
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4692دوشنبه 11 مرداد 1400  22 ذی الحجه 1442  2 آگوست 2021  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad
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چشم انداز عضویت ایران در سازمان 
همکاری شانگهای در دولت سیزدهم

رفــع موانع حقوقی و سیاســی، نیاز متقابل ایران و شــانگهای در موضوع 
افغانســتان و اتخاذ اســتراتژی نگاه به شرق در سیاســت خارجی دولت 
ســیزدهم، عواملی است که می تواند تســهیل گر عضویت ایران در سازمان 
همکاری شانگهای شــود.به گزارش تسنیم، سازمان همکاری شانگهای به 
طور جدی از دهه 1990 فعالیت خود را در چارچوب یک پاسخ مشترک به 
مساله افغانستان آغاز کرد.طبیعتاً باتوجه به نقش و جایگاه جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه آسیای مرکزی و افغانستان، همکاری و گفت و گوهای نزدیک 
با تهران را برای این ســازمان ایجاب می کرد. همین امر نیز باعث شد تا 4 
سال پس از تاسیس رسمی آن، ایران نیز به سادگی به عضویت ناظر در این 
سازمان در آید.در سال 2005 چهار کشور از جمله ایران، پاکستان، هند و 
بالروس به عضویت ناظر این سازمان در آمدند که طی سال های پس از آن 
دو کشور هند و پاکستان توانســتند به عضویت دائم ارتقاء یافته و ایران و 
بالروس کماکان به عنوان عضو ناظر همکاری خود را با این ســازمان ادامه 
دهند.با وجود آن که طی سال های اخیر جمهوری اسالمی ایران عالقه مندی 
خود را برای تبدیل وضعیت به عضویت دائم در این سازمان نشان داده است، 

اما تاکنون نتوانسته به این مهم دست یابد.

موانعی که دیگر وجود ندارند
تا ســال 2015 و امضای رسمی توافق هسته ای از سوی ایران و کشورهای 
1+5، تحریم های بین المللی علیه ایران و به طور ویژه قطعنامه های شورای 
امنیت سازمان ملل متحد به عنوان مانع اصلی حقوقی پیش روی عضویت 
ایران در سازمان همکاری شانگهای مطرح می شد.این موضوع به طور صریح 
از طرف مقامات رســمی این سازمان و کشورهای تاثیرگذار نظیر روسیه و 
چین طرح شده است. در همین حال سیاست تقابل جویانه ایران با غرب نیز 
که می توانست بر روند همکاری های گسترده اقتصادی و سیاسی روسیه و 
چین با غرب تاثیر بگذارد نیز منطق پیوست  شده به این مانع حقوقی بود.

با این حال از جوالی 2015 و با رســمی شــدن برجام در وین که متعاقب 
آن تصویب بیانیه 2231 در شــورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز در بر 
داشــت، به طور رسمی نخســتین مانع عضویت ایران در سازمان همکاری 
شانگهای برداشته شد.به همین منوال، اجرای دقیق تعهدات ایران به مفاد 
برجام و تعامل نزدیک تهران با مسکو و پکن در روند پس از آن، نوعی اعتماد 
متقابل میان طرفین به وجود آورد.از ســوی دیگر، به قدرت رسیدن دونالد 
ترامپ در آمریکا از ســال 2016 شرایط را در حوزه سیاست بین الملل نیز 
برای چین و روسیه تغییر داد. روسیه از سال 2014 و با آغاز بحران اوکراین 
تقابل بی ســابقه ای را با غرب تجربه کرد که گام های دیگر آن را می توان در 
تحوالت اخیر بالروس، ماجرای الکسی ناوالنی و به خصوص تحرکات نظامی 
اخیر مالحظه کرد.چین نیز در همین حال در بحران تایوان، مسائل امنیتی 
هنــگ کنگ، تحرکات آمریکا در دریای چین جنوبی و به ویژه در ماجرای 
مســلمانان اویغور، روند بی ســابقه ای از تهاجم غرب را تجربه کرده است.

رویکردهای تهاجمی و بی پروای دونالد ترامپ در آغاز جنگ تجاری با پکن 
و تهدید مســتقیم منافع مسکو که بروز چالش های جدی در همکاری های 
راهبردی این بازیگران به وجود آورد، نگاه این کشــورها را به ابعاِد تقابل با 
غرب تاحدودی تغییر داد. همین امر نیز به عنوان منطِق سیاسی جدید در 

شانگهای، می توانست عضویت ایران را در این سازمان تسهیل کند.

پایاِن مخالفت تاجیکستان
با این حال، بروز اختالفات سیاســی بین ایران و تاجیکستان عاملی بود که 
حتی پس از رفع موانع فوق الذکر نیز نتوانست عضویت دائم ایران در سازمان 
همکاری شانگهای را موجب شود.در آخرین تالش رسمی ایران برای جلب 
اتفاق نظر کشورهای عضو در این سازمان در سال 2017، تاجیکستان بنا به 
دالیل مختلف سیاسی و امنیتی، تنها مخالف عضویت ایران بود.با این حال 
طی دو سال اخیر که به نظر می رسد روند بازیابی مناسبات تهران و دوشنبه 
نیز به نتایج ملموسی منتهی شده، نظر تاجیکستان تغییر کرده است.چند 
ماه پیش نظام الدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در تهران در یک کنفرانس 
مطبوعاتی که به مناسبت ریاســت دوره ای این کشور بر سازمان همکاری 
شــانگهای برگزار شد، نخستین بار نشانه هایی از تغییر دیدگاه تاجیکستان 
را ارائه داد.هفته گذشته و در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی، سراج الدین 
مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکســتان به طور رسمی اعالم کرد که در 
صورت اتفاق آراء کشــورهای عضو، این کشور نیز مخالفتی با عضویت دائم 
ایران در سازمان همکاری شانگهای ندارد.مهرالدین با این اظهار نظر رسمی 
و رسانه ای، عماًل توِپ عضویت دائم ایران را در زمین مسکو و پکن انداخت. 
پیش از این برخی تحلیل ها علت مخالفت تاجیکستان با عضویت ایران در 
شانگهای را بازتابی از دیدگاه های روسیه و چین مطرح می کردند.اکنون به 
نظر می رسد مادامی که هیچ کدام از کشورهای عضو مخالفت رسمی خود 
با عضویت دائم ایران را مطرح نکرده اند، این امر منوط به تصمیم مســکو و 

پکن است.

شانگهای؛ نقطه آغاز سیاست نگاه به شرق در دولت سیزدهم
همچون ســال 92، یکی از نخستین سفرهای خارجی رئیس جمهور جدید 
ایران، حضور در اجالس ســران ســازمان همکاری شانگهای خواهد بود. در 
شهریور ماه سال 92 حجت االسالم حســن روحانی کمتر از دو ماه از آغاز 
فعالیت دولت یازدهم، در بیشکک با سران کشورهای عضو دیدار و گفت و گو 
کرد.در دولت سیزدهم نیز انتظار می رود حجت االسالم رئیسی، رئیس جمهور 
منتخب در یکی از نخستین ســفرهای خود برای شرکت در نشست سران 
کشــورهای عضو و ناظر، عازم دوشــنبه شــود. با این حال در این دو سفر 
یک نقطه تمایز کلیدی وجود دارد.روحانی زمانی برای شــرکت در اجالس 
شانگهای به بیشکک رفت که سیاست خارجی دولت یازدهم را تعامل با غرب 
و حل و فصل مساله هسته ای مطرح می کرد، اما در حال حاضر، اظهار نظرهای 
رسمی و غیررسمی زیادی از سیاســِت راهبردی »نگاه به شرق« در دولت 
سیزدهم وجود دارد.حجت االسالم رئیسی به طور صریح یکی از اولویت های 
اصلی دولت سیزدهم را توسعه تعامالت ایران با کشورهای غیرغربی، با نگاه 
ویژه به روسیه و چین عنوان کرده  است. حضور گزینه هایی همچون مهدی 
صفری برای وزارت امور خارجه که تجربه ماموریت دیپلماتیک در روسیه و 
چین را در کارنامه دارد نیز به خوبی موید همین نگاه است.در این چارچوب، 
عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگها در یک فرایند پایدار، می تواند 
نقطه آغاز استراتژی عملگرایانه نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری 
اســالمی ایران باشــد. این امر یک مزیت مهم برای ارائه امتیازات مشابه از 
ســوی چین و روسیه به دولت سیزدهم می دهد که می تواند نقشی همانند 
»برجام« در دولت دوازدهم ایفا کند.البته باید اشاره داشت که عضویت ایران 
در این سازمان یک پروسه پیچیده و چند ساله را می طلبد. به گفته وزیر امور 
خارجه تاجیکستان، فرایند عضویت کشورهای جدید چهار مرحله دارد که 
در یک مکانیزم خاص اجرا می شود.مهرالدین با اشاره به تجربه عضویت هند 
و پاکســتان، تکمیل این فرایند را متضمن گذراندن چند سال عنوان کرده 
است. با این حال، موافقت رسمی سران کشورهای عضو نقطه آغاز این فرایند 
خواهد بود. در صورت رفع تمام موانع و پیاده  سازی کامل و موفق استراتژی 
نگاه به شرق، می توان انتظار داشت عضویت ایران در این سازمان در سال های 

1402 و یا 1403 نهایی شود.
ادامه در صفحه سوم

نگــاه

در حاشــیه برگزاری نشســت دیروز هیئت دولت که آخرین نشست رســمی هیئت دولت دوازدهم بود، حسن روحانی و اعضای کابینه عکسی یادگاری 
در حیات ساختمان پاستور گرفتند.به گزارش تسنیم، در حاشیه برگزاری آخرین نشست هیئت دولت دوازدهم، حسن روحانی و اعضای کابینه عکسی  
یادگاری در حیات ساختمان پاستور گرفتند.  مراسم تنفیذ آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز سه شنبه در حسینیه امام خمینی )ره( برگزار و وی به عنوان 
سیزدهمین رئیس جمهوری ایران کار خود را آغاز خواهد کرد. همچنین مراسم تحلیف آقای رئیسی روز پنج شنبه با حضور مقامات لشکری و کشوری و  

تعدادی از مقامات و سران کشورهای خارجی در مجلس شورای اسالمی برگزار می شود.

وعده پوشالی برای یارانه!
پس از سال ها که تکلیف قانون بودجه برای ثبت نام از جاماندگان یارانه  نقدی 
مشــخص نبود، دولت امسال از اقدام در این رابطه خبر داد و تعداد زیادی را 
امیــدوار کرد اما تا کنون و در چنــد روز مانده به اتمام دوران خود خبری از 
این وعده نیســت و آن را اجرایی نکرد.به گزارش ایســنا، از سال 1393 که 
دولت تصمیم گرفت مجددا از متقاضیان دریافت یارانه ثبت نام کند، با توجه 
به محدودیت زمانی و برخی شــرایط، تعدادی از داوطلبان موفق به ثبت نام 
نشدند و به همین منظور در سال های بعد و در چندین دوره ، قانون بودجه 
دولت را مکلف به ثبت نام از این افراد کرد؛ چه در زمانی که تعدادی از یارانه 
نقدی 45 هزار و 500 تومانی جامانده بودند و چه زمانی که یارانه معیشتی به 
میان آمد.در هر صورت اقدامی صورت نگرفت تا اینکه این بار دولت در اواخر 
دوران حضور خود در اداره کشــور و در خرداد ماه سال جاری تصمیم گرفت 
جاماندگان را ثبت نام کنــد؛ اقدامی که با اما و اگرهایی مواجه بود مبنی بر 
اینکه چرا این چند سال این اتفاق نیفتاده و از سویی با توجه به اینکه حذفی 
از پردآمدها صورت نگرفته چگونه قرار است منابع این افزایش تامین شده و بر 
تعداد یارانه بگیران افزوده شود.به هر صورت با مصوبه هیات وزیران مقرر شد 
که ثبت نام کلیه افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی، یارانه حمایت معیشتی 
خانوار و سایر یارانه ها از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام نکرده 
اند و افرادی که منصرف شــده اند و همچنین پرداخت یارانه نقدی به افراد 
واجد شرایط، براساس دستورالعمل مشترک وزارت رفاه و سازمان هدفمندی 
یارانه ها تعیین و در حد وصولی دریافتی ها )منابع( جدول تبصره )14( انجام 
شــود.وزارت رفاه  موظف شــد که امکانات مورد استفاده متقاضیان دریافت 
یارانه نظیر سامانه ثبت اعتراضات، پاسخگویی، آزمون وسع و پیامکی را ضمن 
انجام آموزش های الزم در اختیار ســازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد.بعد 
از آن ســازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد طی جلســاتی با وزارت رفاه ، 
مقدماتی آماده و تبادل اطالعات صورت گرفته است و قرار است بعد از انجام 
ثبت نام و بررسی ها از سوی وزارت رفاه، لیست به سازمان هدفمندی اعالم 
و این ســازمان پرداخت را انجام دهد، حتی تاکید کرد که منابع این افزایش 
نیز بر اساس قانون آماده است و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد.اما با 
گذشت بیش از دوماه از این جریان ، هیچ اتفاقی نیفتاد و وزارت رفاه اقدامی 
در رابطه با ثبت نام متقاضیان صورت نداده و اعالمی نداشــته است و جریان 
ثبت نام دیگر در این دولت به نتیجه نخواهد رسید.در این شرایط به نظر می 
رسد تنها اتفاقی که افتاده ، امیدواری بوده که دولت به متقاضیان داده است 
و شــاهد آن بودیم که بارها افراد با شنیدن خبر ثبت نام مجدد حضورا برای 
اقدام در این رابطه به ســازمان هدفمندی یارانه ها مراجعه کردند ، در حالی 
که ظاهرا در حد یک وعده انجام نشــده بوده است و اگر دولت به طور جدی 
تصمیم به این ثبت نام داشــت حتما در ســال های قبل که در قانون مکلف 
شده بود اقدام می کرد نه در روزهای پایانی.در حال حاضر حدود 7۸ میلیون 
نفر از پردرآمد و نیازمند یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی دریافت می کنند 
و حدود 60 میلیون نفری هم از این جمع، یارانه معیشتی می گیرند که ساالنه 
بالــغ بر 70 هزار میلیارد تومان هزینه دارد، اینکه دولت جدید چه تصمیمی 
در مــورد این روند پرداخت یارانه خواهد گرفت و یا برای جاماندگان و اقدام  
نیمه کاره دولت دوازدهم برای آنها چه خواهد کرد مشخص نیست و تاکنون 

موضعی نداشته است.

شرایط بسیار خطرناک است
با این شیوه نمی توان کرونا را جمع کرد

رییس بخش عفونی بیمارستان لقمان با اشاره به تاخت و تاز شدید کرونا 
در کشــور، گفت: به هیچ وجه آینده روشــنی از یک ماه آینده ویروس 
نداریــم، تمام امیــد ما مثل پیک های قبلی این اســت که خود ویروس 
فروکش کند و این در حالی است که سیستم درمانی کشور شرایط بسیار 
سختی دارد.دکتر شروین شکوهی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
با افزایش تعداد کلــی بیماران درصد تعداد بیماران بدحال هم به همان 
نســبت افزایش می یابد، گفت: متاســفانه انگار مردم فراموش کردند که 

کرونا وجود دارد.

تعطیلی 6 روزه چه فایده ای داشت؟
وی افــزود: از طرف دیگر دولت هم اقدامات مطلوبی انجام نمی دهد، این 
تعطیلــی 6 روزه تهران چه فایده ای داشــت؟ این گونه تعطیلی ها کمک 
نمی کند، آمار وحشتناک زیاد اســت و شرایط بسیار خطرناک است و با 
توجه به خستگی زیاد کادر درمان نمی توان با این شیوه کرونا را جمع کرد.

مردم رعایت نمی کنند و کسی هم جلودارشان نیست
وی افزود: چند روز قبل مرا به عروســی دعــوت کردند، آنهم در چنین 
اوضاعی؛ مردم رعایت نمی کنند و انگار کســی هم جلودارشــان نیست . 
بیش از یک ســال است که کار ما اطالع رسانی به مردم است؛ در حالی 
که عــده ای هیچگونه رعایتی نمی کنند و در مورد این عدم رعایت دیگر 

نمی توان گفت فقط تقصیر دولت است.

تخت خالی نداریم
شــکوهی با بیان اینکه میانگین سنی مبتالیان با پیک های قبلی تفاوت 
چندانی نداشته است، اظهار کرد: در بیمارستان ما اصال تخت خالی نیست. 
برای پذیرش بیمار از اورژانس به بخش یا باید یک نفر مرخص شود یا اینکه 

خدای ناکرده یک نفر جان خود را از دست بدهد، که تخت خالی شود.

مشکالت اکسیژن در اغلب بیمارستانها
وی افزود: دستگاه ها و تجهیزات بیمارستانی به طور مداوم کار می کنند و 
مستهلک می شوند و مشکالت اکسیژن در اکثر بیمارستان ها وجود دارد. 
آیا آینده روشنی از شرایط یک ماه آتی ویروس داریم؟ به هیچ وجه. تمام 
امید ما مثل پیک های قبلی این اســت که خود ویروس فروکش کند؛ 
در حالی که سیستم درمانی کشور شرایط سختی دارد و در حال نابود 
شدن است.شکوهی درباره مراجعه روزانه مبتالیان به بیمارستان برای 
تزریق داروی رمدسیویر، بیان کرد: برای این موضوع متاسف هستم. یک 
فرد کرونایی را باید روزانه از خانه بیرون بیاوریم تا با اتوبوس، تاکســی، 
مترو و... به بیمارستان بیاید و چندین نفر را در راه یا در بیمارستان آلوده 
کنــد که دارو دریافت کند؛ درحالی که فــرد کرونایی باید در قرنطینه 
باشــد. مگر همه این افراد با ماشین شخصی به بیمارستان می آیند که 

رمدسیویر دریافت کنند تا احتمال انتقال بیماری کاهش یابد؟

خطیب زاده در نشست خبری:

حضور ده ها هیئت خارجی در مراسم تحلیف
رییس کنفدراسیون صادرات ایران:

هند از لیست ۵ شریک اول 
تجاری ایران خارج شد

بازار مسکن به سطح مقاومت رسید

رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: طبق آمار منتشره گمرک، تراز تجاری کشور کماکان منفی 
اســت، البته رقم بزرگی نیست و به نظر می رســد با توجه به رشد 65 درصدی صادرات در مقابل رشد 35 
درصدی واردات، در صورت ادامه این روند، در ماه های آینده قطعا تراز تجاری نیز مثبت خواهد شــد.محمد 
الهوتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آمار منتشــره گمرک مبنی بر افزایش 65 درصدی 
صادرات در چهار ماهه امســال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته به دلیل شرایط 
کرونایی در 4 ماهه نخست سال صادرات تقریبا متوقف شده بود، بنابراین بخشی از رشد صادرات امسال به 

علت مشکالت کرونایی در سال گذشته است....

مجریان سابق در ردیف موافقان 
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما!

»سفر قسطی« پرتقاضا شد
افزایش نرخ بلیت وســایل نقلیه عمومی، هزینه بنزین، هتل و دیگر خدمات ســفر، متقاضیان سفرهای 
قسطی را افزایش داده است.به گزارش ایسنا، تعداد وب سایت ها و آژانس هایی که خدمات قسطی سفر را 
عرضه می کنند درحال افزایش اســت. این شیوه سفر در گذشته نیز رواج داشته، اما به گفته آژانس داران 
در ســال های اخیر به دنبال تورم و افزایش قیمت ها، متقاضی بیشتری داشته است.کیوان بیانی، یکی از 
آژانس دارانی که تورهای اقســاطی به خارج از کشــور اجرا می کند، به ایسنا می گوید: متقاضی سفرهای 
قسطی به ویژه به خارج از کشور بیشتر شده است که گرانی و کم توانی مردم، عامل اصلی ترویج این شیوه 
از سفر بوده است.او اضافه می کند: سفرهای قسطی در گذشته هم رواج داشته، اما حاال نمایان تر شده است، 
مخصوصا بعد از اصالح قوانین چک که خیال طرفین را آسوده تر کرده است.سفرهای قسطی به خارج از 
کشور از زمانی که ارمنستان مجوز واکسیناسیون اتباع و گردشگران خارجی را صادر کرد، نمایان تر شده 
است؛ این مطلب را بیانی می گوید و می افزاید: روزهایی که سفر به ارمنستان اوج گرفت، خیلی ها برای سفر 
قسطی با آژانس ها تماس می گرفتند، ما چک می گرفتیم و خدمات سفر را عرضه می کردیم.  در آژانس های 
دیگر نیز سفر قسطی یک بسته ویژه دارد. اقساط از چهار ماه تا 12 ماه تعیین می شود. بعضی از آژانس ها 
حتی وام ســفر هم می دهند. یکی از همین آژانس داران به ایسنا می گوید که بسته ویژه سفرهای قسطی 
را از ســال 97 طراحی کرده اســت، از همان روزهایی که بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس، نرخ ارز و عوارض 
خروج از کشور، گران شدند و توان اقتصادی مردم پایین تر آمد. خیلی ها که اتفاقا از قشر متوسط جامعه 
و یا دانشجو بودند و سالی یک بار سفر خارجی می رفتند، محدود شدند. همان قشر حاال سفر داخلی هم 
کمتر می توانند بروند.سفرهای قسطی نسخه ای بود که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
با گرانی هزینه خدمات ســفر و کاهش مســافران در همان ســال 97 پیچید. ابتدا قرار بود طرحی برای 
ارزان سازی سفر اجرا شود، مدتی بعد نام طرح را به »آسان سازی سفر« تغییر دادند، کمی بعدتر هم اعالم 
کردند منظورشــان از این طرح ها، سفرهای قسطی بوده است. برخی کارشناسان این تئوری را ردشده و 
ناکارآمد می دانستند؛ چرا که معتقدند بدهکار کردن و زیر قرض و قسط بردن مردم برای سفر در شرایط 
معیشتی و اقتصادی موجود، فرمول درستی نیست و بهتر است نسخه های کشورهای دیگر که با تخصیص 
یارانه و بودجه های رفاهی به گروه های کم درآمد، کارگر و دانشجو سفر را ارزان کرده اند، دنبال شود.وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی حتی تعدادی از آژانس های دولتی و وابسته را مأمور اجرای 
طرح ســفرهای قســطی کرد. برخی از آن ها می گفتند در مسیرهای مثل مشهد و کیش این مدل خوب 
جواب داده است. اما طرِح دولتی سفرهای قسطی با شیوع کرونا متوقف شد.عالوه بر این، از طرف کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی که یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به شمار 
می آید، در مهرماه 99 درست در اوج کرونا، از توافق با یکی از بانک ها برای پرداخت 20 میلیون وام سفر 
خبر داده شد که این طرح در روزهای کرونایی با واکنش های منفی مواجه شد و به نتیجه نرسید و متوقف 
شد.  سال 9۸، پیش از همه گیری کرونا، چشم انداز اغلب آژانس داران این بود که مردم بیشتر به سفرهای 
قســطی و قیمت های لحظه آخری روی آورند و سفرهای داخلی به نسبت سفرهای خارجی رونق داشته 
باشد. با وجود این فرض، اما دست انداراکان سفر و حمل و نقل در آن سال که گرانی خدمات سفر هم بیشتر 
نمایان شــده بود، مقاومت هایی را برای ارزان کردن هزینه خدمات و حتی تخفیف دادن نشان می دادند.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز به عنوان متولی سفر، تاکنون مدل و یا روشی موفق 
برای مدیریت سفر و هزینه های آن نداشته و در سطح کالن، رایزنی های آن برای سامان دهی هزینه های 
ســفر، بی اثر بوده و بی نتیجه مانده است؛ نمونه بارز آن در سال های اخیر که پس از گرانی ناگهانی بلیت 
هواپیما و ریزش سفرهای هوایی، در نتیجه پیگیری های متولیان گردشگری، رییس جمهور به شرکت های 
هواپیمایی اخطار داد، اما تغییر و اصالحی در قیمت ها رخ نداد، گرانی ای که تا امروز ادامه داشته و همچنان 
مســأله اســت. اینک با ادامه این روند و تغییر سلیقه مردم در سفر، بسیاری از آژانس داران، حذف سفر از 

سبد گروه بزرگی از جامعه را هشدار می دهند.

پایان ایستگاه دولت دوازدهم
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۳۶۶ فوتی و ۳۲۵۱۱ ابتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته 32هزار و 511 بیمار جدید کووید19 
در کشور شناسایی شدند و متاسفانه 366 بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.

به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون 9 میلیون 
و 925 هزار و 603 نفر ُدز اول واکسن کرونا و دو میلیون و 741 هزار و 979 نفر نیز ُدز دوم را تزریق 

کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 12 میلیون و 667 هزار و 5۸2 ُدز رسید.
افراد واجد شــرایط برای تزریق واکسن حتما در ســامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.تا دیروز 10 
مردادماه 1400 و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، 32 هــزار و 511 بیمار جدید مبتال به 

کووید19 در کشور شناسایی شد که سه هزار و 4۸3 نفر از آنها بستری شدند.
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روحانی:گزیده خبر

ازمردمعذرخواهیوطلبعفومیکنم
حســن روحانی رئیس جمهور گفت: اگر ایــن دوران جنگ تحمیلی اقتصادی نبود، 
شــاخص ها به ما می گوید که همــان روند را ادامه می دادیــم و این که مردم از نظر 
معیشــت ناراحت هســتند، حق دارند، ولــی باید دید که در آن شــرایط چه کاری 
می توانستیم انجام بدهیم.به گزارش تسنیم، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
در آخرین جلســه هیئت دولت که صبح دیروز )یکشنبه 10 مرداد( برگزار شد، طی 
سخنانی اظهار داشت: ما در گذشته با مردم صحبت داشتیم و چیزی خالف واقعیت 
نگفتیم؛ البته بخشی از واقعیت را هم به مردم نگفتیم و از نظر من نمی شد آنها را بیان 
کنیم چون آنها را مفید نمی دانستم. ما یک هدف بلند وحدت ملی را دنبال می کردیم 
ر گران بها صدمه ببیند.وی افزود: به همین دلیل بسیاری از  و می ترســیدم که این ُدُُ
مسائل را به جان خریدیم و خیلی از اشکاالت را پاسخ ندادیم تا انسجام ملی و وحدت 
ملی حفظ شود. مردم به خوبی می دانند شرایط این دولت در چهار سال اول با چهار 
ســال دوم یکســان نبود؛ در چهار ســال اول از لحاظ داخلی، بین المللی و سرمایه 
اجتماعی و امید مردم به آینده شــرایط بهتری داشتیم ولی در چهار سال دوم کمی 
متفاوت بود. در چهار ســال اول در دوران تعامل با جهان بودیم و به خودمان کاماًل 
اطمینان داشتیم که حریف قدرت های بزرگ در مذاکره هستیم.رئیس جمهور تصریح 
کرد: تردید نداشتم که در مذاکره با جهان شکست نمی خوریم و شکست نخوردیم باز 
هم اگر مذاکره ای بود شکست نمی خوریم، ما آن قدر دیپلمات ها و حقوقدان های قوی 
داریم و در خط مقدم مذاکرات حضور داشتند که دیدیم در مقاطع حساس به پیروزی 
رســیدیم، البته پیروزی یعنی در تعامل و مذاکره با یک قدرت و یا چند قدرت و با 
جهان، پیروزی نهایت امر هست و ممکن است جایی شکست و یا پیروزی باشد ولی 
پیروزی ما 90 و شکســت ما 20 بود، پس پیروز هستیم.روحانی خاطرنشان کرد: ما 
پیروز بودیم و آثار آن نیز مشــخص بود و بدانیم که پیروزی به صرف گفتن نیست و 
عالئم و شــاخص دارد، اگر بعد از 23 تیر 1394 تورم کاهش یافت، رشد اقتصادی، 
اشتغال، سرمایه گذاری، صادرات و افزایش یافت یعنی که پیروز شدیم؛ هم در اقتصاد 
و  هم در سیاست به پیروزی رسیدیم.وی گفت: البته آرزوی ما این بود وقتی توانستیم 
تورم را کاهش دهیم و تک رقمی کنیم، در آن حد نگه داریم و ما تورم 40 درصد را 
کاهش داده و در ســال 1394 به تک رقمی رســانده تا ســال 1397 تک رقمی نگه 
داشتیم ولی وقتی وارد جنگ اقتصادی شدیم شرایط تغییر یافت و این روشن و واضح 
اســت.رئیس دولت دوازدهم بیان کرد: اگر این دوران جنگ تحمیلی اقتصادی نبود، 
شــاخص ها به ما می گوید که همــان روند را ادامه می دادیــم و این که مردم از نظر 
معیشــت ناراحت هســتند، حق دارند، ولــی باید دید که در آن شــرایط چه کاری 
می توانستیم انجام بدهیم؛ آن موقع بود که نگذاشتند نفت ما صادر شود و صادرات با 
مشکل مواجه بود و روابط بانکی ما را مسدود کردند.روحانی در ادامه ابراز کرد: وقتی 
روابط بانکی در کشور نباشد و از طریق تراستی و دالل معامله بشود، حداقل 20 درصد 
درآمد کاهش می یابد و اگر چیزی وارد شود 20 درصد افزایش پیدا می کند. با توقف 
واردات در دوران تحریم، بر مردم فشــار وارد شد و ما به خاطر شرایط تحریم واردات 
2500 قلم کاال را متوقف کردیم وقتی واردات ممنوع شــود آثارش معلوم است مثاًل 
وقتــی واردات خودرو را ممنوع می کنیم در داخل گران می شــود اما چاره ای نبود. 

اجناسی را که جزو مواد اولیه کارخانجات برای اشتغال است اولویت دادیم. موادی که 
جزو کاالهای اساسی و برای زندگی مردم بود با ارز 4200تومانی وارد کردیم و همه 
تالش خــود را در این زمینه انجام دادیم.وی تصریح کرد: در شــرایط جنگ توزیع 
کاالهای اساســی کوپنی می شود اما جیره بندی نکردیم و در این شرایط کشور اداره 
شد. در جلسات اولیه اقتصادی سال 1397 این را تکرار کردم که سیاست من وفور در 
بازار است جنس باید در بازار باشد اما قیمت دست ما نیست تا جایی که بتوانیم باید 
کنترل کنیم.رئیس جمهور اظهار داشــت: برای کاالهای اساسی  از ارز 4200تومانی 
اســتفاده کردیم و قیمت کاال فقط ارز نیست؛ حمل ونقل و مسائل دیگر هم هست و 
تورم کل کشــور در قیمت جنس تأثیرگذار است و ما توان مان را در این زمینه به کار 
گرفتیم و کار ما بی نقص نبوده اســت؛ ما عیب داریم و معصوم نیستیم. تالش مان بر 
ایــن بود که عیب ما کمتر باشــد و اگر عیب و نقصی داشــتیم از مردم عذرخواهی 
می کنیم و از آنها طلب عفو می کنیم چون در حد توان اقدامات مان را در آن شرایط 
انجام دادیم.روحانی اضافه کرد: ما در شرایط جنگ و فشار سخت، توسعه کشور را رها 
نکردیم؛ قاعدتاً کشوری که وارد جنگ می شود مسیر توسعه را رها می کند و به زندگی 
عادی مردم می پردازد. ما برای پاالیشــگاه بیدبلند 3.5 میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
کردیم تا فلرها و گازهایی را که می سوزد جمع کنیم که کار عظیم و بزرگی بود.وی 
گفت: در این شــرایِط بســیار سخت و مشــکل، آمار و ارقام ما نشان می دهد که در 
سدســازی، تصفیه خانه آب و فاضالب و رساندن آب به روستاها نهایت تالش خود را 
کردیم. می توان این مقایسه را انجام داد که حدود یک میلیون نفر از روستاییان عزیز 
ما سال 1392 از آب آشامیدنی سالم و پایدار استفاده می کردند و اآلن 10 میلیون نفر 
از آب آشــامیدنی اســتفاده می کنند.رئیس جمهور در ادامه گفت: در بنزین نه تنها 
خودکفا شــدیم بلکه بنزین را صادر می کنیم؛ مجبور نیســتیم از پتروشیمی بنزین 
بگیریم که ســالمتی همه مردم دچار خطر شــود. به خاطر ســالمت مردم و برای 
خودکفایی پاالیشگاه عظیمی را که 18 الی 19 درصد کار آن انجام شده بود به افتتاح 
رسانده تکمیل کردیم. این مسائل آشکار و روشن است و جای تردید نیست پس ما 
توســعه را رها نکردیم؛ البته شــاید تالش ها در شــنبه و یکشــنبه انکار شــود اما 
پنجشنبه های افتتاح را نمی توان انکار کرد.روحانی افزود: پیش از این هم گفتم که در 
دولت یازدهم و دوازدهم تکنولوژی قطار سریع السیر وارد کشور شود و این فقط آرزو 
نبود بلکه قرارداد آن بســته شد و پول آن پرداخت شد و مطالعات آن انجام گرفت؛ 
حتی یکی از طرح های زیربنایی آن اجرا شد که تحریم ها اجازه ادامه کار را نداد. اگر 
تحریم ترامپ نبود، راه آهن تهرانـ  اصفهان افتتاح می شــد و حتی قطار سریع السیر 
کشور هم برقی شده بود و بسیاری از پروژه ها از جمله راه آهن تهرانـ  مشهد به اتمام 
می رســید. همه این طرح ها، پروژه هایی بود که قرارداد آن منعقد شــده بود و همه 
کارهای آن را انجام دادیم ولی در محل اجرا دچار مشکل شدیم.رئیس جمهور در ادامه 
ســخنان خود خاطرنشان کرد: آرزوی من این بود که ارتش و سپاه را به مدرن ترین 
سالح ها مجهز کنیم و وزیر دفاع می تواند این مسئله را شهادت بدهد و ما این کار را 
انجام دادیم؛ قرارداد بستیم و آن ها گفتند که »باید تحریم سازمان ملل برداشته شود 
تا تجهیزات را بدهیم«، ما آن تحریم را هم برداشتیم. این تحریم همانی بود که ترامپ 

خودش را می ُکشت تا برداشته نشود و موفق نشد؛ به خاطر تحریم و عدم فروش نفت 
پول نداشتیم تا بتوانیم بیاوریم و ااّل قرارداد آن آماده است.روحانی با اشاره به اقدامات 
دولت در احیای دریاچه ارومیه، افتتاح طرح انتقال نفت به جاســک و صادرات آن از 
دریای عمان و کارهای صورت گرفته برای آبادی ســواحل مکران، اظهار داشت: طرح 
تحول سالمت از آرزوهای من بود که محقق شد و از دیگر مسائل نیز دسترسی مردم 
به فضای سایبری و پهنای باند بود که اگر انجام نمی گرفت در شرایط کرونا با مشکل 
مواجه می شدیم. بسیاری طرح ها وجود دارد که درباره آن تصمیم گرفته اجرا کردیم، 
مسائلی در حوزه های پتروشیمی، معدن و انتقال آب به شرق کشور که کار عظیمی در 
این زمینه صورت گرفت؛ ما در دوران تحریم کارهای مهم توسعه ای را رها نکردیم.وی 
ادامه داد: مردم در ســختی معیشت بودند و ما توان خود را به کار گرفتیم و طرح های 
توســعه ای را رها نکردیم و آن چه را جزو برنامه مان بود اجرا کردیم و برخی از طرح ها 
هم اجرا نشد. ما می توانستیم دستورات و چارچوبی را که مقام معظم رهبری از دی ماه 
سال گذشته برای بازگشت آمریکا به برجام و عمل کامِل ما به تعهدات مان در برجام 
اعالم کرده بودند، می توانستیم اجرا کنیم و تحریم را برداریم ولی جای دیگری گرفتار 
شــدیم و گرفتارِی دیگری برای ما ایجاد شد و ااّل در شرایط بهتری دولت را به اتمام 
می رساندیم.رئیس جمهور گفت: من از معاون اول، وزرا و تمامی معاونین تشکر می کنم 
و می دانم در روزها و دوران ســیل، زلزله، کرونا و تحریم چه ســختی بر آنان گذشت؛ 
واکسیناسیوِن صدها هزار نفر در روز بسیار سخت بود ولی این کار با افتخار انجام گرفت 
و همه دست به دست هم دادند.روحانی افزود: وزارت صنعت، راه، کشور، خارجه، نفت، 
نیرو، ارتباطات، بانک مرکزی، شرکت های دانش بنیان و معاونت فناوری ریاست جمهوری 
کنار هم بودند و امروز شرایط نسبتاً مطلوبی داریم و مردم می توانند از واکسن استفاده 
کنند و از این خطر فاصله بگیرند تا شــرایط بهتری داشــته باشیم.وی گفت: آن چه 
می گویم که انجام دادیم، در شــرایط جنگ اقتصادی، کرونا و خشکسالی بوده است و 
اگر کسی می خواهد درباره دولت قضاوت کند این سه مطلب را با هم ببیند. هم چنین 
از نظر امنیت نیز از وزارتخانه های اطالعات و دفاع تشکر می کنم چون بسیار کوشیدند 
تا امروز در کشور امنیت داریم.رئیس جمهور بیان کرد: ما هنوز هم به مردم بدهکاریم 
و اگر شــرایط مناسب تری داشتیم و همه با هم همکاری کرده بودند و سایر قوا ما را 
بیشــتر یاری کرده بودند و اگر فاصله ها کمتر بود به نقاط بهتری می رسیدیم و من از 
همه عزیزان در بخش اجرایی و ســایر بخش ها که ما را کمک کردند تشکر می کنم.

روحانی گفت: مردم ما قدرشناس هستند و در این 3.5 سال در سختی و رنج بودند و 
روزهای سختی بر آن ها گذشت و کاری که می توانستیم انجام دهیم بسته معیشتی و 
افزایــش حقوق در حــد توان مان بود ولی از ملت بزرگ ایــران به خاطر رنج هایی که 
کشیدند عذرخواهی می کنیم و هم چنین به خاطر پیروزی ای که به دست آوردند تشکر 
می کنیم.وی ادامه داد: ملت ما دوبار پیروز شد؛ در دولت یازدهم در مذاکرات و تعامل 
ســازنده به پیروزی رسید و در دولت دوم در اســتقامت و مقاومت در برابر آمریکا و 
دشمنان پیروز شد و شکست حتمی را به آن ها داد و آن ها را پای میز مذاکره کشاند؛ 
هر دو موفقیت مربوط به ملت ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری اســت و دولت 

هم در حد توان خود کاری را که توانسته، انجام داده است.

مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری سه شنبه برگزار می شود

مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره ی ریاست جمهوری اسالمی ایران سه شنبه 
12 مرداد 1400 با حضور رهبر انقالب اســالمی و جمعی از مســئوالن و 
کارگزاران نظام در حسینیه ی امام خمینی )ره( برگزار و منتخب ملت ایران 
توســط ولی فقیه به ِسمت »ریاست جمهوری« منصوب می شود.به گزارش 
ایسنا، این مراسم با رعایت دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی برگزار 
و از ســاعت 10:30 صبح به صورت زنده و مســتقیم از شــبکه های صدا و 
سیما، ســایت و صفحات KHAMENEI.IR در شبکه های اجتماعی بصورت 
زنده پخش می شــود. در این برنامه وزیر کشور گزارشــی از روند برگزاری 
انتخابات 1400 ارائه می کند و پس از قرائت متن حکم تنفیذ رئیس جمهور 
منتخب و ایراد سخن توسط حجت االسالم والمسلمین رئیسی، رهبر انقالب 

سخنرانی خواهند کرد.

ظریف: 
به هیچ بیگانه ای اعتماد نداشتیم

وزیــر امور خارجه در آخرین جلســه هیات 
دولت گفــت: مهمترین کار من برجام بود و 
من بعد از این دولت به دانشــگاه می روم.به 
گزارش تسنیم، محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشــورمان در حاشیه آخرین جلسه 
هیات دولــت در جمع خبرنــگاران اظهار 
داشــت: مهمترین کار من برجام بود و من بعد از این دولت به دانشــگاه 
می روم. دلم می خواســت سرمایه بیشــتری برای کشور جذب کنیم و اگر 
ســرمایه بیشتری جذب می شــد تحریم ایران سخت می شد. ما اعتماد به 
هیچ بیگانه ای نداشتیم.وی در مورد اینکه امکان دارد دولت آینده برجام را 
ادامه ندهد، گفت: صالح دولت خویش را خسروان دانند. برجام یک تحول 
موقت برای خروج ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل بود. هر تصمیمی 
حضرت آقای رئیســی به عنوان منتخب ملــت در این زمینه بگیرند روی 
چشم ما جا دارد.وزیر خارجه گفت: در زمینه اقتصادی کشور تالش کردیم 
گام هایی برداریم، در دو سال اول هم موفقیت هایی داشتیم که نتیجه آن در 
رشد بی سابقه کشور خود را نشان داد اما متأسفانه با بدعهدی آمریکایی ها 
روبرو شــدیم.ظریف گفت: در نامه ای که دو هفته قبل به دبیر کل سازمان 
ملل متحد نوشــتم تاریخچه این بدعهدی ها را از شهریورماه 1395 ثبت 
کردیــم و ایــن بدعهدی ها به صورت یک کتاب درآمد کــه ظرف امروز و 
فردا منتشر می شود. این نشــان دهنده این است تالش خودمان را کردیم 
اما عوامل بیرون دولت و عوامل بیرون کشــور مانع شــدند که بتوانیم به 
نتیجه ای که بخواهیم برسیم.وی خاطر نشان کرد: دومین چیزی که باید در 
این وضعیت کرونا برای مردم فراهم می کردیم واکسن بود؛ البته باید توجه 
ما به تولید داخل بود اما به عنوان وزارت خارجه وظیفه داشــتیم که برای 
دسترسی به واکسن خارجی کمک کنیم که برای این کار در خدمت وزارت 
بهداشت بودیم و خوشحالیم که تاکنون بیش از 10 میلیون واکسن خارجی 
وارد کشــور شده و با برنامه ریزی که شــده ظرف ماه های آینده چند 10 
میلیون دیگر واکســن وارد خواهد شد و این نقیصه مهم که واکسیناسیون 
عمومی است رفع خواهد شد.وزیر خارجه اظهار داشت: در حوزه دیپلماسی 
اقتصادی و حوزه افزایش اعتبار در خارج کشــور تالش هایی شــده و فکر 
می کنــم امروز جهان به ایرانی به عنوان فرد معقول و قابل اعتماد و فردی 
که روی حرف خود می ایستد ولی برابر ظلم قد خم نمی کند نگاه می کنند.

ظریف تصریح کرد: ما آمریکایی ها را در برجام شکست دادیم به رغم این که 
قدرت اقتصادی آمریکا توانســت فشارهایی را بر مردم وارد کند اما سه بار 
ظرف 2 ماه در سازمان ملل متحد شکست خوردند که اینها نشان دهنده این 
اســت که مردم ما به جهان ثابت کردند آن کسی که ایجاد مشکل در دنیا 
می کند و آن کسی که باید رفتار خود را تغییر دهد امروز مردم دنیا فهمیدند 
که آمریکا اســت که باید امروز رفتار خود را تغییر دهد. یادتان هســت که 
آمریکا اعالم می کرد که ایران باید رفتار خود را تغییر دهد و این دســتاورد 
هدیه ای به این مردم بزرگ است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
برای کابینه جدید دعوت شده اید؟ گفت: برای کابینه جدید دعوت شدیم 
کــه دعا کنیم و همین کار را خواهیم کرد.وزیر خارجه در ادامه ســخنان 
خود خاطر نشــان کرد: برجام یک تحول موقتی برای خارج کردن ایران از 
فصل هفت منشور ملل متحد بود؛ اگر برجام به نفع ما نبود آنها امروز برای 
ادامه برجام شرط نمی گذاشتند. آنها احساس می کنند که در برجام مغموم 
شده اند و برای همین است که تالش می کنند مسائل منطقه ای و موشکی 
را به برجام اضافه کنند.ظریف ادامه داد: ما معتقدیم برجام بدون یک حرف 
کم و یک حرف زیاد؛ ما نمی گوییم مســائل دیگر را به برجام اضافه کنیم، 
چه کسانی می گویند مســائل را به برجام اضافه کنیم؟ آمریکا و اروپا؛ چرا 
می گویند؟ به خاطر این که نشــان می دهد آنها نتوانستند اینها را در برجام 
اجرا کنند. موسســه اطالعات تا پایان هفته تاریخچه مذاکرات برجام را در 
6 جلد منتشر خواهد کرد و مردم می بینند که خدمتگزاران آنها در وزارت 
خارجه چه کار کرده اند.وی گفت: اینکه آمریکا و اروپا کشــورهای بدعهدی 
هستند و نتوانستند به عهد خودشان وفا کنند نشان دهنده این نیست که 
ما به آنها اعتماد کردیم، نشــانه این نیســت که ما بد مذاکره کردیم بلکه 
نشان دهنده این است که یک رشته از کشورها در دنیا هستند که به مقررات 
بین المللی متعهد نیســتند. ما به عنوان جمهوری اسالمی موظف هستیم 
ضمن اینکه با دنیا تعامل می کنیم، با چشم باز تعامل کنیم؛ ما به هیچ کسی 
نباید اعتماد کنیم. روابط بین الملل محل اعتماد نیست، و به نزدیک ترین 
متحد هم در روابط بین الملل نمی شود اعتماد کرد البته ما متحد نداریم.وزیر 
خارجه بیان کرد: شهادت می دهم که هیچ کدام از مذاکره کنندگان، هیچ گاه 
به آمریکا اعتماد نکردند؛ اگر ما می خواســتیم اعتماد کنیم، نتیجه کار ما 
همان سند دو صفحه ای می شد که ترامپ با برخی امضا کرد. اگر می بینید 
ما 160 صفحه ســند به نتیجه رساندیم به خاطر بی اعتمادی بود. برای این 
بود که می خواستیم همه زوایا را بیان کنیم.ظریف اظهار داشت: مردم بدانند 
همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند، هیچ گاه نباید به خارجی اعتماد 
کرد و هیچ گاه نباید بر اســاس اعتماد به خارج برنامه ریزی کرد و همیشه 
باید بر اساس اعتماد به مردم خودمان برنامه ریزی کنیم. باید مردم و توان 
ملی را باور داشته باشیم و نباید فکر کنیم آمریکا هرچه اراده کند می شود، 
آمریکا قدر قدرت نیست. آمریکا  برجام را به ما تحمیل نکرد و اگر تحمیل 
کرده بود، امروز دنبال اضافه کردن موضوعاتی به برجام نبود، این را بپذیریم 
که می توانیم با سربلندی تعامل کنیم.وی در پایان گفت: توصیه من به وزیر 
خارجه آینده این اســت که همیشــه دقیق نگاه کند، دقیق گزارش دهد، 
دقیق دیدگاه های خود را بیان کند ولی در مقام عمل از سیاست کشور دفاع 
و آن را دنبال کند. وزیر خارجه یک وظیفه مشاور و یک وظیفه مدافع دارد؛ 

وظیفه مشاورت و دفاع را نباید با هم مخلوط کرد.

حدادی:
 با فیلترینگ پلتفرم های خارجی و 
محدودکردن کسب وکارها مخالفیم

یک عضو کمیســیون امورداخلی کشور و شــوراها در مجلس شورای 
اسالمی، تاکید کرد: ما با فیلترینگ پلتفرم های خارجی و به دنبال آن 
محدود کردن کســب و کارهای فضای مجازی مخالف بوده و ابهامات 
طرح در فرآیند بررســی مرتفع خواهد شد.علی حدادی در گفت وگو 
با ایســنا، درباره بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه 
کاربردی در فضای مجازی، بیان کرد: روز چهارشــنبه هفته گذشــته 
درخواســت عده ای از نمایندگان برای بررسی طرح حمایت از حقوق 
کاربــران و خدمات پایــه کاربردی در فضای مجازی در کمیســیون 
مشــترک تصویب شــد.وی در ادامه اظهار کرد: نکتــه حائز اهمیت 
این اســت که فعال تنها پیش نویس این طرح در مجلس تهیه شــده 
و نمایندگان نیز رای به آغاز بررســی مفاد این طرح در کمیســیونی 
مشــترک دادند. اکنون مفاد این طرح با حضور نمایندگان متخصص 
در این حوزه و کارشناســان مربوطه باید در کمیسیون مشترک مورد 
بررسی و ارزیابی قرار گیرد، آسیب شناسی و ابهامات موجود در طرح 
نیز برطرف شود و در نهایت برخی از مواد کم یا برخی زیاد خواهد شد. 
پس فعال طرحی نهایی نشده که ما با آن موافق یا مخالف باشیم.نماینده 
مردم طالقان، ساوجبالغ، چهارباغ و نظرآباد در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: قطعا در خصوص روند بررســی این طرح در کمیســیون 
مشترک اطالع رســانی صورت خواهد گرفت و روند بررسی این طرح 
باید شفاف باشد. در اهداف این طرح بحث فیلترینگ و محدود سازی 
واتس اپ، اینستاگرام و یا سایر پلتفرم های خارجی مطرح نیست، بلکه 
هدف این طرح حکمرانی قانونمند در فضای مجازی اســت.این عضو 
کمیسیون امور داخلی کشور در ادامه با بیان اینکه اکنون همه کشورها 
در حوزه فضای مجازی خود دارای قانون هستند و آیا ما نباید برای حوزه 
فضای مجازی خود قانون بنویســیم؟ تاکید کرد: ما با فیلترینگ پلتفرم 
های خارجی و به دنبال آن محدود کردن کسب و کارهای فضای مجازی 
مخالف هستیم، حفظ حقوق کاربران و حرکت به سمت توسعه کسب و 
کارها از مواردی است که باید در این طرح مورد توجه قرار گیرد.حدادی 
با بیان اینکه متاسفانه شبکه های بیگانه علیه این طرح که صرفا در حد 
پیش نویس اســت فضاسازی به راه انداختند و آن را وارونه جلوه دادند، 
تصریح کرد: متاســفانه رسانه های داخلی آن طور که باید و شاید روند 
بررســی این طرح را تبیین نکردند و ابهاماتی در اذهان جامعه به وجود 
آمد. الزم بود قبل از طرح شدن آن در صحن مجلس روشنگری در این 

موضوع صورت می گرفت.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: وزرای 
دولت ســیزدهم از تجربیات مسئوالن 
گذشته اســتفاده کنند و اســتفاده از 
تجربیات به این معنا نیســت که به آنها 
پستی داده شود؛ دولت آینده تالش کند 
که با عزت تحریم ها را بردارد.به گزارش 
خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، 
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور 
در حاشیه آخرین جلسه دولت دوازدهم 
در جمــع خبرنگاران اظهار داشــت: ما 

بــه خودمان نمره  نمی توانیم خودمان 
دهیم چون نمره دادن را به مردم واگذار 
کردیم، مردم درباره نمره ای که می دهند 
شــرایط را در نظر بگیرنــد.وی افزود: 
کشــور در شرایط جنگ اقتصادی است 
و امیدوارم این وضعیت تغییر یابد و اگر 

این وضع یابد، مردم باید عملکرد دولت 
فعلی را با عملکرد دولت بعدی مقایسه 
کنند و ببینند در شــرایط تحریم این 
دولت بهتر کشور را اداره کرده یا دولت 
آینده؛ ما نمی خواهیم از خودمان تعریف 
کنیم بلکه تالش خود را برای توســعه 

و رفاه کشــور و اینکــه بتوانیم خدمت 
بیشــتری به مردم کنیــم، انجام دادیم 
و می دهیم.رئیس دفتــر رئیس جمهــور 
با بیان اینکه متأســفانه برخی از رقبای 
دوران انتخابــات همــان رویــه دوران 
انتخابات را ادامه می دهند، خاطر نشان 
کرد: امیدواریم دولت سیزدهم این رویه 
را در پیش نگیرد چراکــه زمان رقابت 
تمام شــده و دولت فعلی باید تجربیات 
خود را در اختیار دولت بعدی قرار بدهد. 

واعظی: 
مردم به دولت نمره بدهند
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گزیده خبر بازار مسکن به سطح مقاومت رسید
سیگنالهای دریافتی از بازار مسکن شهر تهران در ماه های خرداد و تیر نشان می دهد 
احتماال انتظارات کاهشی که از آذرماه سال گذشته ایجاد شده به نقطه پایان رسیده 
است؛ به طوری که بازار در برابر افت بیشتر قیمتها واکنش نشان می دهد.به گزارش 
ایسنا، بازار مسکن شهر تهران پس از دو ماه رشد نسبی قیمت های قطعی به سطح 
مقاومتی در نرخ های پیشــنهادی رســید و به نظر می رسد روند ریزش قیمت ها 
که از آذرماه ســال گذشــته تحت تاثیر تحوالت سیاسی بین المللی آغاز شده بود 
متوقف شده است. آمارهای غیررسمی از نرخ آگهی ها در کنار آمار رسمی از قیمت 
معامالت گویای آن اســت که احتماال محدوده ۳۰ میلیون تومان، سطح حمایتی 
قوی برای بازار مســکن محسوب می شود.اطالعات به دست آمده از سامانه کیلید 
نشان می دهد که بعد از هفت ماه روند کاهشی قیمتها در بازار مسکن متوقف شده 
است. طبق این آمار، قیمتهای پیشــنهادی در آذرماه سال گذشته ۵۶.۸ میلیون 
تومــان در هر متر مربع بوده که در یک فرآیند ریزشــی به ۴۳.۵ میلیون تومان 
در خردادماه ۱۴۰۰ رســیده اما در تیرماه مجددا روند افزایشــی به خود گرفته و 
به ۴۶.۹ میلیون تومان رسیده اســت.همزمان قیمتهای قطعی نیز بر اساس آمار 
بانک مرکزی در خرداد و تیر ۱۴۰۰ به ترتیب ۳ درصد و ۱.۳ درصد افزایش پیدا 
کرد. در حال حاضر میانگین قیمت مســکن شهر تهران ۳۰.۰۴ میلیون تومان در 
هر متر مربع بر اساس معامالت تیرماه ۱۴۰۰ است که تقریبا با متوسط قیمت در 
اسفندماه ۱۳۹۹ برابری می کند. در واقع بازار در یک قفس قیمتی قرار گرفته و با 
اینکه انتظار جهش قیمتها دور از ذهن به نظر می رسد، بازار در برابر کاهش نرخها 

نیز مقاوم شــده است؛ آن هم در شرایطی که معامالت به حدود یک سوم معمول 
رســیده و در تیرماه فقط ۵۰۷۱ قرارداد خرید و فروش در تهران امضا شد.بررسی 
قیمت در پنج ماه گذشته ریزنوسانات بازار در محدوده ۳۰ میلیون تومان را تایید 
می کند. اســفندماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن در تهران متری ۳۰.۲۷ میلیون 
تومان بوده که در ماه فروردین کاهش یافته و به ۲۹.۳ میلیون تومان رسیده است. 
در اردیبهشت نیز بازار روند نزولی داشت و ۲۸.۸ میلیون تومان شد. خرداد ۱۴۰۰ 
متوسط قیمت مسکن در تهران مجددا افزایش پیدا کرد و به ۲۹.۶میلیون تومان 
رســید. در تیرماه نیز میانگین قیمت ۳۰.۰۴ میلیون تومان شــده است.رشد ۱.۸ 
درصــدی ماهیانه قیمتهای قطعی در اولین ماه از تابســتان ۱۴۰۰ با افزایش ۷.۹ 
درصدی قیمتهای پیشنهادی نســبت به خردادماه همراه شد. شاخص کیلید که 
درصد تغییرات قیمت آگهی های تیرماه نســبت به ماه قبل را بررسی کرده نشان 
می دهد که بیشترین افت قیمت مسکن شهر تهران در یک ماه اخیر در منطقه ۲ 
با کاهش ۴.۵ درصد و بیشــترین افزایش قیمت در منطقه ۱۷ با رشد ۸.۸ درصد 
اتفاق افتاده اســت.در منطقه یک که معموال تحرکات آن به عنوان شاخصی برای 
ارزیابی تقاضای سفته بازی محسوب می شود طی یک ماه اخیر قیمتهای پیشنهادی 
۱.۷ درصــد افزایش یافته و از ۷۹ میلیون تومان به ۸۰.۴ میلیون تومان رســیده 
اســت. اما نرخهای قطعی در منطقه یک بر اساس معامالت تیرماه ۱۴۰۰ به ۶۲ 
میلیون تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد کاهش نشان 
داد. علت اختالف نرخ آگهی ها با قیمت معامالت می تواند حاکی از آن باشــد که 

قراردادها عمدتا در فایلهای به قیمت و دارای تخفیف انجام می شــود.منطقه پنج 
نیز به عنوان پرتقاضاترین محدوده شــهر تهران در ماه جاری با رشد اندک قیمت 
آگهی هــا و معامالت قطعی همراه بود. در تیرماه ۱۴۰۰ نرخهای پیشــنهادی در 
منطقه پنج ۳۸.۱ میلیون تومان در هر متر مربع شــد که در مقایســه با ماه قبل 
۰.۳ درصد افزایش پیدا کرد. قیمت معامالت نیز طی ماه مذکور در این منطقه به 
۳۷.۷ میلین تومان رسید که رشد ۱.۶ درصدی را به ثبت رساند.ایجاد ثبات پس از 
روند نزولی بازار مسکن با رشد قیمت نهاده های ساختمانی همراه شده است. طی 
هفته های اخیر نرخ دو کاالی اساسی در بخش ساخت و ساز یعنی سیمان و فوالد 
برای چندمین بار طی ۱.۵ سال اخیر افزایش پیدا کرد. قیمت سیمان تحت تاثیر 
قطعی برق کارخانجات از حدود هر پاکت ۳۵ هزار تومان در اوایل تیرماه به باالی 
۷۰ هزار تومان در پایان همان ماه رسید و قیمت هر کیلوگرم میلگرد از ۱۳ هزار و 
۵۰۰ تومان به بیش از ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. این در حالی است که اواخر 
سال ۱۳۹۸ قیمت هر پاکت سیمان حدود ۱۰ هزار تومان و میلگرد کیلویی ۴۲۰۰ 
تومان بود.از طرف دیگر متغیرهایی همچون نرخ تورم و برداشــتها از سیاستهای 
انبســاطی پولی در دولت آینده به انتظارات افزایشــی در بازار مسکن دامن زده و 
تحلیل عمده کارشناســان این است که اگرچه با جهش قیمت مسکن در ماههای 
آینده مواجه نخواهیم شد اما نمی توان تاثیرگذاری تورم عمومی ۴۴ درصد تیرماه 
۱۴۰۰ که باالترین میزان افزایش سالیانه در ۲۵ سال اخیر و بیشترین رشد ماهیانه 

طی یک هشت ماه اخیر بوده را بر آینده بازار مسکن نادیده گرفت.

چشم انداز عضویت ایران در سازمان 
همکاری شانگهای در دولت سیزدهم

ادامه از صفحه اول
ایران برای شانگهای یا شانگهای برای ایران؟

اگرچه تاکنون دیدگاه های متعددی در خصوص »نیازِ« ایران به شــانگهای و ضرورت 
حضور ایران در این سازمان برای ارتقاء نقش بین المللی و منطقه ای خود مطرح شده، 
اما کمتر به مزیت های ایران برای ســازمان همکاری شــانگهای پرداخته شده است.

افغانســتان نقطه پیوند کلیدی منافع متقابل ایران و این سازمان محسوب می شود. 
شکل گیری سازمان همکاری شانگهای در پاسخ به تهدیدات با منشاء افغانستان بود 
که هم اکنون نیز برای بازه ای دیگر، به نقطه اوج خود رســیده اســت.در بازه کنونی 
که تحوالت افغانســتان با سرعت بسیار زیادی در حال وقوع است، سازمان همکاری 
شــانگهای با تشکیل یک گروه تماس، یکی از مهم ترین پلتفرم های سیاسی مدیریت 
بحران را ارائه کرده اســت.در حال حاضر تمام همســایگان افغانستان به جز ایران و 
ترکمنســتان در عضویت دائم این ســازمان قرار دارند. افغانستان نیز به عنوان عضو 
ناظر این سازمان حضور دارد.این امر بستر سیاسی بسیار مناسبی را برای حل بحران 
افغانســتان و ایفای نقش مهم تر در اختیار شانگهای قرار می دهد. با این حال، ایران 
با عضویت دائم و حضور رسمی در پروتکل های امنیتی و سیاسی شانگهای، به مثابه 
یک تعهد رسمی می تواند ضمانتی برای موفقیت طرح های پیشنهادی این سازمان با 
حضور تهران ارائه دهد.از طرف دیگر، بسیاری از تحلیل گران نیز افزایش نقش روسیه 
و چین در افغانستان پس از خروج آمریکا را نیز مطرح کرده اند. این ارتقاء نقش طبیعتاً 
بدون همکاری در چارچوب یک پلتفرم منطقه ای با حضور ایران و پاکستان برای چین 
و روسیه امکان پذیر نیست. لذا، ارتقاء نقش راهبردی در افغانستان مستلزم ارائه یک 
نقش متقابل به ایران اســت و بهترین بستر برای این امر، همکاری در چارچوب های 

نهادی و رسمی محسوب می شود.

دژپسند:
پارسال ۶۸۰ هزار میلیارد تومان تامین 

مالی از طریق بازار سرمایه انجام شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ســال گذشته ۶۸۰ هزار میلیارد تومان 
تامین مالی از طریق بازار ســرمایه برای اقتصاد کشور انجام شد.به گزارش 
ایرنا، »فرهاد دژپســند« درآخرین جلســه هیات دولت دوازدهم در جمع 
خبرنگاران درباره اشتغال زایی در وزارت اقتصاد، اظهار داشت: وزارت اقتصاد 
به طور عمده در تنظیم سیاست اقتصادی ایفای نقش می کند.وی افزود: این 
وزارتخانه باید اقداماتی در راستای روان سازی کسب و کار و رفع موانع انجام 
دهد تا ســرمایه گذار با طیب خاطر وارد شود و ســرمایه گذاری انجام دهد 
و در نتیجه فرصت شــغلی جدید ایجاد شود.وزیر اقتصاد تصریح کرد: وقتی 
می گوییم تامین مالی باید روان شــود، یعنی همان اقدامی که سال گذشته 
انجام و در نتیجه ۶۸۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی اقتصاد از بازار سرمایه 
انجام شد که به موجب آن نرخ بهره برداری از ظرفیت فعلی افزایش یافت و 
از سوی دیگر ظرفیت جدید برای اشتغال زایی ایجاد شد.وی درباره وضعیت 
اقتصادی کشــور در پایان دولت دوازدهم، گفت: شرایط اقتصاد به گونه ای 
است که جای امیدواری زیاد است.دژپسند افزود: یکی از بحث های جدی در 
راس برنامه های ما »اقتصاد هوشــمند« بود و در این زمینه نقشه راه تدوین 
و گام های خوبی برداشته شد، برای نمونه در حوزه بانکداری و گمرک ورود 
کردیم اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و امیدواریم این فاصله با اقدامات 
جدی در دولت آینده رفع شــود.وی تاکیــد کرد: وزیر آینده اقتصاد باید به 
اقتصاد هوشــمند اهتمام ویژه ای داشته باشــد، زیرا با انجام این کار فضای 
کسب و کار روان می شود، سرمایه گذاری افزایش می یابد، کارهای دولت در 
حوزه های مختلف شفاف می شود و وصول مالیات با شفافیت انجام می شود.

 بهره برداری از ۲ طرح بیمارستانی 
در مازندران 

مرحله نخســت بیمارستان ۱۱۰ تختخوابی 
طبی کودکان ماهک با مساحت ۶ هزار متر 
مربع در ۶ طبقه با مشارکت خیران و اعتبار 
۱۸۰ میلیارد تومان و ســاختمان کلینیک 

فوق تخصصی طوبی ســاری با مســاحت ۴ هزار و ۳۰۰ متر در ۴ طبقه با 
اعتبار ۸۰ میلیارد تومان ساخته و تجهیز شده است با دستور ویدیوکنفرانسی 
رئیس جمهوری در مازندران بهره برداری شد.طبق اعالم رسمی دانشگاه علوم 
پزشــکی مازندران فاز نخست بیمارســتان ۱۱۰ تختخوابی طبی کودکان 
ماهک ســاری و کلینیک فوق تخصصی طوبی ســاری در مرکز اســتان با 
ســرمایه گذاری ۲هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.همچنین بیمارستان 
۱۱۰ تختخوابی طبی کودکان ماهک ســاری که از ســال ۱۳۹۴ عملیات 
اجرایی آن آغاز شــده بود، با زیر بنای ۶ هزار متر مربع در ۶ طبقه شــامل 
بخش های بستری، آزمایشگاه، آی سی یو، تاالسمی، همولوژی و آنکولوژی، 
ســاختمان اداری و با اعتبار یک هــزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری 
رسیده اســت.همچنین ساختمان کلینیک فوق تخصصی طوبی ساری نیز 
در زیربنایی به مســاحت ۴ هزار و ۸۰۰ متر مربــع در چهار طبقه با ۸۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید. عملیات اجرایی این پروژه درمانی 
ســال ۱۳۹۴ آغاز شده بود.بنابر این گزارش از آغاز شیوع کرونا در مازندران 

تاکنون ۷۷۴ تخت بیمارستانی جدید به ظرفیت بستری استان اضافه شد.
 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:
اجرای طرح کمربند سبز در ۵هزار هکتار از 

منطقه مرزی استان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان از اجرای طرح کمربند سبز 
در ۵هــزار هکتار از منطقه مرزی خبــر داد.  عبدالرحیم لطفی اظهار کرد: 
طرح هــای مختلفی نظیر بوته کاری، نهال کاری و هاللی های آبگیر در این 
منطقه انجام شده، اما بخش هایی از این اراضی شخصی و یا متعلق به برخی 
نهادهاست و اجازه ادامه کار به ما داده نشده است.وی افزود: در حال رایزنی 
هســتیم تا این زمین هــا از حالت زراعی خارج و بــه حالت مرتعی تبدیل 
شــود.لطفی گفت: معنی بیابانی شدن این نیست که حتما پوشش گیاهی 
منطقه ای از بین برود، بلکه هر گونه کاهش ارتقای پوشش گیاهی هم بیابانی 
شدن معنی می شــود، یعنی اگر روزی مراتع درجه یک به مراتع درجه۲ و 
این مراتع به درجه۳ تبدیل شــود و یا اگر جنگل های ما به زمین زراعی یا 
باغی تبدیل شود این هم نوع بیابانی شدن محسوب می شود.وی افزود: چرای 
بیش از حد دام در مراتع، تغییر کاربری اراضی مرتعی به زراعی، بهره برداری 
بیش از حد از یک سرزمین، افزایش بهره برداری از آب های زیرزمینی، تغییر 
اقلیم و … از جمله مواردی است که پدیده بیایان زایی را افزایش می دهد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان گفت: طبق مطالعات انجام 
شده بیش از ۳۰۰هزار هکتار از اراضی گلستان مخصوصا در شمال استان در 

معرض بیابانی شدن قرار دارد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران؛
تابستان برای خانوارهای روستایی گران  تر آغاز شد

تورم نقطه به نقطه برای کل خانوار کشور در تیرماه ۴۳.۶درصد گزارش شده  است.به 
گزارش اقتصادآنالین، براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه تیر برای کل خانوارهای 
کشور برابر با ۳.۵ درصد بوده است که بیش ترین تورم ماهانه مربوط به استان لرستان 
با ۵.۹ درصد و کم ترین مربوط به اســتان همدان بــا ۱.۴ درصد بود. همچنین تورم 
ماهانه برای خانوارهای شــهری و روســتایی برابر با ۳.۶ و ۳.۲ گزارش شده است.تورم 
نقطه به نقطه برای کل خانوار کشــور در این ماه نیز ۴۳.۶ درصد گزارش شده اســت؛ 
به این معنا که میانگین هزینه خانوارهای کشــور در اولین ماه تابستان امسال نسبت 
به ماه مشــابه سال گذشته ۴۳.۶ درصد افزایش یافته است. بیش ترین و کم ترین تورم 
نقطه به نقطه تیر ماه به ترتیب مربوط به اســتان ایالم با ۵۳.۹ و استان تهران با ۳۷.۷ 
درصد بود.تورم نقطه به نقطه  خانوارهای شــهری ۴۲.۹ درصد و خانوارهای روستایی، 
۴۷.۷ درصد بوده اســت. تورم ساالنه کل کشــور نیز در این ماه به ۴۴.۲ درصد رسید 
که استان کردســتان با ۵۰.۱ درصد، بیش ترین و استان قم با ۴۰.۲ درصد، کم ترین 
تورم ســاالنه را ثبت کردند.تورم ساالنه معیاری است که میانگین افزایش هزینه ها را 
طی ۱۲ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پیش از آن اندازه گیری می کند. در تیر ماه 
تورم ســاالنه خانوارهای شهری و روستایی نیز به ترتیب برابر با ۴۳.۷ و ۴۷.۳ درصد 

بوده است.

شاخص بورس هشت هزار واحد رشد کرد
 شاخص کل در بازار بورس دیروز )یکشنبه، ۱۰ مرداد ماه( هشت هزار و ۷۸۶ واحد 
رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحد رسید.به 
گزارش ایرنا، برپایه معامالت دیروز بیش از ۶ میلیارد و ۹۹۳ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۵۵ هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص 
کل )هم وزن( با یک هزار و ۱۶۹ واحد افزایش به ۴۰۲ هزار و ۸۹ واحد و شــاخص 
قیمت )هم وزن( با ۷۳۹ واحد رشد به ۲۵۴ هزار و ۱۰۸ واحد رسید.شاخص بازار اول 

چهار هزار و ۹۰۶ واحد و شاخص بازار دوم ۲۲ هزار و ۴۷۵ واحد افزایش داشتند.
دیروز شــاخص فرابورس نیز بیش از ۱۶۳ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۹ 
هزار و ۹۵۷ واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار یک میلیارد و ۷۹۱ میلیون برگه 
سهم به ارزش ۲۳ هزار و ۶۸۵ میلیارد ریال دادوستد شد.دیروز نماد بیمه پاسارگاد 
)بپاس(، پلیمر آریا ساســول )آریا(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، فرابورس ایران 
)فرابورس(، گروه ســرمایه میراث فرهنگی )سمگا(، صنایع ماشین های اداری ایران 
)مادیرا(، گروه توســعه ملی مهر آیندگان )ومهان(، بیمه سامان )بساما( و بیمه دی 
)ودی( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.همچنین شرکت سرمایه گذاری صبا 
تامین )صبا(، پتروشیمی تندگویان )شــگویا(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، سهامی 
ذوب آهن اصفهان )ذوب(، ســنگ آهن گهرزمین )کگهر(، مدیریت انرژی تابان هور 

)وهور( و  پاالیش نفت شیراز )شراز( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

مجریان سابق در ردیف موافقان 
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما!

در شرایطی که طی ماه های گذشته مسئله آزادسازی نرخ بلیت 
هواپیما مطرح شــده و ایرالین ها بدون هیچ توضیحی اقدام به 
افزایش قیمت کرده اند، رییس سابق سازمان هواپیمایی کشوری 
که در دوره مدیریتش قیمت گذاری دســتوری برای نرخ بلیت 
هواپیما اجرا می شد، به صف موافقان آزادسازی پیوسته است.
به گزارش ایسنا، تعیین قیمت دستوری یا آزادسازی نرخ بلیت 
هواپیما سال هاست که از سوی مسئوالن و کارشناسان صنعت 
هوانوردی مطرح می شــود و در این میان به نظر می رســد که 
همه موافق آزادسازی هستند اما در عمل بعضا این آزادسازی به 
رهاسازی تعبیر شده و ایرالین ها با وجود اجرا نشدن این قانون 
گویا رقابت سالم برای سپردن نرخ ها به بازار و سیستم عرضه و 
تقاضا را یاد نگرفته اند.جالب اینکه علی عابدزاده که در آخرین 
دور مســئولیت، از ۲۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۴ تا مرداد ماه سال 
۱۳۹۹ ریاست سازمان هواپیمایی کشوری را بر عهده داشت، در 
یادداشتی که از او منتشر شده، آورده است که »اخیراً سخنانی 
غیر کارشناسی در خصوص بازگشــت به نرخ و قیمت گذاری 
بلیت های هواپیمایی در سطح جامعه مطرح و منتشر گردیده 
که هدفش منسوخ نمودن قانون واضعه در خصوص آزادسازی 
نرخ بلیت هواپیمایی اســت. نقطه نظرات منتشرشده بیش از 
هر چیز ســعی در القای برخی تصورات ناصواب در میان مردم 
در خصوص نرخ بلیت هوایی نموده و مایل اســت با توسل به 
پشتوانه افکار عمومی مبادرت به از میان برداشتن قانون مترقی 
رقابــت آزاد و تعیین نرخ کاال از طریق مکانیســم بازار نماید. 
عالوه بر اینکه چنین برداشتی ضد علمی است، عملی نمودن 
چنین راهکاری به جز مغایرت با مصالح و منافع ملی و باألخص 
بخش هوائی مملکت حاصلی نخواهد داشت.«در بخش دیگری 
از این یادداشت آمده است: »اینکه عده ای تصور کنند با اتکای 
به قدرت سیاســی و یا زور می توانند قیمت کاالها را تعیین و 
تثبیت کنند حاکی از بی اطالعی آنان از مکانیسم عرضه و تقاضا 
و محل تعیین نرخ و قیمت کاالهاست که تحت سیطره قانون 
اقتصادی به حیات خود پرداخته و ادامه می دهند. هر رشته از 
کار و ازجمله اقتصاد قانون های ویژه خود را دارند و نمی توان با 
آن قانون ها با اتکای به تمایالت فردی و جمعی درافتاد. اگر هم 
عده ای از سر نادانی با این قوانین درافتند خودشان برمی افتند؛ 
مثاًل اگر شــما بخواهید با قانون جاذبه درافتید مسلماً سر شما 
به ســنگ خورده و شکست خورده از میدان بدر خواهید رفت. 
قانون های مقوالت مختلف بایســتی آموخته شده و یاد گرفته 
شوند و انسان با اتکای به آن قوانین زندگی خود را در زمینه های 
مختلــف حیات اقتصادی و اجتماعی تنظیم بنماید تا بتواند با 
استفاده بهینه از آن قوانین به پیشرفت نائل شود. حداقل باید 
یک شهر فرودگاهی آشــیانه و تعمیراتی داشته باشیم/ تعداد 
ایرالین در ایران بیش از آمریکاست و باید مانع اضافه شدنشان 
شدبرخورد با ارزشــیابی مقوالت اقتصادی همچون خدمات و 
به طور اخص خدمات هوائی نیز از همین سنخ اند و این روش در 
حمل ونقل هوایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و از سال ها 
دور اقتصاد حمل ونقل هوایی در دنیا بر آن اســتوار بوده است. 
اصوالً در جهان ثابت شده است که دولت بایستی از دخالت در 
اقتصاد احتراز نموده و دوری نمایــد. کار دولت ارائه خدماتی 
اســت که ملت به عهده آن می گــذارد و در جزو این خدمات 
نرخ گذاری نیســت و امری ناصواب تلقی می شود. نرخ گذاری و 
ایجــاد و القای این تصور باطل که دولت قادر اســت نرخی را 
برای فالن مقوله کاالیی تعیین نماید و این نرخ نیز بایســتی 
حتماً ثابت باقی بماند امری خالف عقل ســلیم و مغایر قوانین 
سدید اقتصادی است. کار دولت قیمت گذاری کاالها و مداخله 
در امر اقتصاد نیســت. کار دولت برنامه ریزی در سطح کالن و 
ایجاد زمینه های مناسب و پشتیبانی از فعالیت های عموم مردم 
در زمینه های معیشتی و اقتصادی است و نه آقاباالسری کردن 
و تعییــن نرخ کاال برای بازار. کار دولت تضمین آزادی فعالیت 
اقتصادی و نظارت بر جلوگیری از رقابت مضِر، رانت، انحصار و 
ایجاد فضای رقابت آزاد است و نه قیمت گذاری.«این اظهارات 
از سوی رییس سابق سازمان هواپیمایی کشوری درحالی طرح 
شده که اتفاقا در دوره چهار ساله ریاست او، با وجود تصویب و 
ابالغ قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، همواره نرخ گذاری در 
این زمینه با تصمیم شواری عالی هواپیمایی کشوری با حضور 
خودش و ریاست وزیر راه و شهرسازی انجام شده و برای تعیین 
قیمت در این زمینه دامنه نرخی )با کف و سقف قیمت( تعریف 
می شــد، به گونه ای که ایرالین ها نمی توانســتند از این دامنه 

عدول کنند.
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مهمترین چالش وزیر نفت آینده چیست؟گزیده خبر
دستیار مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت گفت: پژوهش و فناوری از مهم ترین حوزه 
ها در صنعت نفت و گاز است، از ابتدای اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت در کشور، 
همواره مسئله برداشت صیانتی از منابع نفتی کشور مطرح بوده، متاسفانه دولت ها به 
صورت جدی به این مســئله نپرداختند. البته مقام معظم رهبری در سخنان خویش 
به بحث کاهش خام فروشــی اشاره کردند. تالش برای کاهش خام فروشی می تواند 
یک نگاه جدی به مقوله برداشت صیانتی از منابع نفت هم باشد.رضا عاشوری زاده در 
گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: دولت ها همواره تالش کردند تا بتواند بیشتر و بیشتر 
از مخــازن بهره بــرداری کنند و تولید نفت را باالتر ببرند و از آن جایی که ما زنجیره 
تامین را به طور کامل در کشــور نداشتیم تا بتوانیم نفت را با تبدیل به محصوالت با 
ارزش افزوده بیشــتری به فروش برسانیم، در نتیجه شاهد تالش برای صادرات هرچه 
بیشتر نفت خام هستیم.وی در تشریح این مسئله که چرا دولت ها به خام فروشی روی 
آوردند، گفت: به طور مثال دهه هفتاد بعد از جنگ گفتند برای عمران و آبادانی کشور 
نیاز به درآمد ارزی نفت داریم. دهه هشــتاد نیز با توجه به قیمت باالی نفت، دولت 
مستقر این امر را به عنوان یک فرصت و نعمت برای حل مشکالت جاری کشور تلقی 
کرد. با این نوع نگاه، بالطبع خام فروشی افزایش پیدا می کند اما باید توجه داشت که 
خام فروشی ساده ترین راه درآمدزایی ارزی دولت هاست.دستیار مدیرکل امور پژوهش 
وزارت نفت با اشاره به کم کاری صورت پذیرفته در حوزه پژوهش صنعت نفت کشور، 
گفت: در سال ۱۳۹۱ مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت عنوان کردد که اگر یک درصد 
افزایش ضریب برداشت از مخازن نفت و گاز کشور در طول برنامه پنجم توسعه صورت 
پذیرد درآمدی حدود هفتصد میلیارد دالر درآمد خالص ارزی کشور خواهیم داشت. 
آیا این موضوع تحقق پیدا کرد؟ چرا اصال پیگیری نشد و کسی هم پاسخگو نیست و 
چرا کسی نیامد، شخص و یا اشخاصی که در تحقق این موضوع احتماأل قصوری داشته 
اند را ملزم به پاســخگویی کند. در همین صحبت بیان شــده بود ما برای تحقق این 
هدف نیاز به سرمایه گذاری ۷۰ میلیون دالری داریم. اگر در آن مقطع و با بهره گیری 
از درآمدهای عظیم کشور این سرمایه گذاری را انجام می دادیم االن آیا با آن سرمایه 
و درآمد هنگفت نمی توانستیم برای تکمیل و توسعه زنجیره تامین نفت و فرآورده های 
نفتی اقدامات خوبی را انجام دهیم و در حوزه کاهش خام فروشی به آنچه که موردنظر 
مقام معظم رهبری است، دست پیدا کنیم؟عاشوری زاده ادامه داد: وزیر نفت نیز اخیراً 
اعالم کرد که اگر یک درصد ضریب افزایش بازیافت داشته باشیم با نفت چهل دالری و 

با ۷و نیم میلیارد بشکه نفتی که اضافه تولید خواهیم داشت ما ۳۰۰ میلیارد دالر درآمد 
ارزی داریم، مســئوالن ما اگرتحقق همین اهداف را که بارها خودشــان مطرح کردند 
دنبال میکردند ما در حال حاضر وضع بهتری داشتیم.این متخصص حوزه نفت و انرژی 
با بیان این نکته که ما در حوزه نفت و انرژی کشــور نیازمند برنامه مدون و راهبردی 
صنعت نفت هستیم، گفت: ما به یک طرح جامع انرژی و یک سند چشم انداز حداقل 
2۰ ساله و 5۰ ساله در حوزه انرژی کشور نیاز داریم. در این برنامه باید مشخص شود 
چه میزان ذخایر داریم. از این ذخایر چه میزان قابل برداشت است و اصوالً تا چه زمانی 
می خواهیم به خام فروشــی نفت ادامه بدهیم و برنامه های تأمین پایدار انرژی کشور 
و نیز جایگاه و هدف ما در تامین امنیت انرژی جهان و منطقه کامال مشــخص شــود.

وی ادامه داد: این برنامه ریزی در حال حاضر یا وجود ندارد و یا اگر وجود داشته باشد 
نیازمند بازنگری اســت. امیدوارم دولت ســیزدهم در این حوزه یک اقدام جدی انجام 
دهد و یک برنامه راهبردی ابالغ شود تا براساس آن مقامات و مسئولین از وزیر تا دیگر 
مدیران نســبت به اجرایی شــدن و یا عدم اجرای برنامه در طول دوران مدیریت خود 
پاســخگو باشند و یا سیاستهای کالن وزارت نفت را صرفاً براساس نظر و سالیق خود 
تدوین نکنند.دســتیار مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت اولین اولویت دولت سیزدهم 
در حوزه نفت و انرژی را اســتقرارو عملیاتی سازی سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی 
دانست و گفت: این سامانه خیلی با اهمیت و مهم بود. اوایل دهه ۹۰ برای پیاده سازی 
این ســامانه تالش های زیادی انجام شــد و در آن مقطع  ده ها میلیارد تومان اعتبار 
پژوهشــی برای اجرایی سازی این سامانه تخصیص داده شد. اما اجرا و عملیاتی سازی 
ســامانه مذکور پس از تغییر دولت مغفول ماند.عاشوری زاده ادامه داد: در این سامانه 
کلیه فعالیت  های سازمان در سطوح ستاد و صف، به صورت یکپارچه تحت پوشش قرار 
می گیرد. این سامانه کلیه فرایند های کاری یک سازمان را در یک محیط یکپارچه قابل 
رصد می کند.وی با طرح این پرسش که چرا وزارت نفت به این سامانه نیاز دارد، اظهار 
کرد: وزارت نفت به عنوان یک دستگاه اجرایی بزرگ و با پراکنده کاری زیاد و گسترده 
در ســطح کشور و یک سازمان فعال از حوزه اکتشاف، حفاری و بهره برداری، ذخیره و 
صادرات نفت و تولید و توزیع فرآورده های نفتی و همچنین محصوالت پتروشــیمی، 
نیازمند چنین ســامانه منسجم ساز و یکپارچه ای است بطور مثال نبود چنین سامانه 
ای باعث شــده ما بصورت دقیق ندانیم تولید و صادرات یک بشکه نفت چقدر برای ما 
هزینه دارد. این سیســتم می تواند در حوزه شفاف سازی و البته شناسایی تنگناهای 

فراینــدی به ما کمک کند.وی اولویت دوم دولت ســیزدهم در حوزه نفت و انرژی  را 
دانش بنیان کردن  فرایندهای عملیاتی بطور مثال در حوزه باالدست از مرحله اکتشاف 
تا بهره برداری و نهایتاً صادرات دانست و گفت: صنعت نفت را ما به عنوان یک صنعت 
پیشران اقتصاد ملی می دانیم بنابراین استفاده از فناوری نوین در این صنعت که منجر 
به کاهش هزینه ها و افزایش درآمد کشــور می شود ضروری است. پس ما باید برنامه 
ریزی داشــته باشیم تا بتوانیم فناوری نوین را جذب کرده و با بومی کردن آن صنعت 
نفت کشور را به روز کنیم. چراکه بهره گیری از فناوری نوین می تواند منجر به کاهش 
هزینه ناشی از اقدامات و فرآیندهای سنتی گردد.دستیار مدیرکل امور پژوهش وزارت 
نفت افزود: یک بعد این اولویت توجه به نخبگان و مراکز علمی در حوزه نفت و انرژی 
در کشــور است. ما در حال حاضر 2۷ قرارداد کالن پژوهشی در حوزه باالدست شامل 
22 قرارداد میدان محور در حوزه افزایش ضریب بازیافت و پنج قراداد در حوزه اکتشاف 
همچنین ۱2 قرارداد نیز در حوزه پایین دســت داریم. که در مجموع ۱۷۰۰ میلیارد 
تومان و 5۰ میلیون یورو برای اجرای این پروژه ها اعتبار در نظر گرفته شــده است.به 
کفته عاشوری زاده در انعقاد قراردادهای پژوهشی هم اولویت با نتیجه محوری است، لذا 
دولت سیزدهم می بایست اقدامات صورت پذیرفته در اجرای این قراردادها را با نتایج 
منبعث از اجرای آنها، تطبیق و به شکل دقیق تری در دستیابی به اهداف موردانتظار از 
اجزای این پروژه ها ورود کندچراکه به نظر می رســد اجرای برنامه های کنونی وزارت 
نفت تحت عنوان اقدام ســریع )Fast Track( و کاهش بســته کاری باالخص در حوزه 
باالدست احتمال انحراف و یا تغییر در اهداف قبلی را دنبال خواهد داشت.وی اولویت 
ســوم دولت ســیزدهم در حوزه صنعت نفت و گاز را توسعه زیست بوم نوآوری وزارت 
نفت دانست و عنوان کرد: این زیست بوم کمک می کند تا با ایجاد یک شبکه منجسم 
درون زا و برون نگر، پویا و پیشــرو از همه ظرفیت های علمی و فنی کشــور استفاده 
کنیم. این زیســت بوم بین همه نهادهای علمی و عملیاتی از جمله پارک های علم و 
فناوری، شــتاب دهنده ها، پژوهشکده ها و دیگر نهادهای فعال در حوزه نفت و انرژی 
ارتباط دوســویه و تعاملی برقرار می کند و با هم افزایی منجر به توسعه دستاوردهای 
نوآورانه و بومی ســازی فناوری های اولویت دار صنعت نفت می شود.دستیار مدیرکل 
امور پژوهش وزارت نفت در پایــان اظهار امیدواری کرد مدیران وزارت نفت در دولت 
سیزدهم، پژوهش کارا و اثربخش را به عنوان موتور محرک توسعه پایدار صنعت نفت و 

گاز مورد حمایت جدی قراردهند.

نخستین بار در صنعت آبفای کشور صورت گرفت ؛
راه اندازی سامانه الکترونیکی تهیه و گردش 
صورت وضعیت ها در آبفای استان اصفهان 

ســامانه الکترونیکی تهیه و گردش صورت وضعیت ها )تدکار( با هدف توســعه 
خدمات الکترونیکی در آبفای اســتان اصفهان راه اندازی شــد. توسعه خدمات 
الکترونیک، افزایش شــفافیت و پیشگیری از تخلفات احتمالی، افزایش رضایت 
ذینفعان، ســهولت دسترســی به اطالعات، افزایش سرعت و دقت در رسیدگی، 
کاهش تشریفات و مراجعات اداری از اهداف اساسی اجرای این طرح است.مدیر 
عامل آبفای اســتان اصفهان در آیین رونمایی از این سامانه، یکی از اهداف این 
طرح را کاهش مصرف کاغذ عنوان کرد و گفت: ســال گذشــته بالغ بر ۳ هزار و 
6۰۰ قرارداد در آبفای استان اصفهان منعقد شد که معادل با مصرف یک میلیون 
برگه یا 5 تن کاغذ است که با بهره برداری از سامانه تدکار نه تنها از مصرف این 
مقدار کاغذ جلوگیری می شود، بلکه سرعت انجام کارها و دسترسی به اطالعات 
نیز افزایش می یابد. هاشم امینی به قابلیت های دیگر سیستم الکترونیکی صورت 
وضعیت ها پرداخت و اظهار داشت: سامانه الکترونیکی صورت وضعیت ها تحت 
وب بــوده و این امکان را برای کلیه برآورد کنندگان، پیمانکاران، ناظرین و کلیه 
افراد رسیدگی کننده به صورت وضعیت ها فراهم می آورد که در هر مکان و هر 

زمان بتوانند نقش خود را در فرآیند ایفا نمایند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:
عملکرد سال گذشته در بسیاری از موارد 

فراتر از انتظار بود
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل در حاشیه جلسه تودیع و معارفه رئیس 
حراست این شرکت از خدمات ارزنده و فراتر از انتظار این شرکت در سال گذشته 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل، سردار اسماعیلی 
با اشاره به عملکرد مثبت شــرکت گاز در حوزه شبکه گذاری و جذب مشترک 
جدید طی سال گذشته از تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تعهدات این شرکت خبر 
داد و گفت: در حوزه شــبکه گذاری در سطح استان طی سال گذشته با تحقق 
۱۰۰ درصدی اهداف تعیین شده که مقرر بود طبق تعهدات 25۰ کیلومتر شبکه 
گذاری شود بیش از ۳۰۰ کیلومتر شبکه گاز طبیعی اجراء شده است و همچنین 
در حوزه جذب مشترکین تعهدات شرکت جذب ۱۹ هزار مشترک جدید بود که 
طبق عملکرد با جذب بیش از 2۱ هزار مشترک، در این حوزه نیز عملکردی فراتر 
از انتظار داشته ایم.اسماعیلی جایگزینی سوختهای فسیلی با گاز طبیعی را یکی 
از مهمترین اهداف شــرکت گاز در حوزه توســعه پایدار برشمرد و اظهار داشت: 
طبق تعهدات شرکت گاز استان مقرر بود در این بخش 25 هزار متر مکعب گاز 

طبیعی جایگزین گردد.

سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد؛
 افزایش ۳۰ درصدی انشعاب جدید گاز

 در مازندران
سرپرســت شــرکت گاز مازندران از نصب بالغ بر 6 
هزار و 65۰ انشــعاب جدید گاز در چهار ماه نخست 
امسال خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال ۳۰ درصد افزایش یافت.بیگلریان افزود: 
با اجرای این عملیات تعداد علمک های گاز در سطح 
اســتان به بیش از ۸2۰ هزار انشعاب رسیده است.وی گفت: با اجرای عملیات 
شبکه گذاری و نصب انشعابات گاز در این مدت، تعداد علمک های گاز در سطح 
استان به بیش از ۸2۰ هزار انشعاب رسید.بیگلریان افزود: هم اکنون ۱۰ هزار و 
6۷۰ مشترک جدید به جمع مصرف کنندگان گاز طبیعی در مازندران افزوده 
شــده است.وی همچنین با اشاره به اجرای حدود ۱2۱ کیلومتر شبکه گاز در 
استان گفت: ۸۰ درصد از مجموع عملیات شبکه گذاری گاز  امسال متعلق به 
مناطق روستایی استان است.سرپرست شرکت گاز مازندران افزود: هم اکنون 
مجموع طول شــبکه تغذیه و توزیع گاز در اســتان به بیش از 2۱ هزار و ۳۰ 

کیلومتر افزایش یافته است.

صنعت انرژی تجدیدپذیر هند 1۵0 میلیارد دالر تا سال 20۳0 سرمایه جذب می کند
مدیرعامل نمایندگی بانک آمریکا در هند، اعالم کرد که صنعت انرژی تجدیدپذیر این کشور می تواند تا سال 2۰۳۰ بالغ بر ۱5۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری سهام جذب کند.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، گائوراو سینگهال، مدیرعامل نمایندگی بانک آمریکا در هند، اعالم کرد که صنعت انرژی تجدیدپذیر این کشور می تواند تا سال 2۰۳۰ بالغ بر ۱5۰ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری سهام جذب کند.بلومبرگ در گزارشی که به اقدام گروه سافت بانک ژاپن SoftBank Group برای فروش شرکت زیرمجموعه خود در حوزه انرژی تجدیدپذیر به 
شرکت انرژی سبز آدانی هند Adani Green Energy  به ارزش ۳.5 میلیارد دالر اشاره کرد، به نقل از سینگهال گفت که این توافقات همواره شامل »بازیگران« بخش انرژی هند می شود.آدانی 
هند اعالم کرده است که این توافق کمک می کند تا زودتر از موعد به هدف سبد انرژی تجدیدپذیر 25 گیگاوات خود برسد.به گفته بلومبرگ و سینگهال، نکته جالب در مورد این قرارداد 
این بود که شــرکت آدانی در مرحله پایانی به گروه خریداران احتمالی ۸۰ درصدیســهام سافت بانک در شرکت سافت بانک انرژی SB Energy پیوست.انرژی های تجدیدپذیر تا سال 2۰5۰ 
کاماًل جایگزین سوخت های فسیلی می شوند.با این حال، دلیل دیگری وجود دارد که سرمایه گذاران آینده در بخش انرژی تجدیدپذیر می خواهند با شرکت های محلی هند همکاری کنند.

سینگهال گفت: برخی از مسائلی که مربوط به برخورد با دولت فدرال )هند( می شود را فقط شرکای هندی می توانند حل کنند. سرمایه گذاران خارجی نمی توانند آن ارتباط را به تنهایی 
برقرار کنند.بر اساس این گزارش، ظرفیت بخش انرژی تجدیدپذیر هند در دهه گذشته بسیار افزایش یافته است و از کمتر از 2۰ گیگاوات در مزارع خورشیدی به بیش از ۹6 گیگاوات انرژی 
خورشیدی، بادی، زیست توده و نیروگاه های آبی کوچک رسیده است.با احتساب نیروگاه های برق آبی، ظرفیت بخش تجدیدپذیر این کشور ۱42 گیگاوات یا ۳۷ درصد از کل ظرفیت تولید 

برق هند می شود.در عین حال، هند ۹ درصد از تقاضای برق بازارهای نوظهور و تا 2۰ درصد از تقاضای مورد انتظار را به خود اختصاص داده است.

عقب نشینی لوک اویل از فروش 
دارایی عراقی خود به چینی ها

عقب نشینی لوک اویل از فروش دارایی عراقی خود به چینی ها
شرکت لوک اویل روسیه از تصمیم برای فروش سهم خود در میدان 
نفتی قرنه غربی 2 در جنوب عراق به شرکتهای چینی عقب نشینی 
کرد.به گزارش ایســنا، روزنامه الصباح به نقل از احسان عبدالجبار، 
وزیر نفت عراق نوشت: وزارت نفت عراق در شش ماه گذشته سرگرم 
مذاکره با لوک اویل بوده تا سهم خود را به شماری از شرکتها نفروشد. 
درک انگیزه های این شــرکت کمک کــرد راهکاری برای بعضی از 
مشکالت در هماهنگی با وزارت نفت قرار داده شود.وزیر نفت عراق 
اظهار کرد: پیشتر لوک اویل به وزارت نفت اطالعیه رسمی ارسال و بر 
برنامه خود برای فروش سهمش به شرکتهای چینی تاکید کرده بود. 
لوک اویل دلیل این اقدام خود را مناســب نبودن سرمایه گذاری در 
عراق برای سرمایه گذاران بزرگ عنوان کرده و گفته بود آنها به دنبال 

بازارهای دیگر یا شرکایی در انرژی تجدیدپذیر هستند.

 صادرات گاز طبیعی آذربایجان 
افزایش یافت

صادرات گاز طبیعی جمهوری آذربایجان در نیمه اول ســال 2۰2۱ 
به ۹.۱ میلیارد متر مکعب رســید که ۳6 درصد در مقایسه با مدت 
مشــابه سال گذشته افزایش داشــت.به گزارش ایسنا، ترکیه حدود 
4.۷ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از جمهوری آذربایجان در مدت 
مذکور وارد کرد. واردات گرجستان هم ۱.2 میلیارد متر مکعب بود.
جمهوری آذربایجان در شــش ماه نخست سال میالدی جاری ۳.2 
میلیــارد متر مکعب گاز طبیعی به اتحادیه اروپا صادر کرد. صادرات 
این کشور به اتحادیه اروپا در ۳۱ دسامبر آغاز شد.تولید گاز طبیعی 
جمهوری آذربایجــان در فاصله ژانویه تا ژوییه 5.۱ درصد بر مبنای 
ساالنه افزایش داشت و به 2۰.۳ میلیارد متر مکعب رسید. این میزان 
شــامل ۱۰ میلیارد متر مکعب تولید میدان شاه دنیز و 6.4 میلیارد 
متر مکعب تولید ذخایر آذری چراغ گونشلی بود. شرکت BP در هر 

دو پروژه حضور دارد.

اهدای 4۰ تخت بیمارستانی به شبکه 
درمان هرمزگان

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس از اهدای 4۰ تخت 
بیمارستانی به شبکه درمان هرمزگان در 
راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت 

نفت ستاره خلیج فارس، »نرگس صداقت« شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس را از صنایع پیشرو در عمل به مسئولیت های اجتماعی خواند 
و گفت: در این شــرکت سعی شده است تا مردم هرمزگان و ایران 
به عنوان ذی نفعان اصلی شرکت دیده شوند و این پاالیشگاه تالش در 
راستای ایجاد توسعه ی پایدار را همواره مدنظر قرار داده است.وی در 
تشریح اهداف اهدای 4۰ تخت بیمارستانی به شبکه درمان هرمزگان 
نیز بیان داشت: این روزها مدافعان سالمت و شبکه ی درمان در حال 
مبارزه ی شبانه روزی برای مقابله با ویروس کرونا هستند و مدافعان 
امنیت سبد سوخت کشــور در ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس در 
راســتای عمل به مســئولیت های اجتماعی خود به یاری شبکه ی 
درمان استان شتافتند.مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس ارزش ریالی این تعداد تخت بیمارستانی 
را قریب به ۱۷ میلیارد ریال عنــوان کرد و گفت: در ماه های اخیر 
سعی کرده ایم عالوه بر تالش ها برای تکمیل بیمارستان نفت ستاره 
خلیج فارس که بی شک نقش بسزایی در ارتقا زیرساخت های درمانی 
هرمزگان خواهد داشــت، از طرق دیگر نیز همراه و پشتیبان شبکه 
درمان اســتان باشــیم.وی در پایان به اقدامات گسترده در ایجاد 
شــیوه نامه ای همه جانبه برای کنترل شــیوع ویروس کرونا در این 

پاالیشگاه اشاره کرد .

روسیه در راستای برنامه ریزی برای تولید 
هیدروژن در یــک دهه آینده، گروه کاری 
جدیــدی را برای هماهنــگ کردن تولید 
هیدروژن و پروژه های صادراتی این کشور 
تشــکیل داد.به گزارش ایسنا، به نظر می 
رسد روســیه با تشکیل گروه کاری جدید 
توسط میخائیل میشوستین، نخست وزیر 
روســیه به منظور هماهنگ سازی پروژه 
های هیــدروژن، به انتظــارات برای گذار 
جهانی انرژی در ســالهای آینده واکنش 
نشان می دهد.روسیه انتظار دارد تقاضای 
داخلی همچنان اتــکای باالیی به نفت و 
گاز داشته باشد به این ترتیب عمده تولید 
هیدروژن برای صادرات خواهد بود. اگرچه 
روسیه سطح باالیی تولید گاز طبیعی دارد 
اما به پیگیری تولید هیدروژن عالقه نشان 
داده اســت که با توجه به ابراز عالقه اروپا 
و خاورمیانه به توسعه و واردات هیدروژن 
در یک دهه آینده، قابل درک است.روسیه 
قصــد دارد با اســتفاده از فنــاوری جمع 
آوری و نگهداری کربن در پایگاههای گاز 
طبیعی، هیدروژن آبی تولید کند.این گروه 
کاری شــامل روســا و معاونان شرکتهای 
گازپروم و نواتــک و همچنین نمایندگان 
صنعت نفت و چندین شرکت و وزارتخانه 

هستند. الکساندر نواک، معاون نخست وزیر 
روسیه مدیریت این گروه کاری را برعهده 
متمادی  خواهد داشت.گازپروم ســالهای 
به اســتفاده از هیدروژن از جمله ساخت 
تاسیســاتی برای قطارهــای هیدروژنی تا 
ســال 2۰24 عالقمنــد بوده اســت. این 
شرکت اکنون پیشنهاد کرده است یکی از 
دو شاه لوله خط لوله گازی زیردریایی نورد 
استریم 2 که روسیه و آلمان را به یکدیگر 
متصل می کنــد برای انتقــال هیدروژن 
در دهه 2۰۳۰ مورد اســتفاده قرار گیرد.
این شــرکت اخیرا توافقنامه هایی را امضا 
کرده تــا گنجاندن جمع آوری و نگهداری 
کربن، تولید آمونیاک و تولید نیروی بادی 
را در پایگاههای تولید فعلی بررســی کند. 
شــرکتهای نفتی روسنفت و گازپروم نفت 
هم بــا تجربه ای کــه در تولید هیدروژن 
داشته  پاالیشگاههایشان  در  خاکســتری 
اند، تخصص خود را عرضــه کرده اند.  بر 
مبنای نقشــه راه هیدروژن روســیه، این 

گــروه کاری انتظار دارد تاسیســات تولید 
هیــدروژن با اســتفاده از فنــاوری جمع 
آوری و نگهــداری کربن، تا ســال 2۰2۳ 
ساخته شوند. هیدروژن سبز هم می تواند 
تولید شــود زیرا این گروه به دنبال انجام 
آزمایشــاتی برای تولید هیدروژن از آب و 
ســایر منابع تجدیدپذیر هســتند.از زمان 
تشــکیل این گروه کاری در مــاه جاری، 
بعضی از شــرکتهای روسی برنامه هایی را 
برای تولید و اســتفاده از هیدروژن در این 
کشور اعالم کرده اند به عنوان مثال شرکت 
 )UEC( یونایتد انجین کورپوریشن روستک
بر نیت خود برای توســعه نیروگاههایی به 
منظور پشتیبانی از اســتفاده از هیدروژن 
در بخــش هواپیمایی تاکید کرده اســت.

نواتک در ژوئن تاکید کرد که روسیه سهم 
2۰ درصــدی در بازار هیــدروژن جهان را 
هدف گرفته و انتظار مــی رود دولت یک 
برنامه هیدروژن را در دو ماه آینده تصویب 
کند. پیش بینی می شــود طــرح مذکور 

سناریوهای مختلفی را برای تولید هیدروژن 
و همچنیــن بازارهــای صادراتی احتمالی 
پیشنهاد کند.در اســتراتژی انرژی 2۰2۰ 
روسیه، تا سال 2۰۳4 هدف صادرات 2۰۰ 
هزار تن هیدروژن تا سال 2۰24 و افزایش 
این رقم به دو میلیون تن تا ســال 2۰۳5 
تعیین شــده اســت. با این حال اگر تقاضا 
از رقم پیش بینی شــده فراتر رود، روسیه 
می تواند صنعت هیدروژن خود را بســیار 
ســریعتر توسعه ببخشــد تا به شکل قابل 
توجهی میزان باالتری انرژی پاک را صادر 
کند.همچنیــن انتظار می رود روســیه در 
توسعه صنعت هیدروژن در یک دهه آینده 
با کشــورهای تولیدکننده و مصرف کننده 
شامل آلمان، فرانســه، استرالیا، ژاپن، کره 
جنوبی و عربستان سعودی همکاری کند.بر 
اساس گزارش اویل پرایس، شرکت دیلویت 
پیش بینی کرده که اســتفاده از هیدروژن 
در بخــش حمل و نقل اروپا به 5۰ میلیون 
تــن تا ســال 2۰5۰ می رســد و صنعت 
اروپایی ممکن اســت نیازمند 45 میلیون 
تن هیدروژن تا آن زمان باشــد. بسیاری از 
کشورها به برنامه های تولید هیدروژن روی 
آورده اند و روســیه با توسعه این بازار، پل 

مهمی میان آسیا و اروپا ایجاد می کند.

گام جدید روسیه برای توسعه 
انرژی هیدروژن

آگهی تحدید حدود
در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی در ارتباط با صدور رای 
صادره از طرف هیات رســیدگی حل اختــاف قانون مذکور در ارتباط با 
مورد تقاضاهای متقاضیان ذکر شــده تحدید حدود انجام نشــده است 
رســیدگی و بشــرح ذیل تحدید حدود بعمل خواهد آمــد 1- برابر رای 
شــماره1400/1147 آقــای حبیب اهلل امینی فرزند فــارس به کد ملی 
3859023667 نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به 
مشــهوریت محلی که له کون به مســاحت 44900 متر مربع به شماره 
پاک 400 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کســنزان 
خریداری از مالک رسمی آقایان محمد ، محمد امین و محمد صالح دست 
خوان 2-برابر رای شــماره1400/1155  آقــای حبیب اهلل امینی فرزند 
فارس به کد ملی 3859023667 نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشــهوریت محلی سفلیک به مساحت 70687 متر مربع 
به شماره پاک 401 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه 
کســنزان خریداری از مالک رسمی آقایان محمد ، محمد امین و محمد 
صالح دست خوان 3- برابر رای شماره1400/1151 آقای حبیب اهلل امینی 
فرزند فارس به کد ملی 3859023667 نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی که له کون به مساحت 21664 متر 
مربع به شماره پاک 402 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
قریه کســنزان خریداری از مالک رســمی آقایان محمد ، محمد امین و 
محمد صالح دســت خوان 4-برابر رای شماره1400/1155 آقای حبیب 
اهلل امینی فرزند فارس به کد ملی 3859023667 نســبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی روبرو آبادی به مساحت 
26000 متر مربع به شماره پاک 403 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 
14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقایان محمد ، محمد 
امین و محمد صالح دســت خوان.  )تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح 
روز دو شــنبه 1400/06/01( بنا براین هرکس اعم از اشخاص حقیقی و 
حقوقی نســبت به تحدید حدود پاک های مرقوم مندرج در این آگهی 
اعتراض داشته باشند میتوانند به مدت یکماه از تاریخ تحدید حدودهای 
فوق الذکر اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیواندره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند و پس از انقضای مهلت برابر مقررات نسبت به 

ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.
 برزگر- رییس اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره )۷۶(
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گزیده خبر رییس کنفدراسیون صادرات ایران:

هند از لیست ۵ شریک اول تجاری ایران خارج شد
رییس کنفدراســیون صادرات ایران اظهار داشــت: طبق آمار 
منتشــره گمرک، تراز تجاری کشــور کماکان منفی اســت، 
البته رقم بزرگی نیســت و به نظر می رســد با توجه به رشد 
65 درصدی صــادرات در مقابل رشــد 35 درصدی واردات، 
در صــورت ادامه این روند، در ماه های آینده قطعا تراز تجاری 
نیز مثبت خواهد شــد.محمد الهوتی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در مورد آمار منتشــره گمرک مبنی بر افزایش 
65 درصدی صادرات در چهار ماهه امســال نســبت به مدت 
مشابه سال گذشــته اظهار کرد: سال گذشته به دلیل شرایط 
کرونایی در 4 ماهه نخســت سال صادرات تقریبا متوقف شده 
بود، بنابراین بخشی از رشد صادرات امسال به علت مشکالت 
کرونایی در سال گذشته است.وی افزود: از طرف دیگر مصوبات 
اخیر در جهت بازگشــت ارز حاصــل از صادرات کمی دغدغه 
صادرکننــدگان در این بخش را مرتفع کــرد. البته هنوز در 
اجرا با مشــکالتی روبرو اســت یا به کندی انجام می شود اما 
بــه هرحال همراهی با صادرکننــدگان در رفع تعهدات ارزی 
ســال های 97، 98 و 99 و همچنیــن تعیین تکلیف تعهدات 
ارزی 1400 ســیگنال مثبتی بود که به حــوزه صادرات داده 
شد.الهوتی با اشــاره به منفی بودن تراز تجاری کشور گفت: 
طبق آمار منتشــره گمرک، تراز تجاری کشور کماکان منفی 
اســت. البته رقم بزرگی نیســت و به نظر می رسد با توجه به 
رشد 65 درصدی صادرات در مقابل رشد 35 درصدی واردات 
-در صورت ادامه این روند- در ماه های آینده قطعا تراز تجاری 
نیز مثبت خواهد شــد.وی خاطرنشــان کرد: نوسانات نرخ ارز 
طی چند روز گذشــته، می تواند عامل محرکی برای صادرات 
بیشتر باشد. بنابراین پیش بینی می شود روند صادراتی کشور 
رو به رشــد خواهد بود و اگر حمایت های الزم صورت بگیرد، 
قطعا می تواند کمــک  کننده و افزایش دهنده باشــد.رییس 
کنفدراســیون صادرات ایران تصریح کرد: با توجه به بازارهای 
هدف صادراتی و وارداتی اعالمی، دو کشــور اروپایی آلمان و 
سوییس به بازارهای وارداتی ما اضافه شده اند. همچنین در بین 
بازارهای صادراتی، ترکیه رتبه ســوم را به خود اختصاص داده 

است. این موارد نشان می دهد که تغییراتی در روابط رخ داده و 
روند واردات از کشورهای اروپایی بهتر شده است.

وی با اشــاره به خروج هند از 5 شریک اول تجاری ایران بیان 
کرد: نکته قابل توجه دیگر، خروج هند از میان 5 کشــور اول 
در بین شــرکای تجاری ایران است. هند در سال های گذشته 
جزو شــرکای اول تجاری ما بود اما بعد از تحریم های آمریکا، 
هند به مرور از میان 5 کشور هدف صادراتی و وارداتی ما خارج 
شــد و ترکیه در بخش صادرات و همچنین آلمان و سوییس 
در بخــش واردات جایگزین این کشــور شــدند. این موضوع 
می تواند نویددهنده این نکته باشــد که کاالهــای وارداتی از 
کیفیت مطلوب تری برخوردار شــده اند.الهوتی در ادامه افزود: 

رشد واردات می تواند مربوط به گشایش های ارزی و همچنین 
مصوبات شــورای هماهنگی اقتصادی سران قوا باشد. بسیاری 
از کاالهایی که در گمرکات رسوب کرده بودند با این مصوبات 
ترخیص شدند؛ از همین روی واردات نیز رشد بیشتری داشت.
وی در پاســخ به ســوالی در مورد وضعیت صادرات کشور در 
حوزه IT گفت: به دلیل اینکه هنــوز اظهارنامه های صادراتی 
تعریف خاصی برای صادرات در حوزه IT وجود ندارد و از آنجا 
که نوع صادرات در این حوزه به شــکلی اســت که کاالیی در 
میان نیست و عمال صادرات خدمات صورت می گیرد، نمی توان 
آمار دقیقی از صادرات در حوزه IT اعالم کرد. گرچه توافقاتی 
در خصوص چگونگی اظهار صادراتی فی مابین دســتگاه های 

اجرایی و فدراسیون مربوطه در شرف انجام است.
رییس کنفدراســیون صــادرات ایران همچنین در پاســخ به 
سوالی پیرامون تاثیر طرح صیانت از فضای مجازی بر صادرات 
غیرنفتی کشــور توضیح داد: قطعا راه هــای ارتباطی جدید و 
ابزارهــای نوین تاثیر خود را در تمام ســطوح زندگی جوامع 
بشــری به جا گذاشته اســت. نمی توان منکر این موضوع شد 
که نبود این ابزارها می تواند چه تاثیر منفی بر نیازهای روزمره 
انســان ها داشته باشــد. ارتباط و تعامل با جهان تنها داشتن 
ســفارتخانه، ســفیر و اینگونه ارتباطات سیاسی نیست، بلکه 
امروزه همه این ابزارها روش های ارتباطی بین المللی هســتند 
که نمی توان برای آن هیــچ حد و مرزی را در تجارت متصور 
بود .وی در ادامه اضافه کرد: بخشی از این ابزارها جایگاه خود 
را در ســطح جهانی تثبیت کرده اند، اینکه ما این ابزارها را از 
دسترس خارج کنیم، به نظر نمی رسد روش درستی باشد. هر 
گونه تصمیم شتابزده و اقدامی نه تنها بر تجارت خارجی بلکه 
مراودات داخلی نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. چراکه امروزه 
شاهد تجارت های آنالین در فضای مجازی هستیم که بخش 
زیادی از تجارت کشور را به خود اختصاص داده اند. ضمن اینکه  
امروزه در ســطح جهانی مراکز خرید و فروشگاه ها نیز به مرور 
جای خود را به تجارت آنالین می دهند که شــرایط حاصل از 
همه گیری کرونا به خرید و فروش آنالین ماندگاری و به نوعی 
پذیرش جامعه اعطا کرده است.الهوتی خاطرنشان ساخت: لذا 
خارج شدن ابزارهای جهانی از دسترس تاثیر منفی خود را در 
اشــتغال، درآمد خانوار و اقتصاد کشور خواهد گذاشت. ضمن 
اینکه قانونی که مصوب می شود باید کارآمد باشد تا در نهایت 
به سرنوشت ممنوعیت ویدیو، ماهواره و غیره دچار نشود. البته 
باید توجه داشــت که حرف های ضد و نقیض زیادی در مورد 
طرح صیانت از فضای مجازی مطرح شده که شرایط را بسیار 
دشوار کرده است، بنابراین تشخیص و تمیز دادن واقعیات در 
مورد این طرح کار ســاده ای نیست و ممکن است پیش داوری 
اشتباه باشد لذا مجلس و کمیسیون مسئول باید موضوع را با 

شفافیت و دقت زیاد پیگیری و به سرانجام برسانند.

 کدام کشور بیشترین کاال را
 به ایران فروخت؟

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که 
در چهار ماهه ابتدایی سال جاری، در میان شرکای اصلی تجاری ایران، تغییر 
جدی به وجود نیامده است.به گزارش ایسنا، براوردهای ابتدایی منتشر شده 
از وضعیت تجاری ایران در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نشان می دهد که 
در تیر ماه امسال میزان واردات کاال در ایران به 4.3 میلیارد دالر رسیده که 
نســبت به ماه قبل افزایش 16 درصدی را نشان می دهد.در حوزه صادرات 
اما عدد ثبت شــده 3.6 میلیارد دالر بود که نســبت به ماه قبل 18 درصد 
کاهش یافته که نشــان می دهد روند صادرات کاالیی معکوس شده و روند 
افزایشــی ماه های قبل متوقف شده است.در حوزه وزنی نیز میزان صادرات 
ایران در چهار ماهه ابتدایی ســال جاری به بیش از 38 میلیون تن رسیده 
و در مقابل واردات کشــور نیز 1۲.5 میلیون تن بوده اســت. از نظر ارزشی، 
میزان کل صــادرات ایران 14.3 میلیارد دالر بــوده و واردات حدودا 14.5 
میلیارد دالر تخمین زده می شود. به این ترتیب تراز تجاری ایران هر چند به 
شکلی محدود اما همچنان منفی است.در میان شرکای تجاری اصلی کشور 
اما تغییرات بزرگی رخ نداده اســت، هر چند جایــگاه امارات متحده عربی 
مستحکم تر شده است.همانند سال های گذشته، چین همچنان اصلی ترین 
واردکننده کاال از ایران به شمار می رود. چین در چهار ماهه ابتدایی امسال 
4.3 میلیــارد دالر از ایران کاال وارد کرده و پس از آن عراق با ۲.8 میلیارد، 
امارات متحده عربی بــا 1.6 میلیارد دالر و ترکیه با 9۲3 میلیون دالر قرار 
دارد و افغانســتان نیز از ایران 7۲8 میلیون دالر کاال وارد کرده است.آنچه 
در جدول واردکنندگان کاال اهمیت دارد، افزایش فاصله میان چین و عراق 
اســت. در ماه هایی از سال گذشته، عراق حتی جایگاه چین را در صدر این 
فهرست گرفته بود اما در سال جاری چین با فاصله زیادی در صدر فهرست 
قرار گرفته اســت. در کنار آن ترکیه نیز در رده چهارم قرار گرفته و فاصله 
بیشتری با افغانستان دارد.در میان واردکنندگان کاال به ایران امارات متحده 
عربی با 4.7 میلیارد دالر در صدر قرار دارد و پس از آن چین با 3.1، ترکیه 
با 1.5، آلمان با 563 و سوییس با 539 میلیون دالر در رده های بعدی قرار 
دارند.در جدول صادرکنندگان کاال نیز امارات متحده عربی با فاصله جایگاه 
نخست را گرفته و بر خالف سال های قبل چین دیگر اصلی ترین صادرکننده 
کاال به ایران نیست. آلمان و سوییس نیز که از ابتدای سال در میان شرکای 

اصلی ایران قرار گرفته اند، جایگاه خود را تا پایان تیر ماه حفظ کرده اند.

با هدف افزایش عرضه و تسریع در تحویل خودروهای مشتریان صورت گرفت؛
تکمیل و تجاری سازی ۲۳ هزار دستگاه از 

محصوالت سایپا
گروه خودروسازي سایپا با هدف افزایش عرضه و تحویل خودرو به مشتریان، 
در سه هفته اخیر و با وجود تعطیالت تابستانی خودروسازان، نزدیک به ۲3 
هزار دســتگاه خودرو از انواع محصوالت دارای کسری قطعات را تکمیل و 
تجاری سازی کرده است.به گزارش سایپانیوز، خطوط تولید صنعت خودرو 
کشــور از جمله گروه خودروسازی سایپا به منظور انجام تعمیرات نگهداری 
ســاالنه )اوورهال( از 30 تیر تا 9 مردادماه در تعطیالت تابستانی بودند؛ با 
این وجود گروه خودروســازی سایپا به منظور بهره گیری از حداکثر فرصت 
برای پوشــش تعهدات مشتریان در سه هفته اخیر، حدود ۲3 هزار دستگاه 
انواع محصوالت دارای کســری قطعات را تکمیل و تجاری سازی کرد.این 
خودروها به همراه محصوالتی که تولید آنها از روز نهم مردادماه در خطوط 
تولیدی گروه خودروسازی ســایپا از سر گرفته می شود، تحویل مشتریان 
خواهد شــد.پیش بینی می شــود با تکمیل کاری این تعداد خودرو، عالوه 
بــر کاهش قابل توجه در خودروهای ناقص موجود در ســایپا، روند تحویل 
خودرو مشــتریان این گروه خودروسازی سرعت بیشتری پیدا کند.گفتنی 
است میزان تعهدات جاری و آتی مربوط به تحویل خودروهاي مشتریان به 
عدد بی سابقه 170 هزار دستگاه کاهش یافته که به گفته معاون بازاریابی و 
فروش سایپا، همه این خودروها در زمان مقرر و سررسید، تحویل خریداران 

خواهد شد.

توسط مدیرعامل فوالد مبارکه صورت گرفت
بازدید از روند تکمیل پروژه نصب قفسه 

7 نورد گرم مجتمع فوالد سبا
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از روند تکمیل پروژه نصب قفسه شماره 7 و 
نوسازی و تعویض اتوماسیون نورد گرم و همچنین ریومپ خط ریخته گری 
شــماره یک مجتمع فوالد ســبا بازدید به عمل آورد.حمیدرضا عظیمیان 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در بازدید از پروژه نصب قفسه شماره 7 و 
نوسازی و تعویض اتوماسیون نورد گرم و همچنین ریومپ خط ریخته گری 
شــماره یک مجتمع فوالد سبا با اشاره به اهمیت این پروژه ها اظهار کرد: از 
خردادماه امسال این پروژه ها در یک بازه 45 روزه هدف گذاری شده بود اما 
خوشــبختانه با همت و تخصص تالش گران مجتمع فوالد سبا این توسعه 
حتی 4 روز پیش از موعد مقرر به بهره برداری رســید.وی با اشاره به وجود 
عوامل بازدارنده از جمله تحریم ها و شــیوع ویروس کرونا در پروژه تکمیل 
توسعه نوردگرم و ریخته گری مجتمع فوالد سبا افزود: با اجرای پروژه نصب 
قفسه 7 نورد گرم این مجتمع عالوه بر تسهیل نوردکاری، کیفیت ورق های 
تولیدی نیز افزایش می یابد؛ خط ریخته گری شماره یک مجتمع فوالد سبا 
همچون خط شماره دو به روزرسانی شده که قطعاً در تحقق افزایش میزان 
تولید در ســال جاری نقش مؤثری خواهد داشت.مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه در پایان ضمن قدردانی از تالش متخصصان و پرسنل مجتمع فوالد 
سبا و کلیه پیمانکاران این مجتمع گفت: قطعاً تالش کارشناسان فوالد سبا 
در تحقق این توســعه مؤثر بوده که امیدوارم در این مجتمع بتوانیم با تمام 
توان به ظرفیت هدف گذاری شده تولید در سال جاری دست یابیم.مصطفی 
عطایی پور، مدیر مجتمع فوالد سبا نیز با اشاره به بهره برداری از این پروژه ها 
خاطرنشــان کرد: با انجام ریومپ ریخته گری خط شــماره یک و با افزایش 
ضخامت تختال از 6۲ به 75 میلی متر و تختال ورودی به نورد از ضخامت 
50 به 55 تا 60 میلی متر، موفق به تولید ظرفیت اسمی)یک میلیون و 400 
هزار تن( فوالد خواهیم شد.وی ضمن ابراز امیدواری برای رسیدن به ظرفیت 
تولید ۲ میلیون تن فوالد در ســال های آتی با اعمال تغییرات در این واحد 
صنعتی، اذعان داشت: یکی از مواردی که برنامه توسعه 5 ساله اخیر در این 
واحد صنعتی را به تأخیر انداخت، عطش بازار به تولید ورق بود.مدیر مجتمع 
فوالد سبا در پایان اضافه کرد: توسعه اصالحات و تکمیل خطوط نورد گرم 
با اعتمادبخشــی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، همت باالی پرسنل فوالد 
سبا و پیمانکاران مربوطه و همچنین همکاری سایر متخصصان شرکت فوالد 

مبارکه محقق شد.

تنها چند روز به پایان دولــت دوازدهم باقی مانده اما 
هنوز تکلیف حدود ۲۲50 خودرو باقی مانده در گمرک 
مشخص نیست؛ وزیر کشور در نامه ای به رئیس جمهور 
، خواســتار تعیین تکلیف این خودروها شــده است.
مهرداد جمــال ارونقی معاون فنی گمــرک ایران در 
گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت خودروهای 
دپو شده در گمرکات کشور گفت: خودروهایی که مدت 
زمان ماندگاری آنها در گمرک گذشته تحویل سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی شده است. براساس 
آخرین گزارشــی که اخیراً گمرک به وزارت کشــور 
ارائه کرد، وزیر کشــور نامه ای به رئیس جمهور ارسال 
و درخواست کرد دســتوری صادر شود تا خودروهای 
رســوبی در بنادر و گمرکات تعیین تکلیف شوند؛ باید 
دید آیــا در این خصوص با توجه بــه روزهای پایانی 
دولت، تصمیمی گرفته می شــود یا خیر.وی ادامه داد: 
باید توجه داشت خودروهای رسوبی به دو گروه تقسیم 
شــده اند. اول خودروهایی که مشکل قضائی ندارند و 
گمرک خواســتار تعیین تکلیف آنها شده است. دسته 
دوم خودروهایی هستند که دارای پرونده قضائی بوده 
و درخواست شده است به نحوی پیگیری شده و نتیجه 
رسیدگی زودتر اعالم شود. باید توجه داشت اگر نتیجه 
رســیدگی مرجع قضائی قرار منع پیگرد یا رأی برائت 
باشد، خودروهای موضوع حکم قضائی، بدون قید زمان 
ترخیص خواهند شــد.جمال ارونقی با اشاره به مصوبه 
ســال 97 افزود: در این مصوبه، توســط هیأت وزیران 

اجازه داده شــده بود تا صدور ثبت سفارش، برای تمام 
خودروهایی که قبل از ممنوعیت، در مناطق و گمرکات 
کشــور موجود بودند انجام شود. این امر شامل افتتاح 
ثبت سفارش، تمدید آن و نیز ویرایش ثبت سفارش های 
خودرو بوده است. مصوبه ای که به پیشنهاد گمرک به 
هیات وزیران داده شــد فقط در خصوص تمدید مهلت 
ترخیص خودروهای رســوبی بود. چرا که مصوبه سال 
97 بــه جز مهلت ترخیص خودروها نافذ بود و قابلیت 
اجرا داشت.وی یادآور شد: به نظر گمرک مصوبه سال 
97 درباره اجازه افتتاح ثبت سفارش برای خودروهایی 
که پیش از ممنوعیت واردات خودرو، وارد شده بودند 
با رعایت شرایط اشاره شــده، هنوز هم نافذ بوده و به 
قوت خود باقی است زیرا بخشی از خودروهای رسوبی، 
مربــوط به پیش از ممنوعیــت واردات بوده اند. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت موضوع افتتاح ثبت ســفارش 
برای خودروهای مربوط به دی 97 به قبل را در جلسه 
کارشناسی و کمیسیون اقتصاد دولت تلویحاً پذیرفت 
اما پس از تصویــب و ابالغ مصوبــه هیات وزیران، در 
نهایت، امکان ثبت ســفارش برای آن خودروها فراهم 
نشــد. با توجه به این موضوع، چون ثبت سفارش های 
قبلی باطل شــده بودند، فقط بــرای خودروهایی که 
مرجع قضائی به نحوی برای آنها رأی صادر کرد افتتاح 
یا ویرایش ثبت ســفارش صورت پذیرفت.معاون فنی و 
امور گمرکی گمرک در ادامه به گزارشی از خودروهای 
دپوشــده پرداخت و گفت: براساس بررسی میدانی که 
معاونت فنی گمرک دارد و به وزارت کشــور منعکس 
شده از 1۲ هزار و ۲61 خودرویی که پیش از ممنوعیت 
واردات خودرو، وارد بنادر و گمرکات کشور شده بودند 
10 هــزار و 1۲ خــودرو ترخیص شــدند و ۲ هزار و 
۲49 خودرو مجوز ترخیص دریافت نکردند. براســاس 
مصوبه قبلی هیات وزیران که زمــان ترخیص را برای 

چندمین بار تا ۲6 شــهریور 99 تمدیــد کرده بود ۲ 
هزار و 850 خودرو ترخیص شــدند و 51 خودرو هم 
اظهار شد پروانه نشده اند یعنی نتوانسته از مهلت داده 
شده استفاده کنند. به این ترتیب آمار خودروهای باقی 
مانده در گمرکات کشــور نشان می دهد درحال حاضر 
8۲ خــودرو در منطقه آزاد اروند موجود هســتند که 
از ایــن آمار 73 خودرو ســفارش آمریکا یا دارای برند 
امریکایی است که براساس قانون امکان ترخیص ندارند.
ارونقی در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص است که 
چه تعداد خودرو به سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی واگذار شــده اســت، گفت: با توجه اینکه این 
خودروها اکثراً در مناطق ویژه و آزاد مانند بندر امام دپو 
شده اند وظیفه ســازمان مسئول مناطق است که آمار 
خودروهای متروکه را به گمرک اعالم کنند تا اگر مدت 
زمان ماندگاری این کاالها در مناطق سپری شده باشد، 
گمرک اظهارنامه متروکه صادر کند و در اختیار سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار دهد. آنهایی که 
در مراجع قضائی در حال رسیدگی هستند شرایط به 
این گونه اســت در اختیار سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی قرار می گیرند تا تعیین از نظر رسیدگی 
به پرونده تعیین تکلیف شوند.وی افزود: علیرغم اعالم 
آمادگی دستگاه های ذیربط مبنی بر اینکه خودروهای 
رسوبی با رعایت شرایطی ترخیص شود ولی با گذشت 
زمــان به نظر می رســد اینگونــه اظهارنظرها و اعالم 
آمادگی های مقطعی، صرفاً برای رفع تکلیف و خریدن 
زمان برای به فراموشی ســپردن موضوع توسط افکار 
عمومی و باالخره، ناامیــدی صاحبان کاال از پیگیری 
موضوع باشد. چرا که مشــکل خودروهای رسوبی که 
ارز آنها قباًل از کشور خارج شده و جزو سرمایه های در 
معرض نابودی صاحبان کاال است، معادله چند مجهولی 

نیست که نتوان آن را حل کرد.

با تهدید اعتصاب
تامین جهانی مس به خطر افتاد

کارگــران بزرگترین معدن مس جهان با رد پیشــنهاد نهایی گروه بــی اچ پی در خصوص 
دستمزد، به اعتصاب رای دادند که نگرانیهایی در خصوص تامین جهانی این فلز ارزشمند را 
برخواهد انگیخت.به گزارش ایسنا، در این رای گیری 99.5 درصد از ۲175 عضو اتحادیه اصلی 
اسکوندیدا با تحت فشار قرار دادن بی اچ پی برای دادن پیشنهاد بهتر برای توافق دستمزد سه 
ساله جدید موافقت کردند. مقررات کارگری در شیلی به هر یک از طرفین اجازه می دهد از 
دستکم پنج روز میانجی گری دولت پیش از آغاز یک اعتصاب استفاده کنند. گروه بی اچ پی 
تایید کرد که به منظور رسیدن به توافق، درخواست میانجی گری خواهد کرد.احتمال مختل 
شدن تولید معدن اسکوندیدا که سال گذشته 1.۲ میلیون تن سنگ مس استخراج کرد، در 
سراسر بازار مس انعکاس پیدا کرده است آن هم در شرایطی که تقاضا قوی و قیمتها باالست. 
بهای معامالت در دو هفته گذشته حدود پنج درصد افزایش پیدا کرده است. همین اتحادیه 
کارگری که اکنون خواستار سهم بزرگتری از درآمد مس است، بازار را در سال ۲017 با توقف 
44 روزه کار بهم ریخت.شیلی که در بیش از یک چهارم از عرضه جهانی مس سهم دارد، شاهد 
مجموعه مذاکرات دستمزد است که ریسک مختل شدن عرضه را به همراه دارند آن هم درست 
وقتی که تریلیونها دالر محرک مالی دولتی تقاضا برای فلزات صنعتی را تقویت کرده است.
کارگران معدن با درآمدهای باالی تولیدکننده جسارت یافته اند درخواست دستمزد بهتری 
داشته باشند. از سوی دیگر دولت شیلی به دنبال افزایش مالیاتها برای حل نابرابریهای اقتصادی 
است که با شیوع ویروس کرونا تشدید شده اند. شرکتهای معدنی همزمان با کاهش کیفیت 
سنگهای استخراج شده و افزایش هزینه های عملیاتی، تالش می کنند هزینه های نیروی کار 
خود را کنترل کنند.بر اساس گزارش بلومبرگ، سران اتحادیه اسکوندیدا این شرکت را متهم 
می کنند به منظور تقویت بهره وری و سود، پاداشهای بزرگ را در قبال ساعات کاری طوالنی 
تر و درخواستهای جدید معلق کرده اند. شرکت بی اچ پی اعالم کرده که پیشنهادش شامل 

شرایط بهتر و مزایای جدید است و همچنان از مذاکره استقبال می کند.

معاون وزیر صمت گفت: عدم تامین 
برق واحدهــای تولیدی به خصوص 
فوالد و سیمان موجب کاهش تولید 
و عرضــه در بازار و در نتیجه افزایش 

قیمت این محصول در کشور شد.
به گــزارش اقتصادآنالین، اســداهلل 
کشاورز صبح دیروز در حاشیه بازدید 
از یکــی از کارخانه های ســیمان که 
به منظور بررســی روند از سر گیری 
فعالیت این کارخانــه )پس از توقف 
تولید بــه دلیل قطعی بــرق( انجام 
گرفت، در خصوص نوســانات قیمت 
ســیمان در کشــور گفت: شرایط و 
محدودیت هایی کــه در تأمین برق 
تولیدی به خصوص فوالد  واحدهای 
و ســیمان بــه وجود آمــد موجب 
کاهش تولید و عرضــه در بازار و در 
نتیجه افزایــش قیمت این محصول 
در کشــور شــد.معاون امور معادن و 
صنایع معدنی وزارت صمت در ادامه 

به خشکسالی و مشکالت تولید برق 
ناشــی از کمبود آب و نیز فصل گرما 
و افزایش مصرف برق در کشور اشاره 
کرد و افزود: عدم تولید برق توســط 
توربین های برق آبی و محدودیتی که 
در تأمین برق مورد نیاز صنایع ایجاد 
شد، تأثیر منفی در صنایع سیمان و 
فوالد داشت به طوریکه کاهش تولید 
تا میزان یک ســوم را به این صنایع 
تحمیل کرد و شاهد تعطیلی بسیاری 
از این واحدهــای تولیدی بودیم که 
نتیجه این اتفــاق در بازار به صورت 
افزایــش قیمت خود را نشــان داد.

کشــاورز با اســتناد به صحبت های 
مسئوالن وزارت نیرو نسبت به تأمین 
برق واحدهای صنعتی به ویژه صنایع 
فوالد و ســیمان ابراز امیدواری کرد 
و گفــت: با تأمین بــرق این واحدها 
و افزایش تولید، قیمــت در بازار نیز 
کنترل و بــه روال عادی برمی گردد؛ 

به عنوان مثال همانطور که شــاهد 
هستیم در این چند روز که با افزایش 
نسبی ســهمیه مصرف این واحدها و 
بهبود شرایط توزیع سیمان در منطقه 
شــهر ری، شــاهد کاهش قســمت 
سیمان به محدوده چهل هزار تومان 
هستیم.وی در در پاسخ به این سوال 
که مگر امکان پیش بینی مشــکالت 
تأمیــن بــرق و برنامه ریــزی برای 
جلوگیری از بوجود آمدن مشــکالت 
فعلی نبود، تصریح کرد: مســئولیت 
موضوعات مربوط به برق و پیش بینی 
مصرف و تأمین برق مورد نیاز کشور 
بر عهده وزارت نیروست و اگر از قبل 
در این خصوص برنامه ریزی و اطالع 
رسانی شــده بود واحدهای صنعتی 
راحت تر می توانســتند نسبت به این 
مسئله برنامه ریزی و مدیریت داشته 
باشند.بر اساس گفته های معاون امور 
معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، 

واحدهــای صنعتی نیازمنــد انجام 
تعمیر و نگهداری )اورهال( تجهیزات 
خود به صورت دوره ای هســتند که 
این امر مســتلزم برنامه ریزی اســت 
اما مشــکالت قطعی برق در این امر 
ایجاد کرده است.کشاورز در  اختالل 
بخش دیگر صحبت های خود با تاکید 
بر ایــن نکته که تأمین بــرق پایدار 
بــرای فعال نگه داشــتن خط تولید 
کارخانه های مانند ســیمان و فوالد 
ضروری اســت، تصریح کرد: اگر برق 
به صورت پایدار و مستمر و به میزان 
الزم برای فعال کردن همه بخش های 
مورد نیاز تولید در این واحدها تأمین 
نشود، تولیدی صورت نمی گیرد؛ گرم 
کردن کوره ایــن واحدها آن هم در 
صورت تأمین بــرق مورد نیاز، حدود 
۲4 ســاعت زمان نیاز دارد تا بتواند 
تولید را شروع کند، بنابراین اگر برق 
بصورت پایدار و مستمر تأمین نشود، 
نه تنها تولیدی انجام نمی شــود که 
این ســرد و گرم شدن کوره و شوک 
حرارتی که به آن وارد می شود موجب 
تحمیل خســارت و هزینــه تعمیر 
کوره ها به واحدهای تولیدی می شود.

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

کاهش قیمت سیمان در آینده ای نزدیک

معاون گمرک خبر داد؛
وزیر کشور از رئیس جمهور 
خواستار تعیین تکلیف 
خودروهای وارداتی شد
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در گفت وگوی مطرح شد؛گزیده خبر

بزرگترین خدمت دولت جدید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است
یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی 
شکســت خورده اســت، تاکید کرد: دولت بعــدی باید از این 
موضوع کامل خارج شود چرا که مضرات آن بیشتر از فواید آن 
است.حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در گفت وگو 
با ایِبنا اظهار کرد: اصرار دولت بر اســتفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی 
باعث شــد که بیش از پنجاه میلیارد دالر در طول ســه چهار 
ســال اخیر هدر رفته و منابع حاصل و مابه التفاوت ها بیشــتر 
به جیب دالالن و ســوداگران برود.وی افزود: ما در ســال های 
اخیر تالش کردیم که حتی کاالهای اساسی هم در یک محیط 
شــفافی همچون بورس رهگیری و قیمت گذاری شــود اما به 
دالیل مختلف مخالفت شد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
بدنه های کارشناســی با پرداخت یارانه در سطح وزارتخانه های 
مختلف تا حدود زیادی مخالف بودند اما ظاهرا به نظر می رسید 
تنها رئیس جمهور محترم عالقه بیشــتری به این کار داشتند.

محمودی اصل با بیان اینکه همه وزرای تیم اقتصادی و رئیس 
کل بانــک مرکزی اعالم کرده اند که ما مخالف ارز ۴۲۰۰ هزار 
تومانی بوده ایم، اضافه کرد: ظاهــرا تنها رئیس جمهور موافق 
بود و حرفشــان هم این بود که ما چــون ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
کاالهای اساســی می دهیم این کاالها در این قیمت پایین نگه 
داشته شده اند و هشدار می دادند که اگر این ارز تخصیص داده 
نشــود چه اتفاقی خواهد افتاد؟وی خاطرنشــان کرد: واقعیت 
آن اســت که اگر این ارز اختصاص داده نمی شــد مازاد تقاضا 
و به تبع آن، واســطه ها نیز از بازار حذف می شــد، در نتیجه 
قیمت ها منطقی می شــد و وقتی قیمت منطقی و آزاد اســت 
دیگر داللی و سوداگری این میان مطرح نخواهد بود.محمودی 
اصل با تاکید بر اینکه سیاست ارز ترجیحی اشتباه بود، تصریح 
کرد: ما با اشــتباهاتمان بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری 
دســتوری، مازاد تقاضا ایجاد کردیم.وی درباره اینکه سرکوب 
قیمت چگونه می تواند به بازار یک محصول آسیب بزند، اظهار 
کــرد: برای مثال، ما خودرو را قیمت گــذاری کردیم که باعث 
شد کل تقاضای کشور که ۱.۵ میلیون بود بعد از قیمت گذاری 
برای ۲۵ هزار دستگاه خودرو، به ۷ میلیون ثبت نام برسد! این 
همان چیزی است که ما به آن مازاد تقاضا می گوییم.محمودی 
اصل با بیان اینکه بخشــی از قیمت هــای امروز، نتیجه تدابیر 
غلط ماســت، ادامه داد: در واقع در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی هم 
همین اتفاق افتاد. در مورد گوشــت هم بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی 
عرضه هایی صورت گرفت و باعث شــد قیمت بازار آزاد ۴ برابر 

قیمت سهمیه ای شود و وقتی ارز گوشت حذف شد دیدیم که 
قیمت ها تا چه میزان متعادل تر شد.

میدان داری دالالن در غیاب کوپن الکترونیک
این کارشــناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت بعدی با توجه 
به شــرایط کشــور دو راه در پیش رو دارد، یادآور شد: دولت 
قبلی هم می خواست که دشمنان سوءاستفاده نکنند و از کوپن 
الکترونیک استفاده نکرد و هم سیستم نظارت و توزیع مناسبی 
برای آن پیدا نکرد، بنابراین دالالن میدان داری کردند.وی افزود: 
بنابراین، راهی که دولت بعدی می تواند آغاز کند، آن است که 
ما یا به صورت کوپن کاالهای اساسی را به دست مصرف کننده 
برســانیم و یا اینکه ارز کاالهای اساســی را آزاد کنیم و مبالغ 
ریالی آن را به مردم و مصرف کننده پرداخت کنیم که خود آنان 

مدیریت کنند که به نظر می رسد مورد دوم مناسب تر باشد.

امکان نظارت بر توزیع ارز یارانه ای وجود ندارد
محمودی اصلی تصریح کرد: برخی تصور کردند که می توانند بر 
قیمت کاالهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می کنند، نظارت 
کنند و به مقصد برســانند. اما همگان می دانند که تعزیرات و 
دستگاه های نظارتی در کل کشــور چهار پنج هزار نفر بیشتر 
نیست و در حالی که ما سه میلیون صنف داریم؛ مگر می توان 

در این مورد ســخن از نظارت آورد؟وی افزود: بنابراین، به نظر 
من، دولت بعدی باید از این موضوع کامل خارج شــود. چرا که 
باید دانســت که قیمت ها کاالهــا از همدیگر تاثیر می گیرند و 
اینگونه نیست که بگوییم من کاالیی را با یارانه فالن قیمت)مثال 
۵۰ تومان( و بدون یارانه فالن قیمت)مثال ۱۰ تومان( به مردم 
می دهــم تا قیمت آن ثابــت بماند!این کارشــناس اقتصادی 
خاطرنشان کرد: دلیل این امر این است که کاالها با هم مقایسه 
می شوند و نمی توان یک کاالیی مثل شکر را کنترل کرد و بقیه 
کاالها بدون کنترل رها شوند و یا مثال به فالن کاال یارانه داد و 
به فالن کاال نداد. چرا که مطمئن باشید در آخر، قیمت همین 

کاالیی که با یارانه است به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.

»بورس کاال« راه حل شفافیت و نظارت
محمودی اصل تاکید کرد: باید منطقی عمل کرد آن هم وقتی 
که همه این راه ها را کشــورهای دیگر طــی کرده اند و به این 
نتیجه رســیده اند که بهترین روش بورس کاال است. ما نیز به 
یک بازار شفاف و رقابتی نیاز داریم.وی با ذکر مثالی به تهدید 
منافع ســوداگران با شــفافیت در بازار بورس کاال اشاره کرد و 
افزود: مثال همین سیمان وارد بورس کاال شد و اتفاقی که رقم 
خورد این بود که برق ها قطع شــد و قیمت ها باال رفت و حاال 
دالالن بهانه ای پیدا کردند که چون سیمان به بورس کاال رفت 

این گرانی اتفاق افتاد در حالی که اینگونه نیست.

سامانه »بهین یاب« نیازمند بازنگری
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: ما قبل از بورس سامانه ای 
به نام بهین یــاب داریم که افراد با توجه بــه ظرفیت و پروانه  
کاری که دارند برای کسب وکار، سرمایه گذاری، تولید و واردات 
سهمیه می گیرند.وی با انتقاد از سامانه بهین یاب وزارت صمت 
تصریح کرد: متاســفانه این گلوگاه از وزارت صنعت به درستی 
بسته نمی شود. بنابراین باعث می شود افرادی که با جعل و فساد 
سهمیه گرفته اند از محل بورس خریداری  کنند و به راحتی بازار 

سیاه برای خود درست کنند.

دولت سیزدهم به اصول اقتصادی پایبند باشد
محمودی اصــل با تاکبد بر اینکه دولت آینــده باید به اصول 
اقتصادی برگردد و بر اســاس مشخصات اقتصادی تصمیمات 
اقتصادی بگیــرد، اضافه کرد: تصمیمات اقتصادی باید در یک 
بستر کامال اقتصادی و در جمع تصمیم گیران کامال اقتصادی 
انجام گیرد، یعنی نباید با افراد سیاســی و رویکردهای سیاسی 
تصمیمات اقتصادی اخذ شود چون معموال مالحظات سیاسی 
غلبه پیدا می کند.این کارشناس تاکید کرد: راه حل دولت بعد 
این است که ارز حمایتی را حذف و حمایت را به صورت نقدی 
انجــام دهد و به نظر من حذف این نــوع ارز باالترین خدمت 
می تواند باشــد چرا که با این کار، مازاد تقاضا حذف می شود.

محمودی اصل در جمع بندی سخنان خود اظهار کرد: ما االن 
متاسفانه شاهد هستیم که دولت فعلی بیشتر به دنبال کنترل 
قیمت ارز اســت و به دلیل محدودیت در ارائــه ارز، دولت به 
کاالهایی هم که در گمرک است، ارز اختصاص نمی دهد و کل 
هدف هم این اســت که قیمت ارز باال نــرود.وی با بیان اینکه 
این راه حل نتیجه مناسبی نداشته است، افزود: به دلیل اینکه 
کاالها در گمرک گیر کرده اند و ســایر کاالها با مشکل نبود ارز 
یا عدم مجوز واردات روبه رو هستند، دالر در سامانه نیما چندان 
متقاضی ندارد.این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: نباید از 
یاد ببریم که فارغ از قیمت دالر، قیمت کاالها تحت تاثیر نبود 
کاالهای وارداتی کافی در بازار است که به نفع سودجویان باعث 
افزایش قیمت می شــود، قیمت تولیدات داخل هم طبیعتاً در 
قیاس با کاالهای خارجی افزایش پیدا می کند و دولت بعد باید 

برای این موضوع دنبال راه حل جدیدی باشد.

تسریع و تسهیل اعطای وام قرض الحسنه 
ازدواج در بانک آینده

بانک آینده، نســبت به تســریع و تســهیل فرآیند دریافت وثایق و اعطای وام 
قرض الحســنه ازدواج در شــعب این بانــک تاکید کرد.بانک آینــده به منظور 
ارزش آفرینی هر چه بیش تر و تســریع در روند امور اعطای وام قرض الحســنه 
ازدواج به زوج های جوان و هم چنین، برطرف کردن بخشــی از مشکالت جوانان 
در امر ازدواج، مبنی بر تســریع و تسهیل روند اعطای وام قرض الحسنه ازدواج 
در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون، با صدور بخشــنامه جدید، اقدام کرد.گفتنی 
است، از ابتدای امسال تا انتهای تیرماه، با پرداخت بالغ بر ۲هزار میلیارد ریال وام 
ازدواج توســط بانک آینده، زمینه آغاز زندگی بیش از ۲6۰۰ نفر از جوانان عزیز 

کشورمان فراهم شده است.

تقدیر از خدمات بانک ایران زمین در راستای 
تولید واکسن کرونای کوبرکت

معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در جلسه ای که با حضور 
ریاســت هیات مدیره و مدیرعامل بانک ایران زمین برگزار شد از حمایت بانک 
ایران زمین که با ارائه دســتگاه های ساخت واکســن در راه اندازی خط تولید 
واکســن کو برکت مشارکت کرده بود، تقدیر شد.به گزارش روابط عمومی، سید 
مصطفی سید هاشمی معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در 
جلسه با مدیر عامل بانک ایران زمین گفت: اقدامات بانک ایران زمین در تسریع 
تولید واکســن کرونا بســیار به موقع و امید بخش بود.سید هاشمی با بیان این 
نکته که تجهیزاتی که بانک ایران زمین برای راه اندازی خط تولید واکسن کرونا 
در اختیار مجموعه دارویی برکت قرار داد فرآیند تولید واکســن را تسریع کرد، 
گفت: مطمئناً تصمیم مسئولین بانک ایران زمین در پیشبرد نتایج تولید واکسن 
و نجات جان هموطنان اثر گذار بوده است.عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک 
ایران زمین در همین راستا با اشاره به مسئولیت های اجتماعی این بانک گفت: 
زمانیکه موضوع همکاری بانک در تحویل دستگاه های تولید واکسن به مجموعه 
برکت از زیر مجموعه های ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( جهت تولید 
واکسن کرونا مطرح شد، تمامی اعضاء هیئت مدیره ضمن همراهی، تمام تالش 
خود را جهت تسریع در تصمیم گیری به کار بردند.وی افزود: در شرایط کنونی 
همه ارکان کشور باید تالش کنند که مردم با کمترین مشکل از شرایط کنونی 

عبور کنیم.

 خدمات مجازی بانک توسعه تعاون
 در سطح مطلوبی است 

با توجه به شیوع بیماری کرونا در سطح کشور،خدمات بانکی در سطح شعب و 
باجه های بانک توسعه تعاون به صورت مطلوب ارائه می شود.حجت اله مهدیان 
در تماس با همکاران شعب گفت:همکارانمان در شعب و باجه های بانک توسعه 
تعــاون به عنوان نیروهای خط مقدم در دوران شــیوع کرونا به نحو مطلوبی به 
مشتریان خدمات رسانی کردند.وی افزود:زیر ساخت های فنی بانک به گونه ای 
طراحی شده اســت که بخش زیادی از خدمات بانک  قابلیت ارائه بدون حضور 
مشــتری در شعبه را دارد.مهدیان با اشــاره به ۲6هزار میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال زایی روستایی و عشایری گفت:این مهم با همکاری و همت همه همکاران 
صف وســتاد در سطح کشور انجام شده است.وی تاکید کرد :اقدامات توسعه ای 
بانک توســعه تعاون به تایید نهاد های باال دســتی رســیده است .همچنین با 
توجه به اهداف توســعه ای تعریف شده بانک ،تسهیالت مناسبی به مددجویان 
نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت شده است.
در این گفت و گوی تلفنی ماشااهلل حسن زاده رئیس شعبه نایین اصفهان،حسن 
محســنی رئیس شعبه گناوه بوشهر، محمد مهدی جاست از باجه شهید بابایی 
مهدیه قزوین و محسن سپاهی از باجه کنارک شعبه چابهار سیستان و بلوچستان 

به تشریح اقدامات انجام شده در محل فعالیت خود پرداختند.

افتتاح حساب بانکی بدون حضور در شعبه
خارج از وقت اداری و بدون اینکه به شعبه بانک مراجعه کنید، می توانید افتتاح 
حساب انجام دهید. این خدمتی است که بانک مهر ایران به شما ارائه می دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانکداری الکترونیکی در 
طول ســال های اخیر در کشور ما رشــد روزافزونی داشته و باعث شده بسیاری 
از عملیات های بانکــی از جمله دریافت و انتقال پول، پرداخت قبوض و... بدون 
مراجعه به شــعب بانکی قابل انجام باشــد.با این حال خدمات و محصوالتی که 
بانک های مختلف کشــور ارائه می کنند تا حد زیادی شــبیه به یکدیگر بوده و 
تفاوت های اندکی در آن ها به چشــم می خورد. اما بانک مهر ایران که در حوزه 
ارائه خدمات الکترونیکی پیشــرو محسوب می شود و چند محصول و خدمت را 
برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور به مشتریان خود ارائه کرده، این بار نیز 

در ارائه یک خدمت نوین پیشگام شده است.

نقش آفرینی بانک گردشگری نتیجه داد
 پرسپولیس برای پنجمین بار متوالی قهرمان 

لیگ برتر شد 
نقش آفرینی و حمایت های بانک گردشگری از باشگاه پرسپولیس طی دو سال 
اخیر بار دیگر نتیجه داد به طوری که پرسپولیس برای پنجمین بار متوالی موفق 
شد بر سکوی قهرمانی بایستد.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، درهفته 
پایانی لیگ برتر ایران، پرسپولیس و پیکان در حساس ترین بازی به میدان رفتند 
کهپرسپولیس با نتیجه ۲ برصفر قهرمان لیگ برتر ایران شد.کنفدراسیون فوتبال 
آســیا)AFC( در واکنش به پنجمین قهرمانی متوالی پرسپولیس در لیگ برتر 
فوتبال ایران نوشت: هیچ تیمی در لیگ برترپرافتخارتر از پرسپولیس نیست.بانک 
گردشگری در کسب موفقیت های ملی، بین المللی و تاریخی طی دو سال اخیر 
نقش موثری ایفا کرده است. این بانک همواره همراهپرسپولیس بوده و در جهت 
منافع باشــگاه پرسپولیس از آبان ماه سال 99 اقدام به صدور کارت هواداری به 
مثابه یک کارت بانکی در ســهرده »همراه«، »حامی« و »دوآتیشه« کرده است.
بانک گردشگری همچنین جشنواره ۵ ستاره بانک گردشگری را شروع کرده که 
دارندگان کارت هواداری پرسپولیس می توانند با حضور دراین جشنواره از مزایای 
آن استفاده کنند. مراسم اختتامیه این جشنواره روز ۲۷ اسفندماه امسال همزمان 
با نیمه شعبان برگزار خواهدشد.از دیگر حمایت های بانک گردشگری می توان 
به طرح ســهامداران قهرمان شــامل بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس است که 
مکانیزم اجراییآن آغاز شده و جزئیات بیشتری در آینده اعالم می شود.همچنین 
بانک گردشگری در روزهای اخیر از بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس 
تهران با اهدای پاداش تجلیل کرد. این پاداش بهمنظور قدردانی از موفقیت  های 

باشگاه پرسپولیس در ۲ سال اخیر بود.

درخواست رئیس کل بیمه 
مرکزی از وزارت بهداشت  برای 

 واکسیناسیون کارکنان
 صنعت بیمه

دکتر غالمرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی طی نامه 
ای از وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی خواستار 
تخصیص ســهمیه واکســن به کارکنان این صنعت بویژه 
پرسنل شاغل در بخش اجرایی صنعت بیمه شد.به گزارش 
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر 
سلیمانی در این نامه با تاکید بر نقش پررنگ شرکت های 
بیمه در دوران شیوع ویروس کرونا درخواست کرد، نسبت 
به تخصیص ســهمیه واکسن به کارکنان این صنعت بویژه 
پرسنل شــاغل در بخش اجرایی صنعت بیمه که ناگزیرند 
در صدور بیمه نامه و پرداخت خســارت و مراجعه خسارت 
دیــدگان به کلیه مجتمع ها و شــعبات بیمه ای با آنها در 

تماس نزدیک باشند، اقدامات الزم به عمل آید.

بانک کارآفرین با بیمارستان الله تفاهمنامه 
امضا کرد

بانــک کارآفرین با هــدف تکریم و قدردانی از کادر درمان و به منظور پاسداشــت 
تالش های جامعه پزشکی، جهت ارائه تسهیالت به افراد واجد شرایط، با بیمارستان 
اللــه تفاهمنامه امضا کرد.بر اســاس این گزارش، موضوع ایــن تفاهمنامه اعطای 
تسهیالت به اشخاص معرفی شده از سوی بیمارستان الله در قالب تسهیالت جاری 
بانک خواهد بود. الزم به ذکر است که افراد موردنظر باید دارای صالحیت اعتباری بر 

اساس دستورالعمل های اعتباری بانک کارآفرین و بانک مرکزی باشند.

پیام تسلیت مدیرعامل بانک درپی درگذشت 
همکار بانک مسکن بر اثر ابتال به کرونا

دکتر شایان مدیرعامل بانک مسکن درگذشت بانوطاهره صدیقی مروت خواه کارمند 
این بانک در استان خراسان رضوی را تسلیت گفت.دکتر محمود شایان مدیر عامل 
بانک مســکن با اشاره به اینکه بار دیگر یکی از کارکنان این بانک قربانی کرونا شد 
طی پیامی، درگذشت بانو طاهره صدیقی مروت خواه کارمند بانک مسکن در استان 

خراسان رضوی را تسلیت گفت.

جزئیات جدید از تامین ارز کاالهای اساسی
طی چهار ماهه نخســت ســال جاری، به منظور واردات کاالهای اساســی و ضروری حدود 
۱۵ میلیارد دالر تأمین ارز شــده است که نســبت به دوره مشابه پارسال رشدی بالغ بر ۲۷ 
درصدی دارد. ضمناً تأمین ارز به منظور واردات کاالهای اساســی، تجهیزات پزشکی و دارو 
)نرخ ترجیحی( با افزایش ۷۰ درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل به ۴.6 میلیارد دالر 
رسیده است.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرده که از میزان فوق ۱۵۴6 میلیون دالر 
برای ذرت، جو و گندم، ۱۱۲۴ میلیون دالر برای دانه های روغنی و روغن خام، ۱۱۷۱میلیون 
دالر برای دارو و تجهیزات پزشکی، ۳۴۸ میلیون دالر کنجاله سویا تأمین ارز شده است. عالوه 
بر آن برای سایر کاالها ۱۰.۴ میلیارد دالر تأمین ارز شده است که رشدی بالغ بر ۱۵ درصد 
را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. از جمله این کاالها می توان به ماشین آالت 
اشــاره کرد که برای آن ۳۵6۴ میلیون دالر تامین ارز شــده است.بنابر گزارش اعالمی اداره 
صادرات بانک مرکزی، صادرکنندگان همچنین طی دوره مورد نظر، حدود هشت میلیارد دالر 
با نرخ میانگین موزون دالری معادل ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان در ســامانه نیما اقدام به فروش 
ارز کرده اند که این رقم در مقایســه با دوره زمانی مشابه سال قبل حاکی از رشد حدود ۵۵ 
درصدی اســت.گفتنی است،در بازه زمانی مذکور در بازار متشکل معامالت ارزی حدود ۵۱۵ 
میلیون اسکناس دالر با نرخ میانگین ۲۳۲۴۷ تومان و حدود 9۴ میلیون اسکناس یورو با نرخ 
میانگین ۲۷6۳۲ تومان معامله شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب با 

رشدهای ۲۸6 درصدی و 66۱ درصدی همراه بوده است.

سقف اعتباری کارت مرابحه به ۲۰۰ میلیون تومان 
افزایش یافت

سقف پرداختی در قالب کارت اعتباری مرابحه به مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری از ۵۰ 
میلیــون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.به گزارش خبرنگار ایِبنا، بانک مرکزی با 
صدور بخشنامه ای اعالم کرد که با تصویب کمیسیون اعتباری این بانک، بانک ها و موسسات 
اعتباری می توانند براساس ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان خود، نسبت به تخصیص اعتبار تا 
سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در قالب کارت اعتباری مرابحه اقدام کنند.بانک مرکزی پیش 
از این در دســتورالعمل ابالغی کارت اعتباری مرابحه به موسســات اعتباری و بانک ها تاکید 
کرده بــود که با توجه به ظرفیت باالی عقد مرابحه و کارت های اعتباری مبتنی بر این عقد 
که اعطای تســهیالت برای تأمین طیف وسیعی از کاالها و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه را 
شامل می شود، این کارت ها باید به تدریج جایگزین تسهیالت متنوع خرد فعلی شبکه بانکی 
کشور در زمینه های مختلف شود تا از این راه، ضمن تأمین نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه 
در زمینه هــای گوناگون کاالیی و خدماتی، فرآیندهای زمانبر و پرهزینه اعطای تســهیالت 
بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیالت با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود.

همچنین براســاس این دستورالعمل مقرر شده بود که هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری 
صرفاً مجاز به اعطای یک کارت اعتباری به متقاضیان باشند، اما دریافت کارت های متعدد از 
چند بانک یا مؤسسه اعتباری، منوط به رعایت سقف دریافتی برای هر مشتری، بالمانع است.

سقف قبلی پرداخت کارت اعتباری به مشتریان ۵۰ میلیون تومان بود که در بخشنامه جدید 
این سقف به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.برخی از تمهیدات دیگری که در دستور 

العمل کارت اعتباری در نظر گرفته شده عبارتند از:
۱ -ایجــاد امکان بازپرداخت تســهیالت دریافتی با کارت اعتباری مرابحه به صورت نســیه 

اقساطی با اقساط حداقل ۱۲ تا حداکثر ۳6 ماهه. عالوه بر نسیه دفعی؛
۲ -الزام به تخفیف حداقل 9۰ درصد سود مستتر در قسط/اقساط زود پرداخت )متناسب با 
مدت باقیمانده تا سررسید قسط/اقساط پرداخت شده(، در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی 

از تسهیالت کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید؛
۳ -عدم دریافت ســود از مشــتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت، مبنی 
بر پرداخت مطالبات پذیرنده از ســوی مؤسســه اعتباری )ناشی از استفاده مشتری از کارت 
اعتباری( در پایان دوره تنفس، مشــروط به اینکه مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس 

پرداخت نماید؛
۴ -ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری از ســوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل 

پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقف های تعیین شده با استفاده از کارت اعتباری.

یک کارشــناس اقتصادی گفت: عالوه بر مسئله 
رشــد نقدینگی و تــورم، نظارت بــر بانک ها و 
موسسات پولی و اعتباری نیز یکی از چالش های 
مهم بانک مرکــزی در دولت جدید خواهد بود.

بهاءالدیــن حســینی هاشــمی در گفت وگو با 
خبرنگار ایِبنا با اشاره به چالش های بانک مرکزی 
در دولــت جدید که تا چنــد روز آینده آغاز به 
کار خواهد کرد، گفت: بانک مرکزی در راستای 
رســالت و وظایــف خود و همچنین براســاس 
تعاریفی که وجود دارد، مسئولیت های مهمی از 
جمله حفظ ارزش پول ملی، حفظ قدرت خرید 
مردم، توزیــع عادالنه اعتبار و نظارت بر بانک ها 
و موسســات مالی و اعتباری برعهــده دارد.این 
کارشــناس پولی و بانکی تصریح کــرد: در این 
میان بزرگترین چالش بانــک مرکزی مقابله با 
انبوه حجم نقدینگی کشــور است که با توجه به 
کسری بودجه های مداوم و مزمن اقتصاد، بانک 
مرکزی همیشــه به تامین مالی دولت از طریق 
اعطای وام و اعتبار یا عدم وصول مطالبات بانک 
مرکزی و یا گرفتن وام اعتبار شرکت های دولتی 
از بانک ها تن داده اســت. وی افزود: به هر حال 
این امر باعث شد حجم نقدینگی عظیمی ایجاد 
شود که همه تالش ها برای افزایش قدرت خرید 
پول یا کاهش تورم را با مشــکل و چالش جدی 
مواجه کرده است. به گفته این مدیرعامل اسبق 
بانکــی، یکــی از چالش های بانــک مرکزی در 
دولت جدید این است که حداقل از رشد بیشتر 
حجم نقدینگــی در اقتصاد جلوگیری کند و به 
عبارت دیگر خواسته های دولت را تمکین نکند 
تا کســری بودجه را بخواهد از محل استقراض 

از بانک مرکزی تامین کنــد. در این باره باید از 
طریق انتشــار اوراق یا فروش دارایی ها مبادرت 
به جمع آوری یا امحای نقدینگی بکند نه اینکه 
دوباره آنها را به جریان بیاندازد. حسینی هاشمی 
ادامــه داد: نظارت بر بانک ها و موسســات پولی 
و اعتباری یکی دیگــر از چالش های مهم بانک 
مرکزی در دولت ســیزدهم خواهــد بود. به هر 
حال بانک ها به ویژه برخی بانک های خصوصی 
به وظیفه بانکــداری و ملی خود عمل نکردند و 
به سمت بنگاهداری و تملک دارایی ها رفتند که 
حتی ســرمایه کافی هم برای عملیات بانکداری 
خود در نظر نگرفتند.وی تصریح کرد: نســبت 
کفایت سرمایه اکثر بانک ها از حدود ۱۰ درصدی 
که کمیته بال تعیین کرده پایین تر اســت و این 
میزان حدود یکــی دو درصد و بعضا هم منفی 
برای بیشــتر بانک های ایران است. این موضوع 
نیز ریســک بزرگی را برای سیستم بانکی ایجاد 
می کنــد که زیــان آن متوجه ســپرده گذاران 
می شــود. این کارشناس مســائل پولی و بانکی 
گفت: بانک مرکزی یک چالش بزرگ دیگری که 
دارد این اســت که بانک هــا را موظف به اصالح 
ســاختار مالی و ترازنامه ای و مخصوصا ساختار 
ســرمایه خود کند. در این شــرایط ریسک های 
مختلفی مانند نقدینگی و نرخ ارز و ... که بانک ها 
را تهدید می کند، باید کنترل شــود.  به هرحال 
باید FATF را بپذیریــم و در این صورت بانک ها 
باید ساختار مالی خود را به گونه ای اصالح کنند 
که بتوانند در عرصه بین المللی فعالیت داشــته 
باشند. حسینی هاشمی با اشاره به موضوع مهم 
نرخ ســود و نرخ ارز اظهار کرد: وقتی نرخ تورم 

باالســت، ابتدایی ترین قانــون می گوید که باید 
عرضه پول کاهش و نرخ ســپرده ها افزایش یابد 
تا سیاست انقباضی در بخش تقاضا و همچنین 
سیاست انبســاطی در بخش تولید برقرار شود.
بــه گفته وی، متاســفانه در این بخش شــاهد 
موفقیت بانک مرکزی نبودیم و تعیین نرخ سود 
بانکی را تنها با یک راهبری مشــخص، برعهده 
مدیران عامل بانک ها گذاشــته اند. در حالی که 
ایــن امر بر عهده مرکز تحقیقات و پژوهش های 
بانک مرکزی اســت که اداره اقتصادی آن باید 
شاخص ها را تعیین و حجم، عرضه و نرخ پول را 
مشخص کند. این یکی از معضالت بزرگ است 
که باعث آربیتراژ در بازار پولی شــده است چرا 
که همیشه نرخ بهره پایین بوده و این امر باعث 
خروج پول خوب یعنی دالر وهمچنین کســری 
تراز پرداخت های ارزی شده است.این مدیرعامل 
اسبق بانکی با اشــاره به موضوع مهم نرخ ارز و 
همچنین سیاست اشتباه بانک مرکزی برای این 
امر گفت: کشــور ما بیش از ۵۰ سال با مشکل 
افزایش نرخ ارز مواجه بوده اســت و همیشــه 
نــرخ ارز را پایین نگه می داشــتند که تقاضا به 
صورت تصنعی افزایــش یابد. در نتیجه این امر 
و همچنین سیاست های چند نرخی و دستوری 
و ســرکوب مالی باعث شد شاهد زیاده نمایی در 
واردات و کوچک نمایی در صادرات باشــیم که 
در نهایت باعث خروج ارز از کشــور و بازنگشتن 
ارزهــای صادراتی به اقتصاد شــد. با اصالح این 
مــورد در دولت جدید می توان تعــادل و توزان 
ارزی ایجاد کرد و تقاضای کاذب در بازار ارز را از 

بین برد و باعث ثبات نرخ ارز شد.

چالش های اساسی بانک مرکزی در دولت جدید
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گزیده خبر

اتحادیه اروپا برای طالبان شرط گذاشت
اتحادیه اروپا روز شنبه اعالم کرد در صورتی که طالبان با زور و گزینه نظامی، قدرت در 
افغانستان را به دست بگیرد، حکومت »طالبان« را به رسمیت نمی شناسد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از روسیا الیوم، توماس نیکالسون، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در منطقه در اظهاراتی 
به کانال آریانا نیوز گفت: »اگر طالبان بخواهد قدرت را با گزینه زور نظامی به دست بگیرند 
، توسط اتحادیه اروپا و اکثر کشورهای منطقه به رسمیت شناخته نمی شوند.  »وی افزود 
که تحت این سناریو، اتحادیه اروپا از ارائه کمک به افغانستان که می تواند منجر به انزوای 
آن شود، دست خواهد کشید.نیکالسون همچنین با ابراز نگرانی بروکسل از تحوالت اخیر 
در افغانستان، از هر دو طرف درگیری خواست تا برای پایان دادن به درگیری های جاری 

بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان »طالبان« انعطاف نشان دهند.

شی جینپینگ:
 ارتش چین برای درگیری نظامی آماده شود

رئیس جمهوری چین از رهبری ارتش این کشور خواست تا همبستگی خود را با حزب 
کمونیست تقویت کند و نسبت به یک درگیری بالقوه مسلحانه و نگرانی های امنیتی در 
مرز با افغانستان هشــدار داد.ه گزارش ایسنا، به نوشته مجله نیوزویک، شی جینپینگ، 
رئیس جمهوری چین گفت، این کشــور باید برای یک چالش بالقوه نظامی همزمان با 
خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان تا ۱۱ سپتامبر سال جاری میالدی آماده باشد.
وی ایــن اظهارات را درباره تقویت قوای نظامی چین پیش از نود و چهارمین ســالگرد 
شکل گیری ارتش آزادی بخش خلق چین مطرح کرد. مسئوالن در پکن چندین ماه است 
که نگرانی خود را بابت خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان که باعث خیزش مجدد 
طالبان و بی ثباتی در منطقه می شــود، اعالم کرده اند.رئیس جمهوری چین و وانگ یی، 
وزیر امور خارجه این کشــور اخیرا گفته بودند که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 
می تواند برای جدایی طالبان اویغور در سین کیانگ چین پایگاهی برای عملیات تروریستی 
ایجاد کند.در مرزهای شرقی چین، ناوهای نیروی دریایی انگلیس و آمریکا حضورشان را 
در دریای چین جنوبی گسترش داده و ادعای چین را درباره این منطقه مورد مناقشه به 
چالش کشیده اند.رئیس جمهوری چین همچنین گفت: در مسیر ایجاد کامل یک کشور 
سوسیالیســتی مدرن و تحقق هدف صد ســاله دوم، دفاع ملی و ارتش باید در موقعیت 
مهمتــری قرار گیرند و تحکیم دفاع ملی و یک ارتش قوی باید تســریع شــود. ما باید 
بــه تقویت برنامه ریزی کلی جنگ ادامه دهیــم و مقدمات مبارزه نظامی را فراهم کنیم.

رئیس جمهوری چین همچنین به ارتش این کشور دستور داده تا به طور کامل به حزب 
کمونیســت وفادار باشد و مدعی شده که سیستم رهبری مطلق این کشور در مقایسه با 

دموکراسی های غربی یک مزیت نظامی برای چین است.

نیویورک  تایمز: 
 امیدها برای احیای برجام رو به کمرنگ 

شدن است
نیویورک تایمز با اشاره به این که دولت بایدن تالش دارد با احیای برجام، برنامه 
هســته ای ایران را مهار کند، گزارش کرد علی رغم آن که بایدن وعده بازگشــت 
بــه برجام را داده بود اما امیدها برای احیای این توافق هســته ای رو به کمرنگ 
شــدن اســت.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فــارس، روزنامه آمریکایی 
»نیویورک تایمز« طی یادداشــتی در خصوص روند مذاکرات »وین« برای احیای 
برجام نوشت که علی رغم آن  که »جو بایدن« رئیس جمهور ایاالت متحده وعده 
احیای برجام را داده بود اما هم کنون امیدها برای بازگشت فوری به توافق هسته ای 
ایران رو به کمرنگ شدن است.این روزنامه آمریکایی در مقدمه گزارش خود نوشته 
بود که مقام  های دولت بایدن با گذشــت زمان و در آستانه تشکیل دولت جدید 
ایران در خصوص احیای برجام بســیار بدبین هســتند و نگرانند که با روی کار 
آمدن دولت آیت اهلل »سیدابراهیم رئیسی« رئیس جمهور منتخب ایران، جمهوری 
اسالمی شروط و تقاضاهای جدیدی را از ایاالت متحده درخواست کند.بر اساس 
گــزارش این روزنامــه آمریکایی، با وجود آن که حدود یــک ماه پیش، مذاکره 
کنندگان آمریکا در مذاکرات هسته ای وین امیدوار بودند که به زودی توافق نهایی 
در خصوص احیای برجام حاصل شــود اما هم اکنون امیدها برای حصول توافق 

هسته ای رو به از بین رفتن است.

مقام ارشد اروپایی از احتمال تکرار خروج 
آمریکا از برجام گفت

تهران- ایرنا- یک مقام ارشــد اروپایی حاضــر در مذاکرات وین در مورد احتمال 
خروج دوباره آمریکا در صورت حضور در برجام گفت : اگر این اتفاق یک بار افتاده، 
می تواند تکرار شــود.به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، حتی در میان متحدان 
اروپایی ایاالت متحده در برهه فعلی این عقیده وجود دارد که اگر جو بایدن رییس 
جمهوری آمریکا دور بعدی مجددا انتخاب نشــود یا یک شــخصی مانند دونالد 
ترامپ رییس جمهور شود توافق هسته ای ایران می تواند بار دیگر از بین برود.یک 
مقام ارشــد اروپایی در این مورد می گوید که اگر این یک بار اتفاق افتاد بار دیگر 
هم می تواند روی دهد.با این حال که این نگرانی از سوی اروپا و پیشتر نیز از جانب 
مقام های ارشد جمهوری اسالمی نیز اعالم شده است، رابرت مالی نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران به روزنامه نیویورک تایمز گفت: این خطر وجود دارد که آنها 
)ایرانی ها( با درخواست های غیر واقعی بازگردند.به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، 
برای بایدن بازگشت به مسیر توافق هسته ای یک هدف اصلی است. همچنین برای 
وی ترمیم روابط آسیب دیده با متحدان اروپایی که در کنار آمریکا، روسیه و چین 
جهت رسیدن به توافق اصلی مذاکره کردند، اهمیت ویژه ای دارد.واشنگتن یک بار 
توافق هسته ای را نقض کرده است و در حال حاضر به صورت ضمنی اعالم کرده 
که ماندن در برجام را ضمانت نمی کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا 
و رابرت مالی مدعی شدند که در یک دموکراسی، هیچ راهی برای بستن دستان 
رییس جمهوری آینده )آمریکا( وجود ندارد و اینکه بهترین راه جهت حفظ توافق 
نشــان دادن این است که توافق برای دو طرف کار می کند. نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران گفت: هیچ ضمانت این چنینی وجود ندارد؛ این در ذات دیپلماسی 
نیست. اما قصد این را نداریم تا چندین ماه برای مذاکره بازگشت به توافق صرف 
کنیم تا بعدا از آن خارج شویم.یکی از نگرانی های غرب این است که عدم حضور 
ایران در توافق هســته ای موجب افزایش دانش کشور در زمینه هسته ای و غنی 
سازی اورانیوم و متعاقبا ذخیره سازی آن شود. یک مقام ارشد ایرانی به نیویورک 
تایمز گفت: هر چه مدت زمان عدم اجرای توافق ادامه پیدا کند ما دانش بیشتری 
پیدا می کنیم. اگر آمریکا نگران است هر چه زودتر )به توافق( بازگردد بهتر است.

به نظر می رسد آمریکایی ها نه تنها آمادگی الزم را برای بازگشت به تعهداتش در 
برجام و برداشــتن تحریم های هسته ای و تحریم های وضع شده در دوران ترامپ 
ندارند، بلکه در حال برنامه ریزی برای دور تازه ای از تحریم های ضدایرانی هستند. 

خط ونشان جانشین احتمالی مرکل برای روسیه
تهران – ایرنا – آرمین الشت رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان در گفت وگویی 
با اشــاره به توافق اخیر برلین و واشــنگتن در مورد خط لولــه انتقال گاز نورد 
اســتریم ۲، روسیه را به اتخاذ تدابیر تنبیهی تهدید کرد.به گزارش ایرنا، تارنمای 
خبرگــزاری تاس امروز به نقل از مصاحبه اخیر جانشــین احتمالی آنگال مرکل 
با روزنامه لهستانی ژچپوســپولیتا )Rzeczpospolita( نوشت: اگر روسیه بار دیگر 
اقدام تجاوزکارانه ای علیه اوکراین انجام دهد، آلمان تدابیری در سطح ملی اتخاذ 
خواهــد کرد و از طرف کل اتحادیه اروپا به دنبال مجازات )روســیه( خواهد بود.

وی افــزود: ما به این ترتیب جلوی بهره برداری روســیه از این خط لوله به عنوان 
یک ســالح ژئوپلیتیک را می گیریم.الشت گفت: امنیت اوکراین باید در اولویت 
سیاســت خارجی آلمان قرار گیرد. توافق آمریکا و آلمان )در مورد نورد استریم 
۲( ابزار پاســخگو ساختن روســیه در قبال اقدامات مخربش را در اختیار ما قرار 
می دهد.با این حال دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین ۳۱ تیر خبر داد که سران روسیه 
و آلمان از تکمیل عملیات احداث خط لوله گاز نورد اســتریم-۲ ابراز خرسندی 
کرده اند.والدیمیر پوتین در گفت وگویی تلفنی با مرکل به پایبندی مستمر طرف 
آلمانی به اجرای طرح خط لوله گاز نورد اســتریم ۲ اشاره و خاطرنشان کرد که 
ایــن طرح صرفاً تجــاری بوده و با هدف تحکیم امنیت انــرژی آلمان و اتحادیه 
اروپا اجرا می شود.رسانه های آمریکایی اواخر تیر خبر دادند که آلمان و آمریکا به 
توافقی دست یافته اند که اجازه تکمیل خط لوله گازی نورد استریم ۲ را می دهد. 
طبق این توافق آلمان در پروژه های انرژی و دیپلماسی به اوکراین کمک می کند.

ثبت بیش از ۳۰۰ میلیون حمله باج افزاری 
در شش ماه

طبق گزارش جدید شرکت سونیک وال، حمالت باج افزاری در نیمه اول سال 
۲۰۲۱ ســر به فلک کشــید و ۳۰۴.۷ میلیون مورد حمله از سوی این شرکت 
مشاهده شــد.به گزارش ایسنا، محققان ســونیک وال شاهد حجم کم سابقه 
حمــالت در ماههای آوریل و مه بودنــد اما ژوئن با رکورد ۷۸.۴ میلیون حمله 
باج افزاری، رکورد این دو ماه را شکســت.مجموع آمار حمالت باج افزاری ثبت 
شده توسط سونیک وال در نیمه اول سال ۲۰۲۱ رکورد ۳۰۴.۶ میلیون حمله 
در ســال ۲۰۲۰ را شکست. این حقیقت که آمار شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ 
از کل آمار سال ۲۰۲۰ فراتر رفته است باعث نگرانی محققان سونیک وال شده 
که خاطرنشــان کردند این آمار بر مبنای ســال به سال رشد ۱۵۱ درصدی را 
نشان می دهد.در گزارش تهدید سایبری ۲۰۲۱ سونیک وال آمده است: حتی 
اگر در نیمه دوم سال یک مورد حمله باج افزاری مشاهده نشود که کامال بعید 
است، سال ۲۰۲۱ در حال حاضر بدترین سال از نظر این حمالت محسوب می 
شــود.حجم حمالت باج افزاری در نیمه اول سال ۲۰۲۱ در آمریکا ۱۸۵ درصد 
و در انگلیس ۱۴۴ درصد افزایش داشته است. آمریکا، انگلیس، آلمان، آفریقای 
جنوبی و برزیل در صدر فهرســت کشــورهایی بودند که بیشترین آسیب را از 

حمالت باج افزاری دیدند. 

خطیب زاده در نشست خبری:

حضور ده ها هیئت خارجی در مراسم تحلیف
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه چند ده هیئت در 
سطح روسای جمهور در مراسم تحلیف رئیس دولت سیزدهم 
شرکت می کنند، گفت: در همین راستا، رئیس جمهور عراق به 
تهران سفر می کند.به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب زاده 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان پیش از ظهر دیروز 
)یکشنبه( در نشست خبری با حضور خبرنگاران که به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شد، اعالم کرد: سفر رئیس جمهور عراق 
به ایران در برنامه است و به احتمال زیاد، برای مراسم تحلیف 
به ایران سفر می کند. این ســفر در چارچوب روابط دوجانبه 
است. عالوه بر او، چند ده هیئت دیگر، برای حضور در مراسم 
تحلیف عازم ایران هســتند.وی افزود: الزم اســت همین جا 
یــادآوری کنم، از همان ابتدا که زمان مراســم تحلیف معلوم 
شد، وزارت امورخارجه و ســفارت خانه ها با دستورالعمل های 
ارســالی از مرکز به طور گسترده با هماهنگی مجلس شورای 
اسالمی و دفتر رئیس جمهور منتخب، پیگیر برگزاری مراسم 

تحلیف بودند.

حضورچند ده هیئت خارجی در مراسم تحلیف رئیسی
ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: چند ده هیئت در 
سطح روسای جمهور و دولت ها، روسای مجالس، وزرای خارجه 
و فرستاده های ویژه عازم تهران هستند، که نشان از مقبولیت و 

مشروعیت کشورمان در عرصه بین المللی است.
خطیب زاده همچنین در خصوص احتمال حضور نماینده ای از 
عربســتان سعودی در مراسم تحلیف رئیسی، گفت: تا آنجایی 
که من جزئیات را دیدم، اســمی از نماینده عربســتان در این 
مراســم نیســت، اما باید مجدداً چک کنم.وی همچنین در 
خصوص برگزاری اجالس چهارجانبه کریدور شمال به جنوب، 
افزود: کریدور شــمال و جنوب از مهمترین کریدورهای ایران 
است که از ســال ۲۰۰۱ به دنبال توسعه آن بودیم.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: هند به عنوان توسعه دهنده 
بخشــی از آن نقش مهمــی دارد. گفتگوهایی هایی هم برای 

برگزاری این اجالس شده اما زمان آن مشخص نشده است.

رژیم صهیونسیتی بداند با فرافکنی دردی دوا نمی شود
خطیب زاده در واکنش به اتهام زنی صهیونیست ها به کشورمان، 
گفت: رژیم اشــغالگر قدس باید دســت از این اتهام زدن های 
واهــی بردارد. این بار اولی نیســت که رژیم اشــغالگر قدس 
این چنین اتهاماتی را متوجه کشــور ما می کنــد.وی افزود: 
ایــن رژیم هرجایی رفته با خود ناامنی، ترور و وحشــت برده 
اســت. مســئولیت وضعیت فعلی بر عهده آنانی است که پای 
رژیم صهونیستی را به منطقه باز کرده اند.سخنگوی وزارت امور 
خارجه با بیان اینکه قطعاً این اظهارات محکوم اســت، گفت: 
رژیم صهیونیستی بداند با این فرافکنی ها دردی از دردهایش 

دوا نمی شود. هر کسی باد بکارد، طوفان درو می کند.

درخواست سناتورهای آمریکایی ساده لوحانه است
خطیب زاده در واکنش به درخواســت برخی از ســناتورهای 
آمریکایی از »بایدن« بــرای ممانعت از حضور رئیس جمهور 
ایران در نشست سالیانه سازمان ملل، گفت: دولت امریکا باید 
توجه کند که وظایف قطعی میزبانی در خصوص مقر سازمان 
ملل متحد در نیویورک را دارد و فارغ از اختالفاتش با کشورها، 
وظایف مصرح میزبانی دارد و باید در این چارچوب عمل کند. 
این درخواست ها بچگانه، ساده لوحانه و در چارچوب البی های 
ضد ایرانی است.وی افزود: البته چنین چیزی، عجیب نیست 

و البی صهیونیستی در ایاالت متحده از هر فرصتی برای اتهام 
زنی علیه جمهوری اســالمی ایران استفاده می کند.سخنگوی 
وزارت امور خارجه همچنین درباره ضرب و شــتم یک ایرانی 
در سوئد و پیگیری وزارت امور خارجه نسبت به ضرب و شتم 
ایرانیان در زمان برگزاری انتخابات در خارج از کشــور، گفت: 
آنچه در برخــی از حوزه های صندوق هــای رای رخ داد را به 
صــورت جدی پیگیری کردیم و هــم دلجویی و هم پیگیری 
حقوقــی و قضایی به عمل آمد. اما درباره ضرب و شــتم یک 
ایرانی در ســوئد، از همــان لحظه اول، یادداشــت اعتراضی 
داده شــد و ســفیر ایران نیز تماس هایی انجام داد. در فضای 

دیپلماتیک این مسئله در دست پیگیری است.

از هر ابتکاری که به ثبــات منطقه کمک کند حمایت 
می کنیم

خطیب زاده همچنین در خصوص پروژه »شــام جدید« میان 
عــراق، اردن و مصر، گفت: ایران همــواره از همه امکاناتی که 

به توسعه نقش عراق در منطقه کمک کند، استقبال می کند.
وی افــزود: همچنین هر ابتکاری کــه به صلح و ثبات منطقه 
کمک کند، مورد حمایت ایران اســت. البته این پروژه، سابقه 
چند دهه ای دارد.ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در 
واکنش بــه تحوالت تونس، گفت: از نزدیک تحوالت تونس را 
پیگیری می کنیم و در کنار دولت و مردم تونس برای عبور از 
این مرحله هستیم.خطیب زاده با بیان اینکه فکر می کنیم که 
تنها راه حل، گفتگوهای فراگیر است، اظهار داشت: امیدواریم 
گفتگوهایی میان تمامی طرف ها صورت بگیرد و هر چه زودتر 
به مسیر حل و فصل سیاسی بحران، خودش را در عمل نشان 

بدهد.

گفتگوهای بین االفغانی راه صلح پایدار است
وی در واکنــش به تحوالت افغانســتان نیز تصریح کرد: برای 
ایران، امنیت، صلح و توسعه مردم افغانستان اولویت اول است 
و به همه طرف ها از جمله دولت و طالبان گفته شده است که 
اول امنیت مردم را تامین کنند.سخنگوی وزارت امور خارجه 

اظهار داشت: ایران برای این موضوع آماده هر کمکی است؛ دور 
اول گفتگوها را در تهران تسهیل کردیم و آماده ایم که دور دوم 
را نیز تســهیل کنیم.خطیب زاده تاکید کرد: طالبان جزئی از 
امروز و آینده افغانستان است. گفتگوهای بین االفغانی راه صلح 
پایدار است.وی تصریح کرد: ایران، امنیت افغانستان را امنیت 
خود می داند و امنیت اماکن دیپلماتیک برای آن اهمیت دارد و 
با همه طرف ها برای استقرار امنیت و صلح در ارتباط هستیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین درخصوص اتهام زنی 
آمریکا بــه ایرانیان مبنی بــر دور زدن تحریم ها، گفت: آنچه 
اتفاق می افتد گروگانگیری آشکار و گردن کشانه ایاالت متحده 
اســت.وی افزود: اولویت ایران بر آزادی و بازگشت ایرانیان از 
زندان های امریکا اســت. هرچه آن ها دســت به گروگانگیری 
بیشــتری بزنند، لیســت ایرانیانی که باید آزاد شوند، بیشتر 

خواهد شد.

اظهارات دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس اجاره ای 
است

ســخنگوی وزارت امور خارجه در خصــوص ادعای دبیرکل 
شــورای همکاری خلیج فارس علیه کشــورمان، تصریح کرد: 
تکرار این ادعاهای عجیب و غریب نشان از عدم شناخت دقیق 
او از تحوالت غرب آســیا و درک ناقص وی است.خطیب زاده 
ادامه داد: ضرورت دارد آنچه در زمین در جریان است، دبیرکل 
شــورای همکاری به آن توجه داشــته باشد. آنچه او می گوید 
بارها گفته شده است که منویات یکی، دو عضو شورا است و نه 
تمامی اعضا.وی با بیان اینکه جای تاســف دارد که اظهارات او 
اجاره ای است، تصریح کرد: هم، دبیرکل و هم یکی، دو کشور 
دیگر، باید مروری بر مواضع و شناخت ناقص شان داشته باشند.

در واکنش به اظهارات پادشاه اردن: از اظهارات تحریک 
آمیز اجتناب کنید

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر 
در واکنش به اظهارات غیرواقعی پادشاه اردن علیه کشورمان، 
گفت: در حالی که اکثر کشــورهای منطقــه در حال گفتگو 

هســتند و رویکردشــان در حال تغییر است و سعی می کنند 
در گفتگوهای درون منطقه ای، مشــکالت خودشــان را حل 
کنند، فکــر می کنیم که باید همه کشــورها توجه کنند که 
همین مســیر، مسیر درستی اســت.خطیب زاده با بیان اینکه 
باید از اظهارات تحریک آمیز بی مبنا هم اجتناب کنند، گفت: 
قطعاً جمهوری اســالمی ایران مثل همیشه استقبال می کند 
که در چارچوب های شــناخته شده گفتگوها را پیش ببرد.وی 
همچنیــن درباره آخرین وضعیت مبادلــه زندانیان بین ایران 
و انگلیس، گفت: طــرف آمریکایی در آخرین لحظه و به نظر 
خودش با توجه به تحوالت داخلی ایران، تعهدات خود را زیر پا 
گذاشت.سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: اگر آمریکا 
به تعهداتش عمل می کرد، ایرانیان ما امروز آزاد بودند. چندین 
بار نقض تعهدات را از ســوی آمریکایی ها دیدیم و این موارد 
دالیلی اســت که مذاکره ای مبتنی بر اعتماد نداشته باشیم و 

گفت گوها را با حداکثر بی اعتمادی انجام دهیم.

آمریکا کشورهای منطقه را به محل مناقشه تبدیل کرده 
است

خطیب زاده در پاســخ به ســوالی مبنی بر واکنــش ایران به 
یادداشت در دست »بایدن« درباره ایران در دیدار با نخست وزیر 
عراق، گفت: ایران همسایگان و دوستان خود را محل مناقشه با 
دیگران قرار نداده است. در حالی که آمریکا کشورهای منطقه 
را به محل مناقشه تبدیل کرده است.وی تاکید کرد: امینت و 
آرامش، پیشرفت و توسعه آنها امنیت و آرامش و توسعه ماست. 
اما آمریکا برخالف این مســئله عمل کرده اســت از جمله در 

بحث ترور شبانه و بزدالنه سردار سلیمانی.

ســفر وزیر خارجه قطر ربطی به مسائل ایران و آمریکا 
نداشت

ســخنگوی وزارت امور خارجه دربــاره برخی گمانه زنی ها در 
خصــوص تبادل پیام میان ایــران و آمریکا از طریق وزیر امور 
خارجه قطر و احتمال ارســال پیام از ســوی آمریکا در سفر 
»برهم صالح« به ایران، گفت: ســفر وزیر امور خارجه قطر به 
ایران دوجانبه بود و مثل همیشــه درخصوص مسائل دوجانبه 
و منطقه ای گفت وگو شــد و ربطی به مســائل ایران و آمریکا 
نداشت.خطیب زاده در خصوص مذاکرات وین نیز تصریح کرد: 
در وین توافق های بسیار مهمی صورت گرفت و دستاوردهای 
خوبی داشت که در گزارش اخیر وزارت امور خارجه به مجلس 
روشن است.وی افزود: ما توافقاتی هم نتوانستیم انجام دهیم و 
مشکالتی هم باقیمانده که اگر مشکالت باقی نمانده بود حتماً 

توافقات صورت می گرفت که آنها نیز مسائل جدی هستند.

تحریم های آمریکا خللی در برنامه های ما ایجاد نمی کند
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در واکنش به اخباری 
در خصوص احتمــال اعمال تحریم های جدید از طرف امریکا 
علیه کشــورمان، گفت: یــک اعتیادی در واشــنگتن درباره 
تحریم ها وجود دارد، با اینکه خودشان بارها اظهار کرده اند فشار 
حداکثری نه تنها شکســت خورده است بلکه به یک شکست 

حداکثری برای ایاالت متحده نیز تبدیل شده است.
وی تاکیــد کــرد: ایران بیــش از چهاردهه اســت مورد این 
تحریم های ظالمانه قرار گرفته است و همواره نشان داده است 
که هر آنچه آنها انجام داده اند، نمی تواند اراده ایران را بشــکند 
یا خللی در برنامه های مشــروع ایــران در حوزه های دفاعی و 

توسعه ای ایجاد کند.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند : 1-برابر رای شماره 1400/629 آقای اشرف سهرابی فرزند نبی به شماره ملی 3856511374 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت 95287 متر مربع به شماره پالک 600 فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه نساره علیا خریداری از مالک رسمی 
آقای رئوف خالدیان 2-برابر رای شماره 1400/1222 آقای پیمان عبدی فرزند امین به شناسه ملی 3859750038 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی یک 
شه وه جنب شهرک قاضی به مساحت 33021/36 متر مربع به شماره پالک 12921 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای سلیمان رحمانی 3-برابر 
رای شماره 1400/1339 آقای ناصر غفاری فرزند محمد به شماره ملی 3859166425 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی چاله زرینه به مساحت 128813 
متر مربع به شماره پالک 206فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه قراطوره خریداری از مالک رسمی آقای محمد و حسن غفاری 4-برابر رای شماره 1400/1337 آقای ناصر 
غفاری فرزند محمد به شــماره ملی 3859166425 نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان کهریزه به مساحت 102458 متر مربع به شماره پالک 207 
فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه قراطوره خریداری از مالک رسمی آقای محمد و حسن غفاری  5-برابر رای شماره 1400/1241 آقای منصور اکبری فرزند محمد علی به 
شــماره ملی 3858785474 نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت پشت باغ حاجی فیضه به مساحت 1198 متر مربع به شماره پالک 12923 فرعی از 58 اصلی 
واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی اکبری 6-برابر رای شماره 1400/1237 آقای منصور اکبری فرزند محمد علی به شماره ملی 3858785474 نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت پشت باغ حاجی فیضه به مساحت 1580/93 متر مربع به شماره پالک 12924 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد علی اکبری 7-برابر رای شماره 1400/1220 آقای یداهلل عبدی فرزند محمد به شماره ملی 3858784370 نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشوریت محلی دوله مومن به مساحت 5352/82 متر مربع به شماره پالک 12922 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد عبدی 
8-برابر رای شماره 1400/1221 آقای عبداهلل عبدی فرزند محمد به شماره ملی 3858781584 نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشوریت محلی دوله 
مومن به مساحت 5352/82 متر مربع به شماره پالک 12922 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد عبدی 9-برابر رای شماره 1400/1329 
موسسه خیریه احسان ژیان دیواندره به شناسه ملی 14007424179 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 95/70 متر مربع به شماره پالک 12935 فرعی از 58 اصلی واقع در 
بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا دارابی 10-برابر رای شماره 1400/1330 آقای جمیل مرادی فرزند امین به شماره ملی 3858790771 نسبت به ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 87/04 متر مربع به شماره پالک 12933 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا دارابی 11-برابر رای شماره 1400/1335 
آقای حبیب اهلل زارعی فرزند سیف اله به شماره ملی 3859606867 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198/38 متر مربع به شما ه پالک 12938 فرعی از 58 اصلی واقع در 
بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای سلیمان حسن پور 12-برابر رای شماره 1400/1257 آقای کریم مرادی فرزند محمد به شماره ملی 3859650580نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 114 متر مربع به شماره پالک 12920 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان محمد صادق و صالح احمدی 13-برابر رای 
شماره 1400/1074 آقای هادی شجاعی فرزند حسین به شماره ملی 3859506145 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/60 متر مربع به شماره پالک 12915 فرعی از 
58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای سلیمان حسن پور 14-برابر رای شماره 1400/1158 آقای ناصر قربانی فرزند علی محمد به شماره ملی 3858804169 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 50/42 متر مربع به شماره پالک 12916 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای نصراله مهدی خانی 
15-برابر رای شماره1400/1147 آقای حبیب اهلل امینی فرزند فارس به کد ملی 3859023667 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی که له کون به مساحت 
44900 متر مربع به شماره پالک 400 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقایان محمد ، محمد امین و محمد صالح دست خوان.16- برابر 
رای شماره1400/1155  آقای حبیب اهلل امینی فرزند فارس به کد ملی 3859023667 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی سفلیک به مساحت 70687 
متر مربع به شــماره پالک 401 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رســمی آقایان محمد ، محمد امین و محمد صالح دست خوان 17-برابر رای 
شــماره1400/1151 آقای حبیب اهلل امینی فرزند فارس به کد ملی 3859023667 نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی که له کون به مساحت 21664 
متر مربع به شــماره پالک 402 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رســمی آقایان محمد ، محمد امین و محمد صالح دست خوان 18-برابر رای 
شماره1400/1155 آقای حبیب اهلل امینی فرزند فارس به کد ملی 3859023667 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی روبرو آبادی به مساحت 26000 متر 
مربع به شماره پالک 403 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقایان محمد ، محمد امین و محمد صالح دست خوان.  بدیهی ست در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه 1400/05/11 و تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه 1400/05/26 

برزگر- رییس اسناد و امالک شهرستان دیواندره ) م الف ۷6 (
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مطالعات نشان می دهد خوابیدن بیش از ۶ تا ۸ ساعت در روز، می تواند 
برای سالمتی ما مشکل آفرین باشد. معروف است که یک فرد بالغ روزانه 
به ۶-۸ ساعت خواب نیاز دارد و با افزایش سن این دوره کاهش می یابد. 
اما خواب طوالنی ممکن اســت بر سالمتی شما تأثیر بگذارد. تحقیقی 
نشان داده است که زنانی که بیش از ۹ ساعت در روز می خوابند، به ویژه 
با افزایش سن، دچار آسیب مغزی می شوند. طبق یک مطالعه، خوابیدن 
بیش از ۸ ساعت فرد را در معرض خطر نارسایی قلبی و قرار گرفتن در 
معرض بیماری ها قرار می دهد. یک مطالعه تخصصی نشــان داده است 
افرادی که بیش از ۸ ساعت می خوابند بیشتر از دیگران مبتال به دیابت 
یا مقابله با گلوکز خون هســتند و افرادی که ۶-۸ ســاعت می خوابند 
خطر کمتری در ابتال به این بیماری دارند. مطالعه ای در ســال ۲۰۱۴ 
روی گروهی از افراد انجام شد و یکی از نتایج آن این بود که کسانی که 

با اندازه طبیعی می خوابند ۲۷ درصد در معرض افسردگی قرار دارند.

محققان آمریکایی کالهی مغناطیسی را ابداع کرده اند که می تواند از 
حجم تومور های مغزی بکاهد. محققان در ایاالت متحده موفق شده 
اند با اســتفاده از کالهی که میدان مغناطیسی ایجاد می کند، یک 
تومور کشــنده را کوچک کرده و اولین درمان غیرجراحی برای نوع 
مرگبار سرطان مغز شناخته شده به نام گلیوبالستوما باشد. محققان 
این آزمایش را که اولین آزمایش در نوع خود در جهان است بر روی 
بیمار ۵۳ ساله ای که بر اثر جراحت غیرمرتبط جان خود را از دست 
داد، انجام دادند. کالبد شکافی مغز نشان داد که این روش ۳۱ درصد 
از توده تومور را در مدت کوتاهی حذف کرده است. این کاله دارای 
سه آهنربای چرخشی متصل به واحد کنترل الکترونیکی بر اساس 

ریزپردازنده است که از باتری قابل شارژ تغذیه می کند. 

یک گروه چندرشته ای از پژوهشگران در بررسی جدیدی، نوعی کلید 
مولکولی را کشف کرده اند که شاید بتواند به درمان چاقی کمک کند. 
چاقی که با مشــکالت جدی مانند ســرطان، دیابت و بیماری های 
قلبی-عروقی در ارتباط اســت، بیش از یک سوم بزرگساالن آمریکا 
را تحــت تاثیر قرار می دهد. در حال حاضر، تعداد مداخالت درمانی 
ایمن و موثر برای بیماران مبتال به چاقی، بسیار کم است. یک گروه 
چندرشته ای از پژوهشگران در بررسی جدیدی نشان داده اند که یک 
مولکول تنظیم کننده سوخت و ساز موسوم به "Them۱"، با متوقف 
کردن دسترسی به منبع سوخت، از سوخت و ساز چربی در سلول ها 
پیشگیری می کند. شاید نتایج این پژوهش، به ارائه درمان جدیدی 

برای چاقی کمک کند. 

عوارض خواب زیاد برای بدن

 کوچک کردن تومور مغزی 
با کاله مغناطیسی

کشف یک کلید مولکولی که 
می تواند چاقی را درمان کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

»انزلی«؛ تاالب کم آب

به روزرسانی تویوتا لندکروزر سری 70 با 37 سال سن!
این اواخر اخبار زیادی از لندکروزر در رسانه ها منتشر شده که دلیل اصلی آن معرفی نسل جدید LC۳۰۰ در ماه های اخیر و همچنین 
بازنشسته شدن آن در بازار آمریکا می باشد. شاید این خبر برای برخی افراد سورپرایز کننده باشد اما سری ۷۰ هنوز هم حضوری پرقدرت 
در بازار داشته و این در حالی است که خودروی یاد شده سال ۱۹۸۴ روانه بازار شده است. همچنین لندکروزر سری ۷۰ به تازگی ارتقا 
یافته، خودرویی که در استرالیا محبوبیت زیادی دارد. لندکروزر سری ۷۰ یا همان LC۷۰ به صورت پیکاپ تک و دو کابین، استیشن ۵ 
درب و نظامی دو درب در دسترس بوده و طی یک سال آتی از نظر سخت افزاری به روز خواهد شد. مجله استرالیایی موتورینگ می گوید 
این آفرودر مشهور از نظر ایمنی و ظرفیت بار بهبود خواهد یافت. لندکروزر سری ۷۰ در طول عمر ۳۷ ساله خود بارها و بارها بهبود یافته 
و جدیدترین تغییرات آن به سال پیش مربوط می شود. پارسال شاهد نصب نمایشگر ۶.۱ اینچی و دو درگاه USB در این خودرو بوده ایم. 
در سال ۲۰۱۶ نیز یک پیشرانه دیزلی پاک تر روی سری ۷۰ نصب شد تا این خودرو هماهنگی بیشتری با قوانین آالیندگی داشته باشد. 
به لیســت تغییرات این خودرو باید سیستم کنترل کشش، کیسه های هوای جانبی و سیستم های کمک راننده را اضافه کرد. لندکروزر 
سری ۷۰ هم اکنون با پیشرانه ۸ سیلندر ۴.۵ لیتری توربودیزل که قدرت ۲۰۲ اسبی و گشتاور ۴۳۰ نیوتون متری دارد عرضه می شود. 

دیدار صالحی امیری و باخ
رییس کمیته ملی المپیک با توماس باخ دیدار کرد و فرش و نمونه دست ساز جام ارجان را به رییس IOC اهدا کرد. رضا صالحی 
امیــری با رئیس کمیته بین المللی المپیک دیــدار و گفت وگو کرد. صالحی امیری در ابتدای دیدار به توماس باخ بابت برگزاری 
رویداد بزرگ المپیک در دوران همه گیری کرونا تبریک گفت و اظهار داشــت: انصافا هیچ کس در دنیا جز خود شــما و گروه 
موفق تان فکر نمی کرد این رویداد در این شــرایط و علیرغم مخالفت های فراوان برگزار شــود. من به شما و تیم همکاران تان و 
همچنین عوامل ستاد برگزاری بابت پیگیری، پافشاری و زحمات زیادی که کشیدید خسته نباشید می گویم. این دیدار عصر روز 
گذشــته و در دفتر موقت IOC در محل هتل آکیرا برگزار شــد که طی آن نصراهلل سجادی سرپرست کاروان ورزشی کشورمان 
به همراه فرید فتاحیان مدیر روابط بین الملل کمیته ملی المپیک  صالحی امیری را همراهی می کردند. در ابتدای این نشست 
صالحی امیری گزارشی کامل از فعالیت های انجام شده برای کاروان اعزامی به المپیک و همچنین وضعیت تمام رشته های اعزامی 
ارائه داد و گفت: اولین صحبت های شما در اولین مالقات را بخوبی به یاد دارم. در آن نشست از نگاه خود که حاصل بررسی های 

کارشناسی روی ورزش ایران بود فرمودین مشکل ورزش ما عدم هماهنگی بین ارکان ورزش است.

شتره جا هک گسترانده شد این سفرهٔ فساد جز گرگ و غول و زدد و دغل میهمان ندا
شتکاش این شرار دامن هستی نمی گرفت چون زنگ بست آینهٔ دل، تباه شدکاش این سموم راه سوی بوستان ندا

شت چون کند گشت خنجر فرصت، فسان ندا
شتآذوهقٔ تو از هچ رد انبار آز ماند گنجینهٔ تو از هچ سبب پاسبان ندا

شتدیواراهی قلعهٔ جان گر بلند بود روباه دره چشم بدین ماکیان ندا شتیم گر رد امکن زهد زهی میگذا
شت امروز چرخ پیر زه اندر امکن ندا

پیشنهاد

چهره روز

در جستجوی زمان ازدست رفته
در جســتجوی زمان از دســت رفته عنوان رمانی 
نوشتهٔ مارسل پروست نویســندهٔ فرانسوی است. 
این رمان در ۷ جلد نوشــته شــده کــه هرکدام 
نامــی مســتقل دارند. این رمان، رکــورد گینس 
طوالنی تریــن رمان تاریــخ را در اختیــار دارد. 
پروست این رمان را بین سال های ۱۹۰۸–۱۹۰۹ 
تا ۱۹۲۲ میالدی نوشته و میان سال های ۱۹۱۳ 
تا ۱۹۲۷ میالدی منتشــر کرده اســت. این رمان 
در ۷ جلد نوشته شــده که هرکدام نامی مستقل 
دارند. گذشــته از خطوط کلی داســتانی که این 
کتاب ها را به هــم می پیوندد، هر کدام از ۷ جلد 
از بســیاری دیدگاه ها کامل و مستقل اند. در واقع 
آنچه داســتان نامیده می شود تنها رشته ای اســت برای به هم پیوستن لحظه هایی که هر 
کدام به تنهایی از مکان ها و شخصیت های اصلی کتاب اند، از همین روست که اغلب دربارهٔ 
ایــن اثر گفته می شــود که می توان آن را از هر صفحه ای که باشــد آغــاز کرد. این رمان، 
رکورد گینس طوالنی ترین رمان تاریخ را در اختیار دارد. نحوه اســتفاده مارسل پروست از 
زباِن فرانســه و جمله سازی او که شکلی نو در ادبیات فرانسه بود، آن را از سایر آثاِر ادبی 
هم زمانش متمایز می کند. این کتاب را مهدی ســحابی با عنوان »در جســتجوی زمان از 
دســت رفته« به فارسی برگردانده و نشر مرکز آن را منتشــر کرده است. همچنین هارولد 
پینتــر و دای ترویــس نیز از این کتاب بازنویســی برای تئاتر هم انجــام داده اند که این 
نســخه را نیز عباس پژمان ترجمه و نشر ِهرِمس منتشر کرده است. لویی فردینان سلین از 
منتقدان جدی پروســت، علت شهرت کتاب را مذهب یهودی نویسنده و البی گری یهودیان 
دانسته اســت. شــایان ذکر اســت که هفته نامه های معتبر فرانســوی لوپوئن و اکسپرس 
همزمان با یکصدمین ســال انتشــار جلد اول کتاب، بر اســاس اسناد به دست آورده فاش 
ســاختند که پروســت به صورت پنهانی به منتقدان معروف زمان خود پول می پرداخته تا 

بزرگنمایی کنند. و  تبلیغ  برای کتابش 

جالل ستاری
جالل ســتاری )۱۴ مرداد ۱۳۱۰ – ۹ مرداد ۱۴۰۰( 
محقق، اسطوره شــناس، مترجم و اندیشمند ایرانی 
بود. ســتاری بیــش از ۱۰۰ کتــاب در زمینه های 
افسانه شناسی، ادبیات نمایشی و نقد فرهنگی در طی 
بیش از ۶۰ سال به رشــتهٔ تحریر درآورده یا ترجمه 
کرده اســت. این کتاب ها بعضاً از کتاب های مرجع و 
شاخص در زمینه های تخصصی خود هستند. او نشان 
هنر و ادب درجه شــوالیه را از دولت فرانسه دریافت 
کرده است. او در سوئیس تحصیل کرد و دکترا گرفت. 
یکی از اســتادان معروف او ژان پیاژه بود. او به مانند 
کارل گوستاو یونگ سوئیســی در رشته روانشناسی 
تحصیل کرد و مانند او دغدغه ای فراتر از روانشناسی 
فردی داشت و تمرکز خود را بر روانشناسی جمعی و شناخت تأثیر مثبت یا منفی کهن الگوها و 
اسطوره ها و افسانه ها در ناخودآگاه جمعی معطوف کرد. جالل ستاری پس از پایان تحصیالت در 
سوئیس در سال ۱۳۴۱ به ایران بازگشت و به استخدام سازمان برنامه درآمد و در در بخش فرهنگ 
و هنر و جهانگردی فعالیت کرد. ستاری در سال ۱۳۵۰ به وزارت فرهنگ و هنر منتقل شد و در 
آنجا به عنوان مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و سپس در مقام مشاور وزیر خدمت 

کرد. وی پس از انقالب با حکم حسن حبیبی و با تنزل گروه از وزارت فرهنگ و هنر اخراج شد.

فرهنگ

مدیر کل هنرهای نمایشی گفت: به صندوق اعتباری هنر پیشنهاد کرده ایم که گروه های نمایشی 
در حال اجرا و کسانی که تا شهریور ماه نوبت اجرا دارند، در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند. قادر 
آشــنا توضیح داد: ما مدت هاست که در مرکز هنرهای نمایشی پیگیر واکسینه کردن هنرمندان 
تئاتر هســتیم و بخصوص آقای صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی هم به جد این موضوع را 
دنبال می کنند. پیشنهاد ما به صندوق اعتباری هنر این است که گروه های نمایشی که اثری روی 
صحنه دارند و همینطور گروه هایی که تا شهریور ماه در نوبت اجرا هستند، همراه با سالن داران در 
اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند به این معنی که هم این گروه ها و هم کارکنان سالن ها خارج از 
بحث سنی، در اولویت باشند و بتوانند زودتر واکسن بزنند. مدیر کل هنرهای نمایشی خاطرنشان 
کرد: ما این پیشنهاد را قبال مطرح کرده ایم و همچنان پیگیر آن هستیم و این پیشنهاد برای تمام 

سالن های فعال فارغ از دولتی یا خصوصی، در حال پییگیری است.

 چه کسانی در اولویت واکسن 
قرار می گیرند؟
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