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تکانه های خاموشی در صنایع 
 کوچ واحدهای تولیدی از شبکه برق 

سراسری
اعمال خاموشــی های گسترده بابرنامه و بدون برنامه از سوی 
دولــت در واحدهای تولیدی و به خصــوص صنایعی که این 
روزها ارزآوران و واحدهای اشتغالزای کشور به شمار می روند، 
بسیاری از صنایع را به فکر انداخته تا حساب خود را از شبکه 
برق سراســری جدا کنند.اقتصادآنالیــن - محبوبه فکوری؛ 
هفته های متوالی اســت که چراغ صنعــت در ایران خاموش 
شده است؛ چراغی که در این روزهای سخت اقتصادی ناشی 
از وقوع ظالمانه ترین تحریم ها، کورسوی امیدی برای ارزآوری 
و تامین نیازهای کشور است؛ به خصوص اینکه شرایط تامین 
و توزیع کاال به شــدت شکننده شــده و بسیاری از کاالها در 
کشور با کمبود مواجه هستند.حاال با تشدید تحریم ها از یک 
ســو و عدم توانایــی دولت در تامین به موقــع ارز مورد نیاز 
واردکنندگان کاالهای اساسی و اســتراتژیک از سوی دیگر، 
بســیاری از کاالهــا و بازارها با تالطم مواجه شــده اند و اگر 
نفس تولید داخلی و پرداخت مالیات از سوی تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان هم به شــماره افتد، بــه طور قطع، روزها 
سخت تر هم ســپری خواهند شد.واقعیت آن است که اکنون 
برنامه خاموشــی ها و دســتوراتی که دولت برای توقف تولید 
داده، بیشــتر دامن آن دســته از صنایع بزرگی را گرفته که 
اگرچه به عنوان صنایع انرژی بر به شماره آمده و مصرف باالیی 
از انرژی دارند، اما به همان میزان کسب درآمدهای داخلی و 
ارزی از سوی آنها نیز نقش مهمی را در گذران امور اقتصادی 
دولت و کشــور ایفا می کند؛ هر چند کــه وزارت نیرو اندکی 
از شــدت برنامه های توقف تولید خود ظرف روزهای گذشته 
کاسته اســت.آنگونه که تولیدکنندگان در گفتگو با خبرنگار 
اقتصاد آنالیــن می گویند، بی برنامگی دولــت در تامین برق 
مورد نیاز آنها سبب شده تا از شیفت  های کاری خود بکاهند 
و در این دوران ســخت، عالوه بر کاهــش تولید، از کارگران 
هم بخواهند که برنامه اضافه کار خود را ترک نمایند.در واقع، 
تولیدکنندگان می گویند که هر روز تعطیلی خطوط تولیدی 
یا تغییر برنامه تولید آنها به سمت کاهش، به طور قطع ضرر و 
زیان هایی نه تنها متوجه کارخانه و کارگران آنها خواهد کرد، 
بلکــه برنامه های صادراتی آنها را نیز با اختالل مواجه کرده و 
در درآمدهای ارزی و بازگشت آن به کشور هم اختالل ایجاد 
می کند.امــا در این میان، برخی از تولیدکنندگانی که توانایی 
باالتری داشــته و ســرعت تغییر خود با هر گونه تهدیدی را 
افزایش می دهند، به ســمت احداث نیروگاههای اختصاصی 
در کنار واحد تولیدی خود رفته اند تا حساب خود را از شبکه 
برق کشور جدا کرده و برای خود، برق اختصاصی تولید کنند؛ 
این استراتژی است که آنها در دستور کار قرار داده اند تا یک 
بار برای همیشــه، خیال خــود را از بابت برق تولیدی راحت 
نمایند.در ایــن رابطه، یکی از تولیدکنندگان صنایع انرژی بر 
در گفتگو بــا خبرنگار اقتصاد آنالین می گوید که وزارت نیرو 
حتی همکاری الزم را هم با تامین کنندگان برق اختصاصی در 
واحدهای تولیدی نمی کند و ســنگ اندازی بسیاری را در این 
رابطه صورت می دهد.تولیدکنندگان می گویند که وزارت نیرو 
در ســال های گذشته با بدترین شــیوه با تولیدکنندگان برق 
برخورد کرده اســت، به عنوان مثال برق تولیدی را با قیمت 
۸۰ تومان خریداری و همان را تا قیمت ۴۰۰ تومان در اختیار 

خود واحد تولیدی قرار می دهد.
مدیرعامــل یکی از واحدهــای بزرگ معدنی کشــور در این 
رابطه می گوید: وزارت نیرو با مخالفت تعطیلی موقت نیروگاه 
جهت انجام تعمیرات ضروری )در زمســتان( و در نظر گرفتن 
جریمه ســه میلیاردی برای هر روز تعطیلی، مانع از انجام به 
موقــع تعمیرات و در نهایت موجب کاهش ظرفیت برداشــت 
برق نســبت به ظرفیت اولیه نصب در نیروگاه ها شــد که آثار 
و تبعــات این تصمیم غلط هم اکنون در حال نمایان شــدن 
اســت.در این میان، آمارهای رسمی منتشر شده از سوی اتاق  
بازرگانی تهران به عنوان یکی از متولیان تولید بخش خصوصی 
حکایت از آن دارد که در حال حاضر، ۸2 درصد از بنگاههای 
اقتصادی فاقد زیرساخت الزم برای جایگزین تامین انرژی برق 
هســتند و این امر، ریســک عملیاتی آنها را به شدت افزایش 
خواهد داد.البته باید به این نکته هم توجه داشت که آن دسته 
از تولیدکنندگان برق اختصاصی نیز که در کنار واحد تولیدی 
خود اقدام به ایجاد شــبکه برق می نمایند، باید برق خود را به 
شــبکه سراسری تحویل دهند که این خود مانع بزرگی بر سر 
راه انگیزه تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران در مســیر احداث 
نیروگاههای اختصاصی است که بالطبع، وزارت نیرو باید برای 
آن فکر جدی داشــته باشــد؛ اگرچه نباید این را هم فراموش 
کرد کــه وزارت نیرو باید برای بخــش مصرف نیز فکر جدی 
داشته باشــد، چراکه حتی اگر تمامی تولیدکنندگان تقاضای 
خود را از شــبکه سراسری خارج کرده و برق اختصاصی تولید 
کنند و آن را هم در اختیار شــبکه قرار بدهند، باز هم بخش 
مصرف کنندگان شبکه برق اعم از خانگی و کشاورزی و حتی 
سایر بخش های تازه وارد از جمله ماینرها باید مصرف خود را 
بهینه کنند و به این منظور نیاز است تا نظام تعرفه گذاری برق 
اصالح شــود.بر این اساس اســت که حرکت به سمت احداث 
نیروگاههای اختصاصی از سوی واحدهای تولیدی هم اکنون 
به عنوان یک برنامه جدی در دســتور کار قرار گرفته است و 
بنا اســت که در این رابطــه تولیدکنندگان برنامه ریزی جدی 
داشــته باشند که باید منتظر ماند و دید که این حرکت چقدر 

در صنایع کشور عملیاتی خواهد شد.

نگــاه

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا با اعالم 
گســترش کرونای دلتا در 2۹ اســتان کشور 
و هشــدار جدی نســبت به پر شدن تختهای 
بیمارســتانی، گفت: رعایت پروتکلها در کشور 
بــه زیر ۴۰ درصد ســقوط کرده اســت و این 
درحالیست که دلتا، ویروســی است با قدرت 

سرایت باال که می تواند همه را مبتال کند.
به گزارش ایســنا، دکتر علیرضا رییســی در 
حاشــیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
دیروز هفتاد وهشــتمین جلسه ستاد مقابله با 
کرونا با ریاســت رییس جمهور برگزار شد. این 
آخرین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت 
دکتر روحانی بود. این ســتاد تــا کنون ۵۷۳ 
مصوبه داشت که با همکاری عزیزان عضو ستاد 
از ســه قوه مجریه، مقننه و قضاییه به مرحله 
اجرا گذاشته شده است.وی گفت: جا دارد تشکر 
کنیم از همکاری که همه این عزیزان داشتند 
و در این جلسه هم دکتر روحانی تشکر از همه 
اعضا داشــتند؛ از جمله ستاد نیروهای مسلح، 
سپاه، بســیج، دادستانی کل کشــور، قرارگاه، 
روســای دانشگاه ها و استانداران و مردم که در 

این مدت زحمات زیادی کشیدند.

164 کشور دنیا درگیر کرونای دلتا
رییســی ادامه داد: امروز مروری شــد بر همه 
کشورهایی که بیشترین درگیری را با ویروس 
دارند. االن بیش ۱۶۴ کشــور در دنیا متاسفانه 
گرفتار موج دلتا شدند. ویروس جهش یافته دلتا 
با قدرت سرایت بسیار باال حتی در کشورهایی 
که میزان باالیی از واکسیناسیون را انجام دادند 
باعث موج جدید شــده و اینکه ابتالها افزایش 
یابند. این موضوع نشــان دهنده دو نکته مهم 
است؛ یکی اینکه بر اساس الگوهای موجود در 
سطح دنیا، آنهایی که واکســن زدند از جمله 
سنین باال و ... نشــان داده شده که هم میزان 
بستری و هم مرگ و میر ناشی از بیماری پایین 
تر است. بنابراین خواهشم آن است که عزیزان 
باالی ۵۵ سال که االن سامانه برایشان باز شده 

حتما برای واکسیناسیون ثبت نام کنند.

لزوم واکسیناســیون همــراه با رعایت 
پروتکل ها

وی افــزود: نکته دوم اینکه بــا توجه به اینکه 
کشورهایی که درصد باالیی از واکسیناسیون را 
دارند ولی میزان مجددا در آنها باال رفته شاید 

حاکی از آن باشــد که واکسن زدن به تنهایی 
کافی نیســت و نیاز به رعایت پروتکلهاســت؛ 
بنابراین این افراد ممکن اســت مبتال شوند اما 
میزان بســتری و مرگ و میر در آنها پایین تر 
از سایرینی است که واکسن نزدند. بنابراین هم 
باید واکسن بزنیم هم رعایت پروتکلها را داشته 
باشــیم تا زمانی که درصد باالیی از مردم دنیا 

واکسن بزنند و زنجیره بیماری قطع شود.

کرونای دلتا در 29 استان کشور
رییسی با اشــاره به روند بیماری در کشور نیز 
گفت: در حال حاضر 2۹ استان درگیر کرونای 
دلتا شده و میزان بستری و ورود به بیمارستانها 
دارد باال می رود. خیلی از تختهای بیمارستانها 
دارد پر میشود و این هشــدار جدی است که 
اگر پروتکلها به همین شــکل رعایت شوند تا 
یک هفته آینده ممکن است درگیر موج بسیار 

سهمگین تری شویم.

سقوط میزان رعایت پروتکل ها به زیر 40 
درصد

وی با تاکیــد بر اینکه هنوز بــه قله این موج 
از کرونا در کشــور نرســیده ایم، گفت: رعایت 
پروتکلها در کشــور به زیر ۴۰ درصد ســقوط 
کرده است و ویروسی با این قدرت سرایت باال 

می تواند همه را مبتال کند.

زیادی  عده  هم  هنوز  هشدارها،  علیرغم 
رستوران می روند

رییسی افزود: فکر می کنم اکنون همه خانواده ها 
در اطرافیــان نزدیــک خود به علت ســرایت 
باالی کرونای دلتا یک مبتال ســراغ دارند و از 
طرفــی مردم هم تایید خواهند کرد که رعایت 
پروتکل ها هم نیاز به مطالعه دقیق ندارد و اگر 
به شهر سر بزنیم می بینیم پروتکل ها به خوبی 
رعایت نمی شــود. علی رغم اینکه هشدار دادیم 
یکی از جاهای پرخطر قابل سرایت رستوران ها 
است هنوز  هم عده زیادی به رستوران می روند 
و این یک هشدار جدی است و حتی آنهایی که 
ُدز اول واکســن را زدند به دلیل قدرت سرایت 
باال مســتعد ابتال هستند. بنابراین از حضور در 

اماکن تجمعی و سربسته پرهیز کنند.

ورودی واکسن و میزان واکسیناسیون در 
کشور؛ قابل قبول

رئیسی ادامه داد: در کنار هشدارهایی که دادیم 
میزان ورودی واکسنمان قابل قبول است و طی 
دو روز گذشــته حدود 2.۵ میلیون ُدز واکسن 
جدید به دستمان  رسید و فردا هم  حدود یک 
میلیون دیگر به دستمان می رسد و تا آخر هم 
تکرار خواهد شد بنابراین تا پایان مرداد حدود 
۷ میلون ُدز واکسن به دستمان خواهد رسید. 

سرعت واکسیناسیون نیز قابل قبول است.

بازگشایی ســامانه ثبت نام واکسن برای 
سنین 55 سال به باال

معاون بهداشــت وزارت بهداشت، تاکید کرد: 
از امروز برای کل کشــور سامانه واکسیناسیون 
برای ۵۵ ســال به بــاال باز اســت و خواهش 
می کنم فقط بر اســاس نوبت خــود به مراکز 
مراجعه کنند و سبب ازدحام در مراکز تجمعی 
نشــوند. سامانه دیگر تک نوبتی است و با ثبت 
نام همان لحظه پاســخ می دهد و الزم نیست 
منتظر پیامک بعدی باشید و محل و روز تزریق 

انتخاب می شود.

نگرانی برای واکسن نیست
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: برای 
گروه های سنی که اعالم می کنیم هیچ نگرانی 
برای واکســن وجود ندارد و واکســن برایشان 

داریم.

تا  پرخطر  واکسیناسیون مشاغل  تکمیل 
پایان شهریور

وی افــزود: همزمــان بــا عید ســعید غدیر 
واکسیناسیون مشاغل پرخطر را هم بر اساس 
فاز سوم آغاز کردیم که شامل معلمین، اساتید 
حوزه و دانشــگاه، زندانیان، رانندگان سیستم 
حمــل و نقل عمومی و بانک ها آغاز شــدند و 
واکسیناسیون آنها طبق برنامه انجام خواهد شد 
و پیش بینی میکنم تا پایان شــهریور فاز سوم 

واکسیناسیون به اتمام خواهد رسید.

نحوه فراخوان واکسیناسیون دیابتی ها
رئیســی اظهار کرد:بانــک اطالعاتی دیابتی ها 
و کسانی که انســولین تزریق می کنند موجود 
است و از طرف مراکز بهداشتی درمانی فراخوان 
خواهند شد. بنابراین فعال امکان ثبت نامشان 
نیســت عجله نکننــد و از طرف مــا فراخوان 

می شوند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

کرونای دلتا در ۲۹ استان

بر اساس گزارش مرکز آمار؛

افزایش ۴۶.۱درصدی هزینه پایین  ترین دهک درآمدی
طبق اعالم بانک مرکزی:

قیمت خانه در تهران از متری 
30 میلیون تومان گذشت

قیمت خودرو تخت گاز می تازد

 افزایش 10 تا 20 میلیونی در یک ماه

طبق اعالم بانک مرکزی، در تیر ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون 
و ۴۴ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۱.۳ و ۴۳.۷ درصد افزایش 
یافته اســت.به گزارش ایسنا، گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر 
شــده، بیانگر این است که در تیرماه متوســط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران ۳۰ میلیون و ۴۴  هزار تومان بوده که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۳ درصد و ۴۳.۷ درصد افزایش دارد.  عالوه بر این، تعداد معامالت 

انجام شده در این ماه معادل....

نحوه محاسبه قبوض برق چگونه است؟

 دادوستد ۵۱۷ میلیارد سهمی بورس
 در ۸۲ روز معامالتی

از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته بیش از ۵۱۷میلیارد انواع اوراق بهادار به ارزشی بالغ بر ۳۹۹۴هزار 
میلیارد ریال طی ۸2 روز معامالتی در بورس دادوستد شده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم، از ابتدای امســال تا پایان هفته گذشــته تعداد ۵۱۷میلیارد و ۷۷۶میلیون انواع اوراق بهادار به 
ارزش ۳۹۹۴هــزار و ۸میلیارد ریال در بیش از ۵۳میلیــون و ۵۱۶هزار و ۶۳۶دفعه طی ۸2روز معامالتی 
در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت.این درحالی است که تعداد ۵۱میلیارد و ۶۹۸میلیون واحد 
از صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۹۳۶هزار و ۳۸۵میلیارد 
ریال نیز در این مدت مورد معامله قرار گرفته است.این گزارش می افزاید: شاخص بورس نیز در این ۸2روز 
با ۸هزار و ۸۰۹واحد رشــد، معادل ۰.۶۷ درصد رشــد کرد و در پایان هفته گذشته به رقم یک میلیون و 
۳۱۶هزار و ۵۱۶واحد رســید. شــاخص کل هموزن نیز در این مدت با ۴۳هزار و ۵۶واحد کاهش، معادل 
۹.۷۹درصد افت کرد و رقم ۳۹۶هزار و ۷۴۵واحد را به نمایش گذاشت.شاخص بازار اول هم در این مدت 
با 2۷هزار و ۳۰۸واحد افزایش در این مدت به رقم ۹۹۶هزار و ۴۰۷واحد و شــاخص بازار دوم با ۵هزار و 
۷۶۷واحد کاهش به عدد 2 میلیون و ۵۵۱هزار و ۹۸۱واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با 

2.۸2 درصد رشد و شاخص بازار دوم با ۱.۹۵درصد افت همراه شدند.

 قیمت های سوپرمارکتی داروخانه ها

دارو بی سروصدا گران شد

3

5

4

3

5

2

پیش بینی تحلیلگران در نظرسنجی هفتگی
قیمت طال هفته جاری گران تر می شود

اظهارات اخیر رییس بانک مرکزی آمریکا باعث تغییر کامل نگرش تحلیلگران وال استریت درباره دورنمای 
کوتاه مدت طال شد و در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز، حتی یک نفر کاهش قیمت این فلز ارزشمند 
را پیش بینی نکرد.به گزارش ایسنا، در شرایطی که طال در آستانه ثبت باالترین قیمت شش هفته گذشته 
قرار داشت، هیچ تحلیلگری در نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز به کاهش قیمت رای نداد که برخالف 
بدبینی اکثریت آنها در نظرســنجی قبلی بود. اظهارات تحلیلگران نشان می دهد که معکوس شدن نگاه 
آنها به دلیل تاکید بانک مرکزی آمریکا بر مواضع خود برای ادامه سیاستهای انبساطی است.آدریان دی، 
رییس شــرکت مدیریت دارایی آدریان دی اظهار کرد: شواهد زیاد و این آگاهی در میان سرمایه گذاران 
وجود دارد که بانکهای مرکزی بزرگ جهان از جمله بانک مرکزی آمریکا با عجله به تحکیم سیاست پولی 
خود نخواهند پرداخت و این موضوع برای طال خیلی مثبت است.در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از 
تحلیلگران وال استریت، ۱۴ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۱۱ نفر معادل ۷۹ درصد به افزایش قیمت 
طال رای دادند و ســه نفر معادل 2۱ درصد نظری نداشــتند.در این بین، ۸۶2 نفر در نظرسنجی آنالین 
کیتکونیوز از ســرمایه گذاران ُخرد شــرکت کردند که از میان آنها ۱۵۵ نفر معادل ۷۰ درصد به افزایش 
قیمــت طال و ۱۵۵ نفر معادل ۱۸ درصد به کاهش قیمت طــال رای دادند در حالی که ۱۰۱ نفر معادل 
۱2 درصد نظری نداشتند.سرمایه گذاران غیرحرفه ای با وجود این که طال برای یافتن نیروی صعودی در 
فضای کاهش بازده واقعی اوراق قرضه تقال کرده است، همچنان به افزایش قیمت این فلز ارزشمند خوش 
بین بوده اند. در حالی که هفته گذشــته ۶۰ درصد از تحلیلگران وال استریت کاهش قیمت طال را پیش 
بینی کرده بودند. بهای هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا ۱۸ دالر و ۶۰ سنت معادل یک 
درصد کاهش یافت و در ۱۸۱۷ دالر و 2۰ سنت بسته شد. طبق آمار بازار داوجونز، قیمت طال برای کل 
هفته حدود ۰.۹ درصد رشد نشان داد و 2.۶ درصد هم رشد ماهانه در ژوییه داشت.اظهارات اخیر جروم 
پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا نه تنها کمک کرد قیمت طال باالتر برود بلکه باعث شد دالر آمریکا تحت 
فشار کاهشی قرار گیرد و این ارز بدترین عملکرد هفتگی از ماه مه را پیدا کرد.تحلیلگران می گویند دالر 
ضعیفتر در معامالت هفته جاری از قیمت طال پشتیبانی خواهد کرد.کالین سیژینسکی، استراتژیست ارشد 
بازار در شرکت مدیریت دارایی SIA اظهار کرد: تصور می کنم که دالر آمریکا ممکن است در کوتاه مدت 
به روند نزولی ادامه دهد و سپس در اوت بهبود پیدا کند.آدام بوتون، استراتژیست ارشد ارزی در فارکس 
الیو به کیتکونیوز گفت: انتظار دارد دالر ضعیفتر از قیمت طال در هفته جاری پشتیبانی کند. دالر آمریکا 
با ضعیف شدن تورم و رویکرد صبورانه بانک مرکزی آمریکا، همچنان تحت فشار نزولی خواهد ماند. اروپا 
هم در وضعیت بهتر از حد انتظاری از همه گیری کووید ۱۹ خارج شده است.دیوید میدن، تحلیلگر بازار 
شرکت اکوئیتی کپیتال گفت: انتظار دارد قیمت طال همچنان به سیر صعودی ادامه دهد زیرا دالر آمریکا 
روند یکنواختی پیدا کرده اســت. آمار اقتصادی روز پنج شنبه که نشان داد تولید ناخالص داخلی آمریکا 
در سه ماهه دوم ۶.۵ درصد رشد کرده است هم می تواند رشد قیمت دالر در کوتاه مدت را محدود کند. 
وی در ادامه افزود: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه دوم بسیار ضعیفتر از حد مطلوب بود و 
اقتصاددانان نرخ رشد ۸.۵ درصد را برای مدت مذکور پیش بینی کرده بودند. این آمار غافلگیرکننده بود 
و تصور می کنم بانک مرکزی آمریکا ناچار باشد برنامه خود برای تحکیم سیاست پولی را متوقف کند. با 

دالر ضعیفتر احتمال صعود طال به ۱۹۰۰ دالر وجود دارد.
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روحانی در ستاد کرونا:گزیده خبر

ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل نخواهد شد
رئیس جمهور با بیان اینکه ســتاد ملی مقابله با کرونا تعطیل نخواهد شد و باید 
فعالیت خودش را در دولت آینده ادامه دهد، گفت: ۷۸ جلسه در دولت دوازدهم 
برگزار شد و جلسه بعدی در دولت سیزدهم خواهد بود.به گزارش خبرنگار مهر، 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز )شنبه( در آخرین جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت دوازدهم اظهار کرد: ما از آغاز کرونا تاکنون، 
بطور منظم همه هفته ها، جلسات ســتاد ملی مقابله با کرونا را تشکیل دادیم. 
در این جلسات مباحثی که در کمیته ها محل بحث و بررسی قرار گرفته بود را 
مطرح می کردیم. این جلسه به ستادهای استانی متصل بود و همه استانداران و 
رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی به صورت برخط در این جلسه حضور داشتند.

روحانی افزود: ما در هر هفته تصمیماتی که احساس می کردیم ضروری است را 
اتخاذ می کردیم. مجموعاً در ۷۸ جلسه، ۵۷۳ مصوبه را گذراندیم و این مصوبات 
همگی ابالغ و اجرا شــده اســت.وی تاکید کرد: این جلسه جزو نهادسازی های 
نظــام بود، یعنی نظام ما از آغاز درگیری با این بیماری، احســاس کرد که یک 
نهاد جدیدی را برای مقابله با این ویروس نیاز دارد. این نهاد از طریق شــورای 
عالی امنیت ملی مورد بحث و بررســی قرار گرفت و تصویب شد و مقام معظم 
رهبری آن را تائید کردند و اختیارات این جلســه را مســاوی اختیارات شورای 
عالی امنیت ملی قرار دادند. این مســاله کمتر اتفاق می افتد. البته مواردی این 
چنینی را داشتیم.رئیس جمهور ادامه داد: مثاًل در ماجرای عراق در سال ۲۰۰۳، 
شــورای عالی امنیت ملی مصوبات یک جلســه ای در دبیرخانه را مساوی شورا 
تلقی کرد.روحانی گفت: مصوبه شــورای عالی امنیت ملی برای تأسیس ستاد 
ملی مقابله با کرونا در ســوم اسفند ۹۸ به تصویب رسید. در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، هم نیروهای مسلح و هم قوای دیگر حضور داشتند یعنی در این 
جلســه تنها قوه مجریه نبود. این هماهنگی و همفکری که بین سه قوه در این 
جلســه وجود داشت، یک چیزی شــبیه ترکیب خود شورای عالی امنیت ملی 
بود. این نهادســازی به موقع و سریع انجام شد.وی تاکید کرد: وزارت بهداشت 
در خط مقدم بود و در کنار آن وزارت کشــور با تأسیس قرارگاه عملیاتی ستاد 
کرونا، فعالیت می کرد. تصمیمات ما همواره بر پایه خرد جمعی بوده است. این 
تصمیمات در سه تا چهار رده پخته می شد. ما تصمیمی را نمی بینیم که برخالف 
اصول علمی و روندی که در جهان وجود دارد، باشــد.رئیس جمهور گفت: ما از 
آغاز شیوع این بیماری چاره ای نداشتیم که بر توان داخلی خودمان تکیه کنیم 
زیرا کســی به ما کمک نمی کرد. البته در آن اوایل هیچکسی به دیگری کمک 
نمی کرد. برای ماسک هم کسی به کسی کمک نمی کرد و حتی در هوا ماسک را 
می قاپیدند. در دارو نیز کسی حاضر نبود ما را یاری کند. در ماسک های ویژه هم 
کسی نبود که به ما بدهد. ما فقط به امکانات و توان داخلی خودمان تکیه کردیم.

روحانی گفت: ما در زمینه مواد شوینده هیچگاه کمبود نداشتیم، در ماسک هم 
خیلی ســریع به سطح قابل قبولی رسیدیم و با قیمت مناسب در اختیار مردم 
گذاشتیم. وزارت صمت و شرکت های دانش بنیان در این زمینه وارد عمل شدند.

وی گفت: در مواردی که نیاز ارزی داشتیم، علیرغم تحریم، بانک مرکزی و سایر 

بانک ها یاری کردند. وزارت امور خارجه در این زمینه فعال بود و کمک می کرد.
رئیس جمهور اظهار کرد: نهادهای نیروهای مسلح با همه توان به صحنه آمدند. 
ستاد کل به صحنه آمد و قرارگاه ویژه ای به نام قرارگاه امام رضا )ع( را تشکیل 
داد. سپاه، ارتش و بسیج هم در این راستا کمک های زیادی کردند. ناجا هم بار 
سنگینی در اجرای مصوبات بر دوش داشت.روحانی تاکید کرد: صداوسیما هم 
نقش زیادی در این زمینه داشت زیرا هم باید آنچه ما تصمیم گرفتیم را اعالم، 
منعکس و تبیین کند و هم باید حرف های ناروایی که خارج نشین ها می گفتند و 
ذهن مردم را مشوش می کردند را پاسخ دهد.وی افزود: در این مدت دوگانه هایی 
بوجود آمد. اولین دوگانه ، دوگانه علم و دین بود که بســیار خطرناک بود. البته 
عدد کســانی که به این دوگانه دامن زدند زیاد نبود ولی به هرحال عده ای این 
دوگانه را ایجاد کردند. ما هم توسلی به اهل بیت و اتکال به خداوند داریم و هم 
باید از یافته های علمی اســتفاده کنیم. در رفع این دوگانه، حرف و عمل مقام 
معظم رهبری بسیار کمک کرد. ایشان مصوبات ستاد را تشویق می کردند و حتی 
خود ایشان می گفتند که من تابع مصوبات هستم. در عمل هم این چنین بودند. 
اگر روضه و جلســه ای بود، ایشــان پروتکل ها ر رعایت می کردند.رئیس جمهور 
گفت: مراجع عظام و بزرگان حوزه و دانشــمندان و فرهیختگان هم به صحنه 
آمدنــد. یک عالــم و مرجع نبود که بخواهد این دوگانگــی را ایجاد کند. البته 
عده ای در ســطوح پایین حرف هایی می زدند اما نگذاشتیم این دوگانگی شکل 
بگیرد.روحانی با بیان اینکه دوگانه دیگر، دوگانه ســالمت و معیشت بود، گفت: 
در این راستا یک راهی تصمیم گیری شد مبنی بر اینکه سالمت در اولویت و در 
عین حال معیشت هم مهم است. تمام تولیدگرهای ما کار خود را انجام دادند و 
یک روز هم کار خودشان را تعطیل نکردند. در بخش خدمات، همه کارها انجام 
می شــد اما گاهی هم الزم می شد که یک تا دو هفته مغازه ها، مشاغل خاصی و 
سفرها تعطیل می شد. به هرحال ما اجازه ندادیم این دوگانه نیز شکل بگیرد و 
از آن عبور کردیم.وی افزود: برخی خواستند در آئین های مذهبی دوگانه درست 
کنند که ما تاکید کردیم آئین های مذهبی در محرم و ماه رمضان خواهد بود و 
تعطیل نخواهند شد اما آنها باید بیش از دیگران پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کنند زیرا این پروتکل ها جنبه الزامی و وجوب دارد و آن مناسک جنبه مستحب 
دارد و مستحب و واجب باید در کنار هم تلفیق شوند.رئیس جمهور تاکید کرد: در 
بحث آموزش نیز بحث های زیادی صورت گرفت. در این مورد هم فضای مجازی 
و سیستم سایبری و صداوسیما کمک کرد و دیدیم که آموزش میلیون ها دانش 
آموز و دانشجو انجام گرفت.روحانی با اشاره به دوگانگی در موضوع واکسن گفت: 
درباره واکسن داخلی و خارجی و اینکه واکسن بخریم یا نخریم نیز یک دوگانگی 
ایجاد شــد. خب ما این دوگانه را برداشتیم و گفتیم ما باید واکسن بخریم و در 
داخل هم باید با همه توان بســازیم. واکسن داخلی ما هم خیلی از واکسن دنیا 
عقب نبود. واکســن ســاختن که کار ۲ ماه و ۶ ماه نیست بلکه واکسن سازی 
زمان می برد. گاهی برخی واکسن هایی بودند که ۱۲ تا ۱۵ سال زمان برده تا به 
نقطه نهایی تولید رسیده اند.وی افزود: واکسن زدن با نزدن قابل مقایسه نیست. 

االن یکی از موفقیت های ما در دولت دوازدهم مساله واکسن و نوع مدیریت آن 
اســت. بهداشــت و درمان خط مقدم بودند و فداکاری کردند و شهید دادند اما 
همه حضور پیدا کردند و کسی عقب نشینی نکرد و اختالف و دودستگی ایجاد 
نشد. گاهی حرف هایی گفته می شد اما همه در یک مسیر حرکت کردند. احزاب 
و جناح های مختلف ســلیقه های متفاوت داشتند اما در این ماجرا همه همصدا 
بودند.رئیس جمهور تاکید کرد: من خیلی خوشحالم در طول این یکسال و نیم 
عالوه بر تخت های بیمارســتانی که ما قباًل در این ۸ ســال آماده کرده بودیم، 
۱۳ هزار تخت بیمارســتانی و ویژه را هم اضافه کردیم. امروز بعدازظهر نزدیک 
۲ هزار تخت بیمارســتانی افتتاح می کنیم. بزرگترین بیمارستان تاریخ ایران با 
بیــش از هزار تخت، هم مراحل نهایی خود را ســپری می کند و تا چند هفته 
آینده به بهره برداری می رســد. برخی معتقد بودند که این بیمارستان را امروز 
افتتاح کنیم اما من گفتم افتتاح را بگذارید برای چند هفته بعد تا همه چیز آن 
تکمیل شود.روحانی گفت: واکسن یکی از افتخارات بزرگ ماست. پیش بینی که 
ما برای واکسن می کردیم، االن یک قدم جلوتر هستیم. آنهایی که قرار بود به ما 
واکسن بدهند، سر موقع ندادند. کواکس خیلی تخلف کرد و به ما نداد. ما هم در 
زمینه ارز و پول یک مشکالتی داشتیم اما در عین حال ما در کل جلو هستیم. 
قــرار ما این بود که تا پایان این دولت ۶۵ ســاله ها و کســانی که بیماری های 
زمینه ای دارند واکســینه شــوند اما االن بحث واکسیناسیون ۵۰ ساله ها است. 
حتی در برخی مناطق عشایری و جزایر، افراد ۱۸ سال به باال واکسینه شدند.وی 
افزود: من خوشحالم در کنار واکسن خارجی، واکسن داخلی هم به وفور به بازار 
می آید و دردســترس قرار می گیرد.رئیس جمهور تصریح کرد: من از ملت ایران 
باید تشکر کنم که همراهی کردند. ما صف خرید برای امکانات بهداشتی و مواد 
غذایی نداشتیم زیرا همه مردم و نهادها در این زمینه کمک کردند.روحانی گفت: 
ایســتادگی مدافعان سالمت بعنوان یک نقطه بارز در تاریخ ما ثبت شده است. 
آنها در شرایط سخت، یکسال و نیم پذیرای بیماران بودند و فداکاری کردند.وی 
افزود: مردم بداننــد عامل اصلی حفاظت در برابر این بیماری اجرای پروتکل ها 
و دســتورالعمل های پیشگیری است، حتی اگر واکسن زده باشند.رئیس جمهور 
گفت: من از کمک های مومنانه هم متشکرم که در مقاطع مختلف از نیازمندان 
حمایــت کردند. دولت هم از نظر اقتصادی و مالی در حد توانش کمک کرد. ما 
در دو مقطع بسته های ویژه ای را به ۳۴ میلیون نفر پرداخت کردیم. کمک دولت 
توانســت تا حدودی بر آالم مردم تخفیف ایجاد کند.روحانی گفت: مردم بدانند 
که ما آنچه در توان داشتیم برای مقابله با کرونا انجام دادیم و همه در این زمینه 
تالش کردیم. مردم و مســئولین در کنار هم توانستند در مقابل این بیماری به 
وظیفه خودشان به خوبی عمل کنند.رئیس جمهور گفت: ان شاءاهلل همین روند 
در دولت سیزدهم ادامه پیدا می کند و مسئولین دولت آینده نیز در همین راستا 
تالش خواهند کرد.روحانی بابیان اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل نخواهد 
شد و باید فعالیت خودش را در دولت آینده ادامه دهد، گفت: ۷۸ جلسه در دولت 

دوازدهم برگزار شد و جلسه بعدی در دولت سیزدهم خواهد بود.

وزیر دفاع:
مجوز ورود به فاز سوم واکسن »فخرا« را به 

زودی دریافت می کنیم
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در روزهای آینده و پس از تایید 
فاز دوم کارآزمایی بالینی واکســن فخرا، مجوز ورود به فاز سوم کارآزمایی 
واکســن را از وزارت بهداشــت دریافت می کنیم.به گــزارش خبرنگار مهر، 
بزرگترین مرکز تخصصی دندانپزشکی کشور با نام »شهید دکتر فخری زاده« 
همزمان با ســالروز والدت با ســعادت حضرت امام موســی کاظم )ع( و با 
حضور امیر ســرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، 
حجت االسالم ســید ضیاءالدین آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 
وزارت دفاع و جمعی از مقامات لشــکری و کشوری افتتاح شد.امیر حاتمی 
در این مراسم طی سخنانی، گفت: خدمت رسانی به آحاد خانواده های بزرگ 
نیروهای مســلح و مردم عزیز کشــورمان از اولویت های اصلی وزارت دفاع 
اســت. همانطور که ملت عزیزمان مستحضرند در پی بحران شیوع ویروس 
کرونا، وزارت دفاع از روزهای نخســت با طراحی و ســاخت کیت تشخیص 
کرونا، دوربین های غربالگری، تولید انبوه مواد ضدعفونی کننده و ماسک های 
یونی، ســه الیه و N ۹۵ و بعد از آن با ورود به فاز تولید و ســاخت واکسن 
»فخرا« به کمک جامعه بهداشت و درمان کشور آمد.وی تصریح کرد: امروز 
نیز با توجه به حجم مراجعات بســیار زیاد در حوزه بهداشت، دهان و دندان 
مرحله پایانی ســاخت و راه اندازی این مرکز تخصصی دندانپزشکی به انجام 
رســیده است و خداوند متعال را شــاکریم که در سالروز والدت با سعادت 
باب الحوائج امام موســی کاظم )ع( توانستیم بزرگترین مرکز دندانپزشکی 
کشور را برای بهره برداری عمومی، افتتاح کنیم.وزیر دفاع تاکید کرد: مرکز 
تخصصی دندانپزشــکی شــهید فخری زاده به همت و تالش وزارت دفاع و 
پشــتیبانی نیروهای مســلح با ظرفیت حدود ۱۰۰ یونیت دندانپزشکی در 
زمینی به مساحت حدود ۲۵۰۰ متر مربع در پنج طبقه و با زیربنای حدود 
۱۱ هزار متر مربع با رعایت تمامی اســتانداردها و ضوابط طراحی فضاهای 
بهداشتی و درمانی احداث شده است.امیر حاتمی خاطرنشان کرد: با افتتاح 
این مرکز تخصصی دندانپزشــکی به صورت روزانــه قادر خواهیم بود ۳۵۰ 
بیمــار را پذیــرش و خدمات متنوعی را در حوزه های دهــان و دندان ارائه 
کنیم.وی مرکز تخصصی »شهید دکتر فخری زاده« را یکی از پیشرفته ترین 
مراکز تخصصی دندانپزشکی کشور دانست و اظهار کرد: این مرکز پیشرفته 
بــا دارا بودن بخش های اتاق عمل، بخش های اندو، ترمیمی کودکان، پروتز، 
ایمپلنت، جراحی لثه، جراحی فک و صورت مجهز به دستگاه سی تی اسکن 
صورت، رادیولوژی و پیش بینی حدود ۱۰۰ پارکینگ کادر درمانی و… سایر 
فضاهای پشــتیبانی و درمانی برای فعالیت حدود ۳۲۰ نفر از دندانپزشکان 
و دســتیاران دندانپزشک، کارکنان اداری و پشتیبانی و خدماتی آماده ارائه 
خدمت شده است.وزیر دفاع خاطرنشان کرد: امید است با راه اندازی و افتتاح 
این مرکز تخصصی دندانپزشکی بتوانیم خدمات گسترده تری را به خانواده 
بزرگ نیروهای مسلح و مردم عزیزمان ارائه نماییم.امیر حاتمی خاطرنشان 
کــرد: در روزهای آینده و پس از تایید فاز دوم کارآزمایی بالینی واکســن 
فخرا، مجوز ورود به فاز ســوم کارآزمایی واکسن را از وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشــکی دریافت خواهیم کرد و به این ترتیب خواهیم توانست با 
واکســن تمام ایرانی »فخرا« به عرصه واکسیناسیون عمومی تر وارد شویم.

وی این مجموعه را بســیار پیشرفته دانست و گفت: جا دارد از همه کسانی 
که برای ساخت و راه اندازی این مجموعه تالش کردند تشکر کنم، البته که 
اجر جزیل خواهند برد، ســاخت این کار در دوران شیوع بیماری کرونا یکی 
از مصادیق کار جهادی اســت و نشان می دهد در خدمت رسانی به مردم از 
پیشرفت و توسعه غافل نیستیم.وزیر دفاع افزود: این مرکز به نیروهای مسلح 
خدمات ارائه می دهد؛ کســانی که وجود آنها باعث امنیت و پایداری از ملت 
است، افرادی همچون شهید فخری زاده و شهید سلیمانی که در راه خدمت 
به مردم توسط دشمنان این ملت به شهادت رسیدند.امیر حاتمی ادامه داد: 
وزارت دفاع و نیروهای مســلح از ابتدای شیوع بیماری کرونا برای برطرف 
کردن نیازهای مردم به میدان آمدند و با تهیه ماســک و کیت های کرونا از 
اولین مجموعه هایی بودند که این حرکت را آغاز کردند.وی ارائه خدمات به 
مردم را بســیار مهم دانســت و گفت: مردم و مراجعه کنندگانی که به این 
مرکز مراجعه می کنند باید با خیال آسوده به درمان خود بپردازند؛ ما باید از 
فرصت خدمت رسانی به مردم استفاده کنیم زیرا این فرصت بسیار کم است.

وزیر دفاع تصریح کرد: پزشکان و پرستاران این مجموعه باید کاری در حد 
شهید فخری زاده به مردم ارائه کنند.
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گزیده خبر طبق اعالم بانک مرکزی:

قیمت خانه در تهران از متری ۳۰ میلیون تومان گذشت
طبق اعالم بانک مرکزی، در تیر ماه امســال متوسط قیمت 
یک متر مربع مســکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار 
تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به 
ترتیب ۱.۳ و ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، 
گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک 
مرکزی منتشر شــده، بیانگر این است که در تیرماه متوسط 
قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مســکونی 
معامله شــده از طریق بنگاه های معامــالت ملکی تهران ۳۰ 
میلیــون و ۴۴  هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل و ماه 
مشــابه سال قبل به ترتیب ۱.۳ درصد و ۴۳.۷ درصد افزایش 
دارد.  عــالوه بر این، تعداد معامالت انجام شــده در این ماه 
معادل ۵.۱ هزار فقره بود که نســبت به ماه مشابه سال قبل 
و ماه قبل به ترتیب  ۶۳.۹  و ۰.۶ کاهش را نشــان می دهد و 
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر 
تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن اســت که واحدهای تا 
پنج ســال ساخت با ســهم ۳۳.۵ درصد بیشترین سهم را به 
خود اختصاص داده اند.این در حالی است که در میان مناطق 
۲۲ گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۲ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۳ میلیون 
و ۴۴۰ هــزار تومان در منطقه ۱۸ بوده اســت که هر یک از 
آنها با افزایش ۳۶ ۹. درصدی در منطقه یک و ۳۹.۶ درصدی 

در منطقه ۱۸ مواجه شــده اند.توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در تیر 
ماه امســال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در 
دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیــون تومان به ازای هر مترمربع 
بنا با سهم ۱۷.۲ درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر 
تهــران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و 
۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۵.۳ و ۱۲.۸ درصد سهم در رتبه 
بعدی قرار دارد.   از ســوی دیگر در تیر امسال توزیع فراوانی 
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد 
نشان دهنده آن اســت که واحدهای مسکونی با ارزش ۵۰۰ 
میلیون تا یک میلیارد تومان با اختصاص ســهم ۱۹.۱ درصد 

بیشترین سهم از معامالت انجام شده را داشته اند.

وضعیت اجاره خانه در تهران 
همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن بر اساس مناطق 
شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۴.۴ درصد 
از کل معامالت، بیشــترین ســهم معامالت شهر تهران را به 
خود اختصاص داده است.عالوه بر این، بررسی شاخص کرایه 
مســکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در تیر 
امسال نشان دهنده رشدی معادل ۳۴ ۹. و ۳۸.۷ درصد نسبت 

به ماه مشابه سال گذشته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار اعالم شد؛
افزایش ۴۶.۱درصدی هزینه پایین  ترین 

دهک درآمدی نسبت به سال گذشته 
فاصله تورمی بین باالترین و پایین ترین دهک درآمدی در تیر ماه به ۵.۴ درصد 
رسیده  است.به گزارش اقتصادآنالین، نرخ تورم ساالنه کل کشور در تیر ماه برابر 
با ۴۴.۲ درصد گزارش شده اســت؛ به بیان دیگر میانگین هزینه خانوار در یک 
سال منتهی به تیر ۱۴۰۰، ۴۴.۲ درصد نسبت به مدت مشابه قبل از آن افزایش 
یافته اســت.این نرخ برای دهک اول )پایین ترین دهک درآمدی( ۴۴.۵ درصد و 
برای باالترین دهک درآمدی ۴۹.۹ درصد بوده اســت.بنابراین فاصله تورمی بین 
باالترین و پایین ترین دهک درآمدی در تیر ماه به ۵.۴ درصد رسیده  که نسبت 
به ماه قبل ۰.۹ درصد کاهش یافته اســت.عامل اصلی در این شکاف تورمی بین 
دهک ها تفاوت بین ســبد مصرفی دهک های مختلف است و این که تورم اقالم 
خوراکی در قیاس با اقالم غیرخوراکی در ماه های اخیر بیش تر بوده اســت.تورم 
مربــوط به گروه »خوراکی ها و آشــامیدنی ها« برای دهک اول و دهم به ترتیب 
برابر با ۵۶.۷  و ۵۱.۹ درصد بوده است.تورم مربوط به گروه »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمــات« برای دهک اول و دهم  نیز بــه ترتیب برابر با ۳۲.۸ و ۴۹.۴ درصد 
بوده اســت.همچنین تورم نقطه به نقطه کل خانوارهای کشور در اولین ماه فصل 
تابســتان، ۴۳.۶ بوده اســت که به معنای افزایش ۴۳.۶ درصدی متوسط هزینه 
خانوارها نســبت به ماه مشابه سال گذشته است.این نرخ برای دهک اول ۴۶.۱ 

درصد و برای دهک دهم ۴۳.۹ درصد گزارش شده است.

قیمت باالی بلیت هواپیما و جلسه ای که 
برگزار نمی شود!

در شــرایطی که بیش از یک ماه از گرانفروشی بلیت هواپیما از سوی ایرالین ها 
می گذرد، بارها و بارها جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری به تعویق افتاده و 

مشخص نیست چرا تکلیف این افزایش قیمت روشن نمی شود؟
به گزارش ایســنا، شــرکت های هواپیمایی از ابتدای تیر ماه سال جاری بدون 
داشــتن مصوبه ای اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی تا 
حدود ۳۰ درصد کردند و تا کنون توضیحی بابت این افزایش قیمت نیز نداده اند. 
از ســوی دیگر با وجود اظهارات و هشدارهای مسئوالن وزارت راه وشهرسازی و 
ســازمان هواپیمایی کشوری، تا کنون هیچ برخوردی با شرکت های هواپیمایی 
نشده و قیمت بلیت هواپیما به نرخ مصوب سابقش نیز برنگشت.اتفاق دیگری که 
رخ داد اینکه از همان هفته های نخســت این افزایش قیمت، به گفته مسئوالن 
ســازمان هواپیمایی کشوری قرار است به زودی جلسه شورای عالی هواپیمایی 
کشــوری برگزار و تکلیف قیمت بلیت هواپیما روشــن شود اما هر روز به روزی 
دیگر و هر هفته به هفته دیگر موکول شــد و تا کنون هیچ کدام از مســئوالن 
دلیل به تعویق افتادن جلســات متعدد هماهنگ شده شورای عالی هواپیمایی 
کشوری را توضیح نداده اند.آخرین بار قرار بود چهارشنبه هفته گذشته این جلسه 
برگزار شود اما دوباره به تعویق افتاد. محمد حسن ذیبخش - سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری - در این باره به ایسنا گفته بود: روز چهارشنبه )ششم مرداد 
ماه( جلســه شواری عالی هواپیمایی کشــوری با حضور وزیر راه و شهرسازی و 
نمایندگان شــرکت های هواپیمایی برگزار و درباره قیمت بلیت هواپیما تعیین 
تکلیف خواهد شــد.وی افزود: در جلسه امروز مقرر شده تا آنالیز قیمت از سوی 
ایرالین های داخلی ارائه شــود و در این جلســه مورد بررسی قرار گیرد. سپس 
هزینه های مورد ادعای شــرکت های هواپیمایی و درخواست های آن ها ارزیابی 
شــود و آن ها بتوانند از دالیل افزایش قیمتی که داده اند، دفاع کنند.سخنگوی 
ســازمان هواپیمایی کشوری درباره تعیین تکلیف ایرالین هایی که قیمت بلیت 
هواپیما را بدون داشــتن مجوز افزایش دادند، تصریــح کرد: با آن هایی که نرخ 
بلیت هواپیما را باال بردند قطعا برخورد خواهد شــد و ایرالین ها همچنین باید 

مابه التفاوت این قیمت ها را با نرخ مصوب سال گذشته، به مردم بازگردانند.
این اظهارات در حالی مطرح شــده که مجدادا این جلســه لغو شد اما تاکنون 
کسی در این باره توضیحی نداده که چرا دوباره به تعویق افتاد و مردم منتظرند 
تا ببینند جلسه شــورای عالی هواپیمایی کی برگزار خواهد شد و آیا سناریوی 
تکراری ســال گذشــته که باعث افزایش قیمت بلیت هواپیما در آبان ماه سال 
۱۳۹۹ شــد،  تکرار می شود یا آنکه با این رفتار ایرالین ها برخورد قانونی شده و 

قیمت های افزایش یافته به نرخ سابق باز خواهد گشت؟

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم:
عدالت آموزشی بنیان فکر و فرهنگ یک 

جامعه است
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان قــم گفت: تحقق 
فرهنگ متوازن و پایدار در یک جامعه در سایه عدالت 
آموزشــی و فرصت های برابر آن امکان پذیر اســت.به 
گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش و 
پرورش اســتان قم حمید رضا شیخ االسالم مدیرکل 

آموزش و پرورش اســتان در حاشیه ســی و پنجمین اجالس مدیران و روسای 
آموزش و پرورش کشور که همزمان با سایر نقاط کشور در سالن سردار سپهبد 
شــهید حاج قاسم سلیمانی آموزش و پرورش اســتان برگزار شد با بیان اینکه 
عدالت آموزشــی و نصیب برابر آموزش به عنوان جزیی از عدالت فرهنگی باید 
زمینــه برخورداری افــراد یک جامعه از همه امکانــات را فراهم آورد گفت:این 
عدالت می تواند بین اعضای جامعه ایجاد همســویی نماید و جامعه را به سمت 
اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی پیش ببرد .وی بادتاکید برداینکه 
شعارهای اجالس سی و پنجم بسیار عمیق ووریشه ای است گفت:تحقق عدالت 
آموزشــی و ایجاد فرصت برابر آموزش یکی از اصول مهم و حیاتی دانســت که 
نبایدددر شــعار خالصه گردد و حتما باید مورد توجه جدی مسولین قرار گیرد.
وی افزود :در اســتان قم تالش نموده ایم این موضوع و ارتقای کیفیت آموزش 
را با توجه به ســند محکم و مهم تحول بنیادین در اولویت قرار داده و علی رغم 
پراکندگی اســتانی و شــرایط خاص فرهنگی، بومی و اقلیمی نسبت به بسط و 
گسترش آن اهتمام نماییم.شیخ االسالم نقشه مهم و راهبردی در تربیت صحیح 
دانش آموزان را سند تحول بنیادین و ساحت های شش گانه آن دانست و تصریح 
کرد :در اســتان قم تمام تالش ها در این زمینه صورت گرفته و مفتخریم که در 
سایه رهنمودها و توصیه های بزرگان دین، علمای گرانقدر و مراجع بزرگوار عظیم 
الشــان و همچنین صاحب نظران و متخصصین از این فرصت اســتفاده نماییم 
که امیدواریم گســتره این اقدام با تبیین گام دوم انقالب بتواند بهترین شرایط 
آموزشی و تربیتی را برای آینده سازان عزیزمان فراهم آورد.شیخ االسالم ارتقای 
کیفیت آموزش رادر سایه عدالت آموزشی امکان پذیر دانست و اضافه کرد: توزیع 
عادالنه نیروی انســانی و امکانات ،احتصاص منابع مالی و ســرانه های مناسب 
دانش آموزی ،ایجاد زمینه های مناسب برای بهره مندی معلمان از امکانات رفاهی 
مطلوب، ایجاد فرصت های مطلوب و بهتر برای ادامه تحصیل فرهنگیان، گسترش 
فضاهای آموزشی، تامین پوشاک و لوازم تحریر و امکانات از جمله برای سیستم 
های نرم افزتری و سخت افزاری آموزش دانش آموزان ...اهداف توجه جدی نمود.

بین وزارتخانه های شهرسازی و ارشاد؛
تفاهم نامه ساخت ۱۰ هزار مسکن برای خبرنگاران و هنرمندان امضا شد

معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی از امضای تفاهم نامه این وزارت خانه با وزارت ارشاد برای آغاز ساخت پروژه ۱۰ هزار واحدی مسکن خبرنگاران و 
هنرمندان خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده ظهر دیروز شنبه ۹ مرداد در مراسم امضای تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اظهار کرد: این تفاهم برای مسکن دار شدن اقشار تحت پوشش این وزارت خانه انجام می شود؛ در این تفاهم نامه قریب به ۱۰ هزار واحد در نظر گرفته شده 
است.وی افزود: قریب ۷۵ هزار متقاضی اولیه توسط وزارت ارشاد به وزارت راه و شهرسازی معرفی شد؛ مراحل پاالیش اولیه و شاخص های سه گانه ای برای واجد شرایط 
بودن متقاضیان پیش بینی شــده، بررســی شد و از میان کسانی که واجد شرایط بودند، مجدداً از وزارت ارشاد خواستیم تا اولویت بندی کنند و افرادی که در اولویت 
باالتری هستند را به ما معرفی کند.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: ۹ هزار نفر تا االن به وزارت راه و شهرسازی معرفی شده اند که امیدواریم 
تا قبل از ۱۷ مرداد که روز خبرنگار است، تالش می کنیم تا از طریق پیامک به خبرنگاران، هنرمندان و سایر اقشاری که معرفی شده اند، اعالم کنیم تا به سامانه مراجعه 
کرده و اطالعات خود در آن بارگذاری کنند تا در پروژه های که ظرفیت داریم یا با ایجاد پروژه های جدید، امکان خانه دار شدن آنها فراهم شود.وی یادآور شد: مجدداً 
درخواست کرده ایم که هزار نفر دیگر با اولویت بندی وزارت ارشاد به ما معرفی شوند تا ظرفیت ۱۰ هزار واحدی که در تفاهم نامه آمده، تکمیل شود؛ البته سقف این 
تفاهم نامه سه ساله است اما در همان سال اول امکان آن را داریم که کل ۱۰ هزار را پوشش داده و ساخت و ساز شروع کنیم.محمودزاده ۳ گروه اصلی معرفی شده را 
خبرنگاران، هنرمندان و دیگر اقشار و کارمندان وزارت ارشاد عنوان و تصریح کرد: در تفاهم نامه قید کرده ایم اگر اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی به حدی بود 

که ذیل ماده ۶ آئین نامه قانون ساماندهی و تولید مسکن، امکان ارائه و واگذاری داشته باشد.

۴ راهکار سقوط تورم به زیر ۵ درصد
تفکیک بودجه ارزی از ریالی

یک کارشناس اقتصادی معتقد است انتشار اوراق برای تامین بودجه دولت، تفکیک 
بودجه ارزی از ریالی، عدم رشد پایه پولی و عملیات بازار باز را راهکارهای مهار تورم 
در ســال های پیش رو دانست.علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با 
خبرنگار ایِبنا درباره امیدواری در دولت سیزدهم بابت ارائه یک نسخه روشن و عملی 
برای مهار تورم به خبرنگار ایِبنا، گفت: عدم موفقیت ایران در کنترل تورم، به دلیل 
نبود اراده الزم اســت، در صورتی که این اراده به وجود آید و علم و تجربه بشــری 
مورد استفاده قرار گیرد، به سرعت مشاهده خواهد شد که روند تورمی قابل اصالح 
خواهد بود.  وی در ادامه اضافه کرد: اندیشــه ها و افرادی در کشور وجود دارند که 
به صورت مســتقیم و غیرمستقیم تورم را تشدید می کنند. آنان از مفید بودن تورم 
برای اقتصاد می گویند که در علم اقتصاد بی اساس بودن چنین تفکراتی واضح است 
و اکنون اقتصاددانان در سطح جهانی شک ندارند که تورم یک خباثت بزرگ و دزدی 
آشکار در اقتصاد به حساب می آید.این کارشناس اقتصادی در این رابطه یادآور شد: 
برخی افراد هم علل و دالیل وجودی تورم را مورد تشــریح قرار می دهند و به طور 
مثال مطرح می شود که افزایش پایه پولی تورم زا نیست، این سخنان مشکالت بسیار 
جدی به وجود می آورد. تمرکز یک سری از افراد هم بر بی اعتبار کردن درمان ها قرار 
دارد، مثال در حالی که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا کسری بودجه دولت از اوراق 
تامین می شود، اما حرکت فوق را تورم زا می دانند یا اینکه از اوراق به عنوان توطئه 
خارجی نام می برند و به این صورت امکان شــکل گیری درمان را اجازه نمی دهند، 
حتی ممکن است که تورم را هم مفید بر اقتصاد ندانند و علل وجودی آن را قبول 
داشته باشند، ولی در مقابل درمان ایستادگی به خرج می دهند و اجازه شکل گیری 
آن را نمی دهنــد، یا در مورد عملیات بازار باز که به عنوان بهترین و کاراترین روش 
کنترل تورم شــناخته می شود، ســعی می کنند تا آن را بی اعتبار سازند و از جنبه 
نظــری و علمی عنوان می کنند که عملیات بازار باز نقشــی در کنترل تورم ندارد.

سعدوندی در این خصوص تاکید کرد: برای شرایط اقتصادی با این ویژگی هایی که 
در ایران وجود دارد و افراد مورد اشاره بعید به نظر می رسد در کنترل تورم نتیجه ای 
به دســت آید. اقتصاددانانی که معتقدند باید هم تورم درمان شــود و هم توانایی و 
دانش الزم را در این زمینه دارند، بسیار معدود هستند. اقتصاد سیاسی کشور اجازه 
کنترل تورم را نمی دهد و کسانی که در گذشته در صدد کنترل آن بر آمدند سراغ 
سیاســت های رکودزا رفتند که آن هم نادرست است، زیرا یک روش درمان موازی 
به حســاب می آید که درمان قطعی تورم را منحرف می سازد.وی درباره درمانی که 
دولت ســیزدهم در این زمینه باید مورد توجه قرار دهد، چنین توضیح داد: درمان 
کامال مشخص اســت، بودجه دولت باید تنها از طریق انتشار اوراق تامین و بودجه 
ارزی از بودجه ریالی به تفکیک درآید، پایه پولی هم رشد پیدا نکند. مسئله بعدی 
هم بازار باز اســت، زیرا از این طریق به راحتی می توان تورم را در طول سه سال به 
زیر ۵ درصد رساند.این کارشناس اقتصادی درباره رابطه بین تحریم و تورم تصریح 
کرد: کاهش تورم ربطی به تحریم ندارد و در صورت نبود تحریم تورم حتی می تواند 
تشدید شود، به این معنا چنانچه بنا باشد پایه پولی افزایش پیدا کند، وضعیت بدتر 
خواهد شد.ســعدوندی در این خصوص که تورم به ضعف در دولت ها بر می گردد، 
اظهار داشــت: ضعف در نظرات کارشناسی وجود دارد، بسیاری از اوقات زمانی که 
دولت ها درصدد برآمدند تا سیاســتی را انجام دهند، یک سری کارشناس اقتصادی 
آن را توجیه کرده اند که نمونه آن هم بودجه سال ۱۴۰۰ است. بودجه را در حدی 
انبساطی بستند که به یک بودجه تورم زا تبدیل شده، متاسفانه کارشناسان و اساتید 
اقتصادی هم آن را تایید یا حتی تنظیم کردند. بنابراین تا زمانی که شرایط به این 

شکل پیش برود، امیدی به حل مشکل تورم نیست.

نوبت سوم
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بازگشت ایران به مدیترانه با یک خط لوله جدیداستانها
مدیر گــروه مرکز مطالعات انرژی وین بــا بیان اینکه آخرین 
باری که ایران به سواحل مدیترانه رسید در دوران سلجوقیان 
بــود، گفت: صنعت نفت و میادین نفتی عراق از زمان کودتای 
عبدالکریم قاســم در ۱۹۵۸ به حال خود رها شده اند.فریدون 
برکشلی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به برنامه عراق برای ارسال 
نفت به مدیترانه اظهار داشت: عراق تمایل زیادی دارد که نفت 
خود را به ســواحل مدیترانه برســاند. البته این خواسته ایران 
هم هســت. آخرین باری که ایران به سواحل مدیترانه رسید 
در دوران ســلجوقیان بود. برای ایران و عثمانی سابق و ترکیه، 
برتری استراتژیک در تسلط و نزدیکی به مدیترانه جنوبی است. 
عــراق در زمان صدام هم از طریق خط لوله به ســوریه نفت 
صــادر می کرد.وی افزود: پس از آغــاز جنگ تحمیلی، دولت 
حافظ اسد، خط لوله را مسدود کرد. بعد از آن صدام از طریق 
کامیون های نفتکش به اردن نفت صادر می کرد. بنابراین اینکه 
عراقی ها در فکر صادرات نفت به مدیترانه باشــند، محتمل و 
منطقی است. البته این موضوع هم از طرف مخالفان این طرح 
مطرح اســت که روابط صمیمانه میان تهران و بغداد، ممکن 

است بر آینده خط لوله سایه اندازد هم وجود دارد.
مدیــر گروه مرکز مطالعات انرژی ویــن در ادامه تصریح کرد: 
ایران نمی تواند در سیاســت های توســعه صنعت نفت عراق 
دخالت کند. از طرف دیگر توسعه صنعت نفت عراق هم، به آن 
آسانی که تصور می شد نیست. شرکت های بزرگ نفتی مانند 
اکسان موبیل و توتال در حال ترک عراق هستند. صنعت نفت و 
میادین نفتی عراق از زمان کودتای عبدالکریم قاسم در ۱۹۵۸ 
به حال خود رها شــده اند. کودتاهای پیاپی، ملی ســازی های 
فله ای، جنگ و تحریم و نابســامانی، میادیــن نفتی عراق را 
دچار آســیب های پایه ای کرده است. وی تاکید کرد: بنابراین 
شــرکت های بین المللی هم عالقه چندانی به سرمایه گذاری 
در صنعــت نفت عراق ندارنــد. در فاز بعــدی احتمال ورود 
شــرکت های چینی و هنــدی وجود دارد و بایــد دید که آیا 

شرکت های تازه وارد تمایلی به ایجاد ظرفیت و احداث خط لوله 
در مســیر اردن و تا مصر خواهند داشت.مجتبی فردوسی پور 
ســفیر ســابق ایران در اردن نیز این پروژه را قدیمی دانسته 
و به ایلنا گفته اســت: هدف عــراق وصول به بازارهای جهانی 
بدون عبــور از هرمز و مخاطرات باب المنــدب، اردن با هدف 
تحصیل روزانه ۱0 هزار بشــکه نفت با نرخ ۱6 دالر زیر فوب 
برنت شــمال و هدف مصر بهره گیری از امتیاز انرژی ارزان تر و 
کاهش هزینه های ترانزیتی باتفاق اردن در حیطه توافقات طرح 
شام جدید است.فردوسی پور به دالیل مخالفت با این پروژه نیز 

اشاره و تاکید کرده: مهمترین مؤلفه هایی که در فرایند تعامالت 
انرژی برپایه طرح شام جدید از سوی غرب بویژه ایاالت متحده 
آمریکا متصور است، کاستن از اهمیت محور شام قدیم و حذف 
سوریه از معادالت هاب انرژی منطقه ای، زمینه سازی تعامالت 
آتی کشورهای محور شام جدید با رژیم صهیونیستی بویژه با 
توجه به وجود قراردادهای 20 سال صادرات گاز مصر به رژیم 
اســرائیل منعقده در 200۵ و خرید و واردات گاز توسط اردن 
از اسرائیل بمدت ۱۵ سال برپایه قرارداد منعقده بسال20۱6، 
اســت. ضمن اینکه مصر و اردن به ترتیب بر اســاس توافقات 

کمــپ دیویــد ۱۹7۹ و وادی عربه در ســال ۱۹۹4 با رژیم 
اســراییل دارای روابط عادی و حسنه هســتند. عالوه بر آن 
کاســتن از اهمیت ژئوپلتیک انرژی خلیج فارس و تنگه هرمز 
نیز مدنظر ایاالت متحده است.بنا به این گزارش رضا میرابیان 
کارشناس بین الملل انرژی نیز آن را طرح آرزومندانه ای دانسته 
که توافق چند کشور را بدنبال داشته و گفته: نگرانی اسرائیل 
و امریــکا در این پروژه پیوند ایران و عراق اســت، به این معنا 
که دو کشــور بتوانند در این شرایط سخت به لبنان و سوریه 
کمک کنند.به گفته وی؛ ایاالت متحده و اسرائیل تمایل ندارند 
همگرایی بین ایران و عراق منجر به کمک رسانی به دو کشور 
ســوریه و لبنان شــود. تصریح کرد: قطعا امریکا و اسرائیل از 
پیوند بین ایران و عراق باضافه سوریه و لبنان نگرانند، چراکه 
در این صورت دسترســی نفت ایران به دریای مدیترانه، لبنان 
و سوریه فراهم می شود.میرابیان تاکید دارد: ماجرای خط لوله 
الزاما اینگونه نیست که ما بخواهیم از این خط نفت خود را به 
مصر برســانیم، ما امکان صادرات نفت به هر نقطه ای را داریم. 
بحث بر ســر این است که اگر پیوند ایران و عراق مستحکم تر 
شــود، نفت جمهوری اسالمی به دریای مدیترانه می رود و در 
مرحله سوم برقراری ارتباط نفتی با سوریه و لبنان است.ایران 
این اختیار را دارد که نفت را به هر کشوری منتقل کند، آنچه 
مورد حساسیت امریکا و اسرائیل است اینکه نفت ایران به عراق 
و در مرحله بعد وارد ســوریه و مدیترانه شــود، درواقع  وقتی 
پیوند استراتژیک بین ایران و عراق برقرار شود پایه سوم سوریه، 
لبنان و مدیترانه و در نهایت دسترسی ایران به دیگر کشورها 
است.به گزارش ایلنا، مذاکرات و گفت وگوها برای اجرای خط 
لوله از عراق تا مصر در حالی اســت که مقامات اسرائیل ایران 
را پشــت پرده احداث خط لوله بصره-عقبه دانسته و نسبت به 
تدوام همکاری های احتمالی بین کشورهای ذیربط و در نهایت 
رسیدن نفت ایران به دریای مدیترانه واکنش نشان داده و ابزار 

نگرانی کرده اند.

مدیر عامل برق منطقه ای مازندران و گلستان تأکید کرد؛
ضرورت هم افزایی دستگاه های اجرایی در 

برخورد با مراکز غیرقانونی تولید رمز ارز
مهنــدس افضلی، مدیر عامل شــرکت بــرق منطقه 
ای مازندران و گلســتان در جلســه بررســی اقدامات 
هماهنگی اجرایی در شناسایی، ضبط و کشف دستگاه 
های اســتخراج رمز ارز غیرمجاز با اشاره به خاموشی 
های امسال، گفت: متأسفانه کاهش بارندگی، افزایش 
دمای هوا و همچنین استخراج غیر مجاز رمز ارزها موجب شده تا امسال شاهد 
خاموشــی در سطح شــهرها باشیم.وی با بیان این که خوشــبختانه تاکنون با 
همکاری و تعامل همه دســتگاه های ذی ربط، اقدامات مؤثری در شناســایی، 
کشف و ضبط دستگاه های استخراج رمز امر غیر مجاز در سطح استان صورت 
گرفته است، افزود: به طور حتم تقویت این تعامل و همکاری می تواند در افزایش 
کشفیات این بخش اثرگذار باشد.مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و 
گلســتان، پایین بودن نرخ تعرفه برق مصرفی را از دالیل مســتعد بودن جهت 
فعالیت های غیرقانونی تولید رمز ارزها عنوان کرد و گفت: مقابله و مبارزه با رمز 
ارزهای غیر مجاز نیازمند مشــارکت و همکاری همه شهروندان و بهره گیری از 
ظرفیت های دستگاه های اجرایی درسطح استان است.مهندس افضلی با اشاره 
به این که امروزه شاهد گسترش  بهره گیری از ماینرها به عنوان یک وسیله پر 
مصرف و غیرمجاز درسطح جامعه هستیم، ادامه داد: فعالیت غیر مجاز دستگاه 
های استخراج رمز ارز باعث بروز افت ولتاژ برق و در نتیجه آسیب به لوازم برقی 
شهروندان و تجهیزات توزیع برق نیز می شود.وی با بیان این که همه ما در حفظ 
و صیانت از بیت المال و حقوق مردم مســؤول هستیم، تصریح کرد: در همین 
راستا برخورد قانونی با کسانی که با استخراج غیرمجاز رمز ارز موجب خسارت به 

صنعت برق می شوند در دستور کار قرار دارد.

برگزاری رزمایش سراسری پایش و رصد 
مدیریت مصرف برق ادارات

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق جنوب اســتان کرمان، این 
آئین هم زمان با سراســر کشور در تاریخ ششم مرداد ماه و با حضور مدیرعامل، 
معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شرکت برق جنوب استان کرمان ، فرمانده 
بســیج ادارات، فرمانده سازمان فضای مجازی سپاه پاسداران، معاون عملیات و 
بســیج جامعه زنان اســتان، در محل مرکز پایش این شرکت برگزار گردید.این 
رزمایش همزمان در ۱6 شهرســتان حوزه عملیاتی شرکت به منظور سنجش 
میزان همکاری مشترکان اداری در کاهش بار مصرف برق از طریق به کارگیری 
مولدهای خود تأمین و سایر راهکارهای تعیین شده در ساعات اوج بار ، اجرا شده 
است.مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر با حضور در این رزمایش به صورت 
ویدیوکنفرانس، اظهار داشــت: با توجه به کاهش بارندگی، خشکسالی شدید و 
کاهش تولید نیروگاه های برق آبی، سال استثنایی از نظر محدودیت های تولید 
برق را مشاهده می کنیم، اما خوشبختانه با همکاری دستگاه های اجرایی و به 
ویژه سازمان بسیج مستضعفان کشور، تاکنون توانستیم با کمترین مشکل، این 

شرایط را سپری نمائیم.

بهسازی و ایمن سازی نقاط حادثه خیز شبکه 
راههای استان اصفهان

 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: به منظور ارتقاء کیفیت ایمنی راه،  
نقاط حادثه خیز در ســطح استان اولویت بندی شده و در حال اجرای پروژه های 
ایمن سازی با سرعت و کیفیت مناسب هستیم.علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان در خصوص اقدامات این اداره کل در راستای افزایش 
ارتقاء ایمنی محور های مواصالتی استان اظهار کرد: به منظور رفاه حال کاربران 
جاده ای  و جلوگیری از خســارات جانی و مالی، بهســازی و ایمن سازی نقاط 
حادثه خیــز در اولویت کاری قــرار دارد..وی افزود: موضوع تامین تردد ایمن در 
سطح شبکه راههای درون شــهری و برون شهري یکي از اصول اساسی حاکم 
بر مهندســی راه، ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل اســت. چرا که عدم وجود 
ایمنی، به خصوص در جاده های برون شهری، باعث بروز حوادث ناگواری می شود 
که معموال با کشــته یا زخمی شدن انسان ها همراه است.قاری قرآن گفت: اداره 
کل راه و شهرســازی استان اصفهان با بهره گیری از متخصصان واجد شرایط و 
دارای صالحیت به منظور ارتقاء کیفیت ایمنی فیزیکی راه، مشــکالت و نواقص 
آن را شناســایی می کند و با اولویت بنــدی این نقاط در حال اجرای پروژه های 
ایمن سازی با سرعت و کیفیت مناسب است.وی افزود: در همین راستا امسال در 
سطح استان اصفهان جمعاً 33 پروژه عمرانی حوزه مهندسی و ساخت در حال 
اجرا بوده که از این تعداد 22 پروژه مربوط به احداث و بهسازی، ۱0 پروژه تقاطع 

غیرهمسطح و پل  و یک پروژه ساخت تونل است.

طی چهارماه ابتدای امسال:
 تولید انرژی خالص نیروگاه نکا 

 از مرز3 میلیارد و 842 میلیون کیلو وات 
ساعت گذشت

نیروگاه شهیدســلیمی نکا در چهار ماه ابتدای امسال 
حــدود 3 میلیارد و ۸42 میلیون و ۵0۱ هزار کیلووات 
ســاعت انرژی تولید کرد.مدیرعامل شرکت مدیریت 
تولید برق نکا با اعالم این خبــر افزود: مجموع انرژی 
خالص نیروگاه در چهار ماه ابتدای امســال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته ۱۱ درصد افزایش داشت.محسن نعمتی با اشاره به 
اینکه در چهارماه اخیر بالغ بر 72 درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری 
و حدود 2۸ درصد در واحدهای بلوک ســیکل ترکیبی بدست آمده است ابراز 
داشت: با توجه به دشــواری و حساسیت بسیار زیاد نگهداری و بهره برداری از 
واحدهای این نیروگاه با گذشــت بیــش از 4 دهه کارکرد، بدلیل قدمت و عمر 
باالی تجهیزات، حفظ آمادگی واحدهای این نیروگاه برای تولید پایدار انرژی کار 
آســانی نیست و لذا با توجه به نیاز شبکه برق کشور و علیرغم همه محدودیت 
های موجود بویژه در شــرایط سخت مقابله با ویروس کرونا، با همدلی و تالش 
جهادی و شبانه روزی کارکنان نیروگاه، در حال حاضر تمامی واحدهای نیروگاه 
جهت تولید پایدار برق و گذر از پیک مصرف در مدار تولید قرار دارند. خاطرنشان 
میشود در چهار ماه امسال حدود 3۵ درصد انرژی تعهدی ساالنه نیروگاه طبق 
برنامه محقق شد.نیروگاه شهید سلیمی نکا با 4 واحد بخاری به ظرفیت هرکدام 
440 مگاوات، دو واحد گازی به ظرفیت هر یک ۱37،6 مگاوات، یک واحد بخار 
سیکل ترکیبی با ظرفیت ۱60 مگاوات و دو واحد توربین انبساطی ۹،4 مگاواتی 
در مجمــوع با ظرفیت منصوبه 22۱4 مگاوات نقش موثری در پایداری شــبکه 

سراسری برق کشور دارد.

مدیرعامل توانیر در گفتگو با مهر؛
مصرف برق 8۵۰ هزار مشترک 2۰ 

برابر مشترکان کم مصرف است
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به پیگیری ها برای اصالح نظام 
تعرفه گذاری مشــترکین پرمصرف خانگی و صنعتی گفت: ۸۵0 
هزار مشــترک، 20 برابر مشــترکان کم مصرف  برق مصرف می 
کنند.محمد حســین متولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره 
وضعیت ابالغیه شرکت توانیر، مبنی بر باالبردن تعرفه مشترکینی 
که بیش از دوبرابر الگوی مصرف، برق مصرف می کنند گفت: در 
حال حاضر اطالعیه ای به مشترکین پرمصرف داده ایم و امیدواریم 
با کاهش مصرف برقشــان، هم به صنعت برق کشور کمک کنند 
و هم بــه اقتصاد خودشــان.وی با تأکید بر تأثیــر باالی اصالح 
تعرفه گذاری های برق گفت: در حال حاضر ۸۵0 هزار مشــترک 
پرمصرف ما به طور متوســط 20 برابر مشترکین کم مصرف برق 
مصرف می کنند.در واقع مصرف این مشترکین برابر با ۸ میلیون 
نفری اســت که در طرح برق امید برقشان رایگان شد.مدیر عامل 
توانیر در ادامه گفت: در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته 
دنیا هم برای تأمین برقشــان به مشــکل خورده انــد و بعضی از 
کشورها برای کنترل این بحث به ابزار تعرفه روی آوردن درحالیکه 
ما تاکنون به این ابــزار روی نیاوردیم و صرفاً با تقاضا و خواهش 
از مردم به دنبال کنترل مصرف برق هســتیم.متولی زاده با اشاره 
به مصرف کنندگان بزرگ صنعتی گفت: یکی از مصوبات دولت در 
سال گذشته این بود که بازار عرضه و تقاضا برای مشترکین بزرگ 
فراهم شــود، از جمله بورس.در واقع این سال ها صنایع انرژی بر 
انگیزه ای برای کاهش مصرف برقشــان نداشتند ولی با این اقدام 
انشااهلل می توان شاهد این بود که با سرمایه گذاری صنایع بزرگ در 

این بحث مشکالتشان حل شود.

نحوه محاسبه قبوض برق چگونه است؟
سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به میزان مصرف مشترکان خانگی گفت: یک الگو برای ناطق 
عادی در فصل تابستان تعریف شده که بر اساس آن میزان مصرف حدود 300 کیلوات ساعت است 
و نباید ماهیانه از این عدد بیشــتر شــود، در صورتی که مصرف مشترک از این میزان افزایش یابد، 
پرمصرف تلقی می شوند و ۱6 درصد تعرفه آن ها افزایش می یابد.به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی 
مشهدی دیروز در یک گفت و گوی تلویزیونی با بیان اینکه آن دسته از مشترکانی که  بیش از دو برابر 
الگو یعنی 600 کیلووات ساعت در ماه مصرف دارند میزان برق مازادی را که مصرف می کنند، به طور 
متوسط نرخ خرید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر محاسبه می شود، یعنی بهای برق این مشترکان 
به ازای هر کیلووات ساعت ۸00 تومان است.وی افزود: این دسته از مشترکان بدانند که باید در این 
دوره صورتحساب بیشتری را نسبت به دوره های قبل پرداخت کنند، شاید برخی نیز توانایی مالی نیز 
داشته باشند، با این حال برای همراهی با مردم و تامین برق همه مشترکان از آن ها در خواست کردیم 
که مدیریت مصرف و همکاری الزم را داشته باشند تا بتوانیم از این دوره که صنعت برق با ناترازی 
تولید و مصرف مواجه است عبور کنیم.سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه در هفته گذشته 
برق بیش از 200 دستگاه دولتی و اجرایی را که به اخطارهای قبلی شرکت های توزیع کم توجهی 
کرده بودند را قطع کردیم، گفت: قطعا این اقدام ادامه نخواهد داشت، به دلیل اینکه این دستگاه ها 
موظف و مکلف می شوند که چارچوب های تعیین شده را رعایت کنند ما نیز پایش خواهیم کرد و 
امیدواریم در روزهای آتی خبرهای خوبی داشته باشیم که دستگاه های اجرایی رعایت کرده اند.رجبی 
مشهدی با تاکید بر اینکه به طور خاص نمی توان گفت که کدام دستگاه ها پر مصرف هستند اما تمام 
دستگاه ها به طور روزانه رصد می شوند و تاکنون از همه مجموعه ها نهادهای عمومی، بانک ها، ادارات 
و دستگاه های ملی مواردی در این حوزه وجود داشته است، اظهار کرد:  مسوول دستگاه وظیفه پایش 
این موارد را برعهده دارد.به گفته وی بر اساس مصوبه دولت باید ۵0 درصد مصرف برق این دسته 
از مشــترکان نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش پیدا کند و با توجه به اینکه ساعات کار تغییر 
پیدا کرده می توانند دســتگاه های سرمایشــی را دیرتر روشن و رعایت مصرف کنند، گفت: در این 
حوزه توفیق زیادی نداشتیم و تنها حدود 30 تا 40 درصدی مدیریت مصرف در این حوزه صورت 
گرفته است که الزم است بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.به گفته سخنگوی صنعت برق همانطور که 
کارشناس هواشناسی اعالم کرد ما روند تدریجی افزایش دما را پیش رو داریم و روزهای سه شنبه، 

چهارشنبه و پنجشنبه روزهای گرمی در کل کشور هستند.

 رشد تولید ماهانه نفت اوپک رکورد
 ۱۵ ماهه زد

طبق نظرســنجی ماهانه رویترز، تولید نفت اوپــک در ژوییه افزایش یافت و به 
باالترین میزان از آوریل سال 2020 تاکنون رسید.به گزارش ایسنا، نظرسنجی 
رویترز نشان داد اوپک در ژوییه 26.72 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که 
6۱0 هزار بشکه در روز از برآورد بازبینی شده برای ژوئن باالتر بوده است. تولید 
نفت این گروه از ژوئن سال 2020 به جز فوریه هر ماه افزایش داشته است.گروه 
اوپک پالس که شــامل اوپک و متحدانش از جمله روسیه است، در واکنش به 
بهبود تقاضا، سرگرم تسهیل محدودیت عرضه ای است که در آوریل سال 2020 
با آن موافقت کرده بود. صعود قیمتهای نفت به باالترین رکورد دو ســال و نیم 
اخیر باعث شــد اوپک پالس ماه جاری با افزایش بیشــتر تولید از اوت موافقت 
کند.کارستن فریچ، تحلیلگر کومرس بانک اظهار کرد: اکثر پیش بینی کنندگان 
همچنان رشد قوی تقاضا در نیمه دوم سال را پیش بینی می کنند. راحت است 
بــاور کنیم که بازار نفت باید یاد بگیرد با ویروس زندگی کند.تحت توافق اوپک 
پالس، تولید اوپک در ژوییه نسبت به ژوئن 360 هزار بشکه در روز افزایش یافت 
در حالی که عربستان سعودی در گام نهایی خاتمه کاهش تولید داوطلبانه یک 
میلیون بشــکه در روز که در ماههای فوریه، مارس و آوریل اجرا داده بود، 400 
هزار بشکه در روز به تولیدش اضافه کرد.طبق نظرسنجی رویترز، افزایش تولید 
ماهانه اوپــک اندکی کمتر از حد انتظار بود. پایبندی اعضا به توافق محدودیت 
عرضه کاهش یافت اما این گروه همچنان کمتر از سقف توافق شده نفت تولید 
می کند. نرخ پایبندی اوپک در ژوییه به ۱۱۵ درصد رسید که در مقایسه با ۱۱۸ 
درصد در ژوئن کاهش داشت.عربستان سعودی در ژوییه بزرگترین افزایش تولید 
را در میان اعضای اوپک داشــت و تولیدش 460 هزار بشکه در روز باالتر رفت. 
دومیــن افزایش بزرگ تولید در اوپک مربوط به امارات متحده عربی بود که 40 
هزار بشکه در روز به تولیدش اضافه کرد. کویت و نیجریه هر یک 30 هزار بشکه 
در روز به تولیدشان اضافه کردند در حالی که تولید عراق که دومین تولیدکننده 

بزرگ اوپک است، 20 هزار بشکه در روز افزایش یافت.
ایران از ســه ماهه چهارم ســال 2020 صادراتش را با وجود تحریمهای آمریکا 
افزایــش داده اما در ژوییه تولیدش را افزایش بیشــتری نــداد. ایران به دلیل 
تحریمهای آمریکا، از مشارکت در محدودیت عرضه اوپک معاف است.یک مقام 
آمریکایی هفته گذشــته اعالم کرد آمریکا در حال بررسی مقابله با فروش نفت 
ایران به چین اســت. مذاکرات برای احیای توافق هسته ای 20۱۵ فعال متوقف 
شده است.دو تولیدکننده دیگر عضو اوپک که از مشارکت در کاهش تولید معاف 
شــده اند، ونزوئال و لیبی هستند. ونزوئال تولیدش را اندکی افزایش داد اما تولید 
لیبی ثابت بود.نظرسنجی رویترز با هدف رصد عرضه نفت به بازار انجام می شود 
و بر مبنای آمار کشــتیرانی فراهم شده از ســوی منابع خارجی، آمار رفینیتیو 
آیکان، اطالعات شرکتهای رصد نفتکشها مانند پترولجستیک و کپلر و اطالعات 
فراهم شده از سوی منابع داخلی شرکتها، اوپک و شرکتهای مشاوره انرژی است.

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
سامانه نظام پیشنهادات در جهت بهبود 

خدمت رسانی است
مدیر مخابرات منطقه گلســتان گفت : سامانه نظام پیشنهادات درجهت بهبود 
خدمت رســانی عمل می کند.دکتر غالمعلی شــهمرادی با اشــاره به اهمیت 
مشــارکت کارکنان در  اداره امور گفت : نظرات و پیشــنهادات کارشناســانه 
همکاران در جهت بهبود ارائه خدمات بســیار موثر اســت و بدین جهت ثبت 
پیشــنهاد در سامانه نظام پیشــنهادات در چند ساله اخیر بسیار مورد استقبال 
کارکنان و مدیران مخابرات منطقه گلستان بوده است .وی با اشاره به ثبت تعداد 
۵۸۹ پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادات مخابرات منطقه گلستان گفت : ثبت 
این تعداد پیشــنهاد در ساه ماهه اول سال جاری از عالقمندی و تعهد همکاران 
به خدمت رسانی بهتر بوده و نشان از دغدغه آنها در اداره بهتر امور است. مدیر 
مخابرات منطقه گلستان گفت : پیشنهادات مطرح شده در موضوعات مختلف از 
جمله امور مالی ، پیشتیبانی ، شبکه های مخابراتی ، بازار و مشتریان و فناوری 
اطالعات می باشد و تعداد ۱۱۵ پیشنهاد مطرح شده بصورت گروهی ثبت شده 
که در کمیته های مختلف بررســی و بعد از تایید به مرحله اجرا در خواهد آمد.
دکتر غالمعلی شــهمرادی نتیجه تمامی اقدامات انجام شده را ارائه سرویسها و 
خدمات بهتر دانســت و گفت: رضایت مشتریان هدف ماســت و امید داریم با 

مشارکت کارکنان به این مهم بیش از پیش نائل شویم.

سفیر ســابق ایران در افغانستان گفت: 
بدترین حالت این اســت که ما شاهد 
ادامه جنگ، درگیری، تنش پایدار و به 
نوعی توازن دولت مرکزی افغانستان و 
طالبان باشیم که این موضوع هزینه های 
ما را هــم افزایش می دهــد و بعبارتی 
رابطه مــا را در صادرات بــرق و گاز با 
اخالل مواجه می کند.ابوالفضل ظهره وند 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
درباره چالــش احتمالی صادرات انرژی 
به افغانستان با توجه به پیدایش مجدد 
طالبان در این کشــور اظهار داشــت: 
مســئله نیاز افغانســتان به برق و گاز 
ایران یک مســئله پایدار است و باید به 
آن به عنوان یک موضوع بلندمدت نگاه 
کرد، هر نظام سیاســی و ساختاری که 
در این کشــور حاکم باشد نیازمند به 
این دو مولفه هســتند، اما در هر حال 
در کوتاه مــدت روابط دو کشــور دچار 
اختالل می شود. ضمن اینکه اگر طالبان 
بر کل افغانستان مسلط شود، چشم انداز 
روشنی وجود ندارد که البته امری بعید 
است و بدترین حالت هم این است که 
ما شــاهد ادامه جنگ، درگیری، تنش 
پایدار و به نوعی تــوازن بین دو طرف 
باشــیم که این موضوع هزینه های ما را 

هم افزایش می دهــد و بعبارتی رابطه 
مــا را در صادرات بــرق و گاز با اخالل 
مواجه می کنــد. وی افــزود: بنابراین 
بهترین وضعیت برای ما این اســت که 
طرفین به توافق برســند و دولت موفق 
شــود طالبان را از مناطق تحت تصرف 
به عقب براند، ایــن وضعیت به مصالح 
ما و مردم افغانســتان نزدیک تر است، 
اما اگر قرار باشد تداوم درگیری داشته 
باشند چشــم انداز در کوتاه مدت روشن 
نیســت و امنیتی وجود نــدارد که گاز 
و یا برق از ایران منتقل شــود. ســفیر 
سابق ایران در افغانستان گفت: اکنون 
شاهدیم نیروهای طالبان و داعش برای 
ایجاد فشــار بر مراکــز اصلی والیات و 
مردم؛ دکل های برق را مورد حمله قرار 
می دهند، بنابراین در کوتاه مدت وضعیت 

خوب نیست، اما در بلندمدت چه طالبان 
و چه دولت کنونی حاکم باشــد روابط 
اقتصادی دو کشــور به وضعیت گذشته 
برمی گردد.وی دربــاره احتمال افزایش 
قاچاق با وجود فعالیت های طالبان بیان 
داشت: اکنون گمرکات در تصرف دولت 
این کشــور است، اما کاالها و همچنین 
خریداران در شــرایط مناسبی نیستند، 
هرچند مسئله قاچاق سهم باالیی ندارد، 
قبل از طالبان هم قاچاق به این کشــور 
را شــاهد بودیم و ممکن است در آینده 
هم ادامه داشــته باشد و حتی به دلیل 
نیازهای افغان ها تشــدید شود، اما مهم 
مناســبات رسمی تجاری است که فعال 
با اخالل مواجه شــده کــه باید امیدوار 
باشــیم وضعیت از ثبات برخوردار شود.

مناســبات  وضعیت  دربــاره  ظهره وند 

اقتصادی با افغانستان در صورت حاکم 
شدن طالبان در این کشور توضیح داد: 
ما نقشی در شــکل دهی نظام سیاسی 
افغانستان نداریم، ملت افغانستان خود 
باید در زمینه نوع حکومت در کشورشان 
تصمیم بگیرند، قطعا ما هم از خواست 
مردم پیــروی می کنیم، زیرا بحث عدم 
مداخله در امور داخلی کشــورها مطرح 
و این شرط همســایگی است، بنابراین 
ما فقط نظاره گر هســتیم و البته تالش 
می کنیم آتش جنگ شــعله ور نشود و 
طرفین بتوانند اختالفــات را با مذاکره 
حــل و فصل کننــد. وی یادآور شــد: 
اگر مردم افغانســتان مســیر تعامل با 
طالبان را در دستور کار بگذارند، ما هم 
احترام می گذاریم و روابط  و مناســبات 
تجاری مــان با این کشــور را در همان 
چارچوب تنظیم می کنیم اما اگر مردم 
مسیر مقاومت را در پیش بگیرند ایران 
به عنوان محــور مقاومت در کنار مردم 
افغانســتان از آنهــا حمایــت می کند، 
بنابراین اصل در روابط ما با کشــورهای 
همســایه از جمله افغانســتان توجه به 
خواســت و اراده ملت آن کشــور است 
و به عنوان یک شــاخص به آن احترام 

می گذاریم.

در گفت وگوی تشریح شد:

آیاطالبانصادراتانرژیایرانبهافغانستانرابهچالشمیکشند؟
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گزیده خبر  قیمت های سوپرمارکتی داروخانه ها

دارو بی سروصدا گران شد
قیمت های برخی اقالم دارویی در اوضاع کرونایی کشــور مدام 
در حال افزایش اســت و کســی هم متوجه آن نشــده است.

بــه گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که گذر مردم بیشــتر از 
دوران قبل از کرونا به داروخانه ها افتاده اســت، کســی متوجه 
این نکته نشده اســت که قیمت برخی اقالم دارویی به صورت 
خزنــده و آرام آرام افزایش می یابد، بــدون اینکه توجه مردم و 
بیماران را جلب کند.در این بین قیمت داروهای بدون نســخه 
یا همان OTC نســبت به ســایر داروها، به شدت سیر صعودی 
داشته است. دیفن هیدرامین، استامینوفن، قرص سرماخوردگی، 
شربت ســرماخوردگی و داروهایی از این دست، در طول دوران 
پاندمی کرونا، برای چندین بار تغییر قیمت داده اند.یک شیشه 
دیفن هیدرامین از ۲,۵۰۰ تومان قبل از کرونا به ۸,۵۰۰ تومان 
رسیده است. یعنی بیش از ۱۵۰ درصد افزایش قیمت برای یک 
داروی بدون نســخه که این روزها مصرف زیادی دارد.یک ورق 
اســتامینوفن و قرص هایی از همین دست، مشابه شربت دیفن 
هیدرامین با افزایش قیمت زیادی مواجه بوده اند.نکته قابل تأمل، 
متفاوت بودن قیمت داروهای بدون نسخه در سطح داروخانه ها 
است. یعنی، قیمت شــربت دیفن هیدرامین در یک داروخانه 
۷,۵۰۰ تومان است و داروخانه دیگری، همین شربت را ۸,۵۰۰ 
تومان می فروشد. این، یعنی قیمت های سوپرمارکتی در سطح 
داروخانه ها هم رخنه کرده است.در عین حال موضوع دیگری که 
این روزها به چشــم می خورد، بنرهای تخفیف در سر در برخی 
داروخانه ها اســت که عنوان داشته اند با توجه به گرانی دارو، از 
تخفیف های چند درصدی برای داروهای نســخه ای برخوردار 
می شــوند. به طوری که یکی از این داروخانه ها در جنوب شهر 
تهران، نوشــته بود ۵ درصد تخفیف به ازای هر نسخه در نظر 
گرفته شــده اســت. اینکه چنین اقدامی، قانونی و مجاز است، 
نکته قابل تأمل مسئله است.فرامرز اختراعی رئیس هیأت مدیره 

ســندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی 
دارویی، دربــاره دلیل گرانی بیــش از ۱۰۰ درصدی داروهای 
بدون نسخه، گفت: این افزایش قیمت ها ناشی از تصمیم ارزی 
ماه ها قبل درباره این داروها است که اثر خود را تازه نشان داده 
است.وی افزود: بر اساس تغییر سیاست های تخصیص ارز برای 
داروهای بدون نسخه، دیگر ارز ترجیحی یعنی همان ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اختصاص داده نمی شود و واردات ارز مواد پایه و واسطه 

آنها با نــرخ ارز نیمایی صورت می گیرد؛ بنابراین هزینه واردات 
مواد پایه داروهای بدون نســخه به حــدود ۵ برابر افزایش پیدا 
کرده است، درحالی که قیمت ارز برای این داروها ۵ برابر شده، 
اما افزایش قیمت دارو به اندازه ۵ برابر نیست. هر چند با افزایش 
۱۱۰ درصدی در اقالم دارویی بدون نســخه مواجه هستیم، اما 
همین میزان افزایش قیمت هم افزایش مدیریت شده در جهت 
منافع مردم است. قیمت های فعلی، کف افزایش قیمت است که 

با وجود آن تولیدکننده ها شاید کمی ضرر هم بدهند.اختراعی 
گفت: وزارت بهداشــت، پس از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
داروهای بدون نسخه، در واقع تولید حدود ۵۰ قلم داروی بدون 
نسخه )OTC( را به داروسازان تحمیل کرده و می گوید در مقابل 
۶۰۰۰ قلــم دارو، حاال این چند ده قلم داروی بدون نســخه را 
هم با ســود کمتر یا با ضرر تولید کنیــد. اگر قرار بود داروهای 
بدون نســخه تولید داخل نشــود و عیناً وارد شود، قیمت آنها 
بیش از ۵ برابر می شــد.داروهای OTC آن دســته از داروهایی 
هســتند که نیازی به تجویز پزشک ندارند و بدون نسخه قابل 
تهیه اســت. در بسیاری از کشورهای دنیا هم این داروها اساساً 
تحت پوشــش بیمه ها نیستند. اما واقعیت امر این است که این 
دسته از داروها که شــاید تعداد آنها خیلی زیاد هم نباشد، اما 
مصــرف زیادی دارند و همواره در خانه های مردم می توان چند 
قلم از این داروها را پیدا کرد. در پاندمی کرونا، نیاز به این دسته 
از داروها به شــدت افزایش پیدا کرده اســت.گفته می شود در 
برخی کشورها افراد می توانند داروهای OTC را بدون مراجعه به 
داروخانه از سوپرمارکت ها تهیه کنند. از همین رو داروهای بدون 
نســخه در زمان تخصیص ارز در اولویت قــرار ندارد. و اگر قرار 
بر اولویت بندی باشــد، اولویت آخر دریافت ارز دولتی داروهای 
OTC هستند.همه این نکات و ویژگی های داروهای بدون نسخه، 

باعث شــده تا شاهد گرانی بی ســر و صدا و خزنده این داروها 
باشــیم. ناگفته نماند که گرانی دارو فقط شامل داروهای بدون 
نســخه نبوده و برخی داروهای تحت پوشش بیمه ها نیز گران 
شــده اند، بدون اینکه بیماران متوجه بشوند. زیرا، بیمار فقط به 
فکر تهیه دارو اســت و گران بودن آن در ابتدا به چشم نمی آید. 
فقط زمانی مورد اعتراض واقع می شــود که احتیاج به دارو در 
سبد ثابت خانواده قرار داشته باشد و بایستی همیشه یک یا چند 

قلم داروی خاص را برای بیمارش تهیه کند.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه خبر داد
افتتاح 3 مركز واكسیناسیون كرونا با 

مشاركت فوالد مباركه 
مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه از افتتاح 3 
مرکز واکسیناســیون کرونا با مشارکت شرکت فوالد 
مبارکه و ســپاه صاحب الزمان)عج( در شــهر اصفهان 
خبر داد.هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه همواره در 

شرایط سخت تالش کرده تا در قبال جامعه مسئوالنه عمل کند و نزدیک ۲ سال 
است که با تجهیز بیمارســتان ها و تأمین اکسیژن رایگان برای بیمارستان های 
درمان گر بیماران کرونایی در حوزه ســالمت جامعه نقش خود را به خوبی ایفا 
کند و در کنار مردم باشــد.وی افزود: در همین راســتا به منظور سرعت بخشی 
واکسیناســیون کرونا در اصفهان 3 مرکز جدید »خوراســگان«، »ملک شهر« و 
»رهنان« با مشــارکت شرکت فوالد مبارکه و ســپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان افتتاح خواهد شــد.مدیر روابط عمومی شــرکت فــوالد مبارکه گفت: 
تاکنون۴9۰ هزار شــهروند اصفهانی یک دوز واکســن و ۱3۴ هزار شــهروند 
اصفهانی دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند و برای رسیدن به ایمنی جمعی 
ناگزیریم که روند واکسیناســیون شــتاب بگیرد؛ همچنین از آن جا که واکسن 
کووبرکت در مردادماه به تولید انبوه می رسد نیاز است که مراکز واکسیناسیون 
در استان اصفهان توسعه یابد تا هرچه سریع تر با ایمنی از طریق واکسیناسیون، 
اپیدمی کرونا کنترل شود.وی با اشاره به اهمیت عمل به مسئولیت های اجتماعی 
در شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مسئولیت اجتماعی همواره در صدر 
اولویت های شــرکت فوالد مبارکه قرار داشته است و این شرکت سعی کرده تا 
در راســتای امیدآفرینی و تقویت سرمایه های اجتماعی، تصمیمات سنجیده ای 
اتخاد کند که نمود آن در ایفای مســئولیت های اجتماعی در ایام شیوع ویروس 

کرونا مشهود است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد:
1200 میلیارد تومان طرح زیرساختی در 

منطقه الِمرد اجرایی می شود
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: با هدف آماده سازی زمینه برای فعالیت سرمایه 
گذاران، ۱۲۰۰ میلیارد تومان پروژه زیرساختی در منطقه ویژه صنایع انرژی بر 
الِمرد، اجرا می شود.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری که در 
نشست بررسی توسعه زیرساخت های منطقه ویژه صنایع انرژی بر المرد سخن 
می گفت، تصریح کرد: در ســال جاری ۵۰۰ میلیارد پروژه زیرساختی در بخش 
جاده، برق، گاز و آب، وارد عملیات اجرایی شــده است.وی ادامه داد: طی هفته 
های آتی نیز گام به گام ۷۰۰ میلیارد تومان طرح زیربنایی و زیرساختی جدید 
در منطقه ویژه صنایع انرژی بر المرد وارد فاز اجرایی می شود.معاون وزیر صنعت 
معــدن و تجارت تاکید کرد: در نهایت تا کمتر از دو ماه دیگر تمامی پیمانکاران 
حوزه زیرساختی در این منطقه فعالیت مربوطه را آغاز می کنند.وی با اشاره به 
اینکه ســاماندهی امور زیرساختی از اقدامات اساسی در منطقه ویژه المرد بوده 
است، اظهار داشت: آماده سازی و توسعه زیرساخت ها، گامی در جهت تسهیل 
حضور سرمایه گذاران در این منطقه است.در این نشست احسان انصاری مدیر 
عامل منطقه ویژه صنایع انرژی بر المرد نیز با ارایه گزارشــی از شــتاب گرفتن 
اقدامات توسعه ای در این منطقه خبر داد و گفت: از خرداد ماه امسال شاهد از 
سرگیری فعالیت آب شــیرین منطقه و ارایه خدمات مربوطه به صنایع و طرح 
ها شــده ایم.انصاری ادامه داد: پیشتر ارایه زیرساخت های منطقه، عمدتا به راه 
اندازی سالکو معطوف شده بود که در حال حاضر سایر طرح ها نیز از زیرساخت 
ها بهره مند می شــوند.به گفته وی، اکنون در حال شــتاب بخشیدن به ارایه 

زیرساخت ها به سرمایه گذاران منطقه هستیم.

چادرملو، موتور محركه اقتصاد استان یزد
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو را می توان یکی از 
پیشگامان عرصه تکمیل زنجیره ارزش فوالد دانست 
که از جایگاه قابل توجهی در اقتصاد کشور برخوردار 
است. این شــرکت، با توســعه فعالیت های خود در 
استان یزد، زنجیره تولید فوالد از اکتشاف سنگ آهن 

تا تولید محصول نهایی را در بر گرفته و توانسته است نقش قابل مالحظه ای در 
بهبود شاخص های اقتصادی این استان ایفا کند. توسعه ظرفیت ها و افزایش 
آمار تولیدات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال های اخیر موجب شده 
است تا ســهم این شرکت از تولید ناخالص داخلی استان یزد همواره روندی 
صعودی را طی کند.به همیــن بهانه گفت و گویی انجام داده ایم با مهندس 
فرهــاد آذرین فر، مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو تا دالیل موفقیت های 
و روند رو به رشــد شــرکت را جویا شویم .آذرین فر با اشاره به اینکه شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو، با در اختیار داشتن یکی از بزرگ ترین معادن استان 
یزد، اقتصاد و اشــتغال این منطقه را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داده است 
گفت:  وجود معادن بزرگ و باارزشی همچون چادرملو در این منطقه، یزد را 
به یکی از استان های معدنی کشور تبدیل کرده  است، به طوری که در حاضر 
بخش معادن و صنایع معدنی نقش مهمی در اقتصاد این اســتان ایفا می کند 
و ســهم باالیی از تولید ناخالص اســتان یزد را به خود اختصاص داده است . 
همچنین مشاغل تعداد زیادی از شهروندان و ساکنان این استان نیز به طور 
مستقیم و غیرمستقیم به این بخش وابسته است. مدیر امور مالی و اقتصادی 
چادرملو افزود: از آنجائی که معادن تأمین کننده ماده اولیه بسیاری از صنایع 
هســتند، یکی از بخش های استراتژیک و مهم اقتصاد شناخته می شود عالوه 
بر آن با توجه به نقش اساسی معدن در تولید ناخالص داخلی منطقه و کشور، 
ضرورت توجه به مولفه های توسعه اقتصادی و حرکت به سمت ایجاد حداکثر 
ارزش افزوده از اهمیت ویژه ای در زمینه حفظ منابع ملی برخوردار است. این 
مسئله در حوزه صنعت فوالد، که صنعتی استراتژیک و پایه  محسوب می شود، 
اهمیت بیشــتری دارد.وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین اقدامات در راستای 
توســعه ظرفیت های صنایع معدنی و ایجادارزش افزوده، تهیه و تامین پایدار 
مواد اولیه اســت. شرکت ها فقط با اطمینان از تامین بدون مشکل مواد اولیه، 
این امکان را دارند که اســتراتژی خود را برای افزایش تولید و ارتقای ارزش 
افزوده پیاده سازی کنند. بنابراین سرمایه گذاری در امر اکتشاف می تواند یکی 
از مولفه های مهم در ایجاد ارزش افزوده شمرده شود.در همین راستا، شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو توانسته است در امر اکتشاف، به عنوان حلقه نخست 
زنجیــره ارزش فوالد و مهم ترین تضمین رفــع چالش های تامین مواد اولیه، 
موفق عمل کند. آذرین فر با تاکید بر اینکه، تداوم عملیات اجرای اکتشافات 
تفصیلی پهنه معدنی آنومالی »D۱9« از اولویت های این مجموعه است گفت:  
در این مجموعه طی ســال های اخیر طرح های متعددی در راســتای توسعه 
تولیدات و افزایش بهره وری اجرا شده است. این شرکت، که فعالیت خود را از 

تولید کنسانتره سنگ آهن آغاز کرد.

قیمت خودرو تخت گاز می تازد
 افزایش 10 تا 20 میلیونی در یک ماه

بررسی وضعیت بازار خودرو نشــان می دهد که اگرچه همچون ماه های قبل، 
خریــد و فروش خاصــی در بازار صــورت نمی گیرد اما قیمت هــا به صورت 
محسوســی روند صعودی گرفته اســت.به گزارش خبرنگار مهر، بررسی های 
میدانی خبرنگار مهر از بازار خودرو نشــان می دهد که اگرچه همچون ماه های 
گذشته خرید و فروشــی در بازار خودرو صورت نمی گیرد و مصرف کنندگان 
منتظر کاهش قیمت هستند اما روند بازار خالف جهت انتظارات مردم حرکت 
کرده و قیمت ها روند صعودی به خود گرفته اســت.یکی از نمایشــگاه داران 
خــودرو به خبرنگار مهر گفت: فعاًل در بازار خبری از خرید و فروش نیســت 
و قیمت هــا نیز بی ضابطه باال می رونــد و هر کس قیمت دلخواه خود را برای 
خودرو اعالم می کند. بازار خودرو به شــکلی شده که حتی در دوره تعطیالت 
کرونایی، قیمت خودروها دستخوش تغییر شده بود.وی با بیان اینکه هم اکنون 
بازار با رکود همراه اســت، افزود: تــا چند روز دیگر که دولت تغییر کند قطعاً 
بازار با یک شــوکی همراه می شود و احتمال بروز تغییر در بازار وجود دارد.این 
فعال بازار خودرو تاکید کرد: اگر کسی قصد خرید خودرو دارد بهتر است چند 
روز صبر کند تا هم دولت تغییر کند و هم خبری از مذاکرات برسد؛ فعاًل بازار 

درگیر هیاهو شده است.

وضعیت قیمت ها در بازار
بررسی وضعیت قیمت ها حکایت از آن دارد که قیمت خودروهای پرتیراژ ایران 
خودرو و سایپا با افزایش های چشم گیری مواجه شده است، به شکلی که عمده 
خودروهای پرتیراژ در بازار طی یک ماه گذشته بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان رشد 
قیمت را تجربه کرده اند.به عنوان نمونه اگرچه قیمت خودروی ســمند LX در 
۶ تیر ماه ۱99 میلیون تومان بود اما قیمت کنونی این خودرو در بازار به ۲۱۸ 
میلیون تومان رسیده است. خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز ۶ تیر ماه ۲۱۱ میلیون 
تومان قیمت داشــت که هم اکنون به ۲۲۵ میلیون تومان رسیده است.قیمت 
دنا معمولی ۶ تیر مــاه ۲۸۴ میلیون تومان بود که هم اکنون به 3۰۰ میلیون 
تومان رســیده است. قیمت خودروی پژو پارس سال نیز از ۲3۶ میلیون تومان 
به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.همچنین قیمت تیبا از ۱۲9 میلیون تومان 
در ۶ تیر ماه به ۱3۵ میلیون تومان در 9 مرداد ماه رسیده است.قیمت کوییک 
دنده ای از ۱۵۰ میلیون به ۱۵۸ میلیون تومان، ســاینا از ۱۴3 میلیون به ۱۴۷ 
میلیون تومان رسیده است؛ قیمت سایپا ۱۱۱ از ۱3۴ میلیون به ۱39 میلیون 
تومان افزایش یافته و تیبا از ۱3۷ میلیون تومان به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده 
است. این وضعیت قیمت ها در بازار و تفاوت فاحش با قیمت کارخانه و البته عدم 
تمایل مردم به خرید، در حالیست که خودروسازان از حدود 3 ماه پیش در حال 

رایزنی و برگزاری جلسه با نمایندگان مجلس برای آزادسازی قیمت هستند.

عضو انجمن فوالد:
بازار ایران در عراق تقدیم تركیه شد

عضو انجمن فوالد گفت: در خواب طوالنی مدیران کشــور، بازار فوالد ایران در 
عراق و اربیل دو دســتی تقدیم رقیب تشنه یعنی ترکیه شد.رضا شهرستانی 
در گفت گو با خبرنگار مهر در مورد تأثیرات قطعی برق بر صنایع فوالد، اظهار 
داشــت: بازاریابی صادراتی همچون کاشــت درخت گردو، زمان بر و پرزحمت 
اســت.عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد افزود: ســال ها طول کشــید تا بازار 
عراق به تســخیر شرکت های فوالدی ایرانی درآمد و این شرکت ها توانستند با 
صادرات خود ضرر و زیان انباشــته خود را جبران و سهم عمده ای از نیاز ارزی 
کشــور را تأمین کنند.وی ادامه داد: متأسفانه تمام اندوخته سال ها زحمت و 
مرارت صنایع فوالدی در یک ماه اخیر به دلیل قطع برق و تعطیلی واحدهای 
تولیدی و عدم توان کارخانجات در تأمین نیاز مشتری دود شد و به هوا رفت.

شهرســتانی گفت: در خواب طوالنی مدیران کشور بازار فوالد ایران در عراق و 
اربیل دودستی تقدیم رقیب تشنه یعنی ترکیه شد.عضو انجمن تولیدکنندگان 
فوالد افزود: این شکســت اقتصادی اگر بیشــتر از شکست سیاسی و میدانی 
نباشد، هرگز کمتر از آن نخواهد بود.وی با یادآوری اینکه به جهت جلب رضایت 
مــردم برق کارخانجات را قطع می کنند، اظهار داشــت: لطمه وارده بر صنایع 
جبــران ناپذیر و تأثیر آن بر زندگی تک تک مــردم را خواهید دید. ادامه این 
روند بیکاری کارگران صنایع به خصوص واحدهای فوالدی استانی که بیشترین 

اشتغال کارگران را عهده دار است به همراه خواهد داشت.

مطابق آمارهای معاونت طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت، در 
هشت ســال گذشته )ابتدای سال9۲ 
تا پایان سال99( شاهد رشد ظرفیت  
تولیــد محصــوالت منتخب صنعتی 
و معدنــی بودیم که نقش به ســزایی 
در توســعه صنعتی و معدنی کشــور 
داشــتند.به گزارش ایرنــا، نگاهی به 
ظرفیت ســازی انجام شده در هشت 
ســال فعالیت دولت هــای یازدهم و 
دوازدهــم حاکی از ظرفیــت 39.9 
میلیون تنی تولید فوالد خام )رشــد 
۷۷.3 درصدی نســبت به سال 9۲(، 
۵۶.۵ میلیــون تنی تولید محصوالت 
فوالدی )رشــد ۸3.۴ درصدی(، ۶۲۷ 
هزار تنی شــمش آلومینیوم )رشــد 
3۷.۲ درصــدی(، چهــار میلیون و 
پنج هزار تنی کنســانتره زغال سنگ 
)رشــد ۶۵.۲ درصــدی(، ۵۱۲ هزار 
تنی مس کاتد )رشد 9۶.9 درصدی( 
و ۸۸ میلیون تنی ســیمان )رشــد 
۱3.۷ درصــدی( دارد.ایــن ظرفیت 
در تولید خودروی ســواری با رشــد 

۴۲.۱ درصدی بــه ۲ میلیون و ۶99 
تولید الستیک خودرو  هزار دستگاه، 
با رشــد ۵3.۸ درصدی بــه ۴۸9.۵ 
هزار تن، تولیدات پتروشیمی با رشد 
۴۶.۶ درصــدی بــه ۸۵ میلیون تن، 
روغن نباتی با رشد ۲۰.۴ درصدی به 
چهار میلیون و 3۶۴ هــزار تن، دارو 
با رشد ۴۲.۶ درصدی به ۶۷ میلیارد 
عدد و پودر شــوینده با رشــد ۴۲.۶ 
درصدی به ۲ میلیون تن رســید. در 
مدت هشت ســاله یاد شده صادرات 
وزنی فوالد خام با ثبت رشد چشمگیر 
ســه هزار و 39۶ درصدی، از ۱۸۶.3 
هزار تن در ســال 9۲ به ۶ میلیون و 
۵۱3 هزار و ۶۰۰ تن در پایان ســال 
دالری  ارزش  رســید.همچنین   99

این صادرات نیز با ثبت رشــد ۲ هزار 
و ۸۸ درصــدی، از ۱۲۱ میلیون دالر 
در ابتدای دولت یازدهم به ۲ میلیارد 
و ۷۴۷ میلیــون و ۶۰۰ هزار دالر در 

پایان سال 99 رسید.

یخچال و فریزر، شاگرد اول رشد 
تولید

در مقایسه سال ابتدایی و سال ماقبل 
پایانی دولت، بیشــترین رشد تولید 
در بین محصــوالت منتخب صنعتی 
و معدنی به یخچــال و فریزر با ۱۱۰ 
درصد رســید.پس از آن فوالد خام با 
۸۱ درصد، کاتد مــس با ۵۴ درصد، 
محصوالت فــوالدی بــا ۵۲ درصد، 
شمش آلومینیوم با ۵۱ درصد، کاشی 

و ســرامیک با ۴9 درصد، ماشــین 
لباس شــویی با ۴۸ درصــد، داروی 
انســانی با ۴۶ درصد، انواع خودروی 
با ۴۵ درصــد، محصوالت  ســواری 
پتروشــیمی با ۴۲ درصد و الستیک 
خودرو بــا ۲۸ درصــد، در رتبه های 
بعدی بیشترین رشــد تولید در سال 
99 در هم ســنجی با ســال 9۲ قرار 

گرفتند.

رشد صدور مجوهای صنعتی
ســال گذشــته )۱399( در مقایسه 
با ســال ۱39۲ تعداد جواز تاســیس 
صنعتی صادره رشــد ۱۱۸ درصدی، 
ســرمایه گذاری در آنها رشــد ۴۱۶ 
درصــدی و میزان اشــتغال زایی آنها 

افزایش 9۱ درصدی داشته است.
در مقایســه، پروانه هــای بهره بردای 
صنعتی در ســال 99 نسبت به سال 
9۲ از نظر تعداد با رشد ۶۸ درصدی، 
از نظر سرمایه گذاری با رشد یک هزار و 
3۴۲ درصدی و از نظر اشتغال با رشد 

۷9 درصدی همراه بوده است.

 در 8سال گذشته

جزییات رشد ظرفیت  تولید 
محصوالت صنعتی

دهنوی به شیوا نامه نوشت؛
شورای رقابت افراد دخیل در قیمت گذاری 

خودرو را به بورس معرفی كند
رئیس سازمان بورس در نامه ای به رئیس شورای رقابت درخواست کرد فهرست 
افرادی که در فرآیند نرخ گذاری خودرو مشــارکت دارند به سازمان بورس اعالم 
شــود.به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار در نامه ای به رضا شــیوا رئیس شورای رقابت اعالم کرد که این شورا 
طبق قانون بورس اوراق بهادار فهرســت افرادی که در فرآیند نرخ گذاری خودرو 
مشارکت دارند را به ســازمان بورس اعالم کند.در این نامه آمده است: احتراماً با 
عنایت به اینکه آن شورا بنا به مالحظات قوانین و مقررات در جریان امور مربوط به 
نرخ گذاری شرکت های خودروساز است، خواهشمند است به منظور انجام وظایف 
قانونی توســط این سازمان و به اســتناد قانون بازار اوراق بهادار و تبصره های آن، 
فهرســت افرادی را که در جریان امور فوق الذکر هســتند در قالب فرم شماره 3 

دستورالعمل پیوست به این سازمان معرفی نمائید.

 افزایش ۵0 درصدی واردات آمریکا
 از روسیه

بر اســاس آمار منتشر شده توسط دفتر سرشماری آمریکا، صادرات کاالهای 
روســیه به این کشور در پنج ماه نخست ســال جاری میالدی در مقایسه با 
مدت مشابه یک سال گذشته یک و نیم برابر شده است.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم به نقل از راشاتودی، بر اساس آمار منتشر شده توسط دفتر سرشماری 
آمریکا، صادرات کاالهای روسیه به این کشور در پنج ماه نخست سال جاری 
میالدی در مقایسه با مدت مشابه یک سال گذشته یک و نیم برابر شده است.
بر اساس این گزارش، صادرات کاال از روسیه به ایاالت متحده از نظر پولی در 
مجموع به ۱۱,۵ میلیارد دالر رســید که خرید نفت و محصوالت پتروشیمی 
با رشــد چشمگیر ۷۸ درصدی روبرو بود.واردات سوخت های معدنی، نفت و 
محصوالت پتروشیمی از روسیه توسط ایاالت متحده تقریباً دو برابر شد و از 
3,۸ میلیارد دالر به ۶,۷ میلیارد دالر رسید.واردات فلزات و سنگ های گران 
بها و نیمه قیمتی ایاالت متحده با رشــد تقریباً ۵۰ درصدی از ۱,۱ میلیارد 
دالر به ۱,۶ میلیارد دالر رسید در حالی که خرید کودهای روسی با 3۵ درصد 
افزایش به ۵۰۰ میلیون دالر رســید. واردات آهن و فوالد با ۲۵ درصد جهش 

به ۷۰۰ میلیون دالر رسید.

در گفت وگوی تشریح شد:
چرا كشورها »دیپلماسی واكسن« دارند؟

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: برای اینکه دو کشور 
باهم مبادله اقتصادی قوی داشــته باشند نیاز به اعتماد مردم دو کشور به هم 
دارد، برای جذب اعتماد مردم یک کشــور اهدای واکســن هم می تواند یک 
راه باشــد که منجر به بهره برداری اقتصادی هم می شــود.مجیدرضا حریری 
در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد اهداف اقتصادی کشــورهای 
توزیع کننده واکســن برای افزایش نفوذ دیپلماســی خود اظهار کرد: به نظر 
نمی رسد این تحلیل که کشورهای توزیع کننده واکسن سعی در نفوذ اقتصادی 
در دیگر کشورها دارند، درست باشد. البته هر اقتصاد بزرگی به دنبال این است 
که حوزه روابط خود را با دنیا گسترده تر کند اما می توان از دید انسان دوستانه 
به این موضوع نگاه کرد. کشورهایی که واکسن مازادی دارند به دیگر کشورها 
ارســال می کنند.وی افــزود: از طرف دیگر بنگاه های واکسن ســازی هم کار 
اقتصادی انجام می دهند و تولید واکســن هــم مانند دیگر داروها نوعی تولید 
اســت که ســعی در فروش آن به دیگر کشــورها دارند. بنابراین نمی توان در 
مورد توزیع واکسن نیت خوانی کرد. از طرف دیگر واکسن کرونا تاریخ مصرف 
مشــخصی دارد و و برای نگهداری هم باید شرایط دمایی خاصی داشته باشد، 
بنابراین نگهداری بلندمدت آن میسر نیست. بسیاری از کشورها هم اوایل تولید 
واکسن میزان زیادی خریداری یا تولید کردند و االن مجبور به خارج کردن آن 
از کشــور خود هستند تا تولید را ادامه دهند.حریری با اشاره به امکان کارکرد 
نیت های سیاســی گفت: یک بخشی از این موضوع نیز می تواند نیت سیاسی 
داشته باشد و برای توسعه گستره تسلط کشورها بر کشورهایی که با آنها روابط 
دوســتانه دارند.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: کشور 
ما شــرایط خاصی دارد، با وجود تحریم ها امکان فراهم آوردن واکســن از هر 
کشوری برای ما میسر نیست، حتی شرکت هایی که به ما واکسن می فروشند 
تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا به عنوان کشور تحریم کننده ما قرار 
می گیرند.وی در پاســخ به سوالی در مورد تاثیر این نفوذ سیاسی بر مبادالت 
اقتصادی بیان کرد: همه فعل و انفعاالت سیاســی و نظامی در دنیا یک ریشه 
اقتصادی دارد، بنابراین موضوع واکسن هم می تواند موضوعی برای قدرت نمایی 
اقتصادی هر کشوری باشــد. برای اینکه دو کشور باهم مبادله اقتصادی قوی 
داشته باشند نیاز به اعتماد مردم دو کشور به هم دارد، برای جذب اعتماد مردم 
یک کشــور اهدای واکسن هم می تواند یک راه باشد که منجر به بهره برداری 
اقتصادی هم می شود. اما نمی توان از لفظ دیپلماسی واکسن برای آن استفاده 

کرد چراکه برای اینگونه از تحلیل ها زود است.
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نسل جدید پول از راه می رسدگزیده خبر

ریال دیجیتال چیست؟
ارز دیجیتــال ملی ایران حاال با توجه به اتمام بررســی پروژه 
توســط بانک مرکزی امکان انتشار و رونمایی دارد اما سئوال 
مهم اینجاست که این ارز دیجیتال ملی یا ریال دیجیتال چه 
ویژگی هایی دارد؟به گزارش خبرآنالین- با استقبال گسترده 
از ارزهای دیجیتال در ســال های اخیر بانک های مرکزی در 
سراســر دنیا اقداماتی را جهت ســاخت و عرضه این ارزهای 
دیجیتال صورت داده اند؛  چین یکی از کشورهایی است که در 
ســال های اخیر در تولید و عرضه یوان دیجیتال بسیار موفق 
عمل کرده اســت و اخیرا نیز قرار شــده است بانک مرکزی 
این کشــور به مبلغ ۶٫۲ میلیون دالر، پول دیجیتال چینی به 
شــهروندان خود در پکن بدهد.در میان سایر کشورهایی که 
در چند سال اخیر نسبت به خلق ارز دیجیتال ملی اقداماتی 
صورت دادند می توان به کشــور های اکوادور، سنگال، سوئد، 
روسیه، ژاپن و ونزوئال اشاره کرد؛ گزارش های سی ان بی سی 
حاکی از آن اســت که اکوادور در سال ۲۰۱۵ اولین کشوری 
در دنیــا بود که ارز دیجیتال ملی را در شــیوه های پرداخت 

خود ثبت کرد.

جزئیات بیشتر در:        

تقاضای اتباع آسیای میانه و چینی ها برای استخراج 
بیت کوین در ایران

بحث ارز دیجیتــال ملی این روزها در ایران نیز بســیار داغ 
است. سعید خوشــبخت، کارشناس از دیجیتال، در پاسخ به 
این پرسش که آیا از نظر فنی ایران قادر است به ارز دیجیتال 
ملی دســت یابد؛ به خبرنگار خبرآنالین گفت: این پروژه در 
سال گذشته توسط شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی 
انجام شد و به پایان رسید و حال ما در هر زمان که خواستیم 
می توانیم با تهیه زیرســاخت های مناسب در بانک مرکزی 
ارز دیجیتال ملی را در اختیار داشته باشیم.این کارشناس ارز 
دیجیتالــدر ادامه افزود: ضوابط قانونی و تاثیرات اقتصادی دو 
امر حائز اهمیت در بحث ارز دیجیتال ملی هستند؛ به لحاظ 
قانونی طبیعتا باید ضوابط مشخصی برای ارز دیجیتال ملی در 
نظر گرفته شده باشد و تاثیرات اقتصادی این موضوع که یک 
مدیا تازه برای انتشار و جابه جایی ریال ساخته شده باشد نیز 
مسئله ای است که کارشناسان اقتصادی باید در خصوص آن 
به اظهار نظر و بررسی بپردازند، ولی به لحاظ تکنیکال حداقل 
در کوتاه و میان مدت تولید و عرضه ارز دیجیتال ملی در ایران 

چالش ساز نخواهد بود.

تولید و عرضه ارز دیجیتال ملی در تشدید بحران برق 

نقشی خواهد داشت؟
خوشــبخت در ادامه در پاســخ به این پرســش که نقش ارز 
دیجیتال ملی در تشدید بحران برق چقدر پررنگ خواهد بود؛ 
افزود: در اینجا باید به یک اشــتباه تاریخی بپردازیم؛ ما یک 
پدیــده ای داریم به نام بیت کوین که تولیــد آن در اختیار 
شخص خاصی نیســت بلکه در اختیار پروتکل شبکه است و 
برای تولید آن باید هزینه سنگینی در نظر گرفته شود چراکه 
برق باالیــی را مصرف می کند اما ارز دیجیتال بانک مرکزی 
پدیده ای پابلیک نیســت و در دنیــا به عنوان ارزی که بانک 
مرکزی آن را تولید می کند تعریف می شود دقیقا مانند ریال 
در ایران و در نتیجه تولید آن در اختیار بانک مرکزی اســت 
و الگوریتــم ها و روش هایی که برای رســیدن به اجماع در 
شــبکه بالکچین از آن استفاده می شود مانند الگوریتم ها و 
روش هایی که بســیار پرهزینه و انرژی بر هستند و در شبکه 
بیت کوین و امثال آنها مورد اســتفاده قرار می گیرند نیست 
چراکه این شــبکه ها به اصطالح پرایویت و یا شناسا هستند 
به این معنا که بازیگر های کلیدی این شبکه ها شناخته شده 
هستند. در نتیجه روش های رسیدن به اجماع و الگوریتم های 

رسیدن به ارز دیجیتال ملی بسیار کم هزینه است و به هیچ 
عنوان مسائلی که در حول محور بیت کوین به وجود می آید 
در این دنیا نمی گنجد؛ بیت کوین به این دلیل که می خواهد 
بین المللی شــود و ناشــناس باقی بماند و غیرمتمرکز باشد 
طبیعتا نیاز دارد به روش های خیلی پیچیده تری اســتخراج 
شــود و در اینجا اما ما انگار که در حال دیجیتال کردن پول 
ملی خود هستیم.وی در پاسخ به این پرسش که ارز دیجیتال 
ملی می تواند در دور زدن تحریم ها موثر واقع شــود یا خیر، 
افزود: قطعا خیر. ارز دیجیتال بانک مرکزی و یا پول دیجیتال 
بانــک مرکزی اصال تعریف این چنینی ندارد و برای دور زدن 
تحریم ها ســاخته نشــده اســت و دقیقا همان ریالی است 
که اســتفاده میکنیم منتها در تولید آن از زیر ســاخت های 
بالکچینی اســتفاده شده است و برای مجموعه ای از مزایایی 
که ســمت مردم نیست و قابلیت های حاکمیتی دارد ساخته 
شده است؛ مانند قابلیت رهگیری بهتر، مبارزه با پولشویی به 
صورت بهتر و یا ایجاد سیستم هایی که به لحاظ فنی پایداری 
بیشتری داشته باشــند. از میان مزایای مختلف دیگر آن می 
توان به استفاده از آن در توسعه پذیری و امکان سرویس دهی 

به سینتک ها اشاره کرد و اصال این ابزار برای دور زدن تحریم 
ها ساخته نشده است و همان قدر که با ریال می توان تحریم 
دور زد همان قــدر نیز با ارز دیجیتال بانک مرکزی می توان 

تحریم ها را دور زد.

بحران برق منجر به کاهش استقبال اتباع خارجی برای 
ماینینگ در ایران شده است؟

این کارشناس در بخش دیگری ز سخنانش بهمساله ماینینگ 
اشــاره کرد و گفت: نکته  مهمی که وجود دارد این است که 
مبــارزه با ماینینگ  کمکی به بهبود اوضاع صنعت برق ایران 
نمی کند؛ اصال یکی از دالیلــی که فاجعه صنعت برق ایران 
هنوز کامال رخ نشــان نداده است این اســت که کشورما در 
حال حاضر در رکود جدی است و تولید در آن خوابیده است 
و اصال مصرف برق ما در ســال های اخیر به طور چشمگیری 
زیاد نشده است و در نتیجه قطعی های اخیر برق اصال چیزی 
نیست و ما باید در سال های آینده منتظر بدتر از اینها باشیم. 
بــه گفته وی قانونگذاری و قرارگیــری این صنعت جدید در 
چارچوب قابل مدیریت مهمترین اقدامی است که باید صورت 
گیرد.خوشبخت در ادامه افزود: در واقع اگر ما در حال حاضر 
در رکــود نبودیــم و  واحدهای صنعتی مشــغول فعالیت با 
ظرفیت باال بودند این بحران برق بسیار گسترده تر بود. تنها 
راه برون رفت از این بحران این است که صنعت برق نوسازی 
شــود و سرمایه گذاری های جدی در این حوزه انجام شود و 
در این میان تنها راهی که به جذب افراد بیشــتر در صنعت 
برق کمک می کند این است که نیروگاه ها بتوانند ۲۴ ساعته 
کار کنند و مطمئن شوند که تولید آنها همیشه و در تمام ایام 
سال خریدار دارد و همچنین مطمئن شوند که دستمزدشان 
را به موقع می گیرند و اینطور نباشــد که ۲۰ درصد توانشان 
را تولید کنند و آن را به دولت بفروشــند و دو سال دیگر پول 
خود را بگیرند.وی در آخر افزود: دلیل اصلی اینکه کشور ما با 
بحران برق مواجه اســت این است که صنعت برق ایران چند 
سال است که ظرفیتش به طور جدی افزایش پیدا نکرده است 
چراکه بازگشت ســرمایه نیروگاه های ایران را کامال غیرقابل 
تولید کرده است به عبارت دیگر اگر شما کل صنعت ماینینگ 
را از ایران ریشــه کن کنید ســال دیگر بحران برق پرقدرت 
تر نمایان خواهد شــد. در حال حاضر نیز سایت ها در ایران 
خاموش هستند پس چرا بحران برق داریم و اصال بحران برق 
ایــران بر می گردد به این موضوع که کســی در صنعت برق 
ایران حاضر به ســرمایه گذاری نیست و بالعکس می توان از 
ماینینگ به عنوان یک راهکار برای کمک به توســعه صنعت 

برق در ایران بهره گرفت.

افتتاح اولین صندوق قرض الحسنه اشتغال 
کشور با مشارکت بانک تجارت

در آستانه عید سعید غدیر خم و با مشارکت بانک تجارت، صندوق قرض الحسنه 
توسعه اشتغال برکت توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در مراسمی با 
حضور مخبر رییس این ســتاد، دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت و حیدری 
مدیــر عامل این صندوق افتتاح شــد.به گزارش روابــط عمومی بانک تجارت، 
حیدری مدیر عامل صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال برکت در ابتدای مراسم 
گزارشــی از چگونگی ایجاد این صندوق را ارائه کرد و با قدردانی از همکاری و 
تعامل مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و عامل بانک تجارت برای راه اندازی این 
صندوق گفت: وجود بسترهای مناسب بانکداری دیجیتال در بانک تجارت سبب 
شــد که همزمان با پیگیری اخذ مجوز صندوق از بانک مرکزی و شورای پول و 
اعتبار، به صورت موازی هماهنگی الزم را با بانک تجارت برای ایجاد بســترهای 
الزم داشــته باشیم تا متقاضیان دریافت تسهیالت صندوق بتوانند از این طریق 
و بدون نیاز به حضور فیزیکی در شــعبه مراحل افتتاح حســاب، احراز هویت، 
تخصیص امضای دیجیتال و در نهایت دریافت تسهیالت را به صورت الکترونیک 
و دیجیتال انجام دهند.در ادامــه دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت به ابعاد 
گســترده فعالیت این صندوق اشاره کرد و افزود: بانک تجارت افتخار دارد که با 
برخورداری از ۱7۰۰ شعبه و باجه در سراسر کشور و با نگاه عمل به مسئولیت 
های اجتماعی و با امضای تفاهمنامه با صندوق قرض الحســنه توسعه اشتغال 
برکت، گامی بلند را برای ادای دین به اقشار آسیب پذیر و اعطای تسهیالت در 

سریع ترین زمان به افراد معرفی شده از سوی صندوق بردارد.

افتتاح ساختمان جدید شعبه مرکزی بجنورد 
بانک مهر ایران

ســاختمان جدید شــعبه مرکزی بجنورد بانک مهر ایران افتتاح شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، ســاختمان جدید شعبه مرکزی 
بجنورد به آدرس بجنورد، خیابان امام خمینی)ره(، بین چهارراه قیام ۱۵ خرداد 
و میدان فردوســی افتتاح شد.در این مراسم که جمعی از کسبه، اهالی منطقه، 
همکاران و مدیران استانی و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی حضور داشتند، 
خیاطی مدیر اســتان نیز ضمن تبریک به مردم شریف بجنورد، وجود شعب با 
جانمایی مناســب و کیفیت مطلوب را حق مشتریان بانک مهر ایران دانست و 
سیاست اصلی بانک در استان را حرکت به سوی بهبود موقعیت و کیفیت شعب 

عنوان کرد.

پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، محور 
راهبردی بانک پارسیان

دکتر کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان صبح روز چهارشنبه ۲3 تیرماه، 
از گروه تولیدی سولیکوکاله به عنوان یکی از تولید کنندگان فرآورده های لبنی 
فعال داخلی با هدف پشــتیبانی و رفع موانع تولید و ارائه خدمات بهینه بازدید 
کرد.دکتــر پرویزیان در این بازدید ضمن آشــنایی با فعالیت های تولیدی این 
مجموعه، در جریان روند طرح توسعه پاالیشگاه شیرآن که ظرفیت تولید روزانه 
شش هزار تن شــیر و فرآورده های لبنی را داراست، قرار گرفت.دکتر پرویزیان 
در نشستی با مدیران این مجموعه برحمایت از واحدهای تولیدی و پروژه های 
ملی در ســال جاری تاکید و خاطرنشان کرد: در سال« تولید، پشتیبانی و مانع 
زدایی ها«، اراده بانک پارسیان بر این است که با حمایت و ارائه خدمات مناسب 
به تولیدکنندگان فعال داخلی و صادر کنندگان از خروج ارز جلوگیری کند.دکتر 
پرویزیان با بیان اینکه » با وجود برخی هجمه ها، نظام بانکی همچون همیشه 
در خدمت اقتصاد کشور اســت« گفت: فعاالن اقتصادی وابسته به نظام بانکی 
هســتند و بر همین اساس بانک پارسیان در بســیاری از طرح ها و پروژه های 
ملی به صورت بنیانی و بنیادی نقش داشــته و تحول ایجاد کرده است.غالمعلی 
ســلیمانی، بنیانگذار و رئیس هیات مدیره گروه صنایع غذایی ســولیکو – کاله 
نیز ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور دکتر پرویزیان و هیئت همراه گفت: با 
تکمیل تمام فازهای این پاالیشگاه، ساالنه از خروج ۱،۴ میلیارد دالر ارز از کشور 

جلوگیری خواهد شد.

پی پاد؛ کیف پول همراه بانک پاسارگاد؛ نگاه 
هوشمندانه به جهان پرداخت امروز

 پیِ پــاد؛ به عنوان نرم افزار تداعی کننده نگاه هوشــمندانه بــه دنیای پرداخت 
امروزی، با امکانات متنوع و مطابق با نیازهای پرداخت شــهروندان ارائه شــده 
اســت.در ابتدای سال ۱۴۰۰ از نسخه جدید کیف پول همراه بانک پاسارگاد که 
پیش تر با نام کیپاد شناخته می شــد، با هویت دیداری جدید و با نام »پِی  پاد« 
رونمایی شــد. کیپاد پس از گذشت سه سال از آغاز به کار، نشانه های تصویری 
جدیدش را به همراه تعریف تازه ای از هویت برند و نام جدید معرفی کرده است. 
از جمله نشانه های تصویری جدید، می توان به لوگوی آن اشاره کرد که برگرفته 
از نگاهی نوین به جهان پرداخت امروزی است.الزم به ذکر است نام پیِ پاد الهام 
 )pod( و ســرزمین هوشمند پاد )pay( گرفته از دو کلمه انگلیســی پرداخت
متعلق به بانک پاسارگاد است. همچنین هویت دیداری پیِ پاد نیز تداعی کننده 
نگاه هوشمندانه از دریچه چشم به دنیای امروز است، به  گونه ای که کمک  کننده 

به روشن کردن مسیر و وسعت دادن به افق دید کاربران باشد.

با حضور مدیران ارشد بانک گردشگری صورت گرفت؛ 
تقدیر از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس

تقدیر از بازیکنان تیم فوتبال پرســپولیس تهرانبا حضور مدیران ارشــد بانک 
گردشگری، چهارشنبه شب همزمان با شب عید سعید غدیر خم طی مراسمی 
از بازیکنان تیم فوتبال پرســپولیس تهران تقدیر شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک گردشــگری، قائم مقام بانک گردشــگری در مراســم تقدیر از بازیکنان 
پرسپولیس گفت: بانک گردشگری در کســب موفقیت های ملی، بین المللی و 
تاریخی طی ۲ سال اخیر نقش موثری داشته است .حسین رحمتی افزود: بانک 
گردشــگری در ۲ سال گذشته همواره همراه پرسپولیس بوده و به منظور ایجاد 
مدلی اقتصادی که منافعی برای باشگاه پرسپولیس داشته باشد، اقدام به صدور 
کارت هواداری در ســه رده »همراه« ، »حامی« و »دوآتیشــه« کرده است.وی 
ادامه داد: کارت هواداری پرســپولیس، یک کارت بانکی است که دارندگان آن 
می توانند از تخفیفاتی همچون پایانه های منتخب فروشگاهی، گردشگری، حمل 
و نقل درون شــهری و ... بهره مند شوند ضمن اینکه بخشی از درآمد آن نصیب 
باشگاه پرسپولیس خواهد شد.رحمتی همچنین از آغاز به کار جشنواره ۵ ستاره 
بانک گردشگری خبر داد و گفت: دارندگان کارت هواداری پرسپولیس می توانند 
با حضور در این جشــنواره از مزایای آن اســتفاده کنند. مکانیزم امتیازبندی و 

قرعه کشی به زودی اعالم می شود.

تغییر تدریجی دامنه نوسان
دامنه نوســان در بازار سرمایه ایران درحالی مثبت و منفی پنج است که سالی پر فراز و 
نشیب را پشت سر گذاشته است و بسیاری از کارشناسان و فعاالن بازار سرمایه در انتظار 
حذف کامل آن هســتند. موضوعی که به نظر نمیرسد دورز از انتظار باشد چراکه زمزمه 
های تغییر تدریجی آن به گوش میرسد.به گزارش ایسنا، اینکه میزان دامنه نوسان چقدر 
باشــد و اینکه اصال باید در بازار ســرمایه دامنه نوسان وجود داشته باشد یا خیر همواره 
محل بحث کارشناســان بوده است و بســیاری از صاحب نظران بازار سرمایه نیز بر این 
باورند که برای بهبود روند معامالت بورس باید به سمت افزایش دامنه نوسان و در نهایت 
حذف کامل آن حرکت کرد، زیرا روندهای هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوسان، 
باعث انحراف بیشتر معامالت بورس می شود.البته دامنه نوسان طی یک سال گذشته و 
هم راســتا با فراز و نشیب بازار، تغییراتی بسیاری را شاهد بود. به طوریکه  از ۲۵ بهمن  
ســال گذشته از مثبت و منفی پنج به مثبت شش و منفی دو تغییر کرد؛ تصمیمی که 
توسط شورای عالی بورس و با هدف تعادل بخشی به این بازار گرفته شد. البته عمر این 
تصمیم حدود ســه ماه بود و دامنه نوسان از ابتدای اردیبهشت به مثبت شش و منفی 
سه افزایش یافت و در نهایت از  ۲۵ اردیبهشت دوباره دامنه نوسان قیمت همه شرکت 
های حاضر در بورس و فرابورس، متقارن و در محدوده مثبت و منفی پنج درصدی داد و 
ستد شد.در این راستا، اظهارات  محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار هموراه از موافقت با حذف دامنه نوســان حکایت داشته است. برای مثال وی در 
۲7 فروردین ماه ســال جاری اعالم کرده بود که »از نظر من بازار خوب بازاری است که 
یا دامنه نوسان نداشته باشد یا دامنه آن گسترده باشد. » صحبتی که انتظار حذف دامنه 
نوسان را بین اهالی بازار ایجاد کرد. همچنین دهقان حدود یک ماه قبل درمورد آخرین 
وضعیت حذف دامنه نوســان به ایسنا اعالم کرده بود یک طرح مطالعاتی درمورد دامنه 
نوسان ایجاد شــده است و سعی کردیم مدل کانلی داشته باشیم. البته نتیجه آن هنوز 
مشخص نیست  و زمانی که مدل کامل شود،  اعالم خواهیم کرد.بر اساس این گزارش، 
دهقان تاکید کرده است که به طور حتم دامنه نوسان با تغییر همراه می شود و معامالت 
بورس بر این دامنه نوسان کنونی مثبت و منفی پنج درصد متوقف نخواهد ماند. آنطور 
که دهقان گفته است برنامه سازمان این بوده که مسیر تغییر دامنه نوسان را از منفی دو و 
مثبت ۶ به صورت تدریجی برای باز کردن دامنه نوسان ادامه دهد که برای اجرایی شدن 
این اقدام باید به صورت تدریجی ارقام کوچک مانند نیم درصد به دامنه نوسان اضافه می 
شد و اگر این مسیر ادامه می یافت  اکنون دامنه نوسان  به مثبت و منفی ۵.۵ یا ۶ درصد 
رســیده بود.در هر حال مرکز پژهش سازمان بورس درحال بررسی این موضوع است تا 
براساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته یک طرح کامل در این زمینه ارائه شود. به 
گفته دهقان با تکمیل آن طرح، سازمان یک نقشه راه و هدف مطلوب در این خصوص در 
اختیار خواهد داشت. قاعدتا برای رسیدن به آن نقطه و نیز جلوگیری از ایجاد شوک در 

معامالت بازار باید دامنه نوسان به صورت تدریجی  تغییر پیدا کند.

جهش شاخص کل بورس با تقویت خوش بینی ها
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش 3۴۹۶۲ واحدی معادل ۲.۶۶ درصد به یک 
میلیون و 3۵۱ هزار و ۴۶7 واحد رســید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد 
3۹۸ واحــدی به ۱۹ هزار و 7۹۴ واحد رســید.به گزارش خبرنگار ایِبنا، دیروز تاالر 
شیشــه ای، در معامالت اولین روز کاری هفته )شــنبه نهم مردادماه ۱۴۰۰(، شاهد 
روند صعودی شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، 
با افزایش ۸7۸۰ واحدی معادل ۲.۶۶ درصد به رقم 33۹ هزار و ۴۲۰ واحد رســید.

شاخص کل هم وزن نیز، با رشد ۴۱7۸  واحدی معادل ۱.۰۵ درصد، عدد 33۹ هزار 
و ۴۲۰ واحد را به نمایش گذاشــت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایش ۲۶۴۱ 
واحدی به رقم ۲۵3 هزار و ۴۰۱ واحد رســید.همچنین شــاخص سهام آزاد شناور، 
3۴7۱۹ واحد افزایش را رقم زد و به ســطح یک میلیون و 7۸3 هزار واحد رســید. 
همچنین شــاخص بازار اول با ۲۸۶۴۲ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۲۵ هزار 
واحد رســید و شــاخص بازار دوم نیز، با ۶۰۹۶۱ واحد افزایش همراه بود و عدد دو 
میلیون و ۶۱۲ هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر اساس این گزارش، در معامالت 
امــروز بورس تهران، نمادهای معامالتی میدکو، فملی، فارس، فوالد، کگل و کچاد با 
بیشترین افزایش، تاثیر مثبت در روند صعودی شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، 
نمادهای معامالتی پاکشو، خودرو و وسکرشا، بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر 

کل بورس داشتند.

صعود دالر به کانال جدید
شاخص دالر وارد کانال ۹۲ واحدی شد.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، طبق اعالم 
مرکــز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان ماه ژوئن نرخ بیکاری در منطقه یورو با ۰.۲ درصد 
کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به 7.7 درصد رسید. این نرخ در سطح اتحادیه 
اروپا با ۰.3 درصد کاهش نســبت به ماه قبل به 7.۱ درصد رســید. این نرخ بیکاری 
کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پنج ماه اخیر بوده 
اســت. تخمین زده می شــود تا پایان این ماه ۱۴ میلیون و ۹۱۶ هزار مرد و زن در 
سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۲ میلیون و ۵۱7 هزار نفر ساکن 
کشورهای عضو منطقه یورو بوده اند.وزارت بازرگانی آمریکا آمار اولیه رشد سه ماهه 
نخســت امسال را اعالم کرد که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی،  مثبت ۶.۵ درصد 
اندازه گیری شــده که این رقم ۰.۲ درصد بیشتر از رشد سه ماهه قبل و ۲.۰ درصد 
کمتر از نرخ پیش بینی شده بوده است. سطح تولیدات ناخالص داخلی در آمریکا 3.۵ 
درصد نسبت به قبل از آغاز بحران کرونا فاصله دارد.  این رشد اقتصادی که سومین 
رشــد فصلی متوالی ثبت شده این کشور بوده، بیش از همه تحت تاثیر رشد بخش 

های خدمات و کاالهای غیر مصرفی قرار گرفته است.

گزارش تازه درباره وام های بانکی
 ۷۰ درصد تسهیالت بانکی صرف 

تامین سرمایه در گردش شد
در دو ماهه نخســت امســال مجموعا بیش از ۲7۴ هــزار میلیارد 
تومان تســهیالت از سوی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش های 
کشــاورزی،  صنعت-معدن، مسکن-ساختمان،   بازرگانی، خدمات و 
بخش های متفرقه پرداخت شــده که 73.7 درصد معادل ۲۰۱ هزار 
میلیارد از این مبلغ صرف تامین ســرمایه در گردش در بخش های 
مختلف شده است که بیشترین سهم از این تسهیالت را نیز به خود 
اختصاص داده است.به گزارشایسنا، طبق جدیدترین آمار منتشر شده 
از سوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت( بخش صنعت-معدن 
در این مدت ۸۶ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان تســهیالت از بانک ها و 
موسســات اعتباری دریافت کردند که  7۹.۸ درصد معادل ۶۹ هزار 
و 3۵۰ میلیارد تومان از آن به تامین ســرمایه در گردش تخصیص 
داده شــده اســت.بخش بازرگانی نیز در دو ماهه نخست امسال ۲۶ 
هزار و ۲3۰ میلیارد تومان تســهیالت دریافت کرده که ۶۱.۵ درصد 
از آن صرف تامین سرمایه در گردش شده است.در بخش خدمات و 
کشاورزی نیز در این مدت به ترتیب ۹۰ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان و 
۱۰ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان به تامین سرمایه در گردش تخصیص 
داده شــده است که به ترتیب 7۶.۶ و 73.۴ درصد از تسهیالت داده 
شــده به این بخش ها را شامل می شــود.در بخش مسکن نیز حدود 
۵۰۰۰ میلیارد تومان از تسهیالت بانکی به تامین سرمایه در گردش 
تخصیص داده شده که این مبلغ معادل ۴۲.۶ درصد از کل تسهیالت 
۱۱ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومانی است که به این بخش پرداخت شده 
است.در این میان سهم »ایجاد«، »توسعه« و »خرید کاالی شخصی« 
از کل تسهیالت پرداخت شده به بخش های مختلف به ترتیب ۱۰.3، 
۶.۹ و ۴.۸ درصد است.همچنین بخش »تعمیر« و »خرید مسکن » 
که هر کدام ۱.۱ درصد از تسهیالت بانکی را دریافت کرده، کمترین 

سهم از این تسهیالت را به خود اختصاص داده است.

رئیس کل بیمه مرکزی در آیین مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه 
مرکزی:

فراگیرتر شدن خدمات صنعت بیمه،  
زیرساخت آرامش و امنیت جامعه است

تنوع بخشــی محصوالت و توسعه پوشــش های جدید بیمه ای از 
برنامه های مهمی به شــمار می رود که در یک سال اخیر با جدیت 
و حساســیت بسیاری دنبال شده اســت.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی و امــور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا ســلیمانی 
که در حضور دکتر فرهاد دژپســند_ وزیر امور اقتصادی و دارایی_ 
و دیگر اعضای مجمع بیمه مرکزی ســخن مــی گفت، با اعالم این 
مطلب افزود: حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در سال گذشته رقم قابل 
قبول ۸۲ هزارمیلیارد تومانی را نشــان می دهد و پیش بینی کرده 
ایم که در سال جاری به باالی ۱۱۰ هزارمیلیارد تومان افزایش یابد.
رئیس کل بیمه مرکزی با تبریک عید بزرگ غدیر و ابراز خرسندی 
از حضور وزیرامور اقتصادی و دارایی، معاونان وزارتخانه های ذیربط و 
اعضای دیگر مجمع به تشریح دستاوردهای یک ساله نهادناظر صنعت 
بیمه پرداخت و خاطرنشــان کرد: تقویت نظام شایسته ساالری در 
بیمــه مرکزی و مجموعه صنعت بیمه درصدر برنامه ها قرار دارد که 
همین امر به افزایش ســطح بهره وری و ایجاد رضایتمندی عمومی، 
منتهی شده است.دکتر سلیمانی، ارتقای سطح حق بیمه تولیدی را 
در شرایط تورمی حاضر، ارزشمند و درخشان توصیف کرد و افزود: اگر 
حق بیمه ها متناسب با تورم موجود و در رشته شخص ثالث با افزایش 

نرخ دیه، همسان سازی می شد.

جدول تغییــرات نرخ ســود بین بانکی 
نشــان می دهد که نرخ سود در این بازار 
از ۱۸.۴۶ درصد در اوایل تیر ماه امســال 
بــه ۱۸.۱7 درصد در مــرداد ماه کاهش 
یافته است.به گزارش ایسنا، نرخ بهره بین 
بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره 
در بازار پول به نرخ های ســود یا بهره در 
ســایر بازارها جهت می دهد.در واقع این 
نرخ، قیمت ذخایر بانک هاســت و زمانی 
که آن هــا در پایان دوره مالی کوتاه مدت 
اعــم از روزانه یا هفتگی، دچار کســری 
ذخایر می شــوند، از سایر بانک ها در بازار 
بین بانکی یا از بانک مرکزی اســتقراض 
می کنند که این نــرخ در حال حاضر در 
محدوده ۱۸.۱7 درصد قرار گرفته است.  
این در حالی است که  سود بین بانکی در 
سال گذشــته روند متفاوتی را طی کرد؛ 

در ابتدای ســال و در ســه ماه اول، نرخ 
ســود بین بانکی روندی کاهشی داشت 
به طوری که در خردادماه این نرخ به هشت 
درصد نیز رســید.از این ماه تا آبان، سود 
بین بانکی روند متفاوتی را در پیش گرفت 
و صعودی شــد و این روند صعودی تا به 
آنجا پیش رفت که در آبان ماه، نرخ سود 
در بازار بین بانکی از نرخ ســقف کریدور 
نیز بیشــتر شــد و به بیش از ۲۲ درصد 
رسید.  از آبان ماه اما دوباره روند سود بین 
بانکی تغییر کرد و کاهشی شد. از آذرماه 
سال گذشته تا اوایل خردادماه سال جاری 

نرخ ســود بین بانکی در محدوده ۱۹ تا 
۲۰ درصد تثبیت شــده بود تــا آنکه از 
اردیبهشت مجدد روند کاهشی شروع شد 
و تا اواسط تیرماه نیز ادامه یافت.البته این 
نرخ تا پایان تیرماه روند صعودی پیدا کرد 
و به ۱۸.۶۱ درصد رسید اما از این زمان 
به بعــد تاکنون طبق اعالم بانک مرکزی 
به ۱۸.۱7 درصد رسیده است.بررسی این 
اعداد و ارقام درحالی است که کارشناسان 
اقتصادی کاهش مداوم نرخ سود در بازار 
بین بانکی آن هم در شــرایط تورمی را 
تهدیدی برای اقتصاد می دانند زیرا، نشان 

دهنده افزایش پایه پولی و نقدینگی متاثر 
از دســت درازی دولت بــه منابع بانک 
مرکزی برای تامین کسری بودجه است.
از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره بین بانکی 
یک سیاســت انبساطی است که متاثر از 
این سیاســت  قیمت هــا در همه بازارها 
نه بــه صورت همزمــان افزایش می یابد 
که تاکنون روند کاهشــی ایــن نرخ در 
سالجاری مداوم و قابل توجه نبوده است 
تا موجب این امر شــود.  موضوع دیگری 
که در راســتای کاهش نــرخ بهره بین 
بانکی مطرح می شــود، کاهش سودهای 
بانکی اســت که مدیر عامل بانک توسعه 
صادرات ایران در این زمینه به ایسنا اعالم 
کرد: کاهش این نرخ در صورتی منجر به 
کاهش سود بانکی می شود که کاهش نرخ 

در بازار بین بانکی پایدار باشد.

نرخ سود بین بانکی به 18.1۷ 
درصد رسید
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گزیده خبر

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره رشد 
۸۰ درصدی ابتال به کرونا

تدروس آدهانوم دبیر کل ســازمان جهانی بهداشــت روز جمعــه اعالم کرد در 
چهار هفته گذشــته در اکثر مناطق جهان موارد جدید ابتال به کرونا بیش از ۸۰ 
درصد افزایش داشــته است.به گزارش ایرنا از »رویترز«، دبیر کل سازمان جهانی 
بهداشت گفت: با انتشار سریع ســویه بسیار مسری دلتا، جهان درخطر از دست 
دادن دســتاوردهای خود در مقابل کرونا قرار گرفته اســت اما واکسن های مورد 
تایید ســازمان جهانی بهداشت همچنان موثر هستند. مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماریهای آمریکا سویه دلتای ویروس کرونا را مانند انتقال بیماری آبله مرغان 
توصیف کرده و هشــدار داده است که این سویه می تواند باعث بیماریهای شدید 
شــود. آدهانوم افزود: موارد مرگ و میر ناشی از کرونا در آفریقا که تنها یک و نیم 
درصد از جمعیت آن واکسینه شده اند در یک ماه گذشته ۸۰ درصد افزایش داشته 
اســت. نظام های بهداشت و سالمت در بســیاری از کشورها به شدت تحت فشار 
هســتند. با توجه به سازمان جهانی بهداشت، سویه دلتا در ۱۳۲ کشور شناسایی 
شده و درحال تبدیل به سویه غالب در جهان است. مایک رایان کارشناس ارشد در 
سازمان جهانی بهداشت گفت: واکسن هایی که هم اکنون از سوی سازمان جهانی 
بهداشــت تایید شده اند، محافظت در مقابل همه سویه های کرونا از جمله دلتا را 
افزایش می دهند و از بیماری شدید و بستری شدن جلوگیری می نمایند. ما درحال 
مبارزه با یک ویروس مشابه هستیم، اما این ویروس سریع تر منتقل می شود و برای 
گسترش در میان ما انسان ها سازگاری بهتری پیدا کرده است. ماریا وان کارخوو، 
مسوول تکنیکی سازمان جهانی بهداشت در مورد ویروس کرونا گفت: سویه دلتا 
۵۰ درصد مسری تر از نوع اولیه آن یعنی ویروس کشف شده در ووهان چین است. 
سویه دلتای ویروس کرونا که برای اولین بار در هند کشف شد، در سرتاسر جهان 
زنگ خطر را به صدا درآورده است و به سرعت در کشورهای مختلف حتی آن هایی 

که تعداد زیادی از جمعیت خود را واکسینه کرده اند، منتشر شده است.

در سومین دیدار عون و میقاتی چه گذشت؟
»میشــل عون« رئیس جمهوری لبنان و »نجیب میقاتی«، نخست وزیر 
مکلف  بر ســر نقشه راه تشکیل کابینه ای متشکل از ۲۴ وزارتخانه توافق 
کردند.بــه گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم به نقل از شــبکه 
خبری المنار لبنان، در ســومین دیدار »میشــل عون« رئیس جمهوری 
لبنان و »نجیب میقاتی«، نخســت وزیر مکلف به تشکیل کابینه در این 
کشور،  بر ســر »نقشه راه« تشکیل کابینه ای متشــکل از ۲۴ وزارتخانه 
توافق حاصل شد.بر اســاس این گزارش، بخش مهمی از این دیدار برای 
تقسیم وزارتخانه ها در میان طوایف و جناح های سیاسی تشکیل شد که 
انتظار می رود، به دولــت رأی اعتماد دهند.المنار گزارش داد که چالش 
همچنان بر سر دو وزارتخانه دادگستری و کشور است. در حالی که رئیس 
جمهوری لبنان خواهان آن اســت که دو وزارت کشــور و دادگستری از 
آن مســیحیان باشــد و او، وزرای آنها را تعیین کند، نخست وزیر مکلف 
بر این باور اســت که وزارت کشــور حق طایفه اهل سنت است، به ویژه 
آنکه مرحله پیش رو، زمان انتخابات هم اســت.در چهارمین مالقات عون 
و میقاتی که قرار اســت، دوشنبه آینده برگزار شــود، دو طرف به بحث 
و تبــادل نظر درباره این دو وزارتخانه خواهنــد پرداخت و اگر همه چیز 
به خوبی پیش رود، رئیس جمهور و نخســت وزیر مکلف بر ســر ساختار 
کابینه و نامزدهای تصدی آنها به توافق خواهند رســید. روند اوضاع روز 
دوشنبه آشکار می شود.بر اســاس این گزارش، انتظار ورود فرانسه، برای 
یافتــن راه حلی جهت خروج از این بحران مــی رود.المنار افزود: خوش 
بینی ها همچنان در سطح سابق باقی مانده، اما باید محتاطانه خوش بین 
بود، چون همه گزینه ها همچنان روی میز مطرح است و تا زمان تشکیل 
دولت، نمی توان با قاطعیت از تشکیل دولت سخن گفت، تجارب گذشته 

چنین چیزی را نشان می دهد.

۱۱ کشته و ۲۰ زخمی در یک حمله 
تروریستی در جنوب سامراء

منابع خبری عراق از حمله انتحاری در یک مراســم عزاداری در شهرســتان 
»بلد« اســتان صالح الدین واقع در جنوب سامراء خبر دادند.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری تسنیم، یک تروریست وابسته به داعش دیشب در یک 
مراسم عزاداری در ناحیه »یثرب« شهرستان بلد واقع در جنوب صالح الدین 
عراق )جنوب ســامراء(، عملیات انتحاری انجام داد.یک منبع امنیتی عراق به 
شــبکه الغدیر گفته که در این حمله انتحاری، ۱۱ نفر کشته و حدود ۲۰ نفر 
هم زخمی شدند.یک منبع امنیتی دیگر عراق گفته که در این حمله انتحاری، 

سه نیروی نظامی عراقی نیز کشته شدند.

از سوی هایکو ماس اعالم شد؛
آلمان: همیشه امکان بازگشت به توافق 

هسته ای وجود نخواهد داشت
وزیــر امور خارجه آلمان مدعی تاخیر ایــران در ادامه مذاکرات احیای توافق 
هســته ای با گروه ۱+۵ شــد و برخی ادعاهــا علیه ایران را مطــرح کرد.به 
خبرگزاری مهر به نقل از آسوشــیتدپرس، »هایکــو ماس« وزیر امور خارجه 
آلمان در گفتگویی مدعی تاخیر ایران در ادامه مذاکرات احیای توافق هسته ای 
با گروه ۱+۵ شد.وزیر خارجه آلمان در گفتگو با یک نشریه این کشور، تهران 
را به تأخیر در گفتگوهای هسته ای متهم کرد و مدعی شد که گزینه بازگشت 
به این توافق برای همیشه در دسترس نخواهد بود.هایکو ماس در این ارتباط 
گفت: ایران از یک ســو از ســرگیری گفت وگوهای هسته ای وین را به تأخیر 
می اندازد و همزمان، بیشــتر از گذشــته از تعهدات اصلــی این توافق فاصله 

می گیرد.

افزایش بیگانه ستیزی در ترکیه
ورود پناهجویــان از افغانســتان، ســوریه و ایــران ســبب شــده روحیه 
خارجی ســتیزانه در ترکیه تقویت شــود. هر مقدار که شمار پناهجویان در 
ترکیه رو به افزایش است به همان مقدار نیز نظرات منفی نسبت  به حضور 
آنها در جامعه بیشتر می شــود.به گزارش ایسنا، روزنامه »تاگس اشپیگل« 
آلمان در گزارشی مفصل به »بیگانه ســتیزی فزاینده در ترکیه«  پرداخته 

و نوشته است که  »خارجی ستیزی در ترکیه هم مثل اروپا شده است«.
اســتانبول اکنون حال و هوای یک شــهر عربی را دارد. غروب ها قایق های 
تفریحی از اســتانبول خارج می شوند و موسیقی و آوازهای عربی در سراسر 
تنگه بسفر طنین می اندازند.یک شهروند ترک در استانبول از این وضعیت 

شکایت می کند و می گوید »نمی توان باور کرد که در استانبول هستید«.
بــه گزارش دویچه وله خانواده های عــرب از منطقه خلیج فارس در امتداد 
ســواحل قدم می زننــد. در خیابان های خرید اســتانبول به عربی صحبت 
می شــود و کودکان پناهجوی ســوری در چهارراه ها گدایــی می کنند.در 
فروشگاه های بزرگ به زبان های روسی، عربی و فارسی قیمت کاالها نوشته 
شده و حتی برخی فروشندگان به زبان های خریداران خود صحبت می کنند.

حاال همه چیز در حال تغییر اســت و روحیه ضد عربی به خصومت آشکار 
تبدیل می شــود. بیگانه هراسی نه تنها علیه »جهان گردان عرب« بلکه علیه 
سه میلیون و ۶۰۰ هزار پناهجوی سوری نیز افزایش می یابد. افراد ثروتمند 
خاورمیانه که با خرید ملک پاســپورت ترکیه را گرفتند نیز مورد هدف قرار 

گرفتند.

دریافت شهروندی ترکیه با خرید خانه 2۵0 هزار دالر
ســرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دالری برای گرفتن تابعیت ترکیه کافی است و 
شــهروندان کشورهای خاورمیانه از این فرصت اســتفاده کردند. عراقی ها، 
ایرانی ها و سعودی ها خریداران اصلی خانه در ترکیه هستند. تاگس اشپیگل 
در ادامه گزارش خود یادآور شده است که پیش داوری ها و شایعات مشابهی 

که قبال در اروپا علیه اعراب پخش می شد اکنون به ترکیه رسیده است.
در برخی از شهرهای هم مرز ترکیه با سوریه، اکنون تعداد سوری ها بیشتر از 
خود ترک هاست.حسام الدین جیندوروک، رئیس پیشین پارلمان ترکیه ادعا 
می کند که در استان مرزی هاتای شمار پناهجویان سوری در حال حاضر به 
حدی رسیده است که سوری ها احساس می کنند صاحب خانه اند و از ترک ها 

خواسته اند که منطقه را ترک کنند.

شهروندان قدیمی استانبول: در شهر خودت غریبه هستی
در برخی از نقاط شــهر تابلوهای مغازه های عربی بیشتر از تابلوهای ترکی 
است. رســانه های محلی می نویســند که حدود دو میلیون عرب از جمله 
حدود یک میلیون سوری در استانبول ۱۶ میلیونی زندگی می کنند.برخی از 
شهروندان ترکیه عصبانییت و نارضایتی خود را از دست پناهجویان سوری 
در توییتر تحت هشــتگ #GitmeVaktinizGeldi )زمان رفتنان فرا رســیده( 
بیان می کنند.خود ســوری ها هم بیکار ننشســتند و خطاب به کسانی که 
می گویند »ســوری ها باید ترکیه را ترک کننــد« وضعیت خود را به ترکی 
شرح می دهند. یکی از آنها می گوید: »ما را می کشند. یک ملت مسلمان را 
دارند می کشند. شما این را نمی فهیمد و نمی خواهید درک کنید. ولی بدانید 
مادامی که فرزندان ما را به قتل می رسانند ما به سوریه برنمی گردیم.«اوزگور 
دمیرتاش، یک آکادمسین ترک در توییتی با گذاشتن فیلمی از مردان جوان 
افغانستانی که به سمت مرز ترکیه در حال حرکتند، می پرسید: »اگر آنها از 
جنگ گریخته اند چرا کودک، زن و یا افراد مسن همراه آنها نیست؟ اگر پاسخ 
کارشناسان مهاجرت را دریافت کنم خوشحال می شوم.«یک مفسر تلویزیون 
نزدیک به سیاست های دولت اخیرا خواستار اعطا سریع شهروندی ترکیه به 
پناهجویان شــده بود و بالفاصله در فضای مجازی به عنوان »لزبین عرب« 

مورد توهین قرار گرفت.

اپوزیسیون ترکیه چه می گوید؟ 
اپوزیسیون ترکیه هم موضوع پناهجویان را گویا برای خود تازه کشف کرده 
اســت. کمال قلیچداراوغلو، رهبر مخالفان خواستار بازگرداندن پناهجویان 
ســوری به کشورشان شده و به دلیل افزایش تعداد پناهجویان از افغانستان 

از دولت انتقاد کرده و می گوید این موضوع سرنوشت ساز برای ترکیه است.
تانجو اوزجان، یکی از اعضای حزب قیلیچداراوغلو و شــهردار شهر بولو در 
شرق استانبول می خواهد هزینه های آب و برق را برای خارجیان بیشتر کند. 
این سیاستمدار محلی گفته اســت این اقدام هم کافی نیست و خطاب به 
خارجیان می گوید: »تو باید بری!«رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
از این بحث ها شــگفت زده شده است. اردوغان سال ها توانسته بود با اتکا به 
»مهمان نوازی« ترک ها سیاســت درهای باز پذیرش ســوری ها را به عنوان 
یک وظیفه بشردوستانه توجیه کند. اردوغان اکنون تغییر أوضاع را به موقع 
درک نکرده و یا آن را جدی نگرفته اســت.منتقدانی مانند قیلیچداراوغلو، 
رهبر حزب اپوزســیون ترکیه اکنون آماده حمله بیشتری به »سیاست های 
پناهجوپذیری اردوغان« هســتند.قیلیچداراوغلو در ویدئویی که در توییتر 
منتشر کرده گفته اســت: »اردوغان کاخ هزار اتاقی خود در آنکارا را باید از 

افغان ها پر کند.«

مذاکرات محرمانه اسپانیا و مراکش برای 
پایان دادن به بحران در روابط

منابع خبری از مذاکرات محرمانه و غیر مســتقیم اســپانیا با مراکش برای 
پایان دادن به بحران روابط میان آنها پرده برداشتند.به گزارش ایسنا، روزنامه 
»هســپرس« در گزارشی فاش کرد که اسپانیا و مراکش مذاکرات فشرده و 
غیر مســتقیمی را با میانجیگری اروپایی ها انجام می دهند.در این گزارش 
آمده است که پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا تاکید کرده است که مراکش 
»شــریک راهبردی« این کشــور اســت و علی رغم وجود اخباری مبنی بر 
مذاکرات محرمانه میان دو کشور برای ازسرگیری روابط حاضر به اظهار نظر 
در این باره نشــده است.این روزنامه گزارش داد که سانچز در یک کنفرانس 
مطبوعاتی خواســتار محرمانه بودن و فاش نشدن اقدامات دولت اسپانیا در 
رابطه با ازســرگیری روابط دوجانبه با مراکش شده است.هسپرس در ادامه 
نوشت که برخی منابع در وزارت خارجه مراکش نیز اخبار مذاکرات با اسپانیا 
را نه رد و نه تایید کرده اند و احتمال داده می شود که مخفی کردن آن توسط 
سانچز با توافق میان دو طرف برای انجام محرمانه مذاکرات به دور از چشم 
رســانه ها صورت گرفته باشــد.این روزنامه همچنین گزارش داد که پرونده 
بهبــودی روابط با مراکش در راس اولویت های وزیر خارجه جدید اســپانیا 
قــرار دارد.روابط مادرید و رباط به دنبال میزبانی اســپانیا از ابراهیم غالی، 
رهبر جبهه پولیســاریو برای معالجه و ورود حدود ۸۰۰۰ مهاجر غیرنظامی 
از مراکش به شــهر سبته اســپانیا دچار تنش و بحران شد و این بحران با 
اعالم بررسی لغو توافق مجوز عبور و مرور بدون ویزا از شهرهای مراکش به 

»سبته« و »ملیله« توسط اسپانیا باال گرفت.

تنگه تایوان به چرنوبیلی دیگر بدل شده؛

مارپیچ بی انتهای خشم و سوءظن
هنوز هیچ مکانیسم مشخصی برای دور کردن آمریکا و چین از 
جنگ وجود ندارد؛ شــرایطی که بیش از پیش وقوع یک جنگ 
تمام عیار را نزدیک می کند و مقامات دو کشــور به شــدت از 
رسیدن به آن هراس دارند.ابوالفضل خدایی: سفر بی حاصل نفر 
دوم وزارت خارجه آمریکا یعنی وندی شرمن به چین بار دیگر از 
اختالفات عمیق و تنش ها میان پکن و واشنگتن پرده برداشت.  
به گزارش فایننشــال تایمز معاون وزیر خارجه چین در دیدار با 
وندی شرمن گفت: دلیل اساسی به بن بست رسیدن روابط پکن 
و واشنگتن این است که برخی آمریکایی  ها چین را دشمن خود 
می دانند. نشست هیات های دوطرف به جای اینکه گام مثبتی 
در راســتای تنش زدایی باشد به عرصه ای برای جنگ لفظی و 
اتهام زنی ها بدل شــد و در همین راستا مقامات چینی گفتند 

آمریکا در موضعی نیز که بخواهد چین را موعظه کند.

خواســته های چین از آمریکا: نقطه شروع برای کاهش 
تنش ها یا راهی برای درگیری بیشتر؟

روزنامه سات چاینا مورنینگ پست به نقل از تحلیلگران نوشت: 
حرکــت پکن برای طرح خواســته های واشــنگتن در آخرین 
مذاکرات آنها نشــان می دهد که رویکرد عملگرایانه تری برای 
مدیریت روابط پرتنش با رقیب خــود دارد. آنها می گویند این 
می تواند نقطه شروع بهبود روابط نامناسب باشد، اما اگر خواسته 
ها برآورده نشــوند، می تواند منجر به درگیری بیشتر شود.شی 
فنگ، معــاون وزیر امور خارجه چین گفت که دو فهرســت به 
وندی شرمن داده شد. »موارد نادرستی« را که چین می خواهد 
ایاالت متحده اصالح کند، از جمله رفع محدودیت های ویزا برای 
اعضای حزب کمونیســت، حذف درخواست خود برای استرداد 
مجری فنــاوری چینی منگ وان ژو از کانــادا، و پایان دادن به 
الزام رســانه های چینی برای ثبت نام به عنوان عوامل خارجی 
در آمریــکا. به گفته وزارت امور خارجه، لیســت جداگانه ای از 
»نگرانی های شدید« شــامل موارد رد شدن ویزای دانشجویی 
چینی است.در جلســه جداگانه ای با شرمن، وزیر امور خارجه 
وانگ یی از ایاالت متحده خواســت که مدل حکومت چین را به 
چالش نیندازد یا به دنبال براندازی آن نباشد، همچنین تحریم 
های اعمال شده بر روی سین کیانگ و هنگ کنگ را لغو کرده و 

به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور احترام بگذارد.

وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در دیدار وانگ یی 
وزیر خارجه چین

وزارت امور خارجه آمریکا درمورد نحوه پاســخ شــرمن به این 
خواســته ها نگفت. اما این گزارش گفت که وی نگرانی ها را در 
مورد حقوق بشر در هنگ کنگ، سین کیانگ و تبت و اقدامات 
پکــن در تنگه تایوان و دریاهای شــرق و جنوب چین افزایش 
داده است.شــرمن همچنین به بی میلی پکن را برای همکاری 
بــا تحقیقات جدید در زمینه منشــاء کووید -۱۹ و بازداشــت 
شــهروندان آمریکایی و کانادایی در چین اشاره کرد. این دومین 
مالقات حضوری مقامات ارشــد آمریکایی و چینی از زمان روی 
کار آمدن جو بایدن بود، پس از آنکه دیپلمات های ارشد آنتونی 
بلینکن و یانگ جیچی در ماه مارس در آالسکا علنا با هم مشاجره 
داشتند.تحلیلگران چینی می گویند برخی از خواسته های شی 
برای ایاالت متحده قابل اجرا است-«اقدامات آسان و قابل اجرا« 
مانند راحت گذاشتن رسانه ها و محدودیت ویزا- اما این به اراده 
سیاســی برمی گردد.لیو ویدونگ، کارشناس امور ایاالت متحده 
در آکادمی علوم اجتماعی چین، گفت در حالی که ممکن است 
جایــی برای امتیازات هیچ یک از دو طرف در مســائل و اصول 
استراتژیک وجود نداشته باشد، اما موضوعات خاصی وجود دارد 
که در آنها می توان حسن نیت کرد.لیو گفت: »این مانند گفتار 
دنگ شــیائوپینگ )رهبر چین در دهه های ٧۰ تا ۹۰ میالدی( 
اســت: عبور از رودخانه ها، با حس کردن ســنگ ها، )استعاره 
ای چینی که معنی آن این اســت: یک قــدم بردارید و قبل از 
برداشــتن قدم دیگر به اطراف نگاه کنید. این یک نگرش برنامه 
ای نســبت به اصالح و گشایش است. رهبران چین عمدتا برای 
توصیف مسیری که در اصالحات اقتصادی طی کرده اند، به این 

استعاره مشهور استناد می کنند.( »اکنون هر دو طرف می توانند 
درخواست های دیگری را ارزیابی کنند ... و حداقل برای برخی 
از موارد می توانیم امتیازاتــی را ببینیم. لیو گفت که مذاکرات 
آالسکا »بیشتر حالت ژستی داشت، اما جلسه تیانجین فرصتی 
برای »حل واقعی برخی از مسائل بود، بنابراین انتظارات در حال 
حاضر متفاوت بود. وی گفت: »من محتاطانه خوشــبین هستم 
زیرا دو طرف در نگرش های خود عملی تر و دور از توجه عموم 
به نظر می رســند- نه فقط برای غلبه بر دیگری بلکه با پایه ای 
برای حل و فصل واقعی مسائل جدی. پانگ ژونگینگ، کارشناس 
روابط بین الملل در دانشگاه اقیانوس شناسی چین در چینگدائو، 
گفت که دو طرف در حال حاضر نقطه شروع برای کاهش تنش 
ها را دارند. پانگ با اشــاره به اینکه چنین اقداماتی مدتی طول 
می کشــد، گفت: »با نگاهی خوش بینانه، کشورها می توانند از 
چیزی کوچکتر یا عملی تر شروع کنند ... به عنوان مثال، کاهش 
محدودیت های روادید برای دانشــجویان چینی و شرکت های 
چینی که به ایاالت متحده می روند. » اگر بدبینانه صحبت کنیم، 
اگر دو کشور حتی نتوانند به این نوع تقاضا برسند، این می تواند 

به معنای درگیری بیشتر باشد. »

ناوهای جنگی آمریکا و سنگاپور در دریای جنوبی چین
اما »درو تامپســون«، یکی از مقامات سابق وزارت دفاع آمریکا 
گفت خواسته های پکن نشان می دهد که واشنگتن می خواهد 
سیاســت ها و اقدامات خود را بدون ارائه هیچ چیز ملموســی 
معکوس کند. واشنگتن انگیزه چندانی برای همکاری در زمینه 
چالــش های جهانی و منطقه ای از جمله تغییرات آب و هوایی، 
ایران و کره شمالی ندارد. تا زمانی که لیست خواسته های چین 
برآورده شود، این کشور تمایلی برای همکاری در موضوعات ذکر 
شــده ندارد.وی ادامه داد: بدون چشــم انداز امتیاز یا همکاری، 
هدف اصلی واشــنگتن به تعمیــق درک مواضع چین، کاهش 
احتمال تصور غلط و اجتناب از محاســبه اشــتباه که می تواند 

منجر به درگیری شود، تبدیل شده است.

آمریکا بازگشته تا خود را اول قرار دهد
 در همین راســتا روزنامه چاینا دیلی می نویسد:خوی حسادت 
آمیز واشنگتن، همیشه متمایل به سرزنش بوده، تا اینکه بخواهد 
تمایل به تحســین کار دیگران داشته باشد؛ به طور مداوم مانع 
تالش های هماهنگ برای پیگیــری روش های جدید و بهبود 
سیستم هایی شده است که با آنها می توان چالش های زیادی را 
که جهان در حال حاضر با آن روبرو است، حل کرد.این روزنامه 
سیاست بایدن را با ترامپ در زمینه های مختلف از جمله اتهام 
زنی در خصوص کووید۱۹ در یک راستا دانست و نوشت: سخنان 
و اقدامات نادرســت دولت فعلی ایاالت متحده در مورد ردیابی 
منشــا ویروس نشــانگر این اســت که در اصل شعار »بازگشت 
آمریکا« به لحاظ استثناگرایی اساساً تفاوتی با شعار »آمریکا اول 
ترامپ« ندارد.در حالی که دولت بایدن می کوشــد وانمود کند 
که »بازگشت آمریکا« از چند جانبه گرایی استقبال می کند،این 

»بازگشــت« تنها در میان متحدان آمریکا است، زیرا برای این 
»بازگشت« به حمایت آنها نیاز دارد.در حالی که شمار مبتالیان 
به ویروس کرونا به دویســت میلیون نفر رسیده است، زمان آن 
فرا رســیده که ایاالت متحده ذهنیت حاصل جمع صفر خود را 
کنار گذاشــته و در کنار سایر کشورها برای پایان دادن به همه 

گیری همکاری کند.

گلوبال تایمز: بایدن خطر جنگ بین قدرت های بزرگ را 
افزایش می دهد

در همین حال بخش سردبیری روزنامه گلوبال تایمز نیز با انتقاد 
از سیاســت های دولت بایدن و با تاکید بــر اینکه دولت بایدن 
خطر جنگ بین قدرت های بزرگ را افزایش می دهد نوشــت: 
سیاست آمریکا درباره چین شامل شدیدترین اهداف ژئوپلیتیک 
است، اما تا زمانی که ایاالت متحده مایل است، حداقل در حال 
حاضر، اوضاع را به رویارویی راهبردی تبدیل نکند ما ممکن است 
مطابق روند عمل کنیم و خــط اصلی صلح را در روابط چین و 
آمریکا حفظ کنیم.اقتصاد به تنهایی کافی نیست قدرت دفاعی 
چین اهرمی است که مستقیم ترین عامل بازدارنده را در رقابت با 
آمریکا دارد. این مسابقه چه در تنگه تایوان و چه در دریای چین 
جنوبی برگزار شــود، چین باید آمریکا را از اطمینان از شکست 
چین شکست دهد. قابلیت های اقتصادی و تکنولوژیکی ما این 
هدف را بســیار واقعی کرده است.میشل فلورنوی معاون سابق 
وزارت دفاع آمریکا طی مقاله ای در ســال ۲۰۲۰ در فارن افرز 
نوشــت که ایاالت متحده باید قابلیت این باورپذیری را داشــته 
باشــد که قادر است ظرف ٧۲ ساعت کشتی های نظامی چین، 
زیردریایی ها و کشتی های تجاری چین در دریای جنوبی چین 
را غــرق کند.در مقابــل، چین، به نوبه خود، بایــد توانایی قابل 
اعتمادی را برای از بین بردن فوری نیروهای آمریکایی در دریای 
جنوب چین و تأسیسات نظامی مجاور ایجاد کند، تا ارتش آمریکا 
را به شیوه ای تند و تیز باز دارد.چین در یک مسابقه تسلیحاتی 
همه جانبه با ایاالت متحده شــرکت نخواهد کرد، اما در آبهای 
ساحلی چین، پکن باید مصمم باشد که از نظر توانایی نظامی از 
ایاالت متحده پیشی بگیرد.چین از توانایی کافی برای دستیابی 
به این هدف برخوردار است. بودجه دفاعی چین تنها ۱.۳ درصد 
از تولید ناخالص داخلی آن است، در حالی که بودجه دفاعی چین 
حدود ۳.۵ درصد اســت. ما باید در آینده نزدیک دنیا را متقاعد 
کنیم که چین قصد تحریک آمریکا را ندارد، اما اگر ایاالت متحده 
برای جنگ با چین در تنگه های تایوان یا در دریای چین جنوبی 
بیاید، ارتش آزادی بخش خلق باید ظرفیت حمله سهمگین و برق 
آسا علیه آنها را داشته باشد.بخش سردبیری روزنامه گلوبال تایمز 
همچنیــن در مطلبی دیگر با تیتر »آمریکا فوریت چین را برای 
تقویت بازدارندگی هسته ای برانگیخته است« نوشت: واشنگتن 
امیدوار اســت که شکاف زرادخانه هسته ای فعلی بین آمریکا و 
چین بتواند برای مدت طوالنی حفظ شود. این کشور همچنین 
امیدوار اســت مزیت مطلق آن به تداوم قابلیت های تهاجمی و 
قهری استراتژیک آمریکا علیه چین کمک کند و اعتماد به نفس 

و احســاس برتری آن را تقویت کند. گزارش پنتاگون در ســال 
۲۰۲۰ به کنگره آمریکا در ارزیابی توان نظامی چین نشــان می 
دهــد که چین در دهه آینده ذخایر کالهک خود را دو برابر می 
کند. همچنین سه سناتور جمهوری خواه در ماه ژوئن ادعا کردند 
که چین تا ســال ۲۰۲۹ دارای ۱۰۰۰ کالهک هسته ای خواهد 

بود و به نوعی به »برابری هسته ای با آمریکا« دست می یابد.

۵B-DF موشک های بالستیک قاره پیمای چین با نام
واشنگتن باید روشن کند که در دورانی که قابلیت های اقتصادی 
و تکنولوژیکی چین فراوان است، اجرای سیاست آمریکا با فشار 
قوی و در نتیجه افزایش خطر برخورد استراتژیک چین و آمریکا، 
ناگزیر احساس فوریتی را برای چین ایجاد خواهد کرد تا میزان 
بازدارندگی خود را تشــدید کند. ایاالت متحده - کشــوری که 
دارای قوی ترین نیروهای نظامی در جهان است - نگران است که 
بازدارندگی هسته ای آن کافی نباشد. آنها باید خود را جای چین 
بگذارند و دغدغه های اســتراتژیک چیــن را در نظر بگیرند. آیا 
پکن دالیل بیشتری برای تقویت زرادخانه هسته ای خود ندارد؟

ســی ان ان: آمریکا و چین می گویند که می خواهند از 
درگیری نظامی اجتناب کنند، اما هیچ کس نمی تواند در 

مورد چگونگی آن به توافق برسد
شبکه آمریکایی سی ان ان نیز به نشست جنجالی اخیر مقامات 
آمریکایی و چینی اشاره کرد. این شبکه خبری نوشت: در مورد 
روش مشخصی برای جلوگیری از فاجعه درگیری نظامی، اتفاق 
نظر کمی وجود داشت و این باعث نگرانی کارشناسان شده است.

ســی ان ان ادامه داد: واشــنگتن و پکن چندین سال است که 
در مارپیچی از خشــم و سوء ظن گرفتار شــده اند، اما از زمان 
شــروع همه گیری کووید -۱۹، در شــرایطی که انگشت اشاره 
بر سرچشــمه ویروس است، وضعیت به ســرعت رو به وخامت 
گذاشته است. کارشناسان به افزایش تسلط بر تایوان و گسترش 
درگیری در دریای چین جنوبی به عنوان نقاط احتمالی نظامی با 
پیامدهای غیرقابل پیش بینی برای هر دو طرف اشاره می کنند.

وزیر دفاع آمریکا لوید آستین در یک سخنرانی در سنگاپور گفت، 
در حالی که ایاالت متحده خواهان درگیری با چین نیست، پکن 
»عدم تمایل به حل و فصل اختالفات به صورت مســالمت آمیز 
و احتــرام به قانون« را در دریای چین جنوبی، تنگه تایوان و در 
منطقه غربی سین کیانگ نشان می دهد. در همان زمان، بریتانیا 
- متحد نزدیک آمریکا - ناو هواپیمابر ملکه الیزابت را به دریای 
چین جنوبی ارسال کرده و اعالم کرد که دو کشتی جنگی را به 
طور دائمی در آبهای آسیا مستقر می کند.کارشناسان گفتند که 
نظامی شدن فزاینده دریای چین جنوبی و هوا و دریا در اطراف 
تایوان، ایاالت متحده و چین و کشورهای متحد آنها را در معرض 
تصادف تصادفی در منطقه مورد مناقشه یا تبادل تیراندازی قرار 
می دهد که می تواند از کنترل خارج شــود.در گذشــته هر دو 
طرف توانســته اند تنش ها را کاهش دهند، از جمله در ســال 
۲۰۰۱ که هواپیمای نیروی دریایی ایاالت متحده با یک جنگنده 
چینی برخورد کرد و منجر به یک کشــمکش ۱۱ روزه شد که 
طی آن ســرانجام خلبان آمریکایی آزاد شــد و تنش ها کاهش 
یافت - اما »اورویل شــل«، مدیر مرکز روابط آســیای چین در 
انجمن آسیا، گفت که این بار ممکن است هر دو طرف عالقه مند 
به مذاکره نباشند.وی گفت: دو کشور به سمت یک تصادف بزرگ 
حرکت می کنند. به طور خاص، شل تنگه تایوان را »چرنوبیل« 
روابط بین الملل توصیف کرد، با تمرینات مکرر و پروازهای هوایی 
توســط هواپیماهای چینی و فاجعه ای که در انتظار وقوع است.

شل افزود: این جایی اســت که کره زمین بیشترین استرس را 
دارد، چیــن و ایاالت متحده و تایوان در مرکز کانون دقیقاً آنجا 
هســتند. شــل گفت هرگونه گفتگو بین دو طرف بهتر از هیچ 
بود - و این می تواند آغاز راه باشد. اما او گفت که مقامات فعلی و 
سابق ارتش آمریکا که با آنها صحبت کرده است در مورد برقراری 
ارتباط بهتر »بسیار نگران« هستند.وی گفت: »هیچ ساز و کاری 
برای مقابله با این موارد وجود ندارد -  خط تلفن قرمز، گروه های 

)پیشرو(، پروتکل، هیچ چیز وجود ندارد. 
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زیــاده روی در مصــرف دانه رازیانه می تواند عــوارض جانبی برای 
ســامتی بدن داشته باشــد. زنان باردار باید از مصرف دانه رازیانه 
اجتناب کنند، زیرا رازیانه می تواند باعث تحریک انقباضات رحم شده 
و تولد زودرس نوزاد را به همراه داشــته باشد. افرادی که از آسم و 
انــواع مختلف آلرژی رنج می برند باید از مصرف دانه رازیانه اجتناب 
کننــد. زیاده روی در مصرف دانه رازیانه یا روغن آن می تواند باعث 
بروز درماتیت شود. درماتیت یک التهاب پوستی است که می تواند 
منجر به خارش، قرمزی، تورم، پوسته پوسته شدن، و التهاب شود. 
زیاده روی در مصرف رازیانه باعث بلوغ زودرس به ویژه رشد سریع و 
زودهنگام سینه در دختران در اوایل دوران بلوغ می شود. اگر از جمله 

افرادی هستید که از داروی صرع استفاده می کنید.

بدن کلسیم تولید نمی کند، بنابراین باید آن را از طریق بهترین منابع 
غذایی کلســیم و مکمل ها به دست آوریم. کلسیم برای سامتی ما 
بسیار مهم است. این ماده معدنی عاوه بر محافظت از استخوان ها، 
از ســامت قلب، خون و عضات نیز پشتیبانی می کند؛ مقادیری از 
این ماده معدنی را از طریق عرق، ادرار و مدفوع از دست می دهیم و  
شاید ندانید، اما بی حسی و سوزن سوزن شدن از عائم رایج کمبود 
کلســیم هستند. منیزیم در بیش از ۳۰۰ واکنش شیمیایی بدن، از 
جمله عملکرد های قلب، ماهیچه ها و حتی هورمون ها دخیل است. از 
آنجایی که معلوم شده است کمبود منیزیم عملکرد عصب را مختل 
می کند، کمبود این ماده مغذی می تواند منجر به عائمی مانند گزگز 

و بی حسی شود.

مطالعه محققان نشــان می دهد که از انــدازه پاکت خون می توان 
برای پیش بینی شــدت بیماری و مرگ و میر ناشــی از کووید۱۹ 
اســتفاده کرد، همچنین پارامتر های منعکــس کننده اندازه گیری 
پاکت خون می توانند شــاخص های مهمی برای نشان پاکت ها و 
گردش های فعال باشد اما این موضوع برای بیماران مبتا به کووید 
۱۹ خطر افزایش لخته خون را افزایش می دهد. به طورکلی این تیم 
ارتباط میان میانگیــن حجم پاکت )MPV(، عرض توزیع پاکت 
)PDW( و نســبت ســلول بزرگ به پاکت )P-LCR( را با شدت 
بیماری و همچنین مــرگ و میر بیماران کرونایی ارزیابی می کند. 
مطالعات نشان می دهد که شدت بیماری کووید ۱۹ با افزایش تولید 

پاکت های بزرگ تر و جوان تر ارتباط دارد.

عوارض مصرف رازیانه؛ از تشدید 
بیماری صرع تا بلوغ زودرس

کمبودهایی در بدن که علت 
بی حسی و گزگز است
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 با اندازه پالکت های خون

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جشن قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال

بیانیه تویوتا درباره محدودیت های فروش دوباره لندکروزر 
پس از انتشار اخباری درباره عدم اجازه فروش دوباره نسل جدید تویوتا لندکروزر ۲۰۲۲ توسط خریداران به خاطر نگرانی های امنیتی، این 
خودروساز ژاپنی بیانیه ای را منتشر ساخته است. گفته می شود پیش فروش این شاسی بلند فول سایز به طور موقتی به حال تعلیق درآمده 
و مالکان جدید این خودرو باید تعهدنامه ای مبنی بر عدم صادرات این خودرو را امضا کنند. نمایندگی های تویوتا و شرکت تویوتا موتور 
درک مشترکی دارند که طی آن وقتی خودروهایی را به مشتریان خود در ژاپن می فروشند فرایند فروش خاتمه نیافته و هر نمایندگی 
مسئولیت ارتباط با مصرف کننده را ادامه می دهد که این امر شامل سرویس های پس از فروش نیز بوده و دلیل آن حفظ ایمنی و امنیت 
مصرف کننده است. عاوه بر این، لندکروزر خودرویی محبوب در بازارهای خارج از ژاپن بوده و ما نگران خروج گسترده این خودرو از ژاپن 
به محض عرضه هستیم و این احتمال وجود دارد که لندکروزر جدید به نقاطی صادر شود که قوانین امنیتی زیادی در آنجا حاکم است. 
ما همچنین می دانیم اگر این وضعیت به نقطه ای برسد که نمایندگی تویوتا مورد بازرسی قرار گرفته و متهم به نقض قوانین تجارت شود، 
یک مشکل بزرگ نه تنها برای آن نمایندگی بلکه برای تمامی نمایندگی ها و خود شرکت تویوتا موتور ایجاد خواهد شد. به عنوان یک 

خودروساز که از محصوالت خود پشتیبانی می کند.

گل محمدی: با تمام توطئه ها و نقشه ها قهرمان شدیم!
ســرمربی پرسپولیس می گوید تیمش با وجود توطئه، نقشــه و برنامه های از پیش طراحی شده به قهرمانی دست یافت. یحیی 
گل محمدی بعد از پنجمین قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر اظهار کرد: خدا را شکر می کنیم. از همه کسانی که زحمت کشیدند 
و این اتفاق بزرگ رخ داد، تشکر می کنم. کار خیلی بزرگی انجام دادیم. این سخت ترین و با ارزش ترین قهرمانی ما بود. علی رغم 
توطئه ها و نقشــه کشی ها و برنامه ریزی ها به قهرمانی رسیدیم. این یک واقعیت است. مشکات زیادی داشتیم. شرایط برای 
قهرمانی سخت بود. ما با اراده خداوند و بازیکنان قهرمان شدیم. سرمربی پرسپولیس درباره درگیری های ذهنی به علت مسائل 
بیرون از زمین و مشکات مالی گفت: خیلی از ماه ها تنها بودیم. شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم. از شروع فصل چه اتفاقاتی 
رخ داد. ما وقتی به فینال آســیا هم رســیدیم مشکات وجود داشت. اراده ای که بازیکنان ما نشان دادند، فراتر از مشکات بود و 
با غیرت و شرف خود قهرمان شدند. وی درباره اتمام قرارداد خیلی از بازیکنان پرسپولیس گفت: شرایط سخت است. ما باید به 
لیگ قهرمانان آسیا برویم. باید قرارداد بازیکنان تمدید شود. این یک واقعیت است که این بازیکنان بهترین های ایران هستند. ما 

همراهانی را هم از دست دادیم. مهرداد میناوند، علی انصاریان و ... را از دست دادیم و مدیون این نفرات هستیم.

شتروز جوانی آنکه هب مستی تباه کرد پیراهن سر شناخت هک بخت جوان ندا
شتآهگ چگوهن گشت ز سود و زیان خویش سوداگری هک فکرت سود و زیان ندا

شتروگوره هنر طلب از کان معرفت غواص عقل، چون صدف عمر ربگشودکاینسان جهانفروز گهر، چیه کان ندا
شت ردی گرانبهارت و خوشتر ز جان ندا شتآنکو هب کشتزار عمل گندمی نکشت اندر تنور روشن رپهیز انن ندا ر رنگ و بوی گر ما نمیشدیم خریدا
شت دیو هوی ربهگذر ما دکان ندا

پیشنهاد

چهره روز

آنا کارنینا
آنا کارنینا نوشــته نویسنده مشــهور قرن نوزدهم لئون 
تالســتوی است. کتابی که برخی منتقدان آن را بهترین 
رمان تاریخ دانســته اند و یا همواره آن را در لیســت ده 
کتــاب برتر تاریخ قرار می دهند. تولســتوی در رمان آنا 
کارنینا شرح حال روابط میان خانواده های روسی در قرن 
نوزدهم را روایت می کند. کتابی که هرکســی در طول 
زندگی اش حتما بایــد آن را بخواند. ما نیز در کافه بوک 
این رمان برجسته را در لیســت کتاب های پیشنهادی 
کافه بوک قرار داده ایم. به گفته ناباکوف، آنا کارنینا یکی 
از بزرگ ترین داســتان های عاشقانه ادبیات جهان است. 
اما عشق تنها بخشی از این رمان پرماجرا است. مباحث 
اخاقی، مذهبی و هویتی از جمله موارد دیگری هستند 
که در کتاب به آن ها پرداخته می شود. اما قبل از پرداختن به داستان کتاب شاید بهتر باشد جمله آغازین 
کتاب را مرور کنیم که یکی از مشهورترین شروع ها در دنیای ادبیات است.خانواده های خوشبخت همه 
به مثل همه اند، اما خانواده های شوربخت هر کدام بدبختی خاص خود را دارند.)کتاب آنا کارنینا اثر لئون 
تالســتوی – صفحه ۲۵(اساس این رمان بر پایه روابط میان سه زوج است. کتاب از اینجا آغاز می شود 
که »آبلونسکی« به همســرش »دالی« خیانت کرده و حال روابط آن ها بسیار حساس و شکننده شده 
است. تاش های آبلونسکی برای اینکه بخشیده شود به نتیجه نمی رسد تا اینکه »آنا« خبر می دهد به 
دیدار آن ها می آید. آبلونسکی از این خبر بسیار خوشحال است چرا که می داند خواهرش، آنا، تنها کسی 
است که می تواند دالی را راضی کند تا به زندگی عادی اش برگردد. در این میان »لوین« هم که فردی با 
ویژگی های خاص اخاقی و نیز باوجدان است از آبلونسکی درخواست دارد به او کمک کند. لوین عاشق 

خواهر دالی یعنی »کیتی« شده است و قصد دارد با کمک آبلونسکی به عشق اش برسد.

استیون هاوکینگ
اِســتیِون ویلیــام هاوکینــگ فیزیکــدان نظری، 
کیهان شناس و نویسندهٔ انگلستانی و مدیر تحقیقات 
مرکز کیهان شناسی نظری در دانشگاه کمبریج بود 
که بیش از چهل سال، سابقه فعالیت علمی داشت. 
کتاب ها و همایش هایش او را به یک چهرهٔ محبوب، 
تبدیل کــرده بود. او عضو جامعهٔ ســلطنتی هنر و 
نیز، عضو ثابت جامعهٔ آکادمــی پاپتیکال علوم بود 
و در ســال ۲۰۰۹ مدال آزادی ریاســت جمهوری 
آمریکا را گرفت. هاوکینگ، ســی سال، از ۱۹۷۹ تا 
یکم اکتبر ۲۰۰۹، دارندهٔ کرســی ریاضیات لوکاس 
بود.]۹[ وی به خاطر فعالیت در کیهان شناســی و 
گرانش کوانتومی به ویژه دربارهٔ سیاه چاله، شناخته 
شده است. کتاب تاریخچه زمان او که با رکوردی ۲۳۷ هفته ای پرفروش ترین کتاب در بریتانیا 
باقی ماند و عاوه بر آن هفته ها در صدر پر فروش ترین کتاب های ساندی تایمز بود که باعث 
شــهرتش شــد. همچنین، کتاب طرح بزرگ او که در اواخر سال ۲۰۱۰ به چاپ رسید پس از 
چند روز به یکی از پرفروش ترین کتاب های آمازون تبدیل شــد. که تعجب وی را از فروش آن 
بر انگیخت. کتاب جهان در پوســت گردو او نیز از پر فروش ترین کتاب های علمی بود که به 
نوعــی ادامه کتاب تاریخچه زمان طبق گفته خودش بود  و آن نیز یکی از کتاب های محبوب 
وی به شــمار میرفت. هاوکینگ دچار بیماری اســکلروز جانبی آمیوتروفیک بود و از هر گونه 
حرکت ناتوان بود؛ نه می توانســت بنشــیند، نه برخیزد، و نه راه رود. حتی قادر نبود دست و 
پایش را تکان بدهد یا بدنش را خم و راست کند و حتی توانایی سخن گفتن نیز نداشت. وی، 

با وجود توانایی های فراوان در کیهان شناسی، جایزه نوبل نگرفت. 

فرهنگ

پرده نقره ای سینما این روزها کم فروغ شده اما مخاطبان 
سینمای »هنر و تجربه« می توانند از بین حدود ۱۰ فیلم 
داستانی، مستند، کوتاه و ... که در سینماها نمایش دارند 
اثری را انتخاب کنند و به تماشای آن بنشیند. از داستان 
پیرمردهایی که نمی میرند تا مستند کودتای ۲۸ مرداد 
و پشت صحنه فیلم »شبی که ماه کامل شد«. فیلم های 
گروه ســینمایی »هنر و تجربه« را  از دو طریق آناین و 
در سالن سینما  می توان تماشا کرد.)البته بعضی از آنها 
اکران آناین شــدند.( دراین ادامه مروری داریم بر فیلم 
های گروه هنر و تجربه  کــه در این روزگار کرونایی بر 
پرده هستند. این روزها  حدود ۱۰ اثر در قالب فیلم های 
داســتانی، مســتند و مجموعه فیلم کوتاه هفت، روی 
پرده ســینماهای گروه هنر و تجربه در سراســر ایران اکران دارند و مخاطبان می توانند به تماشــای 
آنها بنشینند.»بوتاکس« جدیدترین ســاخته کاوه مظاهری، محصول مشترک دو کشور ایران و کانادا 
تازه ترین فیلم اکران شــده در گروه هنر و تجربه است که پس از حضور موفق در جشنواره های معتبر 
جهانی و دریافت جایزه بهترین فیلم اول جشنواره جهانی فیلم فجر اکران خود را در سینماهای تهران 
و شهرســتان ها از چهارشنبه ۶ مردادماه آغاز کرده است. در این فیلم که بازیگرانی چون سوسن پرور، 
مهدخت موالیی، سروش سعیدی، مرتضی خانجانی و محسن کیانی بازی می کنند، داستان دو خواهر 
به نام اکرم و آذر است که به همه می گویند برادرشان قاچاقی به آلمان رفته و فعا ازش خبری ندارند. 
به مرور این »دروغ« در ذهن اکرم به یک واقعیت تبدیل می شــود، تا حدی که شــبانه روز را در انتظار 

برگشتن برادرش از آلمان، سپری می کند.

 از ساختارشکنی  فیلم اولی ها 
تا چهره های سینمایی
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