبکه و جلوگیری از 
بروز خاموشی موثرتر عمل کنند.وی گفت: امروز شاهد کاهش ۵۰۰مگاواتی مصرف برق نسبت 
به روز گذشته هستیم اما همچنان بیشتر مناطق کشور در منطقه قرمز مصرفی هستند و خارج 
از الگو مصرف کردند.پیش بینی می شــود که هفته آینده چندروز دما کاهشی خواهد بود اما 
پس از چند روز بازهم شاهد افزایش دما و باال رفتن مصرف هستیم که نیازمند همراهی جدی 

مردم خواهیم بود.

قیمت سبد نفتی اوپک اندکی کاهش یافت
قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( دیروز )چهارشنبه، ششم مردادماه( 
اندکی کاهش یافت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک(، قیمت ســبد نفتی این سازمان دیروز ۷۳ دالر و ۵۷ سنت ثبت شد، در حالی که 
سه شــنبه )پنجم مردادماه( ۷۳ دالر و ۶۲ سنت بود.سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام 
اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگوال، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، 
ســنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، ســبک بونی نیجریه، سبک عربی 
عربســتان، موربان امارات، مری ونزوئال و جنو کنگوست.قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس 
اینترمدیت )WTI( نیز امروز )پنج شنبه، هفتم مردادماه( و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۷۵ 

دالر و یک سنت و ۷۲ دالر و ۶۶ سنت به ازای هر بشکه بوده است.

قیمت بنزین در آمریکا باز هم افزایش یافت
قیمت بنزین در آمریکا پس از یک کاهش کوتاه مدت دوباره باالتر رفته است 
و در حال حاضر ۳.۱۶ دالر معامله می شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل 
از اویل پرایس، قیمت بنزین در آمریکا که به دنبال تصمیم اوپک پالس برای 
افزایش عرضه نفت از ماه اوت پایین آمده بود، یک بار دیگر در هفته گذشته 
افزایش یافت.متوسط قیمت بنزین در آمریکا در هفته منتهی به بیست و ششم 
جوالی ۲ ســنت ارزان تر شــده و به ۳.۱۵ دالر رسیده بود. دلیل این کاهش 
قیمت را می توان ثابت ماندن تقاضا برای بنزین  در این کشور و کاهش قیمت 
جهانی نفت خام دانست.سخنگوی انجمن خودروی آمریکا AAA، گفت:»برای 
پاییــن آوردن قیمت بنزین اوپک باید عرضه نفت را افزایش دهد و نفت خام 
با قیمت پایین تری در بازار فروخته شــود. در این صورت قیمت بنزین پایین 
مــی آید ولی باز هم باالتر از ۳ دالر در هر گالن خواهد بود«.قیمت بنزین در 
آمریکا از ابتدای ماه جوالی به طور متوسط ۳.۱۴ دالر در هر گالن بوده است.

قیمــت نفت خام طی روزهای اخیر افزایش یافته و نفت برنت در حال حاضر 
باالتر از ۷۵ دالر در هر بشکه معامله می شود. قیمت نفت آمریکا هم در اولین 
ســاعات روز پنجشنبه به ۷۳ دالر در هر بشکه رسید.قیمت بنزین در آمریکا 
پس از یک کاهش کوتاه مدت دوباره باالتر رفته است و در حال حاضر ۳.۱۶ 
دالر معامله می شود یعنی ۲ سنت بیشتر از هفته گذشته و ۹۸ سنت در هر 
گالن باالتر از سال گذشته در همین زمان.گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا 
نشان می دهد ۲.۳ میلیون بشکه از ذخایر بنزین آمریکا در هفته گذشته کم 
شده است و متوسط تولید به ۹.۸ میلیون بشکه در روز می رسد. با توجه به 
کاهش ۱۰۰ هزار بشــکه ای ذخایر بنزین و متوسط تولید ۹.۱ میلیون بشکه 
در روز روز در هفته گذشته، واضح است که تقاضا برای بنزین در آمریکا علی 
رغم ترس از گسترش نوع جدید کرونا باال رفته است.یکی از بزرگ ترین نگرانی 
های بازار در حال حاضر این است که اوج دوباره همه گیری کرونا روند بهبود 

تقاضا برای بنزین را مختل کند.

بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان 
در شش ماه گذشته

اطالعات منتشره از سوی اداره آمار دولتی روسیه نشان داد آمریکا 
در پنج ماه نخست سال میالدی جاری بزرگترین تولیدکننده نفت 

جهان بوده و پس از آن روسیه در رتبه دوم قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری تاس به نقل از اداره آمار دولتی روسیه 
)روس استات( گزارش کرد روسیه به طور متوسط ۱۰.۱۸ میلیون 
بشکه در روز نفت در فاصله ژانویه تا مه تولید کرده است در حالی 
که تولید آمریکا ۱۱.۱۸  میلیون بشکه در روز بوده است. عربستان 
ســعودی با تولید روزانه پایین ۹ میلیون بشکه در روز در مارس، 
آوریل و مه در رتبه سوم قرار گرفت.روسیه یکی از برندگان بزرگ 
تســهیل محدودیت عرضه اوپک پالس بوده و اجازه یافته اســت 
تولیــدش را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. با این حال تولید 
این کشــور به سطح پیش از شــیوع ویروس کرونا برنگشته است. 
روســیه در اواخر ســال ۲۰۱۸ بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز 
نفت تولید کرده بود اما تولید شــرکتهای نفتی روسیه از آن زمان 
به دلیل پایبندی به توافق اوپک پالس محدود شده است.با وجود 
تمایل به تولید بیشــتر، تولیدکنندگان روسی راه اندازی چاههای 
غیرفعال را دشوار یافته اند. رویترز گزارش کرده بود میانگین تولید 
نفت روسیه در ژوئن به ۱۰.۴۲ میلیون بشکه در روز در مقایسه با 
۱۰.۴۵ میلیون بشــکه در روز در ماه مه رسید. روس استات تولید 
ماه مه را ۱۰.۴۳ میلیون بشــکه در روز گزارش کرد.به گفته منابع 
آگاه به رویترز، مشــکالت ممکن است مربوط به میادین قدیمیتر 
باشند که ازسرگیری فعالیت چاههای آنها دشوارتر است. این دلیلی 
بود که شرکتهای روسی چندان با ایده کنترل تولید موافق نبودند. 
متوقف کردن فعالیت چاهها برای مدت زیاد این ریسک را دارد که 
هرگز دوباره تولید نداشته باشند زیرا  تغییرات شیمیایی و فیزیکی 
در ذخایر آنها صورت می گیرد.بر اســاس گزارش اویل پرایس، در 
این بین، تولیدکنندگان نفت آمریکا تا هفته گذشته به روند افزایش 
شــمار دکلهای حفاری ادامه دادند و طبق آمار شرکت بیکرهیوز، 
شــمار دکلها هفته گذشــته ۲۴۰ حلقه باالتر از مدت مشابه سال 
گذشــته بود. اداره اطالعات انرژی آمریکا تولید نفت این کشور را 
۱۱.۴ میلیون بشــکه در روز ارزیابی کرد که باالتر از یک ماه پیش 
بود اما همچنان پایینتر از رکورد ۱۳.۱ میلیون بشــکه در روز در 

فوریه سال میالدی گذشته است.

رشد ۱۴۷ درصدی ارزش صادرات 
نفت عربستان

قیمتهای باال و صادرات باالتر به رشد ۱۴۷ درصدی ارزش صادرات 
نفت عربستان سعودی در ماه مه سال ۲۰۲۱ در مقایسه با ماه مه 
ســال ۲۰۲۰ کمک کرد.به گزارش ایســنا، آمار رسمی منتشره از 
سوی عربستان ســعودی نشان داد ارزش صادرات نفت این کشور 
به میزان ۹.۵ میلیارد دالر )۳۵.۸ میلیارد ریال ســعودی( معادل 
۱۴۶.۷ درصد بر مبنای ســال به سال رشد کرد و به ۱۶.۱ میلیارد 
دالر )۶۰.۵ میلیارد ریال( در ماه مه سال ۲۰۲۱ رسید.رشد صادرات 
نفت عامل اصلی رشــد ارزش مجموع صادرات کاالهای عربستان 
سعودی در ماه مه سال میالدی جاری بود که طی آن صادرات کاال 
به میزان ۱۲۰.۱ درصد بر مبنای ســال به سال رشد کرد. تجارت 
این کشــور در ماه مه ســال ۲۰۲۰ از قرنطینه و ممنوعیت سفر 
مربوط به کووید ۱۹ متاثر شده بود.عربستان سعودی در طول یک 
ســال گذشته تا ماه مه سال ۲۰۲۱ سهم صادرات نفت در مجموع 
صادرات کاال را باال برد و از ۶۵.۳ درصد در ماه مه ســال ۲۰۲۰ به 
۷۳.۲ درصد در ماه مه سال ۲۰۲۱ رساند.بزرگترین شریک تجاری 
عربستان سعودی همچنان چین اســت که بزرگترین واردکننده 
نفت جهان است. در ماه مه سال ۲۰۲۱ صادرات عربستان سعودی 
بــه چین ۲۱.۴ درصــد از کل صادراتش بود و پــس از آن هند و 
ژاپــن به ترتیب با ۹.۳ درصد و ۷.۵ درصد ســهم قــرار گرفتند.

امسال ارزش صادرات عربستان به دنبال رشد قیمتهای نفت و آغاز 
تسهیل محدودیت عرضه اوپک پالس و افزایش تولید این کشور و 

متحدانش در ماه مه افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی صنعت برق گفت: با هماهنگی 
وزارتخانه های نیــرو و صمت، هم اکنون 
۳۶ کارخانــه ســیمان در اولویــت رفع 

محدودیت های برقی قرار گرفتند.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر بــه نقل از 
توانیر مصطفی رجبی مشــهدی با اشاره 
به اینکــه در این دو روز تعطیلی، مصرف 
برق کاهش می یابــد، گفت: روند کاهش 
محدودیت های برقی کــه از هفته پیش 
آغاز شــده بود، از شــب گذشــته تداوم 
یافت.وی بــا اظهار امیــدواری به اینکه 

روند برطرف کردن محدودیت های برقی 
صنایع، در هفته آتی نیز با همکاری مردم 
و کاهش مصرف برق ادامــه یابد، اضافه 
کرد: با هماهنگــی وزارتخانه های نیرو و 
صمــت، کارخانجات ســیمانی که از روز 
گذشــته ســیمان خود را در بازار عرضه 

و باعث کاهــش حباب قیمتی شــدند، 
در اولویــت رفع محدودیت هــای برقی 
قرار گرفتند.مدیرعامل شــرکت مدیریت 
شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق 
همچنین یادآور شد: در صورت همکاری، 
رفع محدودیت های برقی سایر کارخانجات 

ســیمانی که محصوالت خــود را در بازار 
عرضه کنند، با نظــر وزارت صمت، انجام 
خواهد شد.بر پایه این گزارش، پیش از این 
برخی از دالالن و واسطه ها به بهانه قطعی 
برق و کمبود تولید، باعث گرانی ســیمان 
در بازار شــدند که در واکنش به این اقدام 
سودجویانه، رضا جمارانیان رئیس انجمن 
صنفی تولید کنندگان صنعت سیمان در 
گفتگو با صدا و سیما، با صراحت دالالن را 
باعث گرانی سیمان دانست و تصریح کرد: 

قطع برق عامل گرانی سیمان نیست.

رفع محدودیت برقی 36 کارخانه 
سیمان در اولویت تامین برق

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک اشتهارد

تجدید آگهی تحدید حدود اختصاصی
با توجه به انتشار آگهی مورخه۱۴۰۰/۳/۱۲ و بنا به گزارش کارشناسان اداره مبنی بر عدم 
حد فاصل در محل و برابر درخواست وارده به شماره ۱۴۰۰۱۲۷۳مورخه۱۴۰۰/۴/۲۱با 
توجــه به این کــه طبق ماده۱۴قانون ثبت تحدید حدود شــش دانگ یک قطعه باغ 
محصور پالک ۶۰۲فرعی از ۲۱۵اصلی واقع در بخش مزارع اشــتهارد جز حوزه ثبتی 
شهرستان اشتهارد برابر ســند انتقال اجرایی به آقای حمیدرضا واحدی انتقال یافته 
جهت اطالع عموم تحدید حدود پالک فوق در روز ســه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ راس 
ساعت۱۰ صبح در محل وقوع ملک شروع و بعمل خواهد آمد.بدینوسیله به اطالع کلیه 
مالکین امالک مجاور می رساند که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل وقوع 
ملک حاضر و چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند اعتراض خود و یا 
تصدیق مرجع قضائی مبنی بر طرح دعوی را از تاریخ تحدید حدود به مدت سی روز 
کتباً به اداره ثبت اشــتهارد تسلیم و رسید دریافت دارند معترضین مکلفند در اجرای 
ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
دادخواســت خود را به مراجع قضائی ذیصالح تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت 
مذکور تسلیم و رسید دریافت دارند بدیهی است در غیر  این صورت حق واخواهی از 

آنان ساقط خواهد شد.
حمید شهدوست -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اشتهارد ) م الف:۷۶۸/ف (
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گزیده خبر تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت

تکلیف مردمی که از اینستاگرام امرار معاش می کنند چیست؟
ســخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی با تاکید بر اینکه 
برای حکمرانی در فضای مجــازی باید از پلتفرم های داخلی 
حمایت شــود، اما در نهایت انتخاب بین سرویس های داخلی 
و خارجی به مردم واگذار شــود، این ســوال را از مســئوالن 
مطرح کرد که در صورت بســته شدن شبکه های اجتماعی، 
تکلیف مردمی که در این شرایط اقتصادی برای امرار معتش 
به اینســتاگرام پناه آورده اند، چیســت؟به گزارش ایســنا، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به تازگی تصویب کردند که 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ســاماندهی 
پیام رســان های اجتماعی به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی و 
در کمیســیون مشترک بررسی شود. طبق این اصل، »سمت 
نمایندگی قائم به شــخص اســت و قابل واگذاری به دیگری 
نیســت. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شــخص 
یا هیئتی واگذار کند ولــی در موارد ضروری می تواند اختیار 
وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های 
داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی 
که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و 

تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.«
در این رابطه رضا الفت، ســخنگوی اتحادیه کسب و کارهای 
مجازی، نســب در گفت وگو با ایســنا، ابراز امیدواری کرد که 
صدای معترضان به گوش مســئوالن به ویژه شورای نگهبان 
برســد و طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت به شکلی که 
اکنون طراحی شده، اجرا نشود. به گفته وی اگر طرح صیانت 
از حقوق کاربران اینترنت به همین شــکل اجرا شود، در قدم 
اول برای کســب و کار های خرد از جمله کســب و کارهای 
اینســتاگرامی مشکل ایجاد خواهد شــد. وی در ادامه گفت: 
طراحان طرح در کالب هاوس و توییتر مدعی شــده اند که 
قرار نیست اینستاگرام بسته شود، چون مشابه داخلی ندارد؛ 
اما برخالف ادعای آن ها ســرویس هایی که بتوان گفت مشابه 
اینستاگرام است در حال حاضر فعال هستند و بر همین اساس 
می توانند طبق طرح، از اینســتاگرام بخواهند با ایران قرارداد 
ببندد و در صورت پذیرفته نشــدن درخواســت، کمیسیون 
اختیار دستور فیلتر شدن اینستاگرام یا محدود کردن پهنای 

باند آن را دارد که اگر بدتر از فیلتر نباشد، مشابه آن است. 

ببینید چرا مردم از داخلی ها استفاده نمی کنند؟ 
الفت نسب با بیان اینکه در صورت پیش رفتن روند یاد شده، 
صاحبان کســب و کار ها آواره می شوند، تصریح کرد: باید در 
این باره صحبت شــود که چرا مردم از ســرویس های مشابه 
پلتفرم های خارجی اســتفاده نمی کنند؟ اول اینکه در تجربه 
قطعی اینترنت در ســال ۱۳۹۸، پلتفرم ها نتوانستند ترافیک 
را تحمل کنند و بعضا از دســترس خارج می شــدند. ضمن 
اینکه مردم، برخی از پلت فرم های ایرانی را به بعضی از نهادها 
منتســب می دانند، اما مثال از تاکسی های اینترنتی استفاده 

می کنند، چرا که سرویس های خوبی ارائه می دهند. 

خدمات خوب باشد، مردم استقبال می کنند 
وی افزود: از طرف دیگر مســئوالن می خواهند ظرف هشت 
ماه پلتفرم ایرانی مشــابه اینستاگرام را فعال و رایج کنند که 
امکان آن نیســت و قطعا کیفیت خوبی نخواهد داشــت. این 
در حالی اســت که ممکن است با گذشت زمان اگر پلتفرمی 
خدمات خوبی ارائه دهد، مردم از آن استقبال کنند؛ همانطور 
که در حال حاضر از برخی از اپلیکیشن های مسیریابی داخلی 

استقبال شده است. 

ســخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به وجود 
بیــش از ۴۰ میلیون کاربر اینســتاگرام در ایران اظهار کرد: 
تکلیف مردمی که در این شــرایط اقتصادی به اینســتاگرام 
پناه آورده اند چیســت؟ بســیاری از مردم در حال حاضر راه 
دیگری برای معاش ندارد و مســئوالن باید پاســخ دهند که 
می خواهند برای این افراد چــه کنند و این افراد بعد از قطع 
شدن اینستاگرام باید به کجا بروند؟ البته به گفته وی در قدم 
بعدی وب سایت ها نیز به مشکل برمی خورند، چراکه خیلی از 
ورودی ها از شبکه های اجتماعی و اینستاگرام است که اگر اینها 
محدود شــود، ترافیک کم و سرمایه گذاری سال های گذشته 
از بین خواهد رفت. الفت نســب با بیان اینکه ما سینه چاک 
خارجی ها نیستیم، تصریح کرد: در این شرایط اقتصادی این 
طرح، بدترین طرح است؛ مخصوصاً با توجه به اینکه دولت در 
حال تغییر است. همین حاال بخش خصوصی می گوید که با 
این طرح مشــکل دارد و بعد از تصویب طرح با دولت جدید 
سر و کار دارد. البته تبلیغات رئیس جمهور بعدی نشان می داد 
ایشان با محدودیت مخالف است. وی افزود: طرح حکمرانی بر 
فضای مجازی خوب است، اما این طرح باید اصالح شود. بخش 
خصوصی باید در آن مشارکت کند و نماینده داشته باشد؛ نه 
این که فقط نظر ســازمان نظام صنفی که رئیس آن از سوی 

رئیس جمهور انتخاب می شود پرسیده شود. 

مردم باید انتخاب کنند 
این مقام صنفی تاکید کرد که برای حکمرانی بر فضای مجازی 
بدون ایجاد محدودیت برای مردم و این که با روح و روان آنها 
بازی شود، باید در یک بازه زمانی مناسب از پلتفرم های داخلی 
حمایت کنند. برای مثــال می خواهند به جای گوگل، موتور 
جســت وجوی داخلی را قرار دهند که تجربه نشان می دهد 
جوابگوی ترافیک باال نیســت؛ بنابراین در این شــرایط باید 
گوگل فعال باشــد و در کنار آن از موتورهای جســت وجوی 

داخلی حمایت شود. البته این حمایت نباید فقط مالی باشد، 
بلکه باید زیرساخت ها فراهم و فرهنگسازی شود و در نهایت 

اجازه دهیم مردم انتخاب کنند. 

چه تعداد کسب و کار در اینستاگرام فعال اند؟ 
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تعداد کسب و کارهای 
فعال در اینستاگرام، اظهار کرد: آمار دقیقی در این رابطه وجود 
ندارد، اما تخمین ها می گوید قبل از شیوع ویروس کرونا ۱۵۰ 
تا ۲۰۰ هزار فروشنده در اینســتاگرام فعال بودند، اما بعد از 
کرونا این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رســیده و حتی رقم 
یک میلیون نفر هم مطرح شــده است، اما این رقم ۳۰۰ هزار 
نفر به نظر منطقی تر می رسد. باید به این نکته توجه شود که 
این صفحات معموالً چند نفری فعالیت می کنند و خانواده هم 
دارند؛ بنابراین جمعیت قابل توجهی هســتند. الفت نسب با 
بیان اینکه فعالیت ها در اینســتاگرام محدود به فروش نیست 
بلکه بازاریابی و ارائه خدمات نیز مطرح است، گفت: افسوس 
می خوریم که قبل از ورود فیسبوک به ایران، کلوپ در کشور 
راه اندازی شــده بود، اما حاال تعطیل شده است؛ بنابراین باید 
فکر کنیم که چرا این کســب و کارها تعطیل می شوند و چه 

حمایت هایی انجام شده است؟ 

سهم خرده فروشی آنالین فقط 3.2 درصد 
بــه گفته وی اگر مجلس دغدغه تجارت الکترونیک دارد باید 
به این نکته توجه کند که حجم خرده فروشی آنالین در ایران 
در حال حاضر ۳.۲ درصد از حجم کل خرده فروشی در کشور 
اســت. این در حالی است که این رقم در ترکیه ۸ درصد و در 
چین ۴۴ درصد است. بر این اساس می توان از بخش خصوصی 
مشورت گرفت که چه اقدامات و قوانینی الزم است تا حداقل 
به وضعیت ترکیه برسیم. همچنین سال ها این موضوع مطرح 
شــده که قانون تجارت الکترونیک در کشور مربوط به سال 
۱۳۸۲ است که حتی گوشی هوشمند در کشور وجود نداشته 
و باید اصالح شود اما تاکنون اقدامی برای آن انجام نشده است. 

حتی در عراق نمی توانیم حساب بانکی باز کنیم! 
سخنگوی اتحادیه کســب و کارهای مجازی با بیان اینکه 
مسئوالن مدام چین، ترکیه، هند و کشورهای مشابه را مثال 
می زنند، تصریح کرد: باید به این نکته توجه شــود که این 
کشورها با سایر کشورهای جهان مراوده دارند، اما ما حتی 
نمی توانیم در کشور عراق که کشور دوست و همسایه است 
و برخی جوانان ایرانی در آنجا شــهید مدافع حرم شده اند، 
برای توسعه کسب و کار خود حساب بانکی باز کنیم. وی با 
بیان اینکه از طرف دیگر تولیدکنندگان با برخی تحریم های 
داخلی و مشکالت مالیاتی مواجه هستند، گفت: حاال زمانی 
که کشــور با مشــکالت اقتصادی مواجه و دولت در حال 
تغییر اســت، نمایندگان مجلس دست روی چنین طرحی 
گذاشــتند و بدتر اینکه آن را اصــل ۸۵ کردند. این مقام 
صنفی همچنیــن از تصویب این طرح در زمانی که رئیس 
مجلس به سوریه سفر کرده بود و برخی دیگر از نمایندگان 
مخالف این طرح نیز در مجلس حضور نداشتند، از تصویب 
آن ابراز تاسف کرد و گفت: نمایندگانی که به این طرح رای 
دادند باید در برابر وجدان خود پاسخگو باشند؛ چرا که هم 
بین نمایندگان و هم بین اقشار مختلف مردم به اجرای این 
طرح به شــکلی که نوشته شده نقد وجود دارد. نمایندگان 
ادعا می کنند ۲۰۰۰ ســاعت برای طراحی این طرح وقت 
گذاشته شــده، اما مشخص نیست چرا بخش خصوصی از 

آن مطلع نشده است. 

شورای نگهبان صدای ما را بشنود 
وی در پایــان ابراز امیــدواری کرد که در اجــرای این طرح 
تجدید نظر شــود و گفت: بخش خصوصی و هرکس دیگری 
کــه می تواند، باید در مطالبه رد و نقــد این طرح اقدام کند. 
امیدواریم شــورای نگهبان صدای بخش خصوصی و مردم را 

بشنود.

طرح »صیانت کاربران در فضای مجازی« چیست؟
در طرح »صیانت از حقوق کاربــران و خدمات پایه کاربردی 
فضای مجازی« کــه حاال با نام »صیانــت کاربران در فضای 
مجازی« شناخته می شود، کمیسیون عالی تنظیم مقررات که 
براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد 
شــد، به منظور اجرای مصوبات این شورا و قوانین مربوط به 
عنوان مرجع تنظیم مقــررات خدمات پایه کاربردی، خدمات 
ارتباطاتی و فناوری اطالعات شناخته شده که در ترکیب این 
کمیسیون در کنار نهادهای مرتبط نهادهایی همچون سازمان 
صدا و سیما، وزیر اطالعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، 
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی و فرمانده نیروی 
انتظامی دیده می شــود.همچنین در ماده ۱۱ طرح صیانت، بر 
صدور مجوز بر فعالیت خدمــات اثرگذار پایه کاربردی بومی، 
داخلی و خارجی تاکید شــده و در تبصره ۱ آن آمده اســت: 
»عرضــه و فعالیت خدمــات پایه کاربــردی خارجی اثرگذار 
مســتلزم معرفی نماینده قانونی و پذیــرش تعهدات ابالغی 
کمیسیون اســت«.اما به گفته یک حقوقدان فضای مجازی، 
شرکت های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود 
تحریم های مالی و حقوق بشری همکاری نمی کنند و از طرف 
دیگر، پیام رسان ها و موتورهای جست وجوی بومی نشان داده 
که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرســاخت های الزم را 

در این حوزه نداریم.

بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 
۱۴۰۰ ابالغ شد

معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران از ابالغ بسته حمایت از 
صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد.به گزارش ایلنا از روابط عمومی ســازمان 
توســعه تجارت ایران، حمید زادبوم با بیان این  خبر اظهار داشت: پیش نویس 
بســته حمایت از صادرات غیرنفتی ســال ۱۴۰۰ پس از تدوین و تهیه توسط 
سازمان توســعه تجارت ایران و تائید ســازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، 
بانــک مرکزی ایران و صندوق توســعه ملی، ابالغ شــده اســت و در صورت 
تخصیص بودجه مشــوق های صادراتی مندرج در بســته حمایت از صادرات 
غیرنفتی، حمایت از صادرکنندگان در چارچوب درون زایی و برون گرایی اقتصاد 
و براساس سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شود.وی افزود: در بسته 
حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع 
صندوق توسعه ملی جهت سپرده گذاری در بانک های عامل با هدف پرداخت 
تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی به صادرکنندگان با نرخ های ترجیحی در 
نظر گرفته شده است که همانند سال ۹۹، صادرکنندگان می توانند نسبت به 
ثبت در خواست های خود از طریق سامانه های سپیدار و بهین یاب جهت دریافت 
تسهیالت باد شده اقدام کنند.رئیس کارگروه مشوق های صادراتی اضافه کرد: 
منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، شامل ۷۶۰۰ میلیارد 
ریال از ردیف های  بودجه ای برای پرداخت مشوق های صادراتی در ده سرفصل 
و ۱۹۰۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی جهت تامین 
مالی یارانه حمل و نقل هوایی صادرات محصوالت کشــاورزی به کشــورهای 
همســایه و اتحادیه اوراسیا اســت.زادبوم گفت: پرداخت مشوق های صادراتی 
در ســقف اعتبارات تخصیصی و با توجه به دو اولویت برگشــت ارز حاصل از 
صادرات و حمایت از زیرســاخت های صادراتی در سال جاری استمرار خواهد 
داشــت و تالش خواهد شــد کلیه فعالیت های صادرکنندگان مورد بررسی و 
مداقه قرار گرفته و حمایت در سرفصل های مصوب با هدف کاهش هزینه های 
صادرکنندگان در بازارهای هدف در اولویت برنامه های سازمان توسعه تجارت 

ایران قرار گیرد.

آیا مرغ مانند گوشت قرمز از بسیاری 
سفره ها حذف می شود؟

پیش بینی بازار مرغ با توجه به سهم قابل توجه آن  در سبد پروتئینی خانواده ها 
موضوعی اســت که این روزها به دلیل مشکالت تولید و روند صعودی قیمت، 
مــورد توجه قرار گرفته اســت.به گــزارش خبرنگار ایلنــا؛ مصرف کنندگان 
عالقمندند بدانند آینده بازار این محصول پروتئینی پر مصرف چه خواهد شد. 
آیا مانند گوشت قرمز از بسیاری از سفرها حذف می شود؟   تولیدکنندگان بر 
این باورند که بســتگی به سیاســت کلی دولت آینده دارد؛ یارانه را به ابتدای 
زنجیره تولید مرغ پرداخت کند یا تصمیم به پرداخت آن به حلقه نهایی بگیرد.

اگــر همچنان دولت یارانه تولید مــرغ را در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات 
نهاده هــای دامی دهد افزایش قیمت مرغ قابل پیش بینی اســت و اگر آن را 
بــه انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده دهد ثبــات قیمت و کنترل آن اتفاق 

خواهد افتد. 

اما نگاه فعاالن حوزه بازرگانی به این موضوع چیست؟ 
محمدرضا حسینا عضو اتاق بازرگانی در گفت  وگو با ایلنا معتقد است؛ با توجه 
به مشکل تامین ارز   و حمل و نقل؛ با پرداخت یارانه به انتها یا ابتدای زنجیره، 
باید منتظر گرانی مرغ و حذف آن از سفره جمعیت بیشتری از مردم باشیم. وی 
با بیان اینکه در ۳ ماه اخیر ارزی برای واردات نهاده های دامی به تجار پرداخت 
نشده است، افزود: در این ۳ ماه حداقل باید ۱۵۰ میلیون دالر به تجار پرداخت 
می شد، اما این مبلغ تامین نشده و  در حال حاضر واردات نهاده به صورت نسیه 
انجام می شود. به گفته وی؛ ادامه این روند یعنی ترخیص نسیه نهاده های دامی 
امکان پذیر نیست و به زودی شاهد خال بزرگ تر عرضه و تامین نهاده های دامی 
در بازار هستیم. حسینا با اشــاره به افزایش مشکالت حمل و نقل نهاده های 
دامی به کشــور، گفت: به دلیل تحریم ها، بسیاری از شرکت های کشتی  رانی 
حاضر به همکاری با ایران نیستند و شرکت های داخلی تعداد محدودی کشتی 
دارند، این مشکل نیز تامین نهاده های دامی را با کندی مواجه کرده است. این 
عضو  اتاق بازرگانی نتیجه گرفت؛ مشــکالت مطرح شده افزایش بیشتر قیمت 
مرغ را در هر شرایطی رقم خواهد زد. حسینا در پاسخ به این پرسش که راهکار 
چیست، اظهار کرد: خرید نهاده های دامی از کشورهای که فشار ارزی و حمل 
و  نقل را کاهش دهند تنها راهکار اســت. وی از جمله این کشــورها را روسیه 
عنوان کرد کــه در نزدیکی ایران بوده و نیاز به هزینه کمتر حمل و نقل دارد، 
ضمن اینکه به دلیل نزدیکی های سیاستی می توان به جای دالر با واحد پولی 

آن کشور یعنی روبل معامله کرد.

بررسی نقشه راه تجاری صادرات و واردات بین شرکت های ایران و روسیه
با حضور مسووالن دو کشور ایران و روسیه نقشه راه تجاری صادرات و واردات بین شرکت های ایرانی و روسی، نحوه فعالیت و همکاری شرکت های روسی در مناطق آزاد 
تجاری ایران و فرآیند بیمه های تجاری صادراتی و وارداتی مورد بحث و بررسی گرفت. به گزارش ایسنا، بخش اقتصادی سفارت ایران در روسیه با حضور و مشارکت »نیکیتینا« 
نماینده تجاری سازمان اجتماعی تجارت روسیه در امور ایران، »رستم ژینگاشین« رایزن بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران، »الکساندر شاروف« مدیر شرکت دولتی روس 
ایران اکسپو، »جابوری« مدیر پروژه های بین المللی و نماینده آژانس فدرال و »کالنیچنکو « کارشناس تجاری در امور ایران، نقشه راه تجاری صادرات و واردات بین شرکت 
های ایرانی و روسی، نحوه فعالیت و همکاری شرکت های روسی در مناطق آزاد تجاری ایران و فرآیند بیمه های تجاری صادراتی و وارداتی را مورد بحث و بررسی قرار دادند 

و در خصوص رفع و حل مشکالت و موانع موجود رایزنی و تبادل نظر کردند .

خرج ۲۳۵ هزار دالری برای واردات 
سوزن و سنجاق!

از ابتدای ســال گذشــته ایران حدود ۲۳۵ هزار دالر سنجاق قفلی و 
ســوزن خیاطی وارد کرده است.به گزارش ایسنا، گرچه از سال ۱۳۹۷ 
و با تغییر شرایط ارزی واردات بسیار محدود و عمده آن برای کاالهای 
اساســی و مواد اولیه تولید انجام می شود، اما در این بین برخی اقالم 
همچنان واردات قابل توجهی دارد که با انجام ثبت ســفارش و صدور 
مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید منشا ارز از بانک مرکزی 
از گمرک  ترخیص و وارد بازار می شود.یکی از این اقالم سنجاق قفلی 
و سوزن خیاطی اســت که طبق آنچه که لطیفی- سخنگوی گمرک 
ایران- به ایســنا اعالم کرده اســت واردات این کاالها ساالنه چند صد 

هزار دالری ارز بری دارد.

واردات 15۷ هزار دالری از چین و کمی از امارات
طبق اعالم لطیفی، در ســال گذشته ۴۹.۲ تن سنجاق قفلی به ارزش 
۱۴۹.۸ هزار دالر وارد ایران شــده که عمده آن از کشــور چین و فقط 
در حد ۱۴۴ کیلو مربوط به امارات بوده است.این در حالی است که در 
سه ماهه ابتدایی سال جاری  ۲.۴ تن سنجاق قفلی به ارزش ۷.۱ هزار 

دالر وارد ایران شده است.
براین اســاس مجموع سنجاق قفلی که در این ۱۵ ماه وارد ایران شده 

۵۱.۶ تن به ارزش بیش از ۱۵۷ هزار دالر بوده است.

واردات 50 هزار دالری سوزن خیاطی
اما در رابطه با ســوزن خیاطی هم در سال گذشته ۲۳.۶ تن به ارزش 
۵۰.۷ هزار دالر واردات صورت گرفته که برای سه ماهه ابتدایی امسال 
۱۱.۸ تن بــه ارزش ۲۶.۱ هزار دالر بوده اســت.بنابراین در ۱۵ ماهه 
گذشــته بیش از ۳۵ تن سوزن خیاطی به ارزشی بالغ بر ۷۷ هزار دالر 
وارد ایران شــده است.براســاس این گزارش، مجموع سوزن خیاطی و 
ســنجاق قفلی وارد شــده در ۱۵ ماه به ایران بیش از ۸۵ تن به ارزش 
بالغ بر ۲۳۵ هزار دالر بوده اســت.این که چرا با وجود محدودیت های 
موجود برای واردات، سنجاق قفلی و سوزن خیاطی با این حجم واردات 
می شود، موضوعی است که تا حدی می تواند به نیاز داخل برگردد ولی 
اینکه چرا تولید داخل پاســخ گو نیست و سایر دالیل واردات این کاال 
موضوعی اسن که باید وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن پاسخ دهد.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی 
اظهار داشــت: یکی از احســاس خطرهــای بزرگ ما، 
ادامه روند ناامنی در افغانستان است چراکه شرکت های 
بیمه بین المللی شرکت های ایرانی را بیمه نمی کنند و 
پشتیبانی بیمه های ایرانی هم پوشش تمام خطر نیست. 
به همین جهت اگر چنین اتفاقی رخ دهد شرکت های 
ایرانی وارد ریســک باالیی می شــوند و زیــان زیادی 
می کنند.بهمــن صالحی جاوید در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنــا در مورد وضعیت صادرات خدمات فنی 
و مهندسی به افغانســتان با توجه به تحوالت سیاسی 
رخ داده در ایــن کشــور اظهار کرد: افغانســتان یکی 
از کشــورهای بازار هدف و همســایگان ما اســت که 
نزدیکی های فرهنگی، هم زبانی و.... بستر خوبی را برای 
همکاری با آنها ایجاد کرده اســت. متاســفانه به دلیل 
نوســانات سیاسی در افغانستان شــرکت های ما دچار 
افت و خیز می شوند و ریسک حضور آنها در این کشور 
بیشتر می شــود.وی افزود: دولت مرکزی افغانستان نیز 
در نگاه خود درباره حضور شرکت های ایرانی در عرصه 
پیمانکاری افغانســتان تاثیرپذیر است که این موضوع 
نیز مشکل ســاز می شــود. حدود یک ماه پیش یکی از 
شــرکت های ایرانی در یکی از مناقصه های افغانستان 
شرکت کرده بود و برنده این مناقصه ۱ میلیارد دالری 
شــد اما ظاهرا عربســتان یکی از اعضای هیئت مدیره 
تامین کننده منابع مالی برای این پروژه بود که شرکت 

ایرانــی را از این دایره خارج کرد.صالحی جاوید تصریح 
کرد: کمیسیون مشــترک ایران با پیگیری وزارت راه و 
کمیته تخصصی افغانستان در انجمن صادرات خدمات 
فنی و مهندسی به خوبی درحال سازماندهی پروژه ها و 
شرکت های حاضر و عالقه مند به بازار افغانستان است. 
ولی با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاده شــرکت های 
ایرانی ملزم هستند که احتیاط بیشتری برای حضور در 
بازار افغانســتان کرده و کمی صبر کنند تا یک امنیت 
نسبی در این کشور ایجاد شود تا ان شااهلل دوباره بتوانند 
فعالیت خود را در افغانستان توسعه دهند.وی در ادامه 
خاطرنشــان کرد: تا قبل از تحوالت اخیر در افغانستان 
کاهــش حضور شــرکت های ایرانی در این کشــور به 
دلیل مباحث دیگری مانند حضور آمریکایی ها، فشــار 
آنها برای کاهش حضور شرکت ها و پیمانکاران ایرانی، 
مســائل بانکی، مشکالت بیمه ای و... بود. تحوالت اخیر 
این کشــور هم فضا را کمی ناامن می کند، وقتی خطر 
آسیب جانی برای شــرکت های ایرانی به وجود بیاید، 
طبیعی است که این شرکت ها فعال صبر کنند. کمااینکه 
شرکت های دیگر کشورها هم این کار را می کنند.دبیر 
انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با اشاره 
به اهمیت افغانستان در تجارت گفت: افغانستان بازاری 
اســت که راه را برای کار برای کشــورهای دیگر مانند 
کشورهای فارسی زبان مثل تاجیکستان یا کشورهایی 
مانند ترکمنســتان باز می کند. گرچه ما با ترکمنستان 

یا پاکســتان مرز مشــترک داریم اما تجارت با آنها از 
طریق افغانستان نیز قابل پیگیری است.وی اضافه کرد: 
یکی از احســاس خطرهای بزرگ ما، ادامه روند ناامنی 
در افغانستان است چراکه شرکت های بیمه بین المللی 
شــرکت های ایرانــی را بیمه نمی کنند و پشــتیبانی 
بیمه هــای ایرانی هم به صورت تمام خطر نیســت. به 
همیــن جهت اگر چنین اتفاقی رخ دهد شــرکت های 
ایرانی وارد ریســک باالیی می شــوند و زیــان زیادی 
می کنند.صالحــی جاوید با انتقاد از عدم توجه کافی به 
صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: امیدواریم دولت 
بعد به صادرات خدمات فنی و مهندســی توجه جدی 
کند. در برنامه های ســازمان توسعه تجارت یا نهادهای 
دیگری که برای تجارت برنامه ریزی می کنند، صادرات 
خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از بخش هایی که 
بیشتری مزیت ها را در آن داریم اصال مورد توجه نیست.

وی در ادامه خاطرنشان ســاخت: همچنین امیدواریم 
دولت آینده موفق شــود که مناسبات بانکی بهتری را 
با کشورهای همســایه ایجاد کند تا پیمانکاران ایرانی 
بتوانند حضور پررنگ تری در این کشورها برای بازسازی 
یا توســعه زیرساخت داشته باشند. کشورهای همسایه 
پروژه های بسیار زیادی را دارند و ما انتظار داریم که از 
میان ۱۰۰۰ میلیارد دالر واردات در کشورهای همسایه 
ســهم ۱۰ درصدی داشته باشــیم ولی اکنون سهم ما 

کمتر از ۲ درصد است.

حذف شرکت ایرانی از پروژه  ۱ میلیارد دالری افغانستان با فشار عربستان
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 سوء استفاده برخی بانک ها از مجوز تسهیالت کرونایی بانک مرکزیگزیده خبر

سهم ۵۰ درصدی بانک های خصوصی در خلق پول پرقدرت
یک کارشــناس اقتصادی بــا تاکید بر داده هــای آماری گفت: 
بانک هــای خصوصی طی ســال ۹۸ و ۹۹ هیچ کمکی به دولت 
نکردند اما بــه ترتیب ۸۷ و ۴۷ هزار میلیــارد تومان در این دو 
ســال از بانک مرکزی اســتقراض کردند و نقشی بزرگ در رشد 
نقدینگی داشتند.به گزارش تســنیم، با توجه به تورم مزمن در 
کشــور کنترل نقدینگی از اهمیت باالیی برخوردار است. بررسی 
آمارها نشان می دهد نقدینگی از رقم 2۴۷2 هزار میلیارد تومان 
در اسفندماه 13۹۸، به بیش از 3210 هزار میلیارد تومان در دی

 ماه 13۹۹ رسید و تا انتهای سال 13۹۹ این رقم به حدود 33۸0 
هزار میلیارد تومان رسیده است.به عبارت دیگر، نقدینگی در سال 
13۹۹ نسبت به سال 13۹۸، رشدی معادل 3۷ درصد و افزایشی 
بیش از ۹00 هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی 
که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی 
در انتهای سال 1۴00 به حدود ۴600 هزار میلیارد تومان خواهد 
رسید.این آمارها ضرورت کنترل رشد افسار گسیخته نقدینگی در 
کشور و کاهش ضریب فزاینده رشد نقدینگی را نشان می دهند. 
در همیــن خصوص گفتگویی با حســین میرزایی پژوهشــگر 

اقتصادی صورت گرفت که در ادامه می خوانید.

سوال: پشت صحنه تورمی که در این سالهای اخیر مردم 
ایران تحمل کردند و خیلی ها گفتند به خاطر تحریم ها 
بوده و اگر بد و بیرایی می خواهید بدهید به واشــنگتن 

بگویید، چیست و چگونه می توان آن را حل کرد؟
میرزایــی: دهه ۹0 دهه خاص در اقتصاد ایران بود. جهش پی در 
پی نرخ ارز و تورم افسار گسیخته و رشد شتابان نقدنیگی که در 
نهایت در معیشت تضعیف شده مردم قابل لمس و مشاهده بود از 
جمله مشکالت این دهه است. یکی از مهمترین معضالت کشور 
نقدینگی بود که به طور مکرر مورد تاکید مقامات عالی کشور بوده 
است.روند نقدینگی طی دهه ۹0 از رقم 350 هزار میلیارد تومان 
در ســال ۹0 به بالغ بر 3۴۷5 هزار میلیارد تومان در ســال ۹۹ 
رسیده و پیش بینی می شود که در انتهای سال 1۴00 با همین 
وضیت موجود و همین مدیریتی که در سیســتم بانکی کشــور 
جاری اســت به رقم ۴600 هزار میلیارد تومان هم برسد. وقتی 
کــه به این متغیر نگاه می کنیم می بینیــم طی دهه ۹0 ده برابر 
شده است.روند روزانه نقدینگی افسارگسیخته بوده است. در سال 
13۹0 روزانه 161 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می شد 
اما در سال 13۹۹ به طور متوسط این رقم 2۷۴0 میلیارد تومان 
در روز رسیده اســت. در سالی که فعالیت ها متوقف شده بود به 
طور مداوم نقدینگی در اقتصاد پمپاژ می شد. پیش بینی می شود 
که در سال 1۴00 رشد روزانه نقدینگی به طور متوسط به 3۴00 
میلیارد تومان در روز برســد.نکته حائز اهمیت در مورد سال ۹۹ 
این است که در اسفند ماه خلق روزانه نقدینگی به رقمی بالغ بر 
550 میلیارد تومان در روز رســیده است. برای اینکه این رقم به 
خوبی درک شود باید دقت داشت که وقتی این رقم را ساعتی می 
کنیم می بینیم در اسفند ماه سال ۹۹ ساعتی 160 میلیارد تومان 
نقدینگی خلق می شده است.این میزان برابر خلق روزانه نقدینگی 
در سال ۹0 است، یعنی ما در سال ۹۹ در هر ساعت به اندازه کل 
سال ۹0 نقدینگی خلق می کردیم.وقتی به آمارهای دهه ۹0 نگاه 
می کنیم، می بینیم روند تولید ما ثابت بوده و بعضا رکود داشــته 
و کاهش هم یافته اســت. از طرف دیگــر نقدینگی افزایش پیدا 
کرده است. این سوال است که وقتی بخش تولید یا همان بخش 
حقیقی اقتصاد دچار رکود است، این نقدینگی به ازای چه چیزی 
خلق و پمپاژ می شود؟پمپاژ سه برابری تسهیالت به بازار مسکن 

سبب جهش قیمت در نیمه دوم سال ۹۷ شد.

سوال: با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری، در تمام این 
سالها راهکاری در خصوص این سیالب نقدینگی در دستور 

کار دولت قرار نگرفت. ریشه این مسئله کجاست؟
میرزایی:  نکته اینجاست که وقتی تولیدمان ثابت است و نقدینگی 
افزایــش پیدا می کند، در نهایت خود را به صورت تورم به اقتصاد 

تحمیــل می کند و در نتیجــه قدرت خریــد خانوارها تضعیف 
خواهد شــد.نقدینگی که ایجاد می شود بیکار نمی ماند و باالخره 
بازار خودش را پیدا و مثل یک ســیل عمل می کند. وقتی تولید 
خوابیده باشــد به بازارهای دارایی مانند بازار مسکن، ارز و سکه 
ضربه می زند و ویران می کند.برای واکاوی این بحث بازار مسکن 
را مثال می زنیم. بر اساس رفتارشناسی که شبکه بانکی ما داشته 
است، هر سال تقریبا هشت درصد از تسهیالت بانکی را به بخش 
مســکن اختصاص می دهــد، اما به یک باره در نیمه دوم ســال 
13۹۷ می بینیم که شــبکه بانکی 3 برابر 6 ماه اول ســال پول 
در بازار مســکن پمپاژ می کند.ین یعنی در حالی که در سه ماهه 
اول ســال ۹۷ حدود 26 هزار میلیارد تومان تســهیالت به بازار 
مسکن تزریق شــده است، ناکهان در نیمه دوم سال به ۷۸ هزار 
میلیارد تومان می رســد.این سوال مطرح می شود که اثر این پول 
در بازارهای حقیقی چه بوده؟ وقتی که قیمت مســکن در سطح 
شهر تهران را بررسی می کنیم می بینیم دقیقا در نیمه دوم سال 
۹۷ بیشــترین جهش قیمت مسکن در ســطح شهر تهران و به 
دنبال آن در کل کشــور رخ داده است. این مسئله نشان می دهد 
که وقتی بانک ها و نقدینگی به بازاری مثل مسکن روی می آورند، 
چطور بازار را جابجا می کنند.نکته جالب اینجاســت که این ۷۸ 
هزار میلیارد تومان چیزی اســت که در ظاهر به بخش مســکن 
وارد شــده اســت. اگر طراز نامه بانک ها را در نیمه دوم سال ۹۷ 
بررسی کنیم، می بینیم تقریبا ۸0 هزار میلیارد تومان از پولی که 
در اختیار بانک ها بوده، تســهیالت داده نشده است که این رقم 

خود می توانست به سوداگری دامن بزنند.

سوال: ریشه نقدینگی چیســت و بانک مرکزی و دیگر 
بانک ها چه نقشی در ایجاد آن دارند؟

میرزایی: نقدینگی متشــکل از دو مولفه اســت. اول اینکه پول 
پرقدرت اســت و در واقع پولی اســت که از طرف بانک مرکزی 
در جامعه تزریق می شــود. بخش دیگر که بخش مهمی اســت، 
خلق نقدینگی توسط بانک ها است. پول پرقدرتی که توسط بانک 
مرکزی تزریق می شــود، توسط بانک ها با مکانیسمی که فرآیند 
بانکداری است، چندین برابر می شود و پس از آن به دست عوامل 
اقتصادی می رسد.حدودا ۸۷ درصد از کل نقدینگی کشور توسط 
بانک ها و تنها 13 درصد توســط بانک مرکزیایجاد می شود. این 
سوال وجود دارد که این 13 درصد را چه کسی ایجاد می کند؟ در 
مورد آن ۸۷ درصد تقریبا همه کارشناســان متفق القول هستند 
که بانک ها آن را خلق می کنند اما بر روی پول پرقدرت اختالف 
نظر وجــود دارد.برخی دولت، برخی بانک مرکزی و برخی دیگر 
کســری بودجه را عامل آن می دانند. در ادامه نشان می دهیم که 
اتفاقا رکن غالب و نقش پررنگ در خلق پول قدرت را خود بانک 
ها ایفا کردند و بی انضباطی بانک ها و رفتارهای ســوداگرانه که 

در اقتصاد جلو می بردند باعث شــد، پول پرقدرت ایجاد شود.در 
طول دهه ۹0، به طور متوســط 50 درصد پایه پولی کشــور را 
بدهی بانک ها ایجاد کرده است که این رقم در واقع متوسط دهه 
است. وقتی بررسی می کنیم، متوجه می شویم در برخی سالها تا 
66 درصد از پایه پولی کشور را همین بدهی بانک ها ایجاد کرده 

است. این ما به ازای چه بوده؟

ســوال:  با توجه به اهمیت انکار ناپذیر نقش نقدینگی بر 
نرخ تورم، ســهم بانک ها، بانک مرکزی و دولت در خلق 

نقدینگی و پول پرقدرت چقدر بوده است؟
میرزایی: شــبکه بانکی ما ۴ دسته کلی است؛ یک سری بانک ها 
مثل بانک ملی و ســپه دولتی و تجاری هســتند. یک ســری 
بانک های دولتی تخصصی هستند که پروژه های عمرانی و بلند 
مدت را پشــتیبانی می کنند. یک سری از بانک ها طبق اصل ۴۴ 
واگذار شدند و االن جزو بانک های خصوصی هستند و یک سری 
هم از روزی که خلق شــدند خصوصی بودند برای افراد بودند.اگر 
پــول پرقدرت را به صورت کیک در نظــر بگیریم، می بینیم که 
ســه درصد آن را دولت با استقراض از بانک مرکزی ایجاد کرده 
است. بخش دیگر بانک مرکزی است که خود ذخایری مانند طال 
دارد، طــال دارد. وقتی این ذخایر را جمع می کند باید به ازای آن 
پول پخش کند. همه اینها روی هم حدود ۴۷ درصد می شــود.

بانک ها به تنهایی 50 درصد از این کیک را به خودشان اختصاص 
دادند و این رقم را به ازای فعالیت هایی انجام دادند به خودشــان 
اختصاص دادند و آمدند پول پرقدرت را در کشــور ایجاد کردند.

اگر 50 درصد سهم بانک ها را تفکیک کنیم، می بینیم، سهم بانک 
های خصوصی طی ده سال گذشته افزایش پیدا کرده است، یعنی 
عمده پول پرقدرتی که در جامعه ایجاد می شــود و مثل سیل به 
سمت بازارهای مختلف می رود، توسط بانک های خصوصی ایجاد 
شــده است.وقتی سهم بانک های خصوصی را با بانک های وگذار 
شده جمع می کنیم، می بینیم حدودا بین 55 درصد یا در بعضی 
از ســالها 60 درصد ســهم بانک ها در خلق پول پرقدرت توسط 
بانک های غیر دولتی به بازارها تزریق شده است. این بانک ها هیچ 
نقش خاصی در پروژه های عمرانی و تولید ندارند و برای اشخاص 

هستند و فقط منافع شخصی افراد خاصی را دنبال می کنند.

سوال: آیا دولت شبکه بانکی را مجبور به خلق نقدینگی 
کرده است؟

میرزایی: برخی از اساتید اقتصاد این موضوع را مطرح می کنند که 
درست است بانک های خصوصی خلق نقدینگی کردند اما دولت 
آنها را مجبور به این کار کرده اســت. دولت برای جبران کسری 
بودجه خود رفته از این بانک ها پول قرض گرفته و خود این بانک ها 
نیز پول کم آوردند و ناچار شدند از بانک مرکزی پول قرض بگیرند.

آمارهایی که وجود دارد به شدت این گزاره را رد می کند. دولت اگر 
بخواهد فشاری به بانک مرکزی بیاورد از دو مجرای کلی این کار را 
انجام می دهد؛ یکی اینکه برود مســتقیم از بانک ها قرض بگیرد و 
بانکی هم که به دولت پول داده، مجبور شود از بانک مرکزی قرض 
بگیرد.یک حالت دیگر تسهیالت تکلیفی است. تسهیالت تکلیفی 
یعنی اینکه دولت تکلیف می کند و به بانک می گوید که شما باید 
به فالن صنعت به یک مقدار مشخص وام دهید. آیا این بانک های 
خصوصی که چنین فسادی را برای سود خودشان و به هزینه مردم 
ایجــاد کردند واقعا در این نقش آفرینی بوده و اجباری در کار بوده 
است یا خیر؟همانطور که گفته شد، عمده بدهی بانک ها را بانک های 
خصوصی ایجاد کرده بودند. وقتی بررسی می کنیم که این بانک های 
خصوصی چقدر به دولت قرض دادن،د می بینیم کل 6 درصد از کل 
پولی که دولت از بانک ها دریافت کرده، توسط بانک های خصوصی 
بودهاست.  این بدین معنا است که بانکی خصوصی که کال 6 درصد 
به دولت قرض داده رفته و 60 درصد بدهی ایجاد کرده است و آن 
بانک هایی که بیشترین کمک را به دولت کردند کمترین پول را از 
بانک مرکزی دریافت کردند. در نتیجه این گزاره که کسری بودجه 

عامل رشد نقدینگی است کامال رد می شود.

برخی افراد در بانک هــای خصوصی از جیب مردم هزینه 
کردند و به آن افتخار می کنند

میرزایی: در سال ۹۷ بانک های خصوصی کال ۷ هزار میلیارد تومان 
به دولــت کمک کردند اما ۷۸ هزار میالیرد تومان از بانک مرکزی 
قرض گرفتند. در اینجا این سوال مطرح است که مابه التفاوت این 
پول چه شده؟ به صورت طبیعی خرج سفته بازی بانک ها شده است.

بانک هایی که بیشترین کمک را به اقتصاد ملی کردند همان هایی 
بودند که کمترین اســتقرارض را از بانک مرکزی کردند و منظبط 
ترین بانک ها بودند. اما آن بانکی که هیچ کمکی نکرده و در راستای 
منابع ملی نبودند، بیشترین بی انضباطی مالی را داشتند و بیشترین 
هزینــه را به کشــور وارد کردند. حتــی در دوره کرونا نیز اینها به 

رفتارهای سوداگرانه شان پایان ندادند.

سوء استفاده برخی بانک ها از مجوز تسهیالت کرونایی بانک 
مرکزی

میرزایی:  بانک مرکزی برای پرداخت تســهیالت کرونایی مجوزی 
داد. آمارها نشان می دهد این تسهیالت را این بانک های خصوصی 
به مردم ندادند و از موهبت تسهیالت کرونایی برای خودشان و در 

جهت سوداگری استفاده کردند.

سوال: آیا تسهیالت تکلیفی دولت دلیلی برای استقراض 
بانک ها از بانک مرکزی بوده است؟

میرزایــی: ما در اینجا نقش دولت را نمی بینیم و فقط ســوداگری 
و ســفته بازی بانک های خصوصی را شــاهد هستیم.محور دومی 
که گفته شــد تسهیالت تکلیفی است. بعضی از اساتید سرشناس 
اقتصادی این را مدام در رســانه ها می گویند که دولت تســهیالت 
تکلیفی را ایجاد کرده و بانک ها هم مجبور شدند که بروند از بانک 
مرکزی استقراض کنند. آیا این استدالل شد؟شما دیدید که عمده 
بدهی را بانک های خصوصی ایجاد کردند. مجموع بدهی این بانک ها 
به بانک مرکزی در سال 13۹۸،  ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است 
و تسهیالت تکلیفشان صفر درصد. شــاید کسی این را باور نکند 
ولی صفر است. در ســال ۹۹ دوباره ۴۷ هزار میلیارد تومان بدهی 
شان به بانک مرکزی بوده و تسهیالت تکلفیشان صفر درصد بوده 
است.آن بانک هایی که بیشترین کمک را کردند و در سال 13۹۸، 
1۹ هزار میلیارد تومان و در ســال 13۹۹،  2۷ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت تکلیفی دادند همان بانک های دولتی بودند و بدهی همین 
بانک ها در سال ۹۸، 3 هزار میلیارد تومان و در سال 13۹۹، ۴ هزار 
میلیارد تومان بوده است.بحثی که در خصوص تسهیالت تکلیفی 
مطرح است در واقع یک بازی رسانه ای است که از یک طرف گزاره 
مخدوش را مطرح می کنند و از طرف دیگر آمار را مخفی می کنند تا 

بتوانند حرفشان را ثابت کنند.

جاروی تابستانه پول از بانک ها 
با عملیات های صورت گرفته در بازار باز و بین بانکی به منظور کنترل و مدیریت 
نقدینگی، از ابتدای تابستان امسال تاکنون معادل 3۴ هزار و 360 میلیارد تومان 
پول از بانک ها جمع شــده است. به گزارش ایســنا، بانک مرکزی از طریق دو 
بستر عملیات بازار باز و مساعدت های آماده )اعتبارگیری بانک ها در نرخ سقف 
و ســپرده گذاری بانک ها در نرخ کف( ضمن مدیریت نقدینگی بانک ها در بازار 
بین بانکی، نرخ سود موزون این بازار را حول و حوش نرخ سیاستی مدیریت کرده 
و از افزایش نوســانات آن جلوگیری می کند. بستر عملیات بازار غالباً به صورت 
هفتگی و بســتر مساعدت های آماده غالباً یک شبه است. ابزارهای اجرایی بانک 
مرکزی جهت اســتفاده از دو ابزار فوق الذکر، توافق بازخرید )بســط نقدینگی(، 
توافق با خرید معکوس )جذب نقدینگی( و خرید و فروش قطعی )بسط و قبض 
نقدینگی( است که در هفته منتهی به 5/5/1۴00، بانک مرکزی باز هم معکوس 
عمل کرد و هدف جذب پول را در پیش گرفت و طی آن با فروش 65۴0 میلیارد 
تومان اوراق با نرخ ســود 1۸ درصد تالش کرد ضمن جذب نقدینگی مازاد، نرخ 
سود را حول و حوش نرخ سیاستی حفظ کند.عالوه براین، آنطور که گزارش این 
هفته بانک مرکزی نشان می دهد، با سررسید شدن توافق بازخرید معکوس انجام 
شــده در عملیات بازار باز هفته گذشته، معادل 3010 میلیارد تومان به بانک ها 

برگردانده است. 

این هفته،بانک ها اعتبارات کوتاه مدت نخواستند   
 از آنجا که تفاضل میزان اوراق فروخته شده و اوراق سررسید شده معادل 3530 
میلیــارد تومان بوده، خالص عملکرد بانک مرکزی در بازار باز به این میزان بوده 
است.  با توجه به مازاد شکل گرفته در بازار بین بانکی، تقاضایی از سوی بانک ها 
جهت استفاده از مســاعدت های آماده، اعتبارگیری در نرخ سقف انجام نشد و 
هیــچ تزریقی از این محل به بازار بین بانکی صورت نگرفت. با این توضیح که با 
سررسیدشدن توافق های بازخرید مرتبط با مساعدت های آماده/اعتبارگیری، در 
مجموع معادل 13 هزار و ۷60 میلیارد تومان نیز از بازار بین بانکی در طول هفته 
مورد بررســی )5/5/1۴00( از بازار جذب شد.  بنابراین، بانک مرکزی طی هفته 
مورد بررسی و به صورت خالص، معادل 1۷ هزار و 2۹0 میلیارد تومان از بانک ها 

جذب و جمع کرده است. 

بانک مرکزی در حراج های تابستانه چقدر پول جمع کرد؟  
البته با احتســاب این حراج، بانک مرکزی از ابتدای تابستان سالجاری تاکنون 
چهــار حراج دیگر فروش مدت دار اوراق مالی اســالمی دولتی در عملیات بازار 
باز انجام داده اســت که در اولین حراج تابســتانه خود با فروش 6۴۴0 میلیارد 
تومان اوراق و سررسید اوراق فروخته شده در حراج قبلی 6۴۴0 میلیارد تومان 
به بانک ها پرداخت کرد که عملکردش در بازار باز طی این حراج صفر شــد. از 
ســوی دیگر، با سررسید بازپرداخت وام های کوتاه مدت داده شده به بانک ها در 
حراج قبلی معادل ۷20 میلیارد تومان پول از بانک ها جمع شــد.  اما در دومین 
حــراج بانک مرکزی در این زمینه این بانــک عملکرد بازار بین بانکی صفر بود؛ 
بدین ترتیب که نه پولی تزریق و نه پولی جذب شد.ســومین حراج تابســتانه 
بانک مرکزی عملکرد بهتری داشته است به گونه ای که با فروش 3۸00 میلیارد 
تومان اوراق به بانک ها و سررسید 6۴۸0 میلیارد تومان اوراق فروخته در حراج 
قبلی، 26۸0 میلیارد تومان در عملیات بازار باز از بانک ها جمع کرد. همچنین، 
با موافقت اعطای ۴3 هزار و 220 میلیارد تومان تسهیالت کوتاه مدت به بانک ها 
و سررســید بازپرداخت 31 هزار و ۴50 میلیارد تومان تســهیالت قبلی معادل 
11 هزار و ۷۸0 میلیارد تومان پول از بانک ها جمع کرد و با احتســاب عملکرد 
ایــن بانک در عملیات بازار باز در این حراج 1۴ هزار و ۴60 میلیارد تومان پول 
از بانک ها جذب شــد که رکورد جاروی پول از بانک ها طی هفته های گذشــته 
بود. عالوه براین، نتایج چهارمین حراج تابســتانه بانک مرکزی نشــان می دهد 
کــه عملکرد این بانک در عملیات بازار باز معادل ۸10 میلیارد تومان و در بازار 
بیــن بانکی به میزان 10۸0 میلیارد تومان بوده که در کل طی این حراج بانک 
مرکزی 1۸۹0 میلیارد تومان از بانک ها پول جمع کرده است.بنابراین، در مجموع 
طی پنج حراج فروش مدت دار اوراق مالی اســالمی دولتی در عملیات بازار باز و 
عملیات بازار بین بانکی در تابســتان سال جاری معادل 3۴ هزار و 360 میلیارد 

تومان پول از بانک ها جمع شده است. 

 نحوه انتقال سهام بورسی فرد متوفی
 به وراث

یک حقوقدان بازار سرمایه نحوه انتقال سهام سهامدار بورسی متوفی را به وراث 
فرد توضیح داد و تاکید کرد که فروش سهام فرد متوفی بعد از فوت فرد و بدون 
اطالع ســایر وراث جرم است.حمید اســدی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر 
اینکه یکی از چالش های مهم در بازار سرمایه انتقال و انحصار وراثت بین ورثه 
متوفی است، اظهار کرد: بعد از فوت سهامدار و صدور گواهی فوت و اتمام مراحل 
دفن ایشــان، ورثه متوفی )منظور از ورثه،  فرزند اعم از دختر و پســر، همســر 
اعم از زن و شــوهر، والدین اعم از پدر و مادر اســت. اگر این افراد نباشند نوبت 
به ورثه دیگر شــامل خواهر و برادر یا خاله، عمه، عموی و دایی  هم می رســد( 
می توانند دادخواســت انحصار وراثت را به شورای حل اختالف آخرین اقامتگاه 
متوفی یعنی آخرین شهر و محله ای که سهامدار متوفی در آن سکونت داشته 
است، ارائه کنند.وی ادامه داد: گاهی برخی سهام داران متوفی به محل اخذ کد 
سهامداری مراجعه می کنند که کار اشتباهی است. کارگزاری که کد سهامداری 
را به ســهامدار متوفی داده است هیچ تاثیری در این فرایند ندارد. البته درحال 
حاضر دادخواست به صورت الکترونیک در دفتر خدمات قضائی الکترونیک ثبت 
می شــود و ورثه می توانند از این طریق درخواســت انحصار وراثت کنند. بعد از 
اینکه گواهی انحصار وراثت صادر شــد درصورتی که وراث باهم تفاهم داشــته 
باشند می توانند به شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار مراجعه کنند و 
در آنجا به نســبت سهم االرث از ســهام متوفی ارث می برند.این حقوقدان بازار 
سرمایه در ادامه با بیان اینکه برخی فکر می کنند سهام شخص متوفی حتما باید 
فروخته شــود، توضیح داد: درحالی که اینطور نیست. در شرکت سپرده گذاری 
امکان انتقال قهری )انتقال غیرارادی( وجود دارد. درواقع سهام شخصی که فوت 
شده است تفکیک می شود و تناسب به هرکدام از ورثه اگر کد سهامداری داشته 
باشند، منتقل می شود. درواقع سهام مال مشاء نیست و کامال قابل تفکیک است. 
در ایــن مرحله یک نفر از وراث هم می تواند به وکالت از بقیه وراث به شــرکت 
سپرده گذاری مراجعه کند.به گفته اسدی،  اگر وراث باهم اختالف داشته باشند 
دادخواســت انحصار وراثت را باید قبل از شــرکت سپرده گذاری به دادگاه ارائه 
دهند.وی در ادامه با بیان اینکه بعت از فرایند انحصار وراثت کد شخص متوفی 
از بین می رود، اظهار کرد: گاهی شــخصی که فوت می کند یوزرنیم و پســوورد 
خود را قبل فوت به یکی از وراث داده است. بعد از اینکه فرد فوت می کند برخی 
از اشــخاص برای اینکه درگیر  پروسه مذکور اقدام به فروش سهام فرد متوفی 
می کنند، زیرا به محض اینکه فرد فوت می کند کد بورسی ملغی نمی شود. باید 
سیستم انالین گواهی فوت به سیستم انالین سپرده گذاری مرکزی متصل شود 
که پس از فوت کد بورسی مسدود شود. اما درحال حاضر این امکان وجود ندارد. 

 ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده، هر چه زودتر
 راه اندازی شود

سخنگوی کمیســیون اصل ۹0 مجلس گفت:الزم است تا ارسال پیامک ثبت چک به 
گیرنده، هر چه زودتر راه اندازی شــود. با انجام این کار، برخی از مشکالتی که ممکن 
اســت در آینده به وجود بیاید برطرف خواهد شد.علی خضریان، سخنگوی کمیسیون 
اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش نسبت 
تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادله ای در چکهای جدید صیادی که به 3.5 درصد 
رسیده است، گفت: کاهش نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده به 3.5 
درصد نشان می دهد که اگر بانک مرکزی در اجرای سایر بخشهای قانون جدید چک با 
دقت و سرعت بیشتری عمل کند، مشکالت مردم به همین شدت کاهش خواهد یافت.

وی در مورد اهمیت مطلع کردن گیرندگان چک از ثبت چک هایشان در سامانه صیاد 
گفت: در حال حاضر الزم است تا ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده، هر چه زودتر راه 
اندازی شود. با انجام این کار، برخی از مشکالتی که ممکن است در آینده به وجود بیاید 
برطرف خواهد شد. با فراهم شدن ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده، مردم می توانند 
از صحت معامالت خود و ثبت چک ها در سامانه صیاد مطمئن شوند تا از انجام معامله 
با چک ضرر نکنند.سخنگوی کمیسیون اصل ۹0، در مورد اتصال خودپردازها به سامانه 
صیاد نیز بیان کرد: این اقدام برای صاحبان کســب و کار که در مناطق محروم فعالیت 
دارند می تواند گشایش ایجاد کند. وظیفه بانک مرکزی است که برای این دسته از افراد 
نیز راهکاری در نظر داشته باشد. امکان ثبت و تائید چک از طریق پیامک نیز می تواند 
در این جهت مفید باشــد.خضریان در مورد آموزش به کارکنان بانک و همراه ســازی 
کاربران چک اظهارداشــت: با توجه به لزوم ثبت و تائید اطالعات چک در سامانه صیاد 
بانک مرکزی، انتظار می رود تا بانک مرکزی در جهت آموزش به کارکنان شعب بانکی و 
کاربران دسته چکهای جدید، با جدیت بیشتری وارد عمل شود. در جلسات کمیسیون 
اصل ۹0 که از مسئولین بانک مرکزی نیز دعوت به حضور شد، به این مهم پرداخته شد 
و آنها نیز پذیرفتند تا با جدیت بیشــتری، آموزش به افراد را پیگیری کنند؛ اما تاکنون 
اقدام مؤثری صورت نگرفته و این موضوع قابل توجیه نیســت.وی، با اشــاره به فقدان 
وحدت رویه بین بانک ها در خدمت رسانی به مردم گفت: بانک مرکزی باید شعب بانکی 

را به خدمت رسانی تحت یک وحدت رویه مجاب کند.

مصوبات جدید شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف 
تسهیالت بانکی

 سقف وام ضروری قرض الحسنه 
۵۰میلیون تومان شد

شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیالت قرض الحسنه 
ضروری و عادی بانک ها و بانک های قرض الحسنه، تسهیالت 
قرض الحسنه اشتغال و نیز تسهیالت قرض الحسنه اعطائی 
بابت خرید انشــعابات و توســعه خانگی و کارگشایی امور 
کسب وکار خرد روستایی موافقت کرد.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار 
و ســیصد و هجدهمین جلســه شــورای پول و اعتبار که 
عصر امروز به ریاســت اکبــر کمیجانی، رئیــس کل بانک 
مرکزی و با حضور اعضای شــورا برگزار شد، افزایش سقف 
تسهیالت قرض الحسنه ضروری و عادی بانک ها و بانک های 
قرض الحسنه تا مبلغ پانصد )500( میلیون ریال و همچنین  
افزایش ســقف فردی تسهیالت قرض الحسنه اشتغال )اعم 
از مشاغل خانگی، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام)ره( 
و بهزیســتی، ایثارگــران و...( و ســقف فردی تســهیالت 
قرض الحسنه اعطائی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی 
و کارگشایی امور کسب وکار خرد روستایی تا مبلغ یک هزار 
)1.000( میلیون ریال مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

گفتنی است در این جلسه، شورای پول و اعتبار سقف فردی 
و مدت بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه مسکن محرومان 
شهری جهت مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشــور را نیز افزایش داد 
و برای شــهرهای کوچک کمتر از 200هزار نفر، هشتصد 
)۸00( میلیون ریال و برای  سایر شهرها یک هزار )1.000( 

میلیون ریال با بازپرداخت 10 سال تعیین کرد.
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گزیده خبر

دردسری بزرگ در کاخ سفید؛ 
بایدنسالخوردهبهخطپایانمیرسد؟

تهران- ایرنا- گاف های مداوم »جو بایدن« رئیس جمهوری ۷۸ ســاله آمریکا 
موجب افزایش نگرانی ها از توان ذهنی و جســمی او شده  است. در این میان، 
رقبای جمهوریخــواه از فرصت پیش آمده بهره می جوینــد تا این وضعیت را 
یــک چالش امنیتی و وضعیتی مخاطره آمیز برای منافع آمریکا جلوه دهند.از 
همان روزهای نخســت رقابت های انتخاباتی ۲۰۲۰ آمریکا، یکی از موضوعات 
بحث برانگیز، ســالخوردگی بایدن و احتمال ناتوانــی وی در اداره امور آمریکا 
و حتــی درگذشــت او در دوره زمامداری بود؛ موضوعی کــه در این روزها به 
دلیل گاف های مکرر و اشــتباهات فاحش بایدن بار دیگر بر سر زبان ها افتاده 
اســت.بایدن چند روز پیش در سخنرانی خود در کارولینای شمالی، گفت که 
کرونا تعداد بیشتری از آمریکایی ها را در مقایسه با قربانیان مجموع جنگ های 
آمریکا در قرن گذشته به کام مرگ کشانده و هنگام نام بردن از این جنگ ها، 
از جنگ خیالی آمریکا و ایران نام برد که هرگز وجود خارجی نداشــته است. 
رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص گفت »ما در ســال گذشته ۶۰۰ هزار 
نفر را در آمریکا از دســت دادیم، که بیش تر از همه جان هایی اســت که در 
جنــگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ ویتنام، عراق، ایران، در همه جا، 
افغانستان از دست رفت. در یک سال بیش از هر جنگ بزرگی در قرن بیستم 
و بیست و یکم ربانی دادیم.«اما اشتباهات لفظی بایدن به جنگ خیالی ایران و 
آمریکا محدود نماند و او در همان روز در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید 
هم حرکاتی غیرعادی را بروز داد و هنگام پاســخگویی به برخی از ســواالت 
خبرنگاران در خصوص الیحه اصالحات زیرســاختی، پاسخ های خود را زمزمه 
کرد.رییس جمهوری آمریکا پیشــتر هم در نشست خبری مشترک با نخست 
وزیــر ژاپن در اظهار نظری درباره برجام بــه جای عبارت »JCPOA« یا همان 
Joint Comprehensive Plan of Action )برنامــه جامع اقدام مشــترک(، عبارت 
»JOPCA« را به کار برده بود.بایدن خردادماه امسال در جریان نشست »گروه 
۷«، درحالی که در مورد کمک بشردوســتانه به کشورهای جنگ زده صحبت 
می کرد نام کشور سوریه را به اشتباه لیبی عنوان کرد؛ آن هم نه یک بار بلکه 
سه بار. پس از آن، مشــاوران رئیس جمهوری آمریکا اعالم کردند که منظور 
وی از لیبی، سوریه بوده است.او چندی پیش نام »محمد اشرف غنی« رییس 
جمهوری افغانســتان را به اشتباه »کیانی« خطاب کرد و گفت »ژنرال آستین 
اخیرا با رئیس جمهور کیانی )اشرف غنی( دیدار کرد و ما منتظر سخنان او در 
این باره هستیم.« به نظر می رسد بایدن رییس جمهوری افغانستان را با ژنرال 
بازنشسته »اشــفق پرویز کیانی« رییس سابق ستاد مشترک ارتش پاکستان 
اشتباه گرفته است که در زمان ریاست جمهوری اوباما یک شخصیت محوری 
در سیاست های مرتبط با افغانستان به شمار می رفت.همچنین بایدن با خطاب 
قــرار دادن »کاماال هریس« معاون خود با عنوان »خانم رییس جمهور« و نیز 
فراموش کردن اســامی برخی مقامات عالی رتبه تیم خود به مرکز حمالت و 
حتی تمسخر جمهوریخواهان تبدیل شده است.اولین نقد جدی و ابراز نگرانی 
شدید از وضعیت جسمی و روانی بایدن از سوی »رونی جکسون« پزشک سابق 
کاخ ســفید و نماینده کنونی حزب جمهوری خواه از ایالت تگزاس در مجلس 
نمایندگان مطرح شــد. وی در مصاحبه با »فاکس نیوز« رسانه حامی »دونالد 
ترامپ«، با زیر سوال بردن توانایی ذهنی بایدن به  دلیل اشتباهات مکرری که 
تاکنون داشته، گفت: این موضوع فقط در حال بدتر شدن است و حدس بزنید؛ 
چرا؟ ما هر روز در حال وقوع آن جلوی چشــمان خودمان هستیم.جکســون 
که در فاصله ســال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ )دوره اوباما و ترامپ( به عنوان پزشک 
اختصاصی رییس جمهوری آمریکا در کاخ ســفید حضور داشته، با اعالم اینکه 
شخصاً جو بایدن را معاینه نکرده است، اظهار کرد: »به عنوان یک شهروند این 
کشــور، من صحبت های جو بایدن را در جریــان رقابت های انتخاباتی دنبال 
کرده ام و نگرانم و بهتر است بگویم متقاعد شده ام که او ظرفیت ذهنی الزم و 
توانایی شناختی موردنیاز برای خدمت کردن در جایگاه فرمانده کل قوا و مقام 
اول کشور را ندارد.«این نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان، مشکل بایدن 
را خطری برای امنیت ملی آمریکا ارزیابی می کند. جکســون مهر ماه پارسال 
نیز اعالم کرده بود خطاهای مکرر جو بایدن در سخنرانی ها و اظهاراتش نشان 
می دهد که وی از ظرفیت ذهنی کافی برای تصدی ســمت ریاست جمهوری 
آمریکا برخوردار نیست.اینک جمهوریخواهان با مستنداتی که در اختیار دارند، 
در صدد به استعفا کشاندن بایدن بر پایه متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا برآمده 
اند؛ متممی که به رییس جمهوری اجازه می دهد درصورتی به دلیل ناتوانی و یا 
بیماری شــدید نتواند وظایف خود را انجام دهد، موقتا قدرت خود را به معاون 
رییس جمهوری واگذار کند.اینکه بایدن بتواند دست کم دوره چهارساله خود 
را بدون حاشیه طی کرده و طیف دموکرات را به دردسر نیاندازد به حرکات و 
ســخنرانی های آتی او بستگی دارد. بی تردید در صورت تداوم همین روند و 
افزایش گاف ها و خطاهای آشکار، او نه تنها از سوی حزب جمهوریخواه مورد 
حمله و تمسخر بیشتر قرار خواهد گرفت که صدای اعتراضات را در درون حزب 

متبوع خود بلند خواهد کرد.

نگرانیایرانازتداومدرگیریهابین
جمهوریآذربایجانوارمنستان

ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران از تداوم درگیری های 
مرزی بیــن نیروهای مرزی جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان ابراز نگرانی 
کرد.به گزارش گروه سیاســت خارجی خبرگزاری فارس، سعید خطیب زاده 
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز )پنجشنبه( با ابراز 
نگرانی از تداوم درگیری های مرزی بین نیروهای مرزی جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان، ضمن ابراز تاسف از کشته و زخمی شدن افرادی از دو کشور، بر 
خویشــتنداری طرفین و لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات مرزی دو 
کشور تاکید کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر لزوم عبور دو کشور 
از تنش ها و درگیری ها و ضرورت احترام همه طرف ها به مرزهای شــناخته 
شده بین المللی، بر ضرورت دستیابی هر چه سریع تر به صلح پایدار در منطقه 
قفقاز جنوبی تأکید و آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای هرگونه مساعدت به 

منظور برقراری صلح پایدار در منطقه اعالم کرد.

آنتونی بلینکن:
مذاکراتویندربارهبرجامنمیتواندبهطور

نامحدودادامهیابد!
وزیر خارجه آمریکا امروز در کویت در سخنانی که از آن به عنوان فرار رو به جلو 
یاد می شــود، ادعا کرد: مذاکرات وین درباره برجام نمی تواند به طور نامحدود 
ادامه یابد!به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، »آنتونی 
بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا امروز پنجشنبه در کویت در سخنانی اعالم 
کرد: در وین به صورت غیرمســتقیم با ایران مذاکره کردیم.وزیر امور خارجه 
آمریکا در این باره با طرح ادعایی عوام فریبانه مدعی شد: ما برای بازگشت به 
توافق هسته ای حسن نیت از خود نشان دادیم! تهران هنوز برای بازگشت به 

توافق هسته ای تصمیم مهمی اتخاذ نکرده است!

وال استریت ژورنال: 

آمریکا به دنبال وضع تحریم های جدید علیه ایران است
روزنامه »وال اســتریت ژورنال« روز پنجشنبه از تالش آمریکا 
برای اعمال تحریم هــای جدید علیه برنامه دفاعی ایران پرده 
برداشت.به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، 
مقام های آمریکایی اعالم کردنــد که آمریکا قصد دارد کارزار 
تحریم هایی علیه توان ایران در زمینه پهپادی و موشــک های 
هدایت شــونده به راه اندازد.به نوشــته این روزنامه، آمریکا در 
ســال های گذشته برنامه های موشــکی ایران را تحریم کرده 
اما به گفته مقام های امنیتی غربی، تحریم های جدید، شبکه 
های تدارکاتی ایران همچون تامین کنندگان بخش های مورد 
اســتفاده در ساخت پهپاد و موشک های  دقیِق هدایت شونده 
را هــدف قرار می دهد و می تواند به طور موثرتری آن فعالیت 
ها را مختل کند.آنطور که در روایت این نشریه آمریکایی آمده 
اســت، مقام های ارشد نظامی و دیپلماتیک آمریکا می گویند 
شاهد افزایش قابل توجه استفاده از موشک های هدایت شونده 
و پهپاد علیه نیروها و متحدان آمریکا هستند.یکی دیگر از مقام 
های آمریکایی مدعی است: پهپادهای ایران به تهدیدی فزاینده 
برای متحدان ما در منطقه تبدیل می شوند.وال استریت ژورنال 
ادعا کرده که نمایندگان ایران در سازمان ملل به درخواست این 
روزنامه برای توضیح درمورد این مساله پاسخی ندادند.بر اساس 
این گزارش، این کارزار برنامه ریزی شــده در حالی انجام می 
شــود که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد 
تحریم های نفتی را برای فشــار بر تهران به منظور نرم کردن 
موضعش در مذاکرات هسته ای افزایش دهد. با این حال، مقام 
های یاد شده گفتند که تمهیدات مربوط به پهپادها و موشک 

ها بخش مجزایی از سیاســت واشــنگتن در قبال ایران است.
موسسه بین المللی مطالعات راهبردی واشنگتن پیشتر در سال 
جاری در ارزیابی توان موشکی و پهپادی ایران گزارش داد که 

ایران یک پایگاه تولید داخلی برای هواپیماهای بدون سرنشین 
خود در صورت مواجهه با کارزار تحریم های آمریکا مهیا کرده 
است. این اندیشکده تاکید کرد که سیستم های فرعی و اجزای 

پهپادها به ویژه موتــور و ریزالکترونیک ها همچنان از طریق 
کانال های غیرقانونی وارد می شود.این کانال ها و شرکت های 
فعال در این زمینه ممکن است هدف تحریم های آمریکا قرار 
گیرند، اقدامی که به گفته تحلیل گران می تواند به اندازه تحریم 
های تســلیحاتی بین المللی که سال گذشته موعد آن به سر 
آمد، فلج کننده باشــد.»رابرت سزولدا« استادیار متخصص در 
مسائل ایران در دانشگاه لودز لهستان مدعی شد: این تحریم ها، 
زنجیره تامین دفاعی ایران به ویژه واردات از کشــورهایی چون 
روسیه و چین را مختل می کند.وال استریت ژورنال در گزارش 
خود افزود: به گفته مقام های یاد شــده، با اســتفاده از تهدید 
و اجبــار مالی، آمریکا یک راه جایگزین دیپلماتیک برای انجام 
حمالت نظامی به کارخانه های موشکی و پهپادی به دست می 
آورد، زیرا دولت بایدن درصدد خودداری از رویارویی با ایران و 
نایبانش در یمن، سوریه و عراق است.آمریکا در اردیبهشت سال 
۱۳۹۷ بــا خروج یکجانبه از توافق هســته ای، تحریم ها علیه 
ایران را بار دیگر اعمال کرد. این اقدام آمریکا در دوره ریاســت 
جمهوری »دونالد ترامپ« مورد انتقاد بســیاری از کشــورها و 
حتــی دموکرات ها در آمریکا قــرار گرفت.با وجود وعده »جو 
بایدن« رئیس جمهوری آمریکا برای بازگشــت این کشــور به 
برجام، اما هنوز این وعده عملیاتی نشده است.ایران بارها اعالم 
کــرده که در صورتی که آمریکا به عنوان ناقض اولیه برجام، به 
تعهدات خود بازگردد، حاضر است اقدامات جبرانی خود پس از 
خــروج آمریکا از برجام را، کنار بگذارد و به تعهدات مندرج در 

این توافق بازگردد.

 تحوالت اخیر سیاســی تونس باعث شــده است 
که این کشــور بار دیگر به میدان جدید رقابت و 
اختالف بین ترکیه و قطر از یک سو و عربستان و 
امارات از ســوی دیگر با بن مایه های ایدئولوژیک 
تبدیل شــود.به گزارش ایرنا، در پی اعتراض های 
یکشنبه گذشــته تونس، »قیس سعید« رییس 
جمهوری این کشــور در نشســتی اضطراری با 
فرماندهان نظامــی و امنیتی تصمیم به برکناری 
»هشام المشیشی« نخســت وزیر و تصدی اداره 
قوه مجریه، تعلیق اختیارات پارلمان و لغو مصونیت 
اعضــای آن گرفت و از تالش بــرای بازگرداندن 
آرامش به تونس با کمک نخست وزیر جدید خبر 
داد.تعلیق هشام المشیشــی نخست وزیر تونس 
در واکنــش به تظاهــرات در اعتراض به وضعیت 
همه گیــری »ویروس کرونا« صورت گرفت.قیس 
ســعید در یک سخنرانی تلویزیونی از تالش برای 
بازگردانــدن آرامش به تونس با کمک نخســت 
وزیــر جدید خبر داد و ابراز عقیــده کرد که این 
تصمیم ها را برای بازگردانــدن آرامش اجتماعی 
به تونس و نجات کشــور اتخاذ کرده است.رئیس 
جمهور تونس همچنین هشدار داد که با استفاده 
از ارتش با خشــونت ها مقابله خواهد کرد و گفت 
که به هر کســی که به فکر کاربرد اســلحه است 
و هر کسی که شــلیک کند، هشدار می دهم که 
نیروهای مســلح در پاسخ، شلیک خواهند کرد.از 
صبح روز یکشــنبه همه راه ها و معابر منتهی به 
خیابان های اصلی پایتخت تونس مسدود و شمار 
زیادی از نیروهــای امنیتی در خیابان های اصلی 
پایتخت مستقر شــده اند.رئیس جمهوری تونس 
همچنین با صــدور حکمی به مدت یک ماه منع 
رفت و آمد شبانه اعمال کرده است .بر اساس این 
دستور از ســاعت ۲۱ تا ۶ صبح به مدت یک ماه 
در تونس منع رفت و آمــد برقرار خواهد بود.وی 
همچنین هرگونه تجمع بیش از سه نفر در معابر 
عمومــی و میدان ها را ممنوع کرده است.هشــام 
المشیشــی نخســت وزیر تونس که روز یکشنبه 
توســط  رئیس جمهوری با کمــک ارتش برکنار 
شــد، در نخستین اظهار نظر گفت که وی قدرت 
را بــه فردی که رییس جمهوری مأمور تشــکیل 
کابینه کند، واگذار خواهد کرد.به دنبال اســتقرار 
ارتش در پایتخت تونس، نیروهای ارتش این کشور 
مانع از ورود »راشــد الغنوشی« رییس پارلمان و 
رهبــر جنبش النهضه به پارلمان شــدند. رئیس 
پارلمان تعلیق شــده تونس از مردم خواســت به 
خیابان ها بیایند تا امور را به دست گیرند.»جنبش 
النهضه« تونس نیز از رئیس جمهوری این کشور 
خواســت تا از تصمیمات فوق العــاده اخیر خود 
مبنی بر تعلیق پارلمــان و رفع مصونیت اعضای 
آن و برکناری دولت، صرف نظر کند.این جنبش 
روز سه شــنبه بعد از نشستی اضطراری در دفتر 
اجرایی خود در بیانیه ای اعالم کرد: جنبش النهضه 
این اقدامات فوق العادهِ اعالم شدهِ »قیس سعید« 
رئیس جمهوری را غیر قانونی و بیانگر کودتا علیه 
قانون اساسی و نهادهای کشــور بویژه در ارتباط 
با تعلیق فعالیت نمایندگی و انحصار همه قدرت 
بــدون هرگونه نظارت قانونی می داند و خواهان از 
ســرگیری کار مجلس نمایندگان ملت )پارلمان( 
است.جنبش النهضه از نیروهای سیاسی و مدنی 
تونس خواست تا »رایزنی ها درباره تحوالت اخیر 
را به منظور پاسداری از دستاوردهای دمکراتیک 
و بازگشت در ســریعترین زمان ممکن به فرایند 
قانونی و روند عادی و قانونی نهادهای کشــوری 
افزایش دهند«.این جنبش همچنین درباره »خطر 
سخنان خشــونت آمیز، اتهام زنی و حذف و کنار 
زدن ســاختار اجتماعی ملی تونس و مشکالت و 

مصیبت های ناشــی از آن که این کشور بی نیاز از 
آن است،« هشــدار داد.جنبش النهضه همچنین 
افزود که اعتراض های اخیر کشور و مشروع بودن 
خواسته های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کنار 
خطر بزرگ همه گیری »ویروس کرونا« در کشور 
را درک می کند و این وضعیت باعث می شــود که 
مسائل یاد شده اولویت مطلق کشور باشند و نیاز به 
مدیریت یک گفت وگوی ملی و ترسیم گزینه های 
دسته جمعی و گروهی احساس می شود که بتواند 
کشور را از همه بحران هایش خارج کند.الغنوشی 
رئیس پارلمان تونس نیز اظهار داشت: تصمیمات 
قیس سعید رئیس جمهوری در خدمت دمکراسی 
و کثرت گرایی حزبی نیست و نشان دهنده تمایل 
زیاد برای کنترل موسسات و نهادهای دولتی است.

وی افزود: در دفتر جنبش النهضه جلسه ای برگزار 
شــد و تصمیم گرفتیم، انقالب )کودتا( را محکوم 
کنیم و ســعید قیس رئیس جمهــوری را به لغو 
ایــن تصمیمات دعــوت کردیم.تحوالت تونس و 
تصمیمات قیس سعید و واکنش جنبش النهضه 
به آن با واکنش هــای متفاوت بین المللی روبرو 
شد.»فرحان حق« سخنگوی دبیرکل سازمان ملل 
متحد دوشنبه شــب در واکنش به تحوالت اخیر 
تونس گفت: اختالفات باید از راه گفت وگو حل و 
فصل شود.فرحان حق همچنین گفت که سازمان 
هــای بین المللی از همــه طرف ها در تونس می 
خواهند که خویشتنداری کنند و از هرگونه اقدام 
به خشــونت خودداری کرده و اطمینان دهند که 
شرایط تونس به صورت آرام باقی بماند.سخنگوی 
دبیرکل سازمان ملل متحد البته از هرگونه اظهار 
نظری دربــاره این که این اقــدام در تونس یک 
کودتاست یا خیر، خودداری کرد.مقامات آمریکایی 
نیز با ابراز نگرانی درباره تحوالت تونس اعالم کردند 
که آمریکا خواستار آرامش و حمایت از تالش های 
تونس برای حرکت به ســمت جلو براساس اصول 
دموکراتیک اســت.»جن ساکی« سخنگوی کاخ 
سفید به خبرنگاران گفت: درباره تحوالت در تونس 
نگران هستیم؛ در حالیکه مقامات تونس در تالش 
برای ثبات بخشیدن به اقتصاد و مقابله با افزایش 
شیوع کووید ۱۹ و بهبود سطح زندگی برای همه 
هســتند.وی با بیان اینکه واشنگتن از طریق کاخ 
ســفید و وزارت خارجه در تماس با سران تونس 
است، گفت که خواستار آرامش و حمایت از تالش 
های تونس برای حرکت به ســمت جلو بر اساس 
اصول دموکراتیک هستیم.»ند پرایس« سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد که واشنگتن تحوالت تونس 
را بــه  دقت زیر نظر دارد.وی گفت: ما با مقام های 
دولت تونس در تماس هستیم و تاکید کردیم که 
راهکارهای مشــکالت اقتصادی و سیاسی تونس 
باید بر اســاس اصول قانون اساسی، دموکراسی، 
حقوق بشر و آزادی باشد.سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا تصریح کرد که از همه طرف های تونســی 
می خواهیم از اقداماتی که به گفتگوی دموکراتیک 
آسیب زده یا منجر به خشــونت می شود، دوری 
کنند.وی بــا ابراز نگرانــی از گزارش هــا درباره 
بسته شدن دفاتر رســانه ای،آزادی بیان و حقوق 
شهروندان اظهار داشت: تونس نباید دستاوردهای 
ببرد.»آنتونــی  ازبیــن  را  خــود  دموکراتیــک 
بلینکن« وزیر خارجه آمریکا نیز روز دوشــنبه با  
رئیس جمهور تونس گفتگوی تلفنی داشت.وزارت 

خارجه آمریکا با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد که 
بلینکن در ایــن تماس تلفنی از رئیس جمهوری 
تونس خواست به اصول دموکراسی و حقوق بشر 
که پایه های دولت تونس هســتند، پایبند باشد.

وی از رئیس جمهوری تونس خواســت باب گفت 
وگو با تمام بازیگران سیاســی و مردم این کشور 
را بــاز بگذارد و آمریکا بــه زیر نظر گرفتن اوضاع 
تونس ادامه می دهد.ریاســت جمهوری تونس نیز 
در بیانیــه ای درباره گفت وگوی تلفنی بلینکن و 
قیس ســعید اعالم کرد که رئیس جمهور تونس 
بر احترام به قانــون و حقوق و آزادیها تاکید کرد 
و گفت که اقداماتش را در چارچوب اجرای فصل 
۸۰ قانون اساسی برای حمایت از نهادهای قانونی 
و حفاظت از کشور و برقراری صلح اجتماعی گرفته 
است.درحالی که برخی کشورها موضع بی طرفانه 
ای در قبال تحوالت تونس گرفتند، برخی دیگر از 
تصمیمات رئیس جمهور حمایت کرده و برخی نیز 
از آن به شدت انتقاد و آن را محکوم کردند.اما در 
این میان، مواضع قطر و ترکیه از یک سو و مواضع 
عربستان و امارات و نوع انعکاس تحوالت تونس در 
رســانه های این کشورها و نگاه آنها به تصمیمات 
رئیس جمهور تونس با توجه به رقابت و اختالفات 
پیشــین ایدئولوژیک این دو اردوگاه در ارتباط با 
فعالیت گروه اخوان المسلمین از اهمیت بیشتری 
برخوردار شــده است.شــاید بهار عربی را بتوان 
سرآغاز جدی رقابت ها و اختالفات دو اردوگاه قطر 
و ترکیه از یک ســو با امارات و عربستان از سوی 
دیگر در قبال قدرت گیری جریان های اسالمگرا 
در منطقه دانســت.درحالی که قطــر و ترکیه از 
گروه اسالمگرای اخوان المسلمین در کشورهای 
بهار عربی حمایت کردند، امارات و عربســتان در 
سایه اختالف های ایدئولوژیک به مخالفت با این 
گروه و قدرت گرفتن اسالمگرایان در این کشورها 
پرداختند.امارات و عربســتان که خود را در خطر 
ســرایت بهار عربی می دیدند، تا آخرین لحظات 
تالش کردند که از حکومت های مســتقر در این 
کشورها حمایت کنند و در تالش برای مهار انقالب 
های عربی و یا منحرف کردن آنها برآیند.در همین 
پیوند بود که عربستان در سایه بهار عربی در تونس 
همه تالش خود را برای ادامه بقای »زین العابدین 
بن علی« رئیس جمهور این کشــور کرد اما موج 
گســترده اعتراضات در نهایت باعث برکناری او و 
فرارش به عربستان شد.بهار عربی و تغییر ساختار 
سیاسی تونس باعث قدرت گیری گسترده جریان 
اســالمگرا در تونس و حضور سیاسی آن شد که 
جنبش النهضه نماد آن به شمار می رود.هرچند 
جنبــش النهضه در بیانیه تاســیس خود ارتباط 
یا عدم ارتباط خود با گروه اخوان المســلمین را 
تایید یا رد نکرده اســت، اما راشد الغنوشی رئیس 
و بنیانگذار جنبش النهضه عضو دفتر جهانی ارشاد 
گروه اخوان المسلمین است و برخی این جنبش 
را به منزله گروه اخوان المســلمین در تونس به 
شــمار می آورند. جنبش النهضه و الغنوشــی در 
سال ۲۰۱۳ میالدی برکنار کردن »محمد مرسی« 
رئیس جمهور مصر از گروه اخوان المسلمین را به 
شــدت محکوم کرده و این امر را به منزله کودتا 

دانسته بودند.
الغنوشی در ۲۸ اکتبر سال ۲۰۱۵ میالدی توصیف 
گروه اخوان المســلمین به تروریسم را رد کرده و 
به شــبکه الجزیره گفته بود کــه اگر »عبدالفتاح 

السیســی« رئیس جمهور مصر که از او به عنوان 
فرمانده کودتا در این کشور یاد کرد، به تونس سفر 

کند، از او استقبال نخواهد کرد.
»محســن الســودانی« نماینده جنبش النهضه 
و »جالل الورغــی« از رهبران ایــن جنبش نیز 
در ۲۶ مــاه مه ســال ۲۰۱۶ میالدی تاکید کرده 
بودند که جنبش النهضــه به ارتباط خود با گروه 
اخوان المســلمین افتخار می کند و روابط فکری 
و فرهنگی بــا این گروه دارد.مخالفــت امارات و 
عربستان با قدرت گیری اسالم سیاسی در منطقه 
از جمله در کشورهای شاهد بهار عربی در مقابل 
حمایت قطر و ترکیه از جریان های اســالمگرا در 
این کشــورها باعث رقابت و اختالف آنها در طول 
ســالهای اخیر شــده اســت و امروز نیز در سایه 
تحوالت تونس این رقابت و اختالف بار دیگر خود 
را نشان داده است.جنبش النهضه تونس هم اکنون 
اکثریت پارلمان را در اختیار دارد و نخســت وزیر 
برکنار شــده نیز جزء این جنبش است و اکنون 
تصمیمات اخیر قیس سعید باعث موضعگیری دو 
اردوگاه یاد شده درقبال تحوالت تونس شده است.

در همین راستا، تعلیق پارلمان و برکناری نخست 
وزیر تونس از سوی رئیس جمهوری این کشور با 
واکنش گسترده آنکارا مواجه شده است و مقامات 
ترکیه این اقدامات را نقض قانون اساسی و کودتا 
خوانــده اند.»مصطفی شــنتوپ« رئیس پارلمان 
ترکیــه در یک پیام توئیتری، تعلیــق پارلمان و 
برکناری نخســت وزیر تونس توسط قیس سعید 
رئیس جمهور این کشور را »نقض قانون اساسی و 
کودتا« خواند.وی آنچه در تونس رخ داد را نگران 
کننده خواند و گفت تصمیماتی که مانع فعالیت 
پارلمان و نمایندگان منتخب می شــوند، خالف 
قانون اساسی بوده و کودتا است و کودتای نظامی 
- بوروکراتیک در هر جایی که باشــد غیرمشروع 
اســت.وزارت امور خارجه ترکیه هم اعالم کرد که 
از تعلیق فعالیت پارلمان تونس که جایگاه تجلی 
اراده مردم این کشــور است عمیقا نگران هستیم.

دستگاه دیپلماسی ترکیه تصریح کرد: امیدواریم 
که مشروعیت دموکراتیک در تونس در چارچوب 
مفاد قانون اساســی در اســرع وقت احیا شــود.

همچنین »ابراهیم کالین« ســخنگوی ریاســت 
جمهوری ترکیه در حســاب توئیتر خود نوشت: 
روند دموکراتیک در تونس به حالت تعلیق درآمده 
اســت، ما اقداماتی که فاقد مشروعیت و حمایت 
عمومی هستند را محکوم می کنیم.وی تاکید کرد: 
تعلیق روند دموکراتیک و نادیده گرفتن اراده مردم 
در کشــور دوســت و برادر تونس غیرقابل قبول 
اســت. ما اقداماتی که فاقد مشروعیت و حمایت 
عمومی هســتند را محکــوم می کنیم. معتقدیم 
تونس بر مشــکالت پیــش آمده فائــق خواهد 
آمد و دموکراســی در این کشــور قوی تر خواهد 
شد.»نعمان کورتولموش« معاون حزب عدالت و 
توسعه ترکیه دیگر شخصیت سیاسی ترکیه بود که 
در خصوص تحوالت تونس اظهار داشت: ترکیه به 
شدت مخالف کودتا است، ما معتقدیم کودتا اقدام 
ارتجاعی است که موجب پس رفت و عقب ماندگی 
کشورها می شود.وی افزود: کودتا در تونس به مردم 
تونس آسیب خواهد رساند. ترکیه شدیدا با کودتا 
و اقدامات غیر دموکراتیک مخالف است.اما شاید 
گفته های »یاسین اقطای« مشاور رئیس جمهور 
ترکیه از صراحت بیشتری برخوردار بود . او به طور 
مســتقیم برای اولین بار برخی قدرتهای عربی و 
غربی را متهم کرد که در تالش »برای توطئه علیه 

اراده مردم تونس و حمایت از کودتا« هستند.
وی در توییت خود نوشــت: آنچه در تونس اتفاق 
می افتد، تالش برای ریشــه کن کــردن تجربه 

دموکراتیک نوپا اســت. قدرتهای شــرور عربی و 
غربی علیه اراده مــردم تونس توطئه می کنند و 
متاســفانه در نهاد قدرت کســانی را یافته اند که 
در این راه به آنها کمک کنند.اقطای افزود: بسیار 
طبیعی اســت که برخی از رژیم های بدنام عرب 
از این کودتاها حمایت و پشــتیبانی کنند و برای 
کسانی که آنها را انجام دادند، دست بزنند زیرا آنها 
رژیم های استبدادی و دیکتاتوری هستند که در 
سراسر جهان رسوا شــده اند و خنجری مسموم 
در پشت مردم منطقه هستند.هرچند دولت قطر 
تالش کرد تا موضعی بی طرفانه در قبال تحوالت 
تونس اتخاذ کند اما اتحادیه علمای مســلمان که 
مقر اصلی آن در شــهر دوحه قرار دارد، در بیانیه 
ای اقدامات رئیس جمهور تونس را »کودتا« خواند.

وزارت خارجه قطر در بیانیه خود گفت که تحوالت 
بحران سیاســی تونس را دنبال می کند و از همه 
طرف های ذیربط در بحران می خواهد که منفعت 
ملت تونس را مقدم شمرده و درایت پیشه کرده و 
از تنش زایی پرهیز کنند.این وزارتخانه همچنین 
ابراز امیدواری کرد که این طرف های تونســی در 
مسیر گفت وگو برای گذر از بحران و تحکیم پایه 
های نهادگرایی و حکومت قانون حرکت کنند.اما 
اتحادیه علمای مســلمان نزدیک به گروه اخوان 
المسلمین تصمیمات قیس سعید را » کودتا علیه 
اراده تونســی ها و نهادهای منتخب« خواند.این 
اتحادیه که ریاست قبلی آن را »یوسف القرضاوی« 
و ریاســت کنونی آن را »احمد الریسنی« برعهده 
دارد، اعالم کرد: اتخاذ اقدامات یکجانبه، خطرناک 

و از نظر شرعی جایز نیست.
امــا اردوگاه مقابل، درحالی که امــارات تاکنون 
از موضعگیری رســمی در قبــال تحوالت تونس 
خودداری و سکوت پیشــه کرده و عربستان نیز 
موضعگیری رسمی کلی اتخاذ کرده است، رسانه 
های حکومتی این دو کشور از تصمیم قیس سعید 
رئیس جمهور تونس در تعلیق کار پارلمان و برکنار 
کردن دولت این کشــور به شدت ابراز خرسندی 
کرده اند.»فیصل بن فرحان« وزیر خارجه سعودی 
در تماس تلفنی با همتای تونســی خود گفت که 
»ریاض بــر امنیت و ثبات و شــکوفایی تونس و 
حمایت از همه مــوارد برای تحقق این امر تاکید 
می کند«.اما در مقابل این موضعگیری رســمی، 
»سطام بن خالد آل سعود« از شاهزادگان سعودی 
به جنبش النهضه تونس به شــدت حمله کرد و 
گفت که مســئوالن این جنبش »همه چیز را از 
دست دادند زیرا آنها اصال اصولی ندارند و احترام 
مــردم را از دســت دادند و از دین خود دســت 
کشیدند و در سیاست چیزی بدست نیاورند و در 
طمع حکومت –حتی به زیان دین یا مردم- همه 
چیز را از دســت دادند«.وی در ادامه حمله خود 
به جنبش النهضــه در توییتی، این جنبش را به 
زعم خود »حیله گر » خواند و نوشــت: »آنها در 
همــه پرونده ها شکســت خوردند و قطب بندی 
شدید داخلی ایجاد کردند و آماده آتش زدن کشور 
برای منافع خود هستند«.همزمان راشد الغنوشی 
رئیس جنبش النهضه نیز رسانه های امارات را به 
دست داشتن در آنچه که در کشورش رخ می دهد، 
متهم کرد.الغنوشی همچنین رسانه های امارات را 
به ضدیت با جنبش النهضه متهم کرد و گفت: این 
رسانه ها در پس پرده سوق دادن شرایط به سمت 
کودتا در تونس و حمله به مقرهای جنبش النهضه 
هســتند.همزمان رســانه های اماراتی و سعودی 
خوشــحالی و خرسندی خود را از اقدامات رئیس 
جمهوری تونس پنهان نکردند و تعلیق پارلمان را 
به معنای »پایان حکومت اخوان المســلمین« در 

این کشور دانستند.

تونس میدان جدید رقابت ترکیه و قطر 
با عربستان و امارات



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

شنبه 9 مرداد 1400  20 ذی الحجه 1442  31 جوالی 2021

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4690 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

کره یکی از مواد غذایی پرطرفدار در وعده صبحانه است. همچنین 
بسیاری از مردم دوســت دارند از کره برای سرخ کردن و طعم دار 
کردن مواد غذایی دیگر مانند گوشت استفاده کنند. گرچه کره دارای 
خواص بی شــماری است، اما مصرف آن می تواند برای بدن عوارض 
جانبی به همراه داشــته باشد. کره دارای سطح باالیی از چربی های 
اشباع شده است و زیاده روی در مصرف کره در بلند مدت می تواند 
باعث ایســت قلبی شــود. کره به دلیل دارا بودن چربی های اشباع 
شــده، می تواند سطح کلســترول بد را در بدن افزایش داده و خطر 
ابتال به سرطان را تشدید کند. تحقیقات نشان داده است زیاده روی 
در مصرف کره و فرآورده های چرب می تواند باعث بروز زخم در زبان 

شود. گرچه زیاده روی در مصرف کره برای سالمتی مضر است.

آلوئه ورا دارای خواص ضد التهابی و ضد میکروبی اســت که پوست 
سر را تمیز نگه می دارد. داشتن پوست سر سالم برای حفظ سالمت 
مو ضروری است. آلوئه ورا می تواند فولیکول های مو را تقویت کرده، 
از شکستگی و تراکم مو های شما را بهبود بخشد. دانه شنبلیله حاوی 
آنتی اکسیدان هایی است که با رادیکال های آزاد بدن مقابله می کنند. 
رادیکال های آزاد می توانند فولیکول های مو شما را تضعیف کرده به 
ریزش و شکستگی مو منجر می شوند. گفته می شود که آب پیاز در 
بهبود بافت مو موثر اســت. ماساژ پوست سر نه تنها آرامش بخش 
بوده، بلکه می تواند در تقویت فولیکول های مو نیز موثر باشد. ماساژ 
پوست سر شما به طور منظم جریان خون را در فولیکول ها افزایش 

می دهد و باعث رشد مو می شود. 

گوشت مرغ حاوی مواد مغذی زیادی برای بدن است. باوجود فواید 
فراوان مرغ، مشخص شده است که قسمت هایی از مرغ می تواند برای 
سالمتی خطرناک باشــد و مصرف آن توصیه نمی شود. سر مرغ به 
خصوص اگر زیاد مصرف شود، خطر سالمتی زیادی دارد؛ به گونه ای 
که باعث بروز بیماری در مغز و غدد لنفاوی می شوند، زیرا کسانی که 
مرغ پرورش می دهند برخی از مواد ضد باکتری را اسپری می کنند 
و در نتیجه این مواد شــیمیایی روی سر مرغ ها جمع شده و هنگام 
خوردن به ما منتقل می شوند. به جز باکتری هایی که در پوست مرغ 
جمع می شوند، چربی زیادی را در خود ذخیره می کند و در نتیجه 
منجر به افزایش وزن و افزایش ســطح کلسترول در خون می شود، 

بنابراین بهتر است آن را خارج کرده و نخورید. 

عوارض مصرف کره؛ از تشدید 
خطر ابتال به سرطان تا زخم زبان 

 افزایش تراکم مو با چند 
روش خانگی

قسمت هایی از مرغ که هرگز 
نباید خورده شوند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تنها تاالب البرز در مرز خشک شدن

احتمال جایگزینی شورلت کامارو با یک سدان پرفورمنس
میدانیم که آیندهٔ شورلت کامارو نامعلوم است زیرا قباًل گفته شده که پروژهٔ توسعهٔ نسل هفتم این ماسل کار افسانه ای لغو شده است. 
حال اما گزارشی احتمال جایگزینی کامارو با یک سدان پرفورمنس الکتریکی را مطرح کرده است. به گفتهٔ این گزارش که توسط اتو نیوز 
منتشر شده، نسل کنونی کامارو در سال ۲۰۲۴ از خط تولید کنار می رود و جای خود را به یک سدان پرفورمنس تمام الکتریکی خواهد 
داد. البته زمان خاتمهٔ تولید نسل ششم کامارو هنوز هم به طور دقیق مشخص نیست زیرا برخی گزارش ها به افزایش عمر این نسل تا 
سال ۲۰۲۶ اشاره کرده اند. بااین حال، اگر نسل جدیدی برای کامارو در کار باشد، به احتمال زیاد با ماسل کار کنونی بسیار متفاوت خواهد 
بود. این گزارش همچنین به جایگزینی محصوالت دیگر جنرال موتورز با نمونه های الکتریکی هم اشاره کرده که مهم ترین آن ها کادیالک 
اُپتیک، لیریک و ســیمبولیک هستند که پس از ســال ۲۰۲5 به ترتیب جایگزین مدل های XT5 ،XT۴ و XT۶ می شوند. این گزارش 
از خاتمهٔ تولید شورلت اسپارک، ترکس، مالیبو و بیوک انکور بدون وجود جانشین مشخصی هم خبر داده است. همهٔ این تغییرات در 
راستای دورهٔ گذار جنرال موتورز به سمت الکتریکی سازی انجام خواهند گرفت. این شرکت تا سال ۲۰۲5 حدود ۳5 میلیارد دالر بودجه 

برای ساخت خودروهای الکتریکی و خودران جدید صرف خواهد کرد.

افسوس مدال المپیک برای شمشیربازی ایران
تیم ملی شمشیربازی سابر ایران موفق به شکست تیم ایتالیا نشد و از صعود به نیمه نهایی بازی های المپیک بازماند. تیم ملی 
شمشــیربازی سابر ایران رقابت خود را در بخش تیمی بازی های المپیک آغاز کرد و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف تیم 
ایتالیا رفت. تیم سابر ایران که رقابت حساس و سرنوشت سازی داشت، با نتیجه ۴5 بر  ۴۴ مقابل تیم مطرح ایتالیا شکست خورد 
و از صعود به نیمه نهایی بازماند تا افسوس مدال المپیک برای شمشیربازی ایران باقی بماند. برای تیم ایران مجتبی عابدینی، علی 
پاکدامن، محمد رهبری به رقابت پرداختند. علی پاکدامن ستاره این تیم بود اما نتوانست امتیازات زیادی که دو شمشیرباز دیگر 
از دســت دادند را جبران کند. در این مســابقه علی پاکدامن ۲۲ امتیاز گرفت و ۱۴ امتیاز از دست داد تا ستاره تیم ایران باشد، 
مجتبی عابدینی ۱۲ امتیاز گرفت و ۱۶ امتیاز از دست داد و محمد رهبری ۱۰ امتیاز گرفت و ۱5 امتیاز از دست داد. البته در این 

مسابقه روی سه امتیاز به نظر می رسید که داوران به سود ایتالیایی ها عمل کردند و این اتفاق حتی یکبار هم برای ایران نیفتاد.

شتآنکس هک بود کام طلب، کام دل نیافت کس رد جهان مقیم هب جز یک نفس نبودوانکس هک کام یافت، دل کامران ندا
شت کس بهره از زماهن هب جز یک زمان ندا

گاه، دولت جاوید ره هک خواست شتزین کوچ الحق خبر ز زندگی جاودان ندا شتدام فریب و کید ردین دشت گر نبود ناین قصر کهنه، سقف جواره نشان ندا شتصاحب نظر کسیکه ردین پست خاکدا صیدی کزین شکسته قفس رخت ربنبستدست از سر نیاز، سوی این و آن ندا
شت یا بود بال بسته و یا آشیان ندا

پیشنهاد

چهره روز

تفکر در دوره باستان
جلد نخســت مجموعــه تاریخ فلســفه غرب با 
عنوان »تفکر در دوره باســتان« نوشــته ترنس 
اروین با ترجمه حســن فتحی منتشر شد. این 
کتاب در ۳۰۹ صفحه، با شمارگان 5۰۰ نسخه 
و قیمت ۳۶ هزار تومان توسط انتشارات سمت 
منتشر شده اســت. بر اســاس معرفی ناشر از 
کتاب »تفکر در دوره باســتان«، نویســنده سه 
چهره شــاخص فلسفه یونان، سقراط و افالطون 
و ارســطو را )در فصل های 5، ۶ و ۷( در حجم 
معقــول و با جامعیت معقول، به گونه ای معرفی 
می کنــد که هم بتــوان دید که آن هــا چگونه 
آموزه های متنوع پیش از خودشــان را در نظام 
خویش با روح واحدی با یکدیگر ســازگار می کنند و هم بتوان تفسیرها و بدفهمی های 
مرتبــط با آموزه های آن هــا را درک و ارزیابی کرد. مولف کتــاب فاصله طوالنی میان 
ارســطو و افلوطین را فقط بــا معرفی دو مکتب اپیکــوری و رواقی )فصل های ۸ و ۹( 
پر می کند. این دو مکتب صبغه تســلی بخش و حیات محوری آموزه های فلســفی دوره 
یونانی مآبی را به روشــنی نشــان می دهند. افلوطین، به عنوان چهره شاخص فلسفه در 
دوره امپراتوری روم، مخصوصا به ســبب پیوند نزدیک پیروانش با آبای مسیحیت، عمال 
به عنوان مهم ترین حلقه اتصال فلســفه یونانی با فلســفه و الهیات مسیحی ایفای نقش 
می کند. اروین با گــزارش آموزه های نوافالطونِی افلوطین )در فصل ۱۰( و با اختصاص 
فصــل آخر کتابش به معرفی اجمالی مســیح و آموزه هایــش و به گزارش آرای قدیس 

آوگوستین، این پیوند را بر خواننده روشن می سازد.

آلدوس هاکسلی
آلدوس لئونارد هاکســلی نویســنده و فیلســوف 
بریتانیایــی و یکــی از اعضــای برجســته خانواده 
هاکسلی بود. بیشتر شــهرت او به خاطر رمانهایش 
همچــون دنیای قشــنگ نــو که در یــک زمینه 
پادآرمانشــهری از لندن تصویر شده اســت، یا برای 
کتاب هــای غیر داســتانی اش مانند درهای ادراک 
که بــه بیان تجربه هــای نویســنده از مصرف یک 
داروی روان گردان اختصــاص دارد، یا برای طیف 
گســترده ای از مقاالت اســت. او در ابتدای دوران 
فعالیت اش، ویرایشگر مجله آکسفورد پوئتری بود و 
تعدادی داستان کوتاه و شعر نیز منتشر کرد. بعدتر، 
ســفرنامه، فیلم نامه و نمایش نامه نیز نوشت. وی 
دهه هــای پایانی زندگی اش را در آمریکا گذرانــد و از ۱۹۳۷ تا زمان مرگش در لس آنجلس 
زندگی کرد. در سال ۱۹۶۲ یک سال قبل از مرگ اش، عنوان مصاحب ادبیات از طرف انجمن 
پادشــاهی ادبیات انگلستان به او اعطا شــد. هاکسلی یک انسان گرا، صلح جو و هجونویس بود. 
بعدها، موضوع های روحانی همچون فراروان شناسی، عرفان فلسفی به طور مشخص، و عام گرایی 
نیــز در شــمار عالیق او قرار گرفتند. در ســال های پایانی زندگــی اش او را به عنوان یکی از 
اندیش مندان برجسته زمانه خودش پذیرفته بودند. او هفت بار برای دریافت جایزه نوبل ادبیات 
نامزد شده بود. معروف ترین رمان او دنیای قشنگ نو نوشتهٔ سال ۱۹۳۲ است، که داستان آن 
در قرن بیســت و ششم در لندن اتفاق می افتد. عنوان کتاب از قسمتی از نمایشنامهٔ »توفان« 
از ویلیام شکســپیر گرفته شده اســت. مقالهٔ معروف او با نام درهای ادراک نیز در سال ۱۹5۴ 

منتشر شد که به شرح تجربیات او پس از مصرف مسکالین می پردازد.

فرهنگ

هورامان یا اورامانات که با ساخت وســازهای مخرب 
در بافت ســنتی روســتاهایش مواجه است، چگونه 
رأی مثب یونســکو را برای ثبت در فهرســت میراث 
جهانی گرفت؟ چند سال پیش، قبل از آن که ارزیاب 
ایکومــوس )شــورای بین المللی بناهــا و محوطه ها 
و بــازوی مشــورتی و تخصصی یونســکو در ثبت و 
محافظت از میراث جهانی( به ایران بیاید، نگرانی هایی 
درباره اثر ســاخت و سازهای مخرب در بافت سنتی 
شهر اورامانات تخت و روستاهای اطراف آن، در فرآیند 
ثبت جهانی این پرونده ایجاد شده بود. این نگرانی ها 
حتی حاال هم که این منطقه ثبت شــده است وجود 
دارد، مخصوصا با وجود طرح های هادی روســتاها و 
بنیاد مسکن در نماسازی یکدست که ممکن است در معماری خاص این منطقه خللی وارد کند. با 
وجود چنین دغدغه هایی، چگونه یونسکو و ایکوموس به ثبت جهانی منطقه هورامان/اورامانات رأی 
مثبت دادند؟ مصطفی پورعلی ـ مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی 
ـ در این باره به ایسنا گفت: »منظر فرهنگی هورامان/اورامانات« براساس دو معیار ۳ و 5 ثبت شد. 
دستورالعمل اجرایی یونسکو شش معیار برای آثار فرهنگی و تاریخی و چهار معیار برای آثار طبیعی 
درنظر گرفته اســت. معیار ۳ به اثری اشاره دارد که شاهدی برجسته از سنت فرهنگی زنده یا از 
بین رفته باشد. درباره اورامانات، سنت های هورامی زنده  و جاری وجود دارد که ویژگی برجسته آن 
شناخته شد. در بیانیه ایکوموس هم اشاره شد که سنت هورامی ترکیب یک جانشینی با فرهنگ 
نیمه عشــایری است. ساکنان اروامانات روزهایی از سال کوچ نشینی و هوارنشینی دارند که ارزش 

برجسته ای به این پرونده داده است. 

برگ بَرنده »هورامان« چه بود؟
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