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شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی رهبر معظم انقالب این بود که دست مبارک ایشان را می بوسیدم، اما به دلیل شرایط موجود این توفیق از من 
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واکاوی سازوکار خلق پول در نظام اقتصادی ایران
 آیا مهار پایه پولی به کند شدن رشد 

نقدینگی منجر می  شود؟
یک کارشناس اقتصادی،  با بیان اینکه، کمیت افسار پول در دست دولت 
نیســت، گفت: در مقاطعی نرخ تورم در اقتصــاد ایران جهش می کند 
درحالی که رشد نقدینگی جهشی نداشــته است، این موضوع میتواند 
نقش عوامل برون زا را مشــخص تر کند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
یکی از چالش های اقتصاد ایران رشد بی رویه خلق پول و رشد نقدینگی 
در کشــور است. مسئله ای که این چالش را بیشتر می کند تحلیل های 
غلطی است که راجع به نحوه خلق پول دارد و اینکه فهم خلق پول در 
سطح کالن کشور وجود ندارد که موجب می شود سیاست گذاری های 
غلطی برمبنای این تحلیل غلط ایجاد شــود.دراین باره گفت وگویی با  
حسین درودیان، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، در خصوص خلق پول 
در نظام اقتصادی ناظر بر فضای ایران از طرف خبرگزاری تسنیم انجام 
شــده اســت که در ادامه به روایت آن می پردازیم. درودیان در بخش 
نخســت مباحث خود گفت: »دانش اقتصاد مانند سایر علوم اجتماعی 
کارش تبیین و توضیح پدیده ها اســت. این پدیده ها جنس اجتماعی 
دارند؛ یعنی حتی به زحمت می توان ابعــاد اقتصادی را تصور کرد زیرا 
موضوع به نسبت علومی مثل پزشکی پیچیده است و موضوعات مورد 
شناســایی یک پیچیدگی هایی دارد. به همیــن خاطر در این دانش ما 
با نســبت باالیی از عدم قطعیت روبرو هستیم یعنی بحث نایَقینی در 
نظریه های اقتصادی خیلی جدی است. به همین خاطر در این موضوع 
و در روش شناسی ها مکاتب، نحله ها و رویکردهای مختلف می بینیم که 
به علل مختلف ازجمله تفاوت در روش شناسی، وقتی می خواهند به یک 
پدیده نگاه کنند و آن را توضیح دهند توضیحاتی را می بینند که متفاوت 
اســت و فرق دارد.«وی افزود: »دانش اقتصاد را باید مجموعه ای از همه 
این ها دانست یعنی برعکس اقتصاد جریان اصلی مایل است القا کند و 
می گوید اقتصاد و دانش تنها من هستم و باقی نیستند اما حرف درست 
این است که مکاتب، نظرها و منظرهای مختلف دارند که درباره پدیده 
خاصی اظهارنظر می کنند. درباره پول هم همین است، دیدگاه های رقیب 
در تبیین این موضوع که اصالً پول چیســت وجود دارد.« درودیان در 
پاسخ به این پرســش درباره آثار و پیامدهای پول و اینکه در اقتصاد و 
نقدینگی چه نقش و تأثیری دارد یعنی خلق پول چگونه در اقتصاد ایجاد 
می شود، اینگونه پاسخ داد: »این موضوع محل اختالف و تضارب آراست 
به ویژه در اقتصاد امروز. در گذشــته که پول، همان سکه و مسکوکاتی 
بوده که دولت در اختیار افراد می گذاشــته و درباره اینکه چگونه ایجاد 
می شده محل سؤال نیست یعنی اینکه دولت چگونه سکه ضرب می کند 
و عیارش را باال و پایین می کند محل اختالف نیست. ابهام جایی است 
که در دوره مدرن بخش خصوصی وارد حوزه خلق پول می شود؛ یعنی 
به تدریج اســناد بدهی خصوصی کــه در یک مجموعه کوچک گردش 
داشــته و مقبولیت محدود داشته با یک شیوه گسترش پیدا می کند و 
آرام باال می آید تا عماًل تبدیل به یک رقیب برای دولت می شود.«وی در 
ادامه با اشاره به نقش حاکمیت ها در این زمینه افزود: »یعنی دیگر تنها 
حاکمیت ها در این حوزه فعال نیستند و بخش خصوصی وارد می شود. 
البتــه با رضایت، تضمیــن و نقش دولت این اتفــاق می افتد. این یک 
کشمکش بین بخش خصوصی و دولت در ایجاد پول است. اصاًل اینکه 
ماهیت پول به کاغذ تغییر می یابــد و به عدد انتقال پیدا می کند، این 
تغییر به اینکه بخش خصوصی نقش بیشتری ایفا کند، کمک می کند اما 
این تغییر و تحوالت یک پدیده مدرن است و یکی از وجوه مدرنیسم در 
اقتصاد همین است. برخی معتقدند این مهم ترین وجه مدرنیته به لحاظ 
اقتصادی اســت. اینکه نظام پولی از انحصار دولت خارج شده و بخش 
خصوصی در آن دخیل می شوند. در ایران هم روی این موضوع صحبت 
نشــده است که منظر دیگر درباره ایجاد پول در اقتصاد هم وجود دارد 
و یا اصاًل روابط پولی به ســه نهاد دولت، بانک و بانک مرکزی متفاوت 
اســت.« درودیان درباره درون زایی رشــد پول و تحلیل درخصوص آن 
اذعان داشــت: »این بحث دنباله همان چیزی است که گفتیم؛ یعنی 
می گوید آن طوری که شــما فکر می کنید کمیت افسار پول در دست 
دولت نیست. درواقع دولت در خیلی جاها در مقام انفعال قرار دارد. الزم 
به تذکر اســت این که معنای درون زایی این نیست که دولت نمی تواند 
پول را مهار کند و افسار آن را در دست بگیرد بلکه بحث این است که 
روش هایــی که از دل نظریه های متعارف درمی آید یعنی با تنظیم پایه 
پولی جلوی نقدینگی را بگیرد، این نمی تواند کارآمد باشد. نه اینکه دولت 
محکوم به ناکارآمدی در برابر کمیت پول است. دولت می تواند نقش مؤثر 
ایفا کند اما نه به این روش و خیال که دولت پایه پولی را تنظیم می کند 
و نقدینگی افزایش می یابد. پس نقــد در بحث رابطه دولت و پول این 
است و به عبارتی درون زایی پول سرنوشت محکوم ما نیست. اگر سیستم 
را به حال خود رها کنید این طوری رشد پیدا می کند اما شما می توانید 
عواملی را اعمال کنید که این اتفاق نیافتد.«این کارشناس اقتصادی در 
توضیح این مطلب ادامه داد: »ما مقداری باید به آثار نامتقارن تأثیر پایه 
پولی روی نقدینگی هم فکر کنیم. بحثم این اســت در حالتی که نظام 
بانکی  رفتاری می کند که اثر آن رفتار الاقل سالی ۲0 درصد بر اساس 
ســابقه یا بر اساس شرایط اقتصادی بلکه هم بیشتر انبساط در ترازنامه 
بانک ها را داریم که همان انبساط در نقدینگی است. در این شرایط شما 
فکر می کنید هرچه رشد پایه پولی را کمتر کنید آن ترازنامه می ایستد یا 
قطار پولی متوقف می شود این فکر غلط است و مسیر کاهشش این طور 
نیســت. البته این تبیین نباید باعث شود از آن طرف هم بیافتیم به این 
معنی که خیال کنیم رشد پایه پولی هرچه باال باشد تأثیری روی رشد 
نقدینگی ندارد. این نتیجه را هم نمی خواهیم بگیریم یعنی اثر کاهشی 
چه بسا با اثر افزایشی مقداری متفاوت باشد. در کوتاه مدت اگر رشد پایه 
پولی شدید باشد در آن دوره در رفتار بانک ها خیلی تأثیر نمی گذارد و 
به تدریج اثر خود را نشان می دهد اما تأثیر برعکسش به این شدت نیست. 
به عبارتی در رشــد جاری یک کفی از نقدینگی داریم که کاهش پایه 
پولی به زیر آن کف نه تنها چیزی را بهتر نمی کند بلکه بدتر می کند ولی 
باالی آن کف پایه پولی روی رشد نقدینگی تأثیر دارد.«درودیان افزود: 
»شرایط اقتصادی را هم باید نگاه کرد یعنی در دوره هایی که شوک های 
ارزی داریم یعنی در اثر فشــارهای خارجی و تکانه هایی که از بیرون به 

ما تحمیل می شود....
ادامه در صفحه ششم

نگـــاه

حضرت آیت اهلل خامنــه ای با بیان اینکه رئیس جمهور، شــعار دولت مردمی را در 
واقعیت محقق کند، گفت: در تشــکیل دولت سرعت عمل به خرج دهید، شرایط 
کشور اقتضاء نمی کند که تشکیل دولت به تأخیر بیفتد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب، در مراســم تنفیذ حکم حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسالمی ایران، پس از اعطای حکم 
تنفیذ، با مسألت از خداوند متعال برای مبارک گرداندن این روز پر امید برای مردم و 
کشور، حضور ملت در انتخابات ریاست جمهوری را کاماًل پر معنا و نماد مردم ساالری 
دینی خواندند و با تشــکر از »رئیس جمهور و دولت دوازدهم«، برای آقای رئیسی 
و همکاران دولت جدید نیز توفیق و عنایت ویژه الهی آرزو کردند.ایشــان، مراســم 
تنفیذ را متکی بر قانون اساسی و رسم بنیانگذاری شده به دست امام خمینی )رض( 
برشمردند و افزودند: این مراسم، مظهر موضوع بسیار مهم »جابجایی عقالنی، آرام 
و متین« در قوه مجریه و در واقع در مدیریت کشور است.رهبر انقالب، وجود تنوع 
سیاسی را از دیگر مضامین بسیار مهم مراسم تنفیذ خواندند و افزودند: گرایش های 
مختلف سیاســِی دولت ها، نشان دهنده تنوع سیاسی در کشور و این واقعیت نشانه 
آزادی و ســالمت انتخابات است.ایشان با اشــاره به برگزاری انتخابات در سالمت و 
امنیت کامل، از همه دستگاه های برگزارکننده انتخابات و تأمین کننده نظم و امنیت 
و به طور ویژه از ملت عزیز ایران صمیمانه تشــکر کردند و افزودند: از مدت ها پیش 
توطئه تحریم انتخابات در محافل سیاست گذاری دشمنان طراحی و دنبال می شد 
و در داخــل هم عده ای از روی غفلت و عده ای شــاید از روی غرض همین خط را 
دنبال می کردند اما ملت پاســخ قاطع داد و با توجه به اوضاع و احوال، مشــارکت 
خوبی در انتخابات داشت.حضرت آیت اهلل خامنه ای، جابجایی قدرت در قوه مجریه را 
امیدآفرین برشمردند و گفتند: حضور افراد جدید با اراده های تازه و ابتکارات نو، برای 
همه به خصوص جوانان امید می آفریند که این امیدواری بسیار مغتنم است.ایشان 
افزودند: این جابجایی برای صاحبان فکر و نظر و اندیشه نیز فرصتی است که با دقت 

و تأمل، خطاهای دوران گذشته را پیدا کنند و راه حل ارائه دهند.

رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به تکیه بر ارزش های انقالب در تبلیغات انتخاباتی 
آقای رئیســی تأکید کردند: این مســیر درســت باید ادامه یابد چرا که ملت را به 
حقوق اساسی خود می رســاند و ایران را در جایگاه شایسته قرار می دهد.ایشان در 
همین زمینه افزودند: ارزش های انقالب مفاهیم موهومی نیست بلکه در سخنان امام 
بزرگوار، به طور روشــن و مکرر بیان شده و باید همین سخنان مالک قرار گیرد و 
دنبال شــود.رهبر انقالب، ورود ملت به مسائل مختلف را کلید اصلی حل مشکالت 
خواندنــد و افزودند: پیگیری ارزش های انقــالب موجب افزایش انگیزه های مردم و 
ورود آنان به میدان می شود که این حضور بی بدیل و بی جایگزین، بسیار مغتنم و 
کارگشا است.حضرت آیت اهلل خامنه ای، تبدیل مردم را از یک جمع منفعل و پراکنده 
به مجموعه ای متحد، پرانگیزه، هدفدار و آرمانخواه، هنر اصلی انقالب و امام خواندند 
و افزودند: هر عامل و عنصری که بتواند اتحاد، انگیزه و امید ملت را افزون و مردم را 
وارد میدان کند، مغتنم است که ارزش های انقالب این ویژگی تعیین کننده را دارد.

رهبر انقالب با اشــاره به شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی مبنی بر »مردمی بودن و 
از مردم شنیدن و در میان مردم بودن«، گفتند: مردمی بودن موضوع بسیار مهمی 
اســت و رییس جمهور محترم و همکارانشان باید تالش کنند این شعار در واقعیت 
محقق شود و به معنی واقعی و بدون در نظرگرفتن امتیازهای طبقاتی و گروهی، در 
میان همه مردم باشند.حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطر نشان کردند: البته حضور در 
میان مردم نباید موجب غافل شدن از ارتباط با نخبگان شود و ارتباط و تبادل نظر 
با نخبگان، الزم و مفید اســت.رهبرانقالب با تأکید بر اینکه دولت باید مظهر وفاق 
ملی و نگاه مالطفت آمیز به عموم مردم باشــد، افزودند: یکی از کارهای مهمی که 
به مردمی بودن دولت کمک می کند، تعهد به گفتگوی صادقانه و بدون پیرایه های 
سیاســی با مردم است. باید با مردم صادقانه حرف زد، مشکالت و راه حل ها را گفت 
و توقعــات را بیان کرد و کمک های الزم را نیز به مــردم تقدیم کرد.توصیه بعدی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای به دولت ســیزدهم، شناخت ظرفیت های فراوان کشور و 
توجه جدی به آنها بود.ایشان گفتند: این روزها از مشکالت و کمبودهای کشور گفته 

می شود که زیاد هم هستند اما ظرفیت های کشور در بخش های آب، نفت، معادن، 
بازار گسترده داخلی، همسایگان و استعدادها و آمادگی های حیرت آور جوانان، بسیار 
فراتر از مشــکالت و فوق العاده هستند.رهبر انقالب خاطر نشان کردند: بدون تردید 
با این ظرفیت ها می توان بر مشــکالت غلبه کرد به شــرطی که خوب شــناخته و 
ســپس با تالش خستگی ناپذیر و شــبانه روزی به کار گرفته شوند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای یکی دیگر از جنبه های مردمی بودن را مبارزه بی امان با فســاد و مفســد 
برشــمردند و افزودند: آقای رئیسی در مسئولیت قبلی، مبارزه با فساد را شروع کرد 
و اقدامات خوبی انجام داد اما اصل قضیه و بسترها و زمینه های فساد در قوه مجریه 
اســت که باید با آن به طور جدی مبارزه کرد.ایشــان فرارهای مالیاتی، انحصارهای 
بی دلیل، فعالیت های ناسالم سوداگرانه و سوء استفاده از ارز ترجیحی را نمونه هایی از 
موارد فساد برشمردند که باید با آنها با برنامه و پیگیری، مقابله کرد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای حل مشــکالت اقتصادی را نیازمند برنامه و حرکت براســاس برنامه کلی 
طراحی شده دانستند و گفتند: با کارهای روزمره و اقدامات پیش بینی نشده نمی توان 
مشــکالت را حل کرد ضمن آنکه همه بدانند حل مشکالت اقتصادی زمان بر است 
و مســئوالن باید همه تالش خود را به کار گیرند تا این زمان هر چه ممکن اســت 
کوتاه تر شود.ایشــان سرعت عمل در تشــکیل دولت را ضروری خواندند و افزودند: 
شرایط کشور اقتضا نمی کند که تشکیل دولت به تأخیر بیفتد بنابراین رییس جمهور 
محترم در معرفی وزرای پیشنهادی و مجلس نیز در بررسی صالحیت وزیران شتاب 
به خرج دهند.نکته پایانی که رهبر انقالب به آن اشاره کردند موضوع جنگ تبلیغاتی 
بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به تالش دشمنان برای تأثیرگذاری و مسلط 
شــدن بر افکارعمومی کشــورها از جمله مردم ایــران از طریق جنگ نرم و جنگ 
تبلیغاتی و رســانه ای گفتند: اگر افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گیرد 
آن ملت طبق میل بیگانه پیش خواهد رفت.رهبر انقالب با اشاره به وجود ضعف و 
کم کاری در کارهای رسانه ای و تبلیغاتی در داخل کشور خاطر نشان کردند: باید در 

این مسایل قوی تر و هوشمندانه تر عمل کرد.

موسوی خبر داد؛
مهلت دو هفته ای »رئیسی« برای معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از مهلت دو هفته ای به رئیس جمهور منتخب برای معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس خبر 
داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، ســیدنظام الدین موســوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفتگویی 
تلویزیونی، چگونگی برگزاری مراســم تحلیف ســیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران را تشریح کرد و گفت: مطابق قانون اساسی پس از 
انتخابات ریاست جمهوری، چند مراسم برگزار می شود؛ این مراسم ها عبارتند از: مراسم تنفیذ توسط رهبر معظم انقالب، مراسم تحلیف یا 
سوگند رئیس جمهور، رأی اعتماد مجلس به کابینه معرفی شده توسط رئیس جمهور.وی افزود: پس از مراسم تنفیذ طبق اصل ۱۲۱ قانون 
اساســی مراسم تحلیف یا سوگند رئیس جمهور در مجلس برگزار خواهد شد، مطابق این اصل قانونی مراسم باید در نشست علنی مجلس 
برگزار شده و حتماً رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان نیز در این مراسم حضور پیدا کنند.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به 
حضور میهمانانی از کشورهای مختلف در این مراسم، گفت: اگرچه باوجود کرونا، تردد بین المللی میان کشورها پایین است، اما تعداد بسیاری 
از مقامات و شخصیت های سیاسی جهان از حضور در این مراسم استقبال کردند.موسوی با بیان اینکه براساس آمار اعالم شده تا این لحظه 
۱۱۵ مقام رسمی از ۷۳ کشور جهان اعالم آمادگی برای حضور در مراسم تحلیف کردند، عنوان کرد: از بین این مقامات ۱0 رئیس کشور 
در تراز سران کشورها، ۲0 رئیس مجلس، ۱۱ وزیر خارجه، ۱0 نفر از وزرای دیگر کشورها، همچنین فرستاده ویژه و نواب رؤسای مجالس، 
رؤســای کمیسیون ها و هیئت های پارلمانی در این مراسم حضور پیدا می کنند.وی همچنین افزود: رؤسای مقامات ۱۱ سازمان بین المللی 
و منطقه ای، نماینده دبیرکل سازمان ملل، رئیس اوپک و مقاماتی از IPU، اتحادیه اروپا، اوراسیا، اتحادیه بین المجالس کشورهای اسالمی و 
آسیایی، سازمان اکو، سیکا و D۸ برای حضور در این مراسم دعوت شدند و اعالم آمادگی کردند.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همچنین 
با اعالم این خبر که محدویت های ترافیکی در ساعات برگزاری مراسم تحلیف اعمال خواهد شد، توضیح داد: فرمانده نیروی انتظامی تهران 
بزرگ جزئیات محدودیت های ترافیکی در ســاعت برگزاری مراسم را اعالم کرده است، البته تمام تالش ما این بود که مراسم مذکور را در 
بعدازظهر برگزار کنیم تا برای مردم مزاحمت ایجاد نکند، هر چند به لحاظ امنیتی نیز الزم بود تمهیداتی اندیشیده شود.موسوی همچنین 
درباره زمان معرفی وزرای پیشــنهادی به مجلس ازســوی رئیس جمهور جدید، توضیح داد: براساس ماده )۲0۲( آئین نامه داخلی مجلس 
رئیس جمهور حداکثر ظرف مدت دو هفته مهلت دارد لیست وزرای پیشنهادی را به مجلس تقدیم کند، البته رئیس جمهور می تواند از این 
فرصت دو هفته ای استفاده کند یا اینکه در همان روز تحلیف اسامی را ارائه دهد.به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، یک هفته پس از 

معرفی دولت باید جلسات علنی خود را برای بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی آغاز کند.

تهران روزهای سختی را می گذراند
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با بیان اینکه روزانه حدود ۲ هزار بیمار جدید در بیمارستان های تهران 
بستری می شوند، گفت: متاسفانه تهران روزهای سختی را می گذراند.به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی اظهار کرد: متأسفانه 
تهران روزهای سختی را در حال حاضر می گذارند، تا غروب دیروز در استان تهران ۹ هزار و ۴00 بیمار کرونایی در بیمارستان های 
تهران بستری شدند که حدود ۲۶00 نفر از این تعداد در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.فرمانده عملیات مدیریت بیماری 
کرونا در کالنشــهر تهران با بیان اینکه روزانه حدود ۲ هزار بیمار جدید در بیمارستان های تهران بستری می شوند گفت: در حال 
حاضر افزون بر ۲0 هزار مراجعه کننده ســرپایی در تهران وجود دارد و به رغم اینکه دیروز ۱۶00 بیمار از بیمارستان های تهران 
ترخیص شــدند، به علت ۲ هزار بستری جدید هنوز به تراز مثبت نرسیده ایم.وی با بیان اینکه برای هفتمین هفته متوالی شاهد 
افزایش شــاخص های کرونا در تهران هستیم، گفت: این موضوع نشان دهنده سهمگین بودن موج پنجم کرونا است.زالی با بیان 

اینکه در خیز چهارم که تهران با سویه آلفا رو به رو بود، در هفته پنجم آمارها رو به کاهش رفت.

۳۷۸ فوتی جدید کرونا در کشور 
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۹هزار و ۱۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه 
در این بازه زمانی ۳۷۸ بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، تا کنون ۱0 میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۵۶ نفر ُدز اول واکســن کرونا و دو میلیون و ۸۴۴ هزار و 

۲۵0 نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۳ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۲0۶ ُدز رسید.
افراد واجد شــرایط برای تزریق واکســن حتما در ســامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.تا دیروز ۱۲ مردادماه ۱۴00 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۹ هزار و ۱۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که چهار هزار و ۸۳۸ نفر از آنها 
بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۹۷۹ هزار و ۷۲۷ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۳۷۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۹۱ هزار و ۷۸۵ نفر رسید.خوشبختانه تا 
کنون سه میلیون ۴۲۴ هزار و ۶۵0 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۵ هزار و ۷۹۳ نفر از بیماران 

مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
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رئیسی در مراسم تنفیذ:

اقتصادکشورراشرطینمیکنیم
رئیس جمهور با بیان اینکه پیــام مردم در ۲۸ خرداد تغییر وضع 
موجود اســت، گفت: ما به دنبال رفع تحریم ها هستیم اما اقتصاد 
را شــرطی نخواهیم کرد و ســفره مردم را به اراده بیگانگان گره 
نمی زنیم.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االســام ســید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور، در مراســم تنفیذ حکم ریاست جمهوری 
سیزدهم که صبح دیروز )سه شنبه( با حضور رهبر انقاب اسامی 
و جمعی از مســئوالن و کارگزاران نظام در حسینیه امام خمینی 
)ره( برگزار شد، گفت: شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی 
رهبر معظم انقاب این بود که دست مبارک ایشان را می بوسیدم، 
اما به دلیل شــرایط موجود این توفیق از من سلب شد.وی افزود: 
شاکر نعمت های بیکران خداوند هستم و سر بر آستان ربوبی می 
سایم و شکر نعمت های بی شمارش به ویژه نعمت اعتماد مردم و 
اعتماد رهبری معظم انقاب اســامی را به جا می آورم. خورشید 
تابناک مردم ساالری دینی بیش از ۴۰ سال با هدایت امام بزرگوار 
و عظیم الشــأن و با همت باالی مردم بزرگ و وظیفه شناس در 

این سرزمین طلوع کرد.

دین می تواند تمام شئون زندگی انسان را اداره کند
رئیس جمهــور با بیان اینکه مدل حکم رانی نوینی به عالم عرضه 
شــد، گفت: در این مدل حکمرانی نــو، امر دین در کنار دنیا، امر 
علــم در کنار اخاق، امر عدالت در کنار پیشــرفت و امر عزت در 
کنار رفاه با این مدل به عالم عرضه شد تا پیوند معنویت با زندگی 
انسان معاصر را بدانند و بدانند دین می تواند در متن زندگی انسان 
معاصر حکومت و تمام شئون انسان را اداره کند.رئیسی خاطرنشان 
کرد: برای جامعه اسامی ما و برای عالم، مدل نوینی از حکمرانی 
را عرضه کرد. دولتمردان، مسئوالن و مردم عزیز در این چهل سال 
جهت تحقق مردم ساالری دینی بسیار تاش کردند. در این چهل 
سال هر جا به رهنمودهای امام و رهبری و سیاست های نظام توجه 
شــد، پیشــرفت، اقتدار و ارتقا بود و آنجا که به رهنمودهای امام 
و رهبری و سیاســت های مصوب نظام و اقتدار انقاب شکوهمند 
اسامی بی توجهی و کم توجهی شد حوزه مشکات، کاستی ها و 
گله مندی های مردم بود.وی تصریح کرد: به جا اســت نسبت به 
همه خدماتی که تا کنون ارائه شده و همه کسانی که در پیشرفت 
کشــور نقش داشتند و در این پیشرفت ها سهیم بودند، صمیمانه 
سپاسگزار باشم و نسبت به همه کسانی که خدمت کردند و در این 

پیشرفت ها سهیم بودند ادای احترام کنم.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه انتخابات ۲۸ خرداد جلوه ای از مردم 
ســاالری دینی بود، عنوان کرد: در ابن انتخابات مردم علی رغم همه 

مشکات و دشمنی های دشمنان انقاب و شرایط بهداشتی و کرونایی، 
حضوری با شــکوه داشتند و حماسه بزرگی در کنار حماسه هایی که 
تا کنون به دســت توانای مردم و با اراده مردم خلق شده بود، خلق 
کردند. حماســه ای که دوســتان را امیدوار و دشمنان را ناامید کرد.

رئیسی افزود: همه مردم در حماسه ۲۸ خرداد نقش داشتند و باید از 
همه اقشــار، پیر و جوان، همه گویش ها، اقوام و مذاهب و همه مردم 
به ویژه آنها که مردم را به مشــارکت برای حضور در انتخابات دعوت 
کردند و عزیزان فرهیخته ای که نقش آفرین بودند به ویژه در رأس 

همه آنها رهبر معظم انقاب اسامی تشکر کرد.

پیام 28 خرداد، تغییر وضع موجود بود
وی به انتخابات ریاســت جمهوری پرداخت و اظهار داشت: پیام 
مــردم در ۲۸ خرداد پیام تحول خواهــی، عدالت خواهی و پیام 
مبارزه با فســاد، فقر و تبعیض بود. پیام مردم در ۲۸ خرداد، پیام 
اجرای سیاســت های اعامی نظام مقدس جمهوری اســامی و 
توجه به ارزش های واالی انقاب اسامی و پاسداری و پاسداشت 

خون مطهر شهیدان بود.رئیس جمهور گفت: پیام ۲۸ خرداد پیام 
ضرورت رفع مشکات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بود. 
اینها پیام هایی بود که مردم با رای خود دادند و از دولت برخواسته 
از رای خود خواســتند عدالت را تحقق بخشــند و با فساد مبارزه 
کنند و به روابط ناســالم اداری و رانــت خواری ها و هر گونه ضد 
ارزش پایان بدهد که هیچ گونه تناســبی با اساس انقاب در این 
کشــور ندارد. این پیام و خواست مردم بود.رئیسی اضافه کرد: در 
یک کلمه و جمله عرض کنم، پیام مردم پیام تغییر وضع موجود 
بود. شرایط و وضعیتی که در آن قرار داریم مانند تورم ۴۴ درصد، 
رشــد نقدینگی ۶۸۰ درصدی در این ســال ها، بدهی های دولت 
که از ســال ۹۴ سه برابر شده، مشــکات بسیاری که در زندگی 
مردم اثر گذاشــته و عاج کردن وضعیت کســری بودجه ۴۵۰ 
هزار میلیاردی، وضعیت مردم را وضعیت نامناســبی کرده است. 
هم به دلیل دشــمنی دشمنان اســام و هم به دلیل کاستی ها و 
مشکاتی که در درون داشتیم، وضعیت امروز را وضعیت مناسبی 
نمی دانیم.وی بیان کرد: اینها باید تغییر کند. مشکات اقتصادی، 

فرهنگی، بیکاری و مسأله فرهنگ و دیگر مسائل که مردم، امروز 
نســبت به آن گله مند هستند باید برطرف شوند. عاوه بر آسیب 
سفره و کســب و کار مردم، اعتماد مردم نیز آسیب دیده است و 
دولتی خواستند که این آسیب را جبران کند و اعتماد را به مردم 
بازگردانــد و فاصله میان ملــت و دولت را کاهش دهد. این رابطه 

میان ملت و دولت بسیار می تواند گره گشا باشد.

برنامه تحول دولت مبتنی بر گام دوم انقالب است
رئیس جمهور اضافه کرد: تاکنون این رابطه بوده و از این پس نیز 
باید باشد تا مشکات حل شود و باید در مقابل دشمنی دشمنان 
ایستادگی و مقاومت شــود. آنچه مردم از دولت جدید خواستند 
یک تحول اســت. این تحول برای کشــور اجتناب ناپذیر است و 
باید اتفاق بیافتد. برنامه دولت برنامه تحول است که به سند بسیار 
ارزشــمند بیانیه گام دوم انقاب اسامی مستند است.رئیسی با 
بیان اینکه ســند ماندگار بیانیه گام دوم، مســتند اقدامات دولت 
خواهد بود، عنوان کرد: در این ســند که رهبری فرزانه انقاب آن 
را بسیار حکیمانه نوشتند، هم وضع موجود به خوبی تبیین شده 
اســت و هم وضع مطلوب. ما باید وضع موجود و مطلوب را دقیق 
ببینیــم و فاصله وضع موجــود و مطلوب را کمتر و کمتر کنیم و 
بتوانیم به وضعیت مــورد انتظار مردم یعنی تحقق فرازهای بلند 

بیانیه گام دوم برسیم.

سفره مردم و اقتصاد را شرطی نمی کنیم
وی تاکید کرد: در این تحول ضروری، الزم است همه فرهیختگان، 
اندیشمندان، مسئوالن و دغدغه مندان نقش آفرینی کنند و همه 
مردم مشارکت کنند و به میدان بیایند، این کار انجام شدنی است. 
ما حتماً به دنبال رفــع تحریم های ظالمانه خواهیم بود اما حتماً 
سفره مردم و اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد.رئیس جمهور افزود: 
گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد و حتماً مسائل پیش روی دولت 
را دنبال می کنیم. مســائل ضروری و فوری وجود دارد که دولت، 
امروز با آنها مواجه است. مسأله کسر بودجه و ثبات در بازار سرمایه 
و بورس، مسأله مهم کنترل تورم و گرانی ها و مسأله کرونا که امروز 
موجب نگرانی مردم است و موضوع و مسأله آب و برق و بسیاری 

از نیازمندی هایی که امروز وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد.

برنامه تحولی کوتاه مدت تنظیم کرده ایم
رئیســی تصریح کرد: به همه دولتمردان دولت دوازدهم خســته 
نباشــید عرض می کنم، اما کارهای بســیاری از امروز پیش پای 

دولت اســت. ما یک برنامه تحولی آنی و فوری، کوتاه مدت با نگاه 
به مسائل پیش رو تنظیم کردیم. حدود ۱۰ مسأله، محوری وجود 
دارد که دولــت از امروز با آنها مواجه اســت.وی تاکید کرد: این 
مســائل شناسایی شده است و به مردم امیدواری می دهم که هم 
مســأله خوب شناسایی شــده و هم از راهکارهای مسائل از نگاه 
کارشناســان و خبرگان بهره مند شدیم و ان شــاءاهلل این کار با 
قوت و به صورت فوری و آنی دنبال می شــود.رئیس جمهور اضافه 
کرد: نسبت به برنامه تحولی چهار ساله که زمینه و بستری برای 
برنامه توسعه هفتم کشور خواهد بود، اجرایش به زودی در اختیار 
نخبگان، اندیشــمندان و صاحبنظران قرار خواهد گرفت. ما امید 
داریم در این برنامه تحولی همه دغدغه مندان بدون نگاه به خط، 
جناح و گروه سیاســی و بدون نگاه به اینکه از کدام قوم و قبیله 
هستند نقش آفرینی کنند.رئیسی با تاکید بر اینکه ما از اصحاب 
»ما می توانیم هســتیم«، گفت: یقین داریم با تمام مشــکات و 
موانعی که وجود دارد، ملت عزیز و جوانان برومند و نیروی انسانی 
کارآمــد وضعیت را متحول خواهند کرد.وی افزود: ما امیدواریم با 
نگاه همه صاحبنظران و فرهیختگان، وضعیت متفاوت شود و وضع 
به نفع مردم و به نفع ارزش های اســامی و آنچه مورد توقع رهبر 
معظم انقاب و خانواده معظم شــهیدان و ایثارگران است، تغییر 
کند و ضمن پاسداشــت تمام خدماتی که تاکنون ارائه شده است 
گام های ماندگاری با توجه بــه تجربیات و اندوخته های پیش رو 
برداشته شود.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در پایان سخن عرضه 
می دارم؛ پــروردگارا تو خوب می دانی حضور من در این عرصه به 
عنوان یــک طلبه خدمتگزار با چه انگیــزه ای صورت گرفت. اگر 
خدمت به مردم و ایجاد گشــایش و اجــرای عدالت نبود، حضور 
بنده در این عرصه معنا نداشــت اما برای حضــور در این عرصه 
افتخــار می کنم که خدمتگزار کوچک مردم عزیز باشم.رئیســی 
گفــت: خدایا تو خوب می دانی و از آشــکار و نهان آگاهی و نیت 
و انگیــزه ما را می دانی، در این عرصه ما را مدد کن. خدایا در این 
عرصه تمام کســانی که کار مردم را در این میدان بر عهده دارند 
بــه برکت این ایام و روز مبارک غدیر موفق کن. خدایا در این ایام 
آنچه امیرالمومنین و براساس آنچه پیامبر عظیم الشان اسام در 
روز غدیر به مردم آموختند و صفات حکمرانان و دولتمردان بیان 
کردند، همه دولتمردان و همگان را از این صفات برخوردار کن.وی 
در پایان تصریح کرد: خدایا، دســتان یاری گر ائمه هدی به ویژه 
وجود مقدس حضرت ولیعصر )عج( را به یاری ما بفرست و گره ها 
را به دست مبارک ایشان گره گشایی فرما و به ما اخاص در عمل 

مرحمت فرما.
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گزیده خبر موج سواری دالالن در بازار ارز

دالربهباالی۳۰هزارتومانمیرود؟
تحلیلگران اقتصادی معتقدند شرایط اقتصاد و اتفاقات اقتصادی 
داخلی همچون انتخاب تیم اقتصــادی دولت آینده، نمی تواند 
تاثیر خارق العاده ای روی بازار ارز داشــته باشد.مریم فکری: به 
دنبال افزایش قیمت دالر در روزهای گذشته و تجربه کانال ۲۵ 
و ۲۶ هــزار تومان، این روزها موجی به راه افتاده که قیمت دالر 
بــاال رفته و حتی مرز ۳۰ هزار تومان را رد خواهد کرد. در حال 
حاضر برخی از فعاالن بازار ارز در تالش هستند با برجسته کردن 
احتمال سقوط برجام، انتظارات افزایشی در بازار را تقویت کنند.

لغو تحریم ها از این جهت مورد توجه بازار اســت که زمینه ساز 
افزایش صادرات نفتی و درآمدهای ارزی خواهد شد. فعاالن بازار 
انتظار دارند که در نبود برجام، درآمدهای ارزی رشد خاصی را 
تجربه نکند. عدم افزایش درآمدها موجب می شود که دولت برای 
تامین کســری بودجه خود دچار دشواری شود و درصورتی که 
برای پاســخ دادن به این نیازها، خلق پول صورت بگیرد، قیمت 
اسکناس آمریکایی در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت.در این 
شرایط اما برخی از تحلیلگران بازار و فعاالن اقتصادی معتقدند 
که احتمال توافق بیشتر از برهم خوردن برجام است و موج هایی 

که به راه افتاده، کار موج سازان بازار دالر است.

سقوط قیمت دالر خیال واهی است
علی شــریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایــران در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین درباره روند 
افزایشی قیمت دالر در بازار و موج به راه افتاده از افزایش شدید 
قیمــت دالر، می گوید: قیمت دالر در دولت آقای احمدی نژاد با 
توجه به فریز قیمتی که وجود داشــت و نوسانات آخر دالر که 
کاسبی دولت بود، در دوره آقای روحانی، آربیتاژ رانتی ای ایجاد 
شــد؛ هر چند شــرایط تحریم و جنگ اقتصادی را باید در نظر 
بگیریم. ولی در کل قیمت دالر دســت دولت ها است و دولت ها 
ســعی می کنند تا جایی که می توانند با کنترل آن، در راستای 
اهداف خود حرکت کنند.وی می افزاید: این که ما فکر کنیم برای 
دالر یک شبه اتفاق خاصی می افتد، اشتباه است. همیشه افزایش 
ناگهانــی قیمت دالر قابل تصورتر هســت. حتی اگر توافق هم 
صورت بگیرد و ایران دوباره به فروش ۴ میلیون بشــکه نفت در 
روز برگــردد، این که تصور کنیــم دالر ریزش می کند یا آمریکا 
ســفارت خود را باز کند، دالر ۷ هزار تومان می شود، خیال های 
واهی ای است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان 
این که جبران افزایش پایه پولی، کاهش رشد اقتصادی و منفی 
شدن آن در سال های گذشته، زمان می برد، عنوان می کند: من 
به شخصه پیش بینی ای که دارم، این است که شرایط اقتصاد و 
اتفاقات اقتصــادی داخلی همچون انتخاب تیم اقتصادی دولت 
آینده، نمی تواند تاثیر خارق العاده ای روی بازار ارز داشــته باشد.

شریعتی متذکر می شود: در رابطه با برجام نیز فضا همین طور به 
قول معروف در حالت خالص می رود تا در رابطه با نهایی سازی 

آن تصمیم گیری شود. به اعتقاد من احتمال توافق بیشتر از برهم 
خوردن برجام است، ولی موج هایی که به راه افتاده، به نظرم کار 
موج سازان بازار دالر اســت.وی تاکید می کند: من اعتقاد دارم 
اتفــاق خاصی که االن بخواهد قیمت دالر بــاال رود، نیفتاده و 
دولت سعی کرده ارز را کنترل کند و به دولت بعد تحویل دهد. 
کار این دولت هم تمام شد و دولت جدید به طور قطع در شروع 
کار خود، استراتژی حفظ شرایط موجود را خواهد داشت.عضو 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید: این که تصور کنیم 
یک دفعه اتفاقی در بازار بیفتد، چه افزایشی که البته من تصور 
نمی کنم و چه روند کاهشی، اگر اثراتی باشد، اثرات بیرونی است 
که باز هم موج است.شــریعتی تصریح می کند: در حال حاضر 
همه انرژی ها در این راستاست که دولت جدید با کمترین تکان 
و چالش کار خود را شــروع کند. تغییر شــارپی در بازار وجود 
نخواهد داشــت؛ اگر هم تغییری باشد، بیشتر در جهت کاهش 

قیمت دالر خواهد بود.

از افزایش قیمت دالر وحشت نکنید
اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان نیز در این خصوص 
در گفــت وگو با خبرگزاری خبرآنالیــن می گوید: دلیل اصلی 
این که در حــال حاضر قیمت دالر افزایش پیدا می کند، تفاوت 
معناداری اســت که بین نرخ تورم در کشــور ما و کشــورهای 
حوزه دالر مشــاهده می شود؛ یعنی ۴ درصد برای آنها و حدود 
۴۰ درصد برای ما.وی با اشــاره به افزایش فاحش نقدینگی در 
کشور، می افزاید: وقتی  به گفته مسووالن اقتصادی کشور، حجم 
نقدینگی در آخر دوره آقای خاتمی ۷۰ هزار میلیارد تومان،  در 

آخــر دوره آقای احمدی نژاد ۶۰۰ هــزار میلیارد تومان )بیش 
از ۸ برابــر( و در آخــر دوره آقای روحانی ۳ هــزار و ۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان )نزدیک به ۶ برابر( بود.رییس اسبق کانون صرافان 
تصریح می کند: دالیل دیگری هم می توان برای بی ثباتی در بازار  
ذکر کرد؛ از جملــه مهم ترین آن، چند نرخی بودن ارز و ایجاد 
بازارهای دستوری مثل »بازار متشکل ارزی« که خودش باعث 
ایجاد رانت و فســاد در بازار ارز است، و وجود محدودیت هایی 
که برای صرافی های بخش خصوصی اعمال می شود.ســمیعی 
متذکر می شــود: متاسفانه سیاســت های بانک مرکزی باعث 
شــد صرافی های بانکی و برخی از صرافی های بزرگ در بخش 
خصوصی از رانت ها و امتیازاتی برخوردار باشند، ولی صرافی های 
کوچک نه تنها از آن بی بهره باشــند، بلکه از فعالیت های عادی 
خود هم منع شده اند و البته نفع این کارها به جیب رانت خواران 
از یک طرف و صرافان غیررســمی از طرف دیگر می رود.وی با 
بیان این که اخیرا در یک یادداشتی دیدم از »تبعیض سیاسی« 
و »رایگان خوری« و »مفت زیســتی« گالیه شده بود، می گوید: 
با احترام زیاد به نویســنده اندیشمند یادداشت، راستش آن قدر 
که حقیــر »تبعیض اقتصادی« را برای کشــور مخرب و مضر  
می دانم، »تبعیض سیاسی« را ویرانگر نمی دانم. تبعیض سیاسی 
یعنی عموم را از برخی از پســت های حســاس سیاسی محروم 
کردن و در واقع بار مســوولیت های ســنگین را از دوش آحاد 
مردم برداشتن. هرچند آن هم مورد تایید نیست، ولی اگر همراه 
با تبعیض اقتصادی و ایجاد زمینه رانت خواری نباشــد، به نظر 
من قابل تحمل اســت،   ولی وقتی دولــت تصمیم به دخالت 
در امر اقتصاد و دســتوری کردن قیمت ها به نفع قشــر خاصی 

می گیــرد و در واقع تبعیض اقتصــادی ایجاد می کند، آن وقت 
اســت که صدمات این کار بر پیکر کشور و مردم جبران ناپذیر 
می شود.رییس اســبق کانون صرافان عنوان می کند: اگر از اول 
ســال ۱۴۰۰ را در نظر بگیریم، طبق پیش بینی ها قیمت دالر 
می باید با ۲۵ هزار تومان آغاز می شــد که همین طور هم شد و 
با توجه به نرخ تورم باالی ۴۰ درصد می باید حدودا ماهانه ۷۰۰ 
تومان به قیمت ارز اضافه می شد و در اول تابستان به حدود ۲۷ 
هزار تومان می رسید، ولی دیدیم که دخالت ها در قیمت باعث 
شد که گاهی قیمت تا زیر ۲۱ هزار تومان هم برسد و خوب بعد 
برگردد.ســمیعی تاکید می کند: این نوسانات باعث ایجاد رانت 
مخصوصا »رانت اطالع« برای عده ای می شــود و این به معنی 
تبعیض اقتصادی اســت،وی متذکر می شود: با وضعیت فعلی و 
بــا نرخ تورم فعلی و با توجه بــه افزایش حجم نقدینگی فعلی، 
فکر می کنم قیمت ارز در بهترین حالت در اول پاییز به حدود 
۲۹ هــزار و ۵۰۰ تومان و در آغاز ســال ۱۴۰۱ یعنی آغاز قرن 
پانزدهم هجری خورشــیدی به ۳۵ هزار تومان برسد، ولی این 
در صورتی اســت که اتفاق خاصی رخ ندهد، ولی اگر بخواهیم 
خوش بین باشیم و دولت جدید را منشا اثرات خیر بدانیم، شاید 
با واقعی شدن قیمت ها و برداشته شدن یارانه های غیرهدفمند 
و تک نرخی شدن ارز، و برداشته شدن موانع و محدودیت های 
غیرالزم، در راه رقابتی شــدن کسب و کار،   قیمت ها  تا حدی 
کنترل شــود و باعث شود سال را با قیمت های بهتری به پایان 
برسانیم.وی تاکید می کند: اگر اجازه داشته باشم، نکته دیگری 
را هم می خواهم عرض کنم و آن این که مردم و رســانه ها نباید 
از باال رفتن نرخ ارز وحشــت کنند و دولت را برای پایین آوردن 
آن تحت فشار بگذارند.سمیعی در این خصوص توضیح می دهد: 
اگر فرضا ما در طبقه دهم یک عمارت باشیم و با آرامش از پله 
پله ها پایین بیاییم و به طبقه پنجم برســیم و در آنجا مســتقر 
شــویم، خیلی بهتر است از این که از طبقه دهم به پایین پرتاب 
شــویم، و باز با وســایلی ما را تا طبقه نهم باال بیاندازند و باز به 
پایین پرتاب کنند تا به طبقه سوم برسیم و باز باال بیاندازند تا به 
طبقه هشتم. این تالطمات باعث آزار ما می شود و خیلی بیشتر 
آزاردهنده است از این که ما با تصمیم خودمان جایگاه خودمان 
را که مثال طبقه پنجم است را بشناسیم و با استفاده از پلکان با 
آرامش به آن برسیم. درست است که طبقه دهم جایگاهی واالتر 
اســت و همه دوســت داریم پول ملی ما جایگاهی بهتر داشته 
باشد، ولی بهتر اســت با توجه به موقعیت ها و وضعیت اقتصاد 
کشــور، جایگاه واقعی را انتخاب کنیــم و از انتخاب جایگاهی 
لغزنــده و موقت و غیرواقعی پرهیز کنیم.رییس اســبق کانون 
صرافان تصریح می کند: اگر دولت جدید با انتخاب تیم اقتصادی 
واقعگرا تصمیم به ترمیم اقتصاد کشور بگیرد و امید را به فعاالن 
اقتصــادی بازگرداند و رانت و فســاد را الاقل کمتر کند، کاری 

بزرگ انجام داده است.

بازنشسته ها منتظرند!
در حالی جریان همسان سازی حقوق بازنشسته ها تا مرحله تدوین الیحه ای برای 
تثبیت آن و ارائه از ســوی دولت به مجلس پیــش رفته که اکنون باید منتظر 
باشــند نمایندگان که هنوز در این رابطه اقدام جدی نداشته اند، برای بررسی و 
تصویب آن ورود کنند. با این وجود رئیس سازمان برنامه و بودجه این اطمینان 
را به بازنشسته ها داده با اقداماتی که صورت گرفته، اکنون که الیحه هم تصویب 
نشــده، همسان سازی حقوق آنها محدود به یکســال نیست و باید ادامه داشته 
باشد.به گزارش ایسنا، طی ســال ها حقوق بازنشسته ها بسیار جای نقد داشت 
و همواره در رابطه با عدم تناســب آن با حقوق شــاغالن و البته تامین نیازهای 
زندگی و وضعیت اقتصادی گله داشــتند تا این که در قانون ششم برنامه توسعه 
دولت مکلف به ایجاد شــرایط مناســبی برای پرداخت ها در این بخش شد؛ به 
گونه ای که در ماده ۳۰ قانون دولت مکلف شــد بررسی های الزم جهت برقراری 
عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری 
از امکانات شــاغالن، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری سنوات 
مختلف را انجام دهد.براین اساس، طی بررسی های صورت گرفته، ساالنه منابعی 
در بودجه به منظور متناســب ســازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و 
البته در ادامه تامین اجتماعی پیش بینی شد و این روند از پایان سال ۱۳۹۸ به 
صورت جدی تری پیش رفت؛ به طوری که دولت وعده همســان سازی حقوق 
بازنشسته ها تا ۹۰ درصد حقوق شاغالن همتراز را به بازنشسته ها داد.در همین 
رابطه هیات دولت مصوبه ای گذراند که طی آن صندوق های بازنشستگی کشوری 
و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف شدند عالوه بر امتیازات شغلی 
از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری های خود و همچنین 
منابعی که در بودجه پیش بینی شده نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت 
و متناســب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با 
۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغالن هم طبق مشترک 
صندوق متناسب با ســنوات خدمت از نیمه دوم سال اقدام کنند.در ادامه و در 
چند ماه گذشته سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که تصمیم دارد جهت تثبیت 
جریان همســان  سازی حقوق بازنشسته ها براساس درخواستی که از سوی این 
قشر وجود داشــته و تدابیری که سازمان اندیشیده آن را به قانون تبدیل کند، 
بنابراین پیش نویس الیحه در سازمان برنامه و بودجه آماده شد و به دولت رفت 
و مدتی بعد در هیات وزیران به تصویب رســید و حدود یک ماه پیش از سوی 

دولت به مجلس ارائه شد.
اما در این فاصله هنوز مجلس برای تصویب الیحه اقدامی نکرده و آنچه در مواضع 
برخی نماینده ها دیده می شود انتقاد به الیحه و تاکید بر ایجاد بار مالی آن است.

با این حال اعالم نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - این موضوع را تائید 
نمی کند. او در تازه ترین اظهاراتش گفته که بار مالی متناسب حقوق بازنشسته ها 
حتما در دولت پیش بینی شــده که الیحه را ارائه کرده است و این طور نیست 
که الیحه ای به مجلس برود که منابع آن پیش بینی نشــده باشد.معاون رئیس 
جمهور ضمن تاکید به اینکه الیحه اکنون در مجلس بوده و انتظارات برای ورود 
و تصویب اســت یادآوری کرده که قبل از ارائه الیحه نمایندگان اعالم آمادگی 
می کردند که با ورود آن، نسبت به تصویب اقدام کنند که اکنون زمان آن است.

گرچه مجلس هنوز اقدام موثری در رابطه با تصویب الیحه همسان سازی حقوق 
بازنشسته ها انجام نداده است، ولی در همین شرایط هم رئیس سازمان برنامه و 
بودجه به بازنشسته ها اطمینان داده که حتی بدون تصویب قانون نیز این مجوز 
و تاکید از ســوی سازمان برنامه و بودجه به مسئوالن مربوطه از جمله سازمان 
بازنشستگی وجود داشته که باید متناسب سازی حقوق بازنشسته ها محدود به 

یکسال نبوده و همواره براساس منابع پیش بینی شده اجرایی شود.
در جریان متناســب سازی حقوق بازنشستگان و الیحه دائمی شدن آن، فاصله 
بین حقوق بازنشستگان و شاغالن همتراز به حداکثر ۱۰ درصد می سد و دولت 
موظف به اجرای آن خواهد بود.این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ که جریان 
متناسب ســازی حقوق بازنشســتگان به طور جدی تری اجرایی شده تاکنون 
متوسط حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری با افزایش ۱۲۰ درصدی به حدود 
۷.۲ میلیون تومان و متوســط حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با رشد ۱۳۸ 

درصدی به پنج میلیون تومان رسیده است.

جذب ۹۹درصدی اعتبارات اوراق اسناد 
خزانه دراستان ایالم

مدیرکل اقتصاد و دارایی ایالم از جذب ۹۹ درصدی اعتبارات اوراق اسنادخزانه 
در اســتان خبر داد.ایالم-” قدرت فیض اللهی” اظهار داشت: مجموع اعتبارات 
اوراق اســناد خزانه استان، ۴ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال بود که تنها ۴۵ میلیارد 
ریال آن جذب نشــده اســت.وی افزود: اعتبارات جذب نشده مربوط به شرکت 
سهامی با رقم ۱۱ میلیارد ریال، شرکت توزیع نیروی برق و توسعه اماکن ورزشی 
به میزان ۷۶۰ میلیون ریال است.مدیرکل اقتصاد و دارایی ایالم تاکید کرد: امروز 
آخرین فرصت اســتفاده از این ظرفیت بود هرچند که در فضای مجازی اعالم 
شــده که به دلیل کرونا قرار است تاپایان شــهریورماه تمدید شود اما در عمل 
ابالغیه ای به این دستگاه اعالم نشده است.“فیض الهی” یادآور شد: رقم اعتبارات 
اســنادخزانه از ۲۲۰ میلیارد ریال در سال ۹۲ به ۸۷۰ میلیارد ریال در سال ۹۹ 
افزایش یافته که کمک بسیار خوبی به اعتبارات عمرانی استان است.وی اضافه 
کرد: اعتبارات اوراق و تهاتر، شناور است و دستگاه هایی که مطالبات پیمانکاری 

دارند، می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران عنوان کرد؛
تکمیل ظرفیت بستری بیماران کرونایی در 

بیمارستان های مازندران
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعالم کرد: تمام ظرفیت بستری بیماران 
کوویدی در بیمارستان ها و مراکز درمانی مازندران تکمیل شده است.دکتر سید 
عباس موســوی، رییس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران گفت: بی توجهی به 
توصیه های بهداشتی از سوی مسئوالن و شهروندان موجب شده تا با قرار گرفتن 
مازندران در پیک پنجم، آمار ابتال و بســتری بیماران مبتال به کرونا در مقایسه 
با مدت مشــابه سال ۹۸ حدود یک و نیم برابر در بیمارستان ها و مراکز درمانی 
اســتان افزایش بی سابقه داشته باشد.دکتر موســوی افزود: ظرفیت تخت های 
بیمارستانی در پذیرش بیماران مبتال به کرونا تکمیل شده است.وی با بیان اینکه 
باالترین میزان تزریق واکســن در کشور مربوط به استان مازندران است، گفت: 
هم اکنون ۲۷ درصد جمعیت باالی ۱۸ سال در استان واکسن کووید را دریافت 
کرده اند و سرعت واکسیناسیون در وضعیت خوبی قرار دارد.رییس دانشگاه علوم 
پزشــکی مازندران افزود: هم واکسیناسیون گروه سنی باالی ۵۰ سال فراخوان 
داده شــد و گروه های شغلی در بخش حمل ونقل عمومی، خبرنگاران و آموزش 
و پرورش در مرحله دریافت واکسن هستند.دکتر موسوی با بیان اینکه ظرفیت 
بیمارستان های مازندران حدود ۴ هزار تخت بیمارستانی است، گفت: هم اکنون 
بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ بیمار مبتال به کرونا بستری هستند و مابقی تخت ها هم 

بیماران غیر کرونایی بستری هستند.

چرا برای برخی از سهامداران سود سهام عدالت 
واریز نشد؟

دو شرکت بورسی هنوز سود 
واریز نکردند

مشاور اجرایی سهام عدالت عدم واریز دو مرحله سود 
ســهام عدالت برای برخی از سهام داران را بیان کرد.

محمدرضا پوررضایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره دالیل عدم واریز ســود مرحله اول و دوم 
سود سهام عدالت سال ۹۸ برای عده ای از مشموالن 
اظهار داشــت: در ابتدا باید گفت که دو مرحله سود 
سهام عدالت برای حدود ۹۹ درصد از مشموالن واریز 
شده است و ســهامداران تا کنون ۵۰ درصد مرحله 
اول، ۴۰ درصــد مرحله دوم ســود را دریافت کردند 
و ۱۰ درصد باقیمانده مربوط به دو شــرکت بورسی 
است که هنوز به تعهدات خود عمل نکردند.وی ادامه 
داد: اولین گروه از کســانی که هنوز دو مرحله سود 
ســهام عدالت را دریافت نکردند از افرادی هســتند 
که هنوز سجامی نشــده اند و این افراد در ابتدا باید 
مراحل ثبت نام در ســجام و احراز هویت را ســپری 
کنند.مشاور اجرایی ســهام عدالت افزود: اما عده ای 
هم هســتند که هر چند در ســامانه سجام ثبت نام 
کرند اما به دالیلی موفق دریافت ســود سهام عدالت 
نشــده اند. این افراد به دالیلی از جمله مســدودیت 
حساب، بسته شدن حساب به دستور قضایی،  حساب 
مشترک، یکطرفه شدن حساب و ... نمی توانند سود 
را برداشت کنند.پوررضایی با اشاره به راه ارتباطی با 
سهامداران برای حل مشکل و بررسی دلیل عدم واریز 
ســود اظهار داشت: تمام سهامدارانی که در برداشت 
سود سهام عدالت با مشــکل برخوردند می توانند با 
شــماره ۱۵۶۹ تماس بگیرند و مشاوران و همکاران 
ما اماده پاسخگویی به سهامداران هستند.وی تاکید 
کرد: برای تمام مشــکالت مطرح شده نمی توان یک 
نسخه پیچید و باید موضوعات مورد به مورد بررسی 
شــوند به همین دلیل توصیه می شــود سهامداران 
برای بیان مشــکل و رفع آن با شماره مذکور تماس 
بگیرند.مشاور اجرایی سهام عدالت گفت: سهامداران 
نگران نباشند اگر تاکنون موفق به دریافت دو مرحله 
سود سهام عدالت نشده اند و مشکالتی از این جنس 
دارند، ســود سهام عدالت در حساب بستانکاری آنها 
منظور و ذخیره می شود.پوررضایی ادامه داد: مشکل 
ســهامداران عمدتا از طریق تماس تلفنی مشخص و 
برطرف می شود و نیاز به مراجعه حضوری نیست و 
تنها برای مشکالت خاص، سهامداران باید به صورت 

حضور مراجعه داشته باشند.    

ایرانی هــا بیشــترین زمان خــود را صرف 
فعالیت های مربوط به رسیدگی و مراقبت از 
خود می کنند، ولی بعد آن نحوه گذران وقت 
بین زنان و مردان متفاوت اســت.به گزارش 
ایســنا، تحقیقات مربوط به گــذران وقت از 
جملــه موضوعاتی اســت که در ســال های 
اخیر مورد توجــه برنامه ریــزان و محققان 
مطالعــات اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته و 
بر این اساس مرکز آمار ایران به عنوان متولی 
آمار کشــور طراحی طرح گذران وقت را در 
دستور کار خود قرار داده است.جامعه تحت 
پوشــش این تحقیقات که افراد ۱۵ ساله و 
بیشتر است عضو خانوارهای معمولی ساکن 
یا گروهی در نقاط شــهری کشــور هستند 
و اعضــای خانوارهای معمولی غیرســاکن، 
روســتایی و اعضای خانوارهای موسسه ای را 
پوشش نمی دهد.دریافت توضیحات بیشتر و 
جزئیات در رابطه با طرح گذران وقت به ویژه 
در گروه های سنی جوانان و سالمندان که در 
دســتور مرکز آمار ایران قرار دارد، با تشریح 
و ارائه گزارشــی  از ســوی صمد احسانی – 
کارشــناس آمارهای اجتماعــی مرکز آمار 
ایران – که تخصص او دکترای جامعه شناسی 
سیاسی اســت به ایسنا همراه بود.بنابر گفته 
وی، امروزه از داده های طرح گذران وقت برای 
فهم الگو، استاندارد، سبک و کیفیت زندگی، 
کارهــا و فعالیت های خانــه داری، کارهای 
داوطلبانه، فعالیت های ورزشــی، مشــارکت 
اجتماعی، برنامه ریزی شــهری، فعالیت های 
اوقات فراغت و موضوعات توسعه استفاده می 
شــود و الگوی گذران وقت بر اساس چرخه 
زندگی انســان ها تغییر می کنــد، از این رو 
شــناخت الگوی گذران وقــت در دوره های 
مختلــف زندگی مانند جوانی و ســالمندی 
دارای اهمیت اســت.طبق توضیح احسانی، 
مرکز آمار ایران بنابر وظیفه قانونی خود تهیه 
و طراحی طرح گذران وقت را در ســه دوره 
زمانی ۸۸- ۱۳۸۷، ۹۴-۱۳۹۳ و ۱۳۹۸-۹۹ 
باهدف دســتیابی به شیوه گذران وقت افراد 
جامعه، شناخت نوع و مدت زمان فعالیت های 
انجام شــده توســط آنها، در مناطق شهری 
کشــور به اجرا در آورده اســت.به گفته وی، 
در این طرح بــرای طبقه بندی فعالیت های 
گــذران وقت از طبقــه  بنــدی بین المللی 
است.اما  شــده  اســتفاده   ۲۰۱۶-ICATUS
در ادامه این کارشــناس آمارهای اجتماعی 

مرکز آمار ایران نتایج جست وجوهای صورت 
گرفتــه و آمارگیری طرح گــذران وقت طی 
ســال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ را ارائه کرد و در 
ایــن رابطه گفت که در این آمارگیری، جمع  
آوری اطالعات پرسشــنامه خانواری توسط 
مأمور آمارگیر به صورت حضوری و اطالعات 
پرسشنامه فردی توسط افراد خانوار به روش 
خود تکمیلی انجام شده است. هر یک از افراد 
۱۵ ســاله و بیش تر حاضر در خانوار شــرح 
تمامــی فعالیت های خــود را در طول یک 
شــبانه روز به تفکیک دوره هــای زمانی ۱۵ 
دقیقه ای به ریزترین و مشــروح ترین شکل، 
شخصاً در پرسشــنامه درج و مأمور آمارگیر 
با مراجعه مجدد، پرسشنامه تکمیل شده را 

جمع آوری کرده  است.
 

کاری  چــه  صرف  زمان،  بیشــترین 
می شود؟

بر اســاس این گزارش، متوســط بیشترین 
زمــان صرف شــده در طــول روز به گروه 
فعالیت »رسیدگی و خود مراقبتی«از جمله 
خوابیدن، خوردن و آشامیدن، مراقبت های 
بهداشــتی – پزشــکی، ســفر مرتبــط با 
فعالیت های رســیدگی و خود مراقبتی  با 
۱۱ ســاعت و ۳۴ دقیقه اختصــاص دارد.

بعــد از آن »فرهنگ، فراغت، رســانه های 
گروهی، تمرین های ورزشی«شــامل بازدید 
تفریحی  فرهنگی،  رویدادهای/مکان های  از 
و ورزشی، سرگرمی ها، شرکت در ورزش ها، 
استفاده از رســانه های گروهی، مطالعه در 
اوقات فراغت، تماشای تلویزیون، گوش دادن 
به رادیو، ســفر مرتبط بــا فرهنگ، فراغت، 
رسانه های گروهی و تمرین های ورزشی و... 

با چهار ساعت و ۱۹ دقیقه قرار دارد.

ایرانی هــا چقــدر زمان صــرف کار 
می کنند؟

همچنین »اشتغال و فعالیت های مرتبط برای 
مزد«شامل اشــتغال در شرکت ها، نهادهای 
دولتی و موسســات غیرانتفاعی، اشتغال در 
اقتصادی خانگــی تولید کاالها،  بنگاه های 
اشــتغال در خانوارها و بنگاه های اقتصادی 
خانگــی ارائه خدمــات، فعالیت های فرعی 

و وقفه های مرتبط با شــغل، جست وجوی 
شغل، راه اندازی شغل، سفر و تردد مرتبط با 
شغل و …با دو ساعت و ۴۶ دقیقه می باشد 
که این مدت زمان برای مردان حدود چهار 

ساعت و ۵۹ دقیقه است.

حدود 3 ســاعت برای کارهای خانگی 
بدون مزد

گزارش احسانی نشان می دهد که »خدمات 
خانگی بــدون مزد برای اعضــای خانوار و 
خانواده«شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز 
کردن خانه، خرید کردن برای اعضای خانوار، 
نگهداری از گل و گیــاه و حیوان خانگی و 
... دو ســاعت و ۵۱ دقیقه از خانوارها وقت 

می گیرد.

 1.۵ ساعتی هم برای معاشرت
و  اجتماعی  ارتباط، مشــارکت  »معاشرت، 
آداب و رسوم دینی« شامل صحبت  کردن، 
شــرکت در رویدادهای اجتماعی/ فرهنگی 
جامعه، نقش داشــتن در مســئولیت های 
مربوط به شــهروندی، آداب و رسوم دینی، 
سفر تفریحی- زیارتی و ... نیز  با یک ساعت 

و ۳۶ دقیقه بوده است.

کار بدون مزد ولــی داوطلبانه فقط 2 
دقیقه

همچنیــن کمترین زمان صرف شــده در 
شــبانه روز مربوط به »کار داوطلبانه بدون 
مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد« 

با دو دقیقه است.

مردان بیشترین وقت را صرف چه کاری 
می کنند؟

 نتایج این بررســی نشــان می دهد که در 
بین مردان، بعد از فعالیت »رسیدگی و خود 
مراقبتی«، متوسط بیشــترین زمان صرف 
شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به گروه 
فعالیت »اشتغال و فعالیت های مرتبط برای 
مزد« با چهار ساعت و ۵۹ دقیقه، »فرهنگ، 
فراغت، رســانه های گروهــی، تمرین های 
ورزشــی« با چهــار ســاعت و ۳۵ دقیقه و 
و  اجتماعی  ارتباط، مشــارکت  »معاشرت، 

آداب  و رســوم دینی« با یک ســاعت و ۲۷ 
دقیقه بوده است.

سه اولویت زنان در گذران وقت
 در بین زنان نیز، متوســط بیشترین زمان 
صرف شده بعد از رسیدگی و خود مراقبتی، 
مربوط به گروه فعالیــت »خدمات خانگی 
بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده« با 
چهار ساعت و ۴۶ دقیقه و »فرهنگ، فراغت، 
رســانه های گروهی، تمرین های ورزشی« با 
چهار ساعت و سه دقیقه در رتبه بعدی قرار 
دارد.آن طور که این کارشــناس مرکز آمار 
می گوید: مقایســه الگوی گذران وقت بین 
مردان و زنان نشان می دهد که زنان نسبت 
به مردان در یک شبانه روز سه ساعت و ۵۳ 
دقیقه وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون 
مزد و بیش از چهار  ســاعت زمان کمتری 
به اشــتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد 

اختصاص می دهند.

جزئیات گذران وقت در چهار فصل
بر اساس این گزارش، بررسی الگوی گذران 
وقت در چهار فصل )پاییز و زمستان ۱۳۹۸ 
و بهــار و تابســتان ۱۳۹۹( از این حکایت 
دارد که بیشــترین زمان صرف شــده برای 
گروه هــای فعالیت گذران وقــت، در گروه 
»اشــتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد« 
مربوط به فصل تابســتان با دو ساعت و ۵۶ 
دقیقه، در گروه »خدمات خانگی بدون مزد 
برای اعضای خانوار و خانــواده« مربوط به 
فصل زمستان با سه ساعت و سه دقیقه، در 
گروه های »خدمات مراقبتی بدون مزد برای 
خانوار و خانواده« با ۳۳ دقیقه، »یادگیری« 
با ۴۳ دقیقه و »معاشرت، ارتباط، مشارکت 
اجتماعی و آداب  ورســوم دینــی« با یک 
ســاعت و ۴۶ دقیقه مربــوط به فصل پاییز 
درگــروه »فرهنــگ، فراغت، رســانه های 
گروهــی، تمرین های ورزشــی« مربوط به 
فصل زمســتان با چهار ساعت و ۲۹ دقیقه 
و در گروه »رسیدگی و خودمراقبتی« با ۱۱ 
ساعت و ۴۲ دقیقه مربوط به فصل تابستان 
بــوده اســت.بنابراین در دو گــروه فعالیت 
»تولیــد کاال برای اســتفاده نهایی خود« و 
»کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر 
کارهای بدون مزد« تفاوت چشم گیری بین 

فصول دیده نمی شود.

24 ساعت ایرانی ها چطور می گذرد؟
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از سدهای اشتباهی تا کشاورزی غیراستراتژیکگزیده خبر

 ورشکستگی آبی؛ میراثی برای نسل آینده
دبیر کل فدراســیون صنعت آب گفت: متاســفانه مصرف 
بی رویه آب مخصوصا در بخش کشــاورزی به میزان 90 
درصد آب تجدیدپذیر و برداشت بیش از 110 میلیارد متر 
مکعب از مخــازن آب زیرزمینی با حفر چاه های غیرمجاز 
و کاهش بارندگی ها، بحران آب را جلو انداخت و در حال 
حاضر کشور با ورشکستگی آب مواجه شده است.علیرضا 
شــریعت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره 
به موضوع چالش آب در کشــور اظهار داشت: کشور ما با 
بارندگی ســاالنه 250 میلی متر که معادل یک سوم بارش 
جهانی با پراکندگی زمانی و مکانی، در کمربند خشــک و 
نیمه خشــک واقع شده است و بصورت ذاتی کم آب است 
و نیــاکان ما بر اســاس همین شــرایط و تجارب حاصله 
خود را سازگار کرده بودند. ولی متاسفانه اقدامات اشتباه 
توســعه ای صرفا به منظور خودکفایی آن هم نه توســعه 
پایدار و تحمیل بار اضافی بر آب و محیط زیست خصوصا 
طی ده های گذشته توسط حکمرانان موجبات بروز بحران 

آب و محیط زیست در کشور شده است.

بیماری متابولیک آب در کشور
وی با بیان اینکه کشور با یک بیماری متابولیک آب مواجه 
شــده و سوخت و ساز منابع آب دچار اختالل شده است، 
افزود: یعنی اینکه میزان بارش ســالیانه کشــور به لحاظ 
اقلیمــی دارای محدودیت هایی اســت و ورودی به بدن 
نحیــف منابع آب کم ولی مصــرف منابع آب با حکمرانی 
اشتباه و عدم مدیریت درست منابع آب بسیار زیاد است. 
توســعه کشــاورزی با همان روش های قدیمی و کشــت 
محصوالت پرآب بر، توسعه صنایع مختلف و استقرار بیش 
از نیمی از آنها در مناطق خشــک و نیمه خشک به دلیل 
فشارهای سیاســی و تصمیماتی از این دست کشور را به 
ورطه مخاطرات سیاســی و امنیتی سوق داده است و اگر 
چنانچه این اقدامات در بستری مناسب و در قالب توسعه 
پایدار و الزام به طرح آمایش سرزمین اتفاق می افتاد قطعا 

امروز با این چالش ها مواجه نبودیم.

از سدهای اشتباهی تا کشاورزی غیراستراتژیک
دبیر کل فدراســیون صنعت آب گفت: استان خوزستان 
نمونــه بــارز همین حکمرانی اشــتباه آب اســت. ایجاد 
ســازه های مختلــف بعضا بدون توجیــه اقتصادی و فنی 

)نمونه بارز آن ســد گتوند(، استقرار صنایع نفت به بهای 
خشــکاندن بخش های زیادی از تاالب های این اســتان، 
انتقال آب از سرشاخه های رودخانه های بزرگ این استان، 
توسعه بی رویه کشت محصوالت  کشاورزی غیراستراتژیک 
و پرآب بــر نمونه ای از این اقدامات اســت کــه اگر نگاه 
توســعه ای پایدار حاکم بود قطعا امروز خورستان و البته 

بسیاری از استان های کشور دچار این بحران نمی شدند.

حل بحــران آب؛ با حضور قوای ســه گانه و بدون 
هیاهوی سیاسی

وی تاکید کرد: مشــکل آب و محیط زیســت کشور تنها 
بــا اتخاذ تصمیمات شــجاعانه و کارشناســی و به دور از 
هیاهوهای سیاسی و امنیتی قابل حل است و صد البته نه 
در کوتاه مدت بلکه اگر از همین امروز همه ارکان کشــور 
شــامل قوای ســه گانه، نهادهای عمومــی دولتی و نیمه 
دولتــی، بخش خصوصی، متخصصــان و همچنین  مردم 
برای رفع این مشکل مشارکت فعال داشته باشند به یک 

بازه زمانی حداقل ده ساله نیاز است تا بتوان میزان مصرف 
آب تجدیدپذیر کشــور را به 40 درصد تنزل داد و در این 
مدت البتــه حمایت های مالی و اقتصادی  کشــاورزان و 
اقشار آسیب دیده در قالبی کارشناسی و دقیق نیاز است.

رهاسازی آب کرخه، یک اقدام پوپولیستی و انتقال 
بحران به پاییز کم بارش

شــریعت گفت: طی روزهای گذشــته به روال تصمیمات 
غلط گذشــته جهت رفع مشکالت کشاورزان، دامداران و 
صنایع خوزستان شاهد رهاسازی آب از سد کرخه بودیم 
کــه به گواه آمار و ارقام خروجی از وزارت نیرو، این ســد 
فقــط تا حدود 50 روز دیگــر آب ذخیره دارد، حال آنکه 
طبق برآوردهای سازمان هواشناسی در سال جاری پاییز 
کم بارشــی را هم شــاهد خواهیم بود و تاسف بارتر اینکه 
آب رهاســازی شــده در همان ابتدای خروجی از ســد 
توســط کشــاورزان برای کشت شــلتوک و برنج آن هم 
در خوزستانی که این نوع کشــت ممنوع است، برداشت 

می شــود و هنوز علیرغم افزایش خروجی، آب به بسیاری 
از روستاهای پایین دست سد نرســیده است و به نوعی با 
این اقدامات پوپولیســتی بحران را گســترده تر کرده و به 

آینده منتقل می کنیم.

آینده سخت آب کشور
وی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم آینده آب این سرزمین 
بسیار ســخت اســت و ادامه این روند زندگی بسیاری از 
مردم کشورمان را تهدید می کند، بنابراین باید روش های 
مدیریت خود را اصالح کنیم که آن هم مستلزم تغییر نگاه 
توسعه ای صرف به توســعه پایدار و الزام به طرح آمایش 
ســرزمین، شــجاعت درگیر شــدن با اقتصاد سیاسی و 
تعارض منافع بسیاری از نهادها و ... و مواجهه با ذی نفعان 
بزرگ و کوچک است.دبیر کل فدراسیون صنعت آب بیان 
داشت: برای اصالح این روش ها و اقدامات نیاز به مشارکت 
و جلب نظر مردم اســت که آن هم به سادگی امکان پذیر 

نیست و الزامات و شجاعت خود را طلب می کند.

برداشت 110 میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی و یک 
کشور ورشکسته آبی

وی بــا بیان اینکه انتقال آب بیــن حوضه ای از خطاهای 
بزرگی طی ســال های گذشــته اســت کــه حاصل عدم 
مدیریت حوضه هــای آبریز و عدم تطبیق با تقســیمات 
استانی کشــور بوده اســت، گفت: بر اساس شاخص های 
مصرف آب در بخش کشــاورزی و صنعت و روند افزایش 
جمعیت پیش بینی بدین صــورت بود که بحران آب طی 
10 الی 15 ســال آینده خود را نشان دهد ولی متاسفانه 
مصــرف بی رویــه آب مخصوصا در بخش کشــاورزی به 
میــزان 90 درصــد آب تجدیدپذیر و برداشــت بیش از 
110 میلیــارد متر مکعب از مخازن آب زیرزمینی با حفر 
چاه هــای غیرمجاز و کاهش بارندگی ها، بحران آب را جلو 
انداخت و در حال حاضر کشور با ورشکستگی آب مواجه 
شده است. بدون شــک مهمترین عامل ایجاد این بحران 
فقدان مدیریت حوضه آبریز و بی توجهی به این مهم بوده 
است که اگر تقســیم بندی سیاسی کشور با تقسیم بندی 
اکولوژیک همخوانی داشــت امروز بــا همین میزان آب و 
استفاده از ساز و کارهای حکمرانی آب، کم آبی کمتر خود 

را نشان می داد.

رکورد شکنی میانگین مصرف روزانه بنزین 
در تیر ۱۴۰۰

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کــرد: با وجود اعمال 
محدودیت های کرونایی، میانگین مقدار مصرف بنزین در تیرماه امسال از 10۷ 
میلیون لیتر فراتر رفت.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، کرامت ویس کرمی با اشــاره به رکوردشکنی مصرف 
بنزین در تیرماه 1400 افزود: با وجود اعمال محدودیت های کرونایی، میانگین 
مصرف بنزین در تیرماه امسال از 10۷ میلیون لیتر فراتر رفت این درحالی است 
که پارســال مصرف بنزین به دلیل کاهش تردد ها به طرز خیره کننده ای کاهش 
یافته بود.وی همچنین با بیان اینکه به متقاضیان خرید تانکر حمل سوخت 30 
میلیارد ریال تســهیالت بانکی پرداخت می شود، گفت: این اقدام برای تقویت 
بخش حمل ونقل سوخت در کشور انجام می شود.مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی همچنین اعالم کرد: ذخیره سازی نفت سفید از هفته آینده 

آغاز می شود.

ریزش نفت شدت گرفت
رونــد بهبود قیمت نفت در اوایل معامالت روز سه شــنبه تحت تاثیر نگرانی ها 
نسبت به شــیوع ویروس کرونا و کندی فعالیت کارخانه ای در بازارهای بزرگ 
معکوس شــد.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با پنج سنت معادل 
0.1 درصد کاهش، به ۷2 دالر و ۸4 ســنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدینت آمریکا با هشت ســنت معادل 0.1 درصد کاهش، 
به ۷1 دالر و 1۸ ســنت در هر بشــکه رسید. هر دو شاخص روز دوشنبه بیش 
از ســه درصد ریزش کرده بودند.تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی به 
افزایش دوباره ریســک های اقتصادی برای چین که مصرف کننده بزرگ نفت 
است در برابر همه گیری ویروس کرونا اشاره کرده و گفتند موارد شیوع ویروس 
کرونای دلتا که به شــدت مسری اســت در 14 استان از 32 استان این کشور 
دیده شــده است.این امر ممکن است باعث تشدید محدودیت های رفت و آمد 
شود.   همچنین به کندی رشد فعالیت تولیدی به عنوان یک نگرانی عمده در 
هر دو کشور چین و آمریکا اشاره کردند. روند فعالیت اقتصادی چین در ژوییه 
کاهش داشت و شاخص رســمی مدیران خرید بخش تولید به 50.4 واحد در 
مقایسه با 50.9 واحد در ژوئن کاهش یافت. رشد فعالیت تولیدی در آمریکا نیز 
آهســته شد و شاخص ISM از ۶0.۶ واحد در ژوئن به 59.5 واحد کاهش یافت 
که پایین ترین قرائت از ژانویه بود.بر اساس گزارش رویترز، نظرسنجی مقدماتی 
رویترز نشــان داد ذخایر نفت و فرآورده های نفتی آمریکا احتماال هفته گذشته 
کاهش داشــته است که اگر با انتشــار آمار رسمی تایید شود، سومین کاهش 

هفتگی متوالی خواهد بود.

پنج درصد نیروگاه ها عامل ۷۰ درصد 
آالیندگی جهانی!

نتایج یک بررسی نشان داد تنها پنج درصد از نیروگاه های جهان عامل حدود سه 
چهارم انتشار آالیندگی کربن مربوط به تولید برق هستند.به گزارش ایسنا، همه 
این  نیروگاه های آالینده زغال ســوز هستند.گروهی از محققان دانشگاه کلرادو 
بولدر به سرپرستی دان گرانت، استاد جامعه شناسی و از اعضای موسسه انرژی 
تجدیدپذیر و پایدار دانشــگاه کلرادو بولدر به بررسی میزان آالیندگی 29 هزار 
و ۷۸ نیروگاه سوخت فسیلی از 221 کشور پرداخته و آلوده کننده های بزرگ 
را شناســایی کردند.بدون هیچ تعجبی اکثر  نیروگاه هایی که بیشترین میزان 
آالیندگی را داشتند ، نیروگاه های زغال سوز بودند که از نظر میزان نیرویی که 
تولید می کنند، به شــکل ناکارآمدی فعالیت دارند.طبق این تحقیقات که در 
فصلنامه »اینوایرونمنت ریسرچ لترز« منتشر شد، بزرگترین  نیروگاه های آالینده 
در لهستان، هند، کره جنوبی، تایوان، چین، آلمان و ژاپن هستند. کره جنوبی 
سه نیروگاه زغال ســوز در میان 10 نیروگاه رکورددار آالیندگی باال در جهان 
دارد. هند دو نیروگاه و کشورهای دیگری که از آنها نامبرده شد، هر کدام یک 
نیروگاه دارند.به گفته نویسندگان این تحقیقات، شدت آالیندگی 10 نیروگاهی 
که بدترین میزان انتشار آالیندگی را داشتند از  نیروگاه هایی که در سال 201۸ 
از سوختهای فسیلی دیگر در همان کشور استفاده می کردند، باالتر بود و بین 
2۸.2 تا ۷5.۶ درصد آلودگی بیشــتری از  نیروگاه های دیگر داشتند. این آمار 
نشان می دهد که نیروگاه های مذکور در سوزاندن زغال سنگ بسیار ناکارآمد 
عمل کرده اند. این که چرا چنیــن نیروگاه های ناکارآمدی با ظرفیت باال بکار 

گرفته شده اند، موضوع تحقیقات بعدی خواهد بود.

۱۲۴ میلیارد تومان حاصل معامالت 
پتروشیمی شازند

حجم معامالت 200 تنی در قیمت میانگیــن 295.۶۷1 هزار ریال در هر تن 
معامله شد.شرکت پتروشیمی شازند در هفته ای که گذشت 1.4۸0 تن از انواع 
پلی پروپیلن را در بــورس کاال عرضه کرد که با تقاضای 220 تنی همراه بود.

حجم معامالت 200 تنی در قیمت میانگیــن 295.۶۷1 هزار ریال در هر تن 
معامله شد؛ ارزش معامالت این به رقم یک هزار و 243 میلیارد و 3۶0 میلیون 
ریال رسید.دیگر محصولی که این پتروشیمی به عرضه گذاشته مربوط به پلی 
اتیلن سبک خطی بوده که 12۸0 تن در بورس کاال عرضه شده که از این مقدار 
2.۸00 تن مورد تقاضا واقع شده بود و حجم معامله این محصل برابر با 1.1۶0 

تن اعالم شده است.

سهم 35 درصدی سی ان جی در سبد 
سوخت خودروهای سبک استان گلستان

رییس امور جایگاههای ســی ان جی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه گلســتان گفت: در اســتان گلســتان 35 درصد از مصرف ســوخت 
خودروهای ســبک به گاز طبیعی فشرده اختصاص دارد.محمود حقانی ضمن 
اعالم این خبر افزود: استان گلستان به لحاظ مصرف سی ان جی بعنوان سوخت 
خودروهای ســبک، جز استانهای پیشرو در کشور است و متوسط مصرف این 
فراورده در اســتان از متوسط مصرف کشوری باالتر است.وی بیان کرد: میزان 
مصرف این سوخت پاک در چهار ماهه اول سال 1400 حدود ۸۷ میلیون متر 
مکعب بوده  که  نســبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 14 درصدی داشته 
است.این مقام مسوول خاطر نشان کرد: در بازه زمانی یاد شده )چهار ماهه اول 
سال جاری( با مصرف ســی ان جی، حدود ۸۷ میلیون لیتر در مصرف بنزین 
صرفه جویی شده است.شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با 
دارا بودن 5۸ باب جایگاه سی ان جی بطور متوسط روزانه ۷00 هزار متر مکعب 
گاز طبیعی فشــرده را به 4۸000 هزار خودرو دوگانه ســوز در سراسر استان 

گلستان تحویل می نماید.

 توسعه خدمات آب و فاضالب 
برای حدود ۱۰ میلیون نفر

مدیرعامل شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: عملکرد کلی دو دوره یازدهم و 
دوازدهم در حوزه توسعه خدمات آب و فاضالب چیزی حدود پوشش 9 میلیون نفر است و 
هدف گذاری خوبی تا پایان 1400 داریم که تا حدود یک میلیون نفر دیگر به این جمعیت 
اضافه می شــود.به گزارش ایســنا، حمیدرضا جانباز در آخرین نشست شورای معاونان و 
مدیران عامل شرکت های استانی آب و برق با ارائه گزارش عملکرد شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشــور در دولت دوازدهم، با اشاره به پیگیری های وزیر نیرو، معاونان و دست 
اندرکاران این حوزه در طول دوران خدمت در دولت دوازدهم، گفت: همیشــه انگیزه ای 
برای ارائه خدمات مناسب به مردم شریف وجود داشته و دارد.وی با تقدیر از معاونان وزارت 
نیرو بخاطر همکاری و همراهی در سال های سخت اخیر خاطرنشان کرد: شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشــور در این سال ها با وجود مشــکالتی که از نظر مالی و اقلیمی وجود 
داشــت، لحظه ای از تالش فروگذار نکرده و سعی کرده با تالشی مضاعف به ارائه خدمت 
مطلوب به جمعیت کشور بپردازد.مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از نگاه 
توســعه عدالت بخصوص در استان های کمتر برخوردار و روستاها طی این دوره خبر داد 
و اظهار کرد: ســعی کردیم بخصوص در روستاها توجه کافی به حوزه زیرساخت ها داشته 
باشیم و بزرگترین انتخاب در این دولت در بخش صنعت آب و فاضالب انسجام مدیریتی 
از طریق یکپارچه ســازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی بود.وی با تاکید بر 
اینکه خدمات آب و فاضالب باید به صورت پایدار انجام شــود، افزود: در بخش روستایی 
اقدامات خوبی انجام گرفت و در دولت دوازدهم، 4.5 میلیون نفر از هموطنان روستایی از 
این خدمات برخوردار شدند.وی با بیان اینکه در طول این مدت با بدترین شرایط تخصیص 
بودجه مواجه بودیم، اظهار کرد: این در حالی اســت که با تغییرات اساسی در نرخ دالر و 
ارز در ابتدای دولت دوازدهم و افزایش عمومی قیمت ها در انتهای دولت دوازدهم مواجه 
بودیم.جانباز از ورود 54 تصفیه خانه آب به مدار بهره برداری خبر داد و گفت: ساخت 2۸ 
تصفیه خانه سقف دولت دوازدهم بود و 30 درصد تصفیه خانه کشور در این دولت احداث 
شــد.وی با اشــاره به اینکه بیش از ۸۸ تصفیه خانه فاضالب در این دولت به بهره برداری 
رســیده اســت، افزود: با احداث بیش از یک تصفیه خانه در هر ماه، تا پایان دولت به عدد 

بیش از 90 تصفیه خانه می رسیم.

اولین پروژه مستقل نفت و گاز چین در 
 آبهای عمیق زودتر از موعد به 

بهره برداری رسید
شرکت ملی نفت فالت قاره چین )CNOOC( در پروژه فراساحلی میدان نفتی 
لیوهوا Liuhua 21-2 واقع در شــرق دریای جنوبی چین، تولید گســترده ای 
را آغاز کرده اســت.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، شرکت 
ملی نفت فالت قاره چین )CNOOC( در پروژه فراساحلی میدان نفتی لیوهوا 
Liuhua 21-2 واقع در شــرق دریای جنوبی چین، تولید گســترده ای را آغاز 
کرده اســت.تولید روزانه این پروژه در حال حاضر بیش از 14000 متر مکعب 
نفت اســت که گفته می شــود تقریباً یک پنجم کل تولید در بخش شــرقی 
دریای جنوبی چین را تشکیل می دهد.بر اساس بیانیه مطبوعاتی این شرکت 
که توســط Global Times مشاهده شده، حداکثر تولید آن به 4.5 میلیون متر 
مکعب نفت خام در ســال می رسد که برابر با مصرف بنزین ساالنه بیش از 4 
میلیون خودرو است.میدان نفتی لیوهوا، اولین گروه نفتی مستقل این کشور در 
 2-21 Liuhua 20-2 و Liuhua ، 2-1۶ Liuhua آب های عمیق است که شامل
می شود. این میدان در سال 2014 کشف شد و در 150 کیلومتری )93 مایل( 
جنوبی ترین اســتان چین واقع شده است.این میدان نفتی عمیق ترین پروژه 
آبی در بخش اکتشافات دریایی چین با عمق 412 متر است.شرکت ملی نفت 
فالت قاره چین حق بهره برداری 100 درصد میدان نفتی Liuhua 21-2 را دارا 
می باشــد. این شرکت همچنین تولید خود را در میدان گازی »دریای عمیق 
شماره 1« که اولین کشف بزرگ در طول اکتشافات آبهای عمیق چین است، 
 Liuhua آغــاز کرد.انتظار می رود تا ســال 2023 حداکثر ظرفیت تولید پروژه
21-2 به بیش از 15000 بشــکه در روز برسد. گزارش ها حاکی است که این 
میدان نفتی گازهای خروجی را از طریق یک سیستم بازیابی هیدروکربن سبک 
به منظور کاهش انتشــار متان بازیابی می کند.تولید کامل در میدان Liuhua و 
میدان گازی دریای عمیق شماره 1 بخشی از اقدام گسترده چین برای بهبود 
امنیت انرژی و همچنین توســعه اقتصادی و اجتماعی این کشــور در منطقه 

خلیج بزرگ گوانگدونگ-هنگ کنگ-ماکائو در جنوب چین است.

کاهش ۸ درصدی صادرات نفت خام روسیه 
در سال جاری میالدی

تعهد روســیه به قرارداد کاهش تولید اوپک پــالس باعث کاهش ۸ درصدی 
صــادرات آن از ابتدای ســال جاری میالدی تا حاال شــده اســت.به گزارش 
خبرگزاری تســنیم به نقل از راشــا تودی، طبق آخرین گزارش آژانس انرژی 
روســیه، فروش خارجی نفت خام این کشور ۸ درصد در هفت ماه اول 2021 
نســبت به همین دوره در ســال گذشــته میالدی کاهش یافته است.روسیه 
129.104 میلیون تن نفت خام از ژانویه تا جوالی ســال جاری میالدی صادر 
کرده اســت. در این بین، صادرات نفت خام این کشور تنها در ماه جوالی ۸.4 
درصد باال رفته و به 1۸.۶9 میلیون تن رسیده است.صادرات روسیه به اعضای 
اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع 15.5 درصد در این هفت ماه باال 
رفته و به ۷.09 میلیون تن رسیده، اما صادرات به این کشورها در ماه جوالی 
یک کاهش بــزرگ 42 درصدی را تجربه کرده و تا ۸۷0 هزار تن پایین آمده 
اســت.فروش نفت خام روسیه به کشورهای غیر عضو این اتحادیه 9.1 درصد 
طی این دوره کاهش یافته و 122.01 میلیون تن گزارش شده است. صادرات 
به این کشورها در ماه جوالی با یک افزایش 13.2 درصدی به 1۷.۸2 میلیون 
تن رسیده است.انتقال نفت ۷.2 درصد از ژانویه تا جوالی پایین آمده و به 10.5 
52 میلیون تن رسیده و در ماه جوالی هم با یک کاهش 15.۶ درصدی، 1.4 

میلیون تن گزارش شده است.
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گزیده خبر  زمان عرضه در بورس مشخص نیست

دولت رفت، صنعت خودرو سامان نگرفت
عمر دولت دوازدهم به پایان رســید و طــرح خودرویی ایدرو 
در ســتاد اقتصادی به تصویب نرســید تا تنهــا طرح موجود 
همان طرح تحول خودروی مجلس باشــد که البته این طرح 
هم همچنان بالتکلیف مانده اســت.به گزارش خبرنگار مهر، 
نابســامانی افسارگســیخته بازار خودرو در حال ورود به سه 
ســالگی است. طی دو سال اخیر بازار خودرو که از چالش های 
ســاختاری رنج می بــرد، با هر خبر هیجانــی و تغییر قیمت 
ارز، دچار نوســان شد، به شــکلی که کوچک ترین محرکی بر 
هیجانات و قیمت های کاذب این بازار دامن زد. در این آشفته 
بازار نه تولیدکننده راضی است، نه مصرف کننده. نه قیمت ها 
معقول است و نه کیفیت آنچنان که باید نظر مشتریان را تأمین 
می کند. تنها گروهی که در این بازار خوشحال و راضی هستند، 
دالالنی هســتند که از ضعف سیاست گذاری به بهترین نحو 
استفاده می کنند و سودهای عجیبی را از محل اختالف قیمت 
کارخانه و بازار به جیب می زنند. سودهای عجیبی که بسیاری 
از مــردم عادی را هم به تکاپو انداخته تا با ثبت نام خودرو در 
کارخانه و فــروش در بازار آزاد، از این ســود بی بهره نمانند.

وزارت صمت به ویژه در دوره رزم حسینی به صورت تلویحی و 
گاهاً مستقیم تمایل خود را به آزادسازی قیمت خودرو جهت 
کاهش زیان دهی خودروســازان نشــان داد و مجلس هم با 
تدوین طرحی، برای متعادل ســازی عرضه و تقاضا و شــفاف 
سازی فرایند فروش و تولید، فروش خودرو از طریق بورس کاال 
را پیگیری می کند که این طرح هنوز به صحن مجلس نیامده 
است.در این بین با توجه به اتمام دولت دوازدهم و عدم تصویب 
طرح خودرویی ایدرو در ستاد اقتصادی دولت، به نظر می رسد 
تنها طرح موجود برای صنعت خودرو طرح مجلس تحت عنوان 
»طرح تحول بازار و صنعت خودروی ســبک« باشد که عرضه 
خودرو در بورس نیز یکی از محورهای اصلی آن است. که اتفاقاً 
همین محور، یکی از نقاط اصلی اختالف نظر دولت و مجلس 

دربــاره این طرح بود. عده ای از نمایندگان مجلس خواســتار 
عرضه تمامی محصوالت خودروســازان در بورس هستند اما 
برخی معتقد به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس هســتند؛ 
مسئوالن وزارت صمت و ایدرو هم از اساس، با عرضه خودرو در 
بورس مخالف هستند. صالحی نیا رئیس ایدرو به مهر می گوید: 
هنــوز وضعیت برای اینکه متقاضیان واقعی خودرو بتوانند در 
بورس بیایند و شرایط خرید پیدا کنند، مهیا نشده است. الزم 
اســت از نمایندگان بورس کاال در جلســات مجلس دعوت و 

از آنها درخواســت شود که شــرایط را مهیا کنند. هر چند با 
شــرایط فعلی ما نمی خواهیم با یک شرایطی وارد شویم که با 
مشکالت بیشــتری مواجه شویم.از سویی دیگر اگرچه دهقان 
دهنوی رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار ضمن مخالفت با 
عرضه خودرو در بورس، گفته بود که خودرو، کاالی مناســبی 

برای ورود به بورس نیست.

عرضه خودرو در بورس هنوز نهایی نشده است

در همین رابطه، علی جدی عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشــت: هنوز در 
کمیسیون جلسه جدیدی در مورد طرح تحول بازار و صنعت 
خودروی سبک نداشتیم. کمیسیون در صدد برگزاری جلسه 
در این رابطه بود که بحث ســیمان مطرح شــد.وی افزود: در 
جلســات قبلی اصالحیه ماده ۴ طرح انجام و با بحث واردات 
خودرو به صورت مشــروط موافقت شد؛ بررسی جزئیات این 
ماده ماند که مقرر شــد در اولین جلســه کمیســیون به این 
موضوع رسیدگی شــود.جدی گفت: همچنین عرضه خودرو 
در بــورس هنوز نهایی نشــده و وزارت صمت هم مخالف این 
موضوع اســت؛ از این رو ما به دنبال قانونی کردن این موضوع 
هســتیم تا عماًل جلوی دور زدن قانون توســط وزارتخانه ها و 
نهادها گرفته شــود و خودرو در بورس عرضه شود.وی تاکید 
کرد: عرضه خــودرو در بورس جلوی رانت ها را خواهد گرفت. 
صنعت خــودروی ایران انحصاری اســت و وضعیتی دارد که 
هم مصرف کننده و هم تولیدکننده از آن ناراضی هســتند. با 
عرضه در بورس می توان فرایند تولید و عرضه را شــفاف کرد. 
همچنین هم قیمت واقعی می شــود و هم فاصله قیمت بازار 
و خودروســاز از بین می رود.عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس در مورد نامه رئیس ســازمان بورس به شورای رقابت 
برای ارائه فهرســت افراد در جریان امور قیمت گذاری خودرو، 
گفت: ما هنوز با بورس صحبت نکرده ایم و این نامه را راســا 
خود رئیس سازمان بورس ارسال کرده است.وی در مورد زمان 
برگزاری جلسه کمیســیون صنایع برای بررسی طرح خودرو، 
تصریح کرد: اگر آقای رئیسی وزرا را معرفی کند کمیسیون ها 
به این موضوع خواهند پرداخت اما اگر وزرا را با فاصله معرفی 
کند، روز یکشنبه طرح خودرو را در کمیسیون صنایع بررسی 
خواهیم کرد. اما تا جایی که مطلع هســتم طی همین هفته 

وزرای دولت سیزدهم معرفی خواهند شد.

سهم بیش از ۸۰ درصدی عوامل تولید از 
واردات

جدیدترین آمار منتشــر شــده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
می دهد کاالهای استفاده شده در تولید سهم بسیار بیشتری از کاالهای مصرفی 
در ســبد واردات دارند.به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در دوماهه اول امسال 
شــش میلیون و ۵۲۳ هزار تن کاال به ارزش پنج میلیارد و ۳۶۲ میلیون دالر به 
کشــور وارد شــده که وزن آن نســبت به واردات در دو ماهه اول سال قبل ۳۰ 
درصد رشد، اما ارزش آن ۱۶.۵ درصد کاهش یافته است.همچنین آمارها نشان 
می دهد کاالهای واسطه ای ۷۰ درصد، یعنی بیشترین سهم از کل واردات را به 
خود اختصاص داده اند. به طوری که در این مدت چهار میلیون و ۶۲۷ هزار تن 
کاالی واســطه ای به ارزش چهار میلیارد و ۹۲۶ میلیون دالر به کشور وارد شده 
که نســبت به دو ماهه اول ســال قبل به لحاظ وزنی ۲۵ و به لحاظ ارزشی ۱۹ 
درصد رشد داشته است.سهم کاالهاس سرمایه ای نیز در این مدت ۱۴.۸ درصد 
بوده و در دو ماهه اول امسال ۹۰۱ هزار تن کاالی واسطه ای به ارزش ۸۴ میلیون 
دالر وارد شــده است. وزن و ارزش این نوع کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۵۰ و ۶۴ درصد رشــد داشته است.همچنین در این مدت ۹۹۵ هزار تن کاالی 
مصرفی به ارزش ۳۵۲ میلیون دالر به کشــور وارد شده که یعنی سهم کاالهای 
مصرفی از کل واردات ۱۵.۲ درصد بوده است. وزن و ارزش کاالهای مصرفی وارد 
شده نیز نســبت به دو ماهه اول سال قبل ۴۰ و ۲۲ درصد افزایش یافته است.
گفتنی اســت که کاالهای واسطه ای مانند چوب در ایجاد دیگر کاالها استفاده 
می شود و بخشی از محصوالت دیگر را تشکیل می دهند و از کاالهای سرمایه ای، 

مانند ماشین آالت، برای تولید دیگر کاالها استفاده می شود.

خدمتی دیگرازاتاق بازرگانی اصفهان:
امکان صدورگواهی مبدأ از محل گمرک

اتاق بازرگانی اصفهان درراســتای کمک به تســهیل 
فرایند صــادرات، امکان صدورگواهــی مبدأدرگمرک 
را فراهم نمود.به گــزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی 
اصفهان بهنام ابراهیمی جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: درراستای ارایه خدمات متناسب با اتاق 

های نســل ســوم، پارلمان بخش خصوصی اصفهان یکی ازمهم ترین نیازهای 
فعاالن اقتصادی بویــژه در حوزه صادرات را مدنظرقرار داد و دومین دســتگاه 
برای صدور گواهی مبدأ در محل، پس از کارگو ترمینال فرودگاه شهیدبهشــتی 
اصفهان، درگمرک مستقرشــد.وی با بیان اینکه این دستگاه در گمرکات دیگر 
نیز نصب خواهد شد، از استقرار این دستگاه  در شهرک های صنعتی به منظور 
تسهیل فرایند صادرات اســتان و کمک به فعالیت هرچه بهترفعاالن اقتصادی 
درگام های بعدی خبرداد.ابراهیمی درادامه ضمن تشــریح نحوه کار با دستگاه 
صدورگواهی مبدأ گفت: فعال اقتصادی پس از تکمیل اطالعات مربوط به گواهی 
مبدأ موردنیاز خود و صحت ســنجی گواهی مذکور از طریق کارشــناس اتاق 
بازرگانی، به پرینت این گواهی دسترسی خواهد یافت. درادامه رسول کوهستانی، 
مدیرکل گمرک اصفهان اقدام اتاق بازرگانی اصفهان درراســتای ایجاد سازوکار 
صدورگواهی مبدأ درمحل پنجره واحد تجاری گمرک اصفهان را اقدامی ارزنده 

درراستای کمک به فعاالن اقتصادی بویژه صادرکنندگان دانست.

ثبت بیش از ۷۰رکورد تولید در فوالد مبارکه 
با وجود کرونا و تحریم

مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه گفت: علی رغم تمام موانعی نظیر 
تحریم و کرونا این شرکت توانست بیش از ۷۰ رکورد را در بخش تولید ثبت 
کند. از آنجا که امروز شــرکت فوالد مبارکه به شهرستان مبارکه محدودنمی 
شود و این هلدینگ عظیم اقتصادی در تمام کشور به فعالیت مشغول است، 
نمی توان نگاه منطقه ای به این شرکت داشت.نباتی نژاد به سودآوری شرکت 
فوالد مبارکه هم اشــاره ای کرد و گفت: در شــرایطی که بسیاری از صنایع 
سودآوری نداشــتند این شرکت توانست خواسته های ســهامداران خود را 
عملیاتی کند و این دســتاورد در شرایط دشوار اقتصادی و کرونا حاصل شده 
اســت.وی اضافه کرد: تردد بیش از ۲۰ هزار پرسنل شرکت فوالد مبارکه در 
ایام کرونا نشــان از مدیریت منسجم و کاردان است که در تحقق شعار سال 
به رکورد تولید ۷.۲ میلیون تن دســت یافت؛ این دســتاورد در کنار رکورد 
بیشــترین میزان فروش به دست آمده اســت و ما با غرور افتخار می کنیم 
که صاحب این صنعت در کشــور هســتیم.مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه به ایفای مســئولیت اجتماعی این شرکت هم پرداخت و توضیح داد: 
در شرایطی که تعهد به مسئولیت های اجتماعی برای صنایع الزام آور نیست 
این شرکت فوالد مبارکه است که در ایام شیوع کرونا با تامین مواد ضدعفونی 
کننده، تجهیز بیمارستانها و تامین اکسیژن رایگان مراکز درمانگر به ارتقا نظام 

سالمت جامعه یاری رسانید.
آخرین قیمت برنج ایرانی و خارجی

 افزایش قیمت ادامه دارد
افزایش قیمــت برنج داخلی و خارجی همچنــان ادامه دارد و برنج 
ایرانی تا ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان هم قیمت خورده اســت.به گزارش 
ایســنا، آمارهای رسمی از ادامه افزایش قیمت برنج حکایت دارد؛ به 
طوری در گزارشی که اخیر مرکز آمار ایران درباره تورم اقالم خوارکی 
منتشر کرده بررسی وضعیت قیمت برنج نشان می دهد هر کیلو برنج 
ایرانی در تیر ماه امســال به طور متوســط بیش از ۳۷ هزار و ۳۰۰ 
تومــان قیمت خورده در حالی که این محصــول تا ۴۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان هم فروش رفته اســت. این محصول در تیر ماه سال گذشته 
هر کیلو به طور متوســط ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشته و در 
خرداد سال جاری به  ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.براین اساس 
برنج ایرانی در مقایســه با خرداد ۱.۴ و نســبت به تیر ماه سال قبل 
۴۰.۸ درصد افزایش قیمت دارد. اما وضعیت برنج خارجی هم نشان 
دهنده ادامه روند گرانی آن است، این محصول که پیش از این با ارز 
۴۲۰۰ تومان وارد می شد بالغ بر یک سال است که تامین ارز آن در 
سامانه نیما انجام می شود و  از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ افزایش قیمت 
این کاال قابل توجه بوده اســت.هرکیلو برنج خارجی در تیر ماه سال 
گذشــته به طور متوسط ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشته که در 
همین ماه سال جاری به ۲۴ و ۸۰۰ تومان رسیده، البته آمار رسمی 
بیانگر قیمت بیش از ۳۱ هزار تومانی است.براین اساس برنج خارجی 
نســبت به خرداد امسال ۰.۲ درصد و تیر پارسال ۵۱.۳ درصد گران 
شــده است.جریان  واردات برنج نیز در سال جاری به نحوی بوده که 
این محصول به طور چشــمگیری کمتر وارد شــده است و تا حدود 
۶۹ درصد کاهش واردات دارد، این در حالی است که از ابتدای سال 
جاری تا نیمه تیرماه ۸۶.۳ هزار تن برنج به ارزش ۷۸.۱ میلیون دالر 
وارد شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل میزان واردات ۲۲۷.۶ 

هزار تن به ارزش ۲۴۹.۷ هزار تن بودهاست.

بر اساس آمارهای گمرک اعالم شد؛
 صادرات ۱.۳میلیارد دالری زنجیره محصوالت معدنی 

در خردادماه
بررسی آمارهای گمرک نشان می دهد صادرات محصوالت معدن و صنایع معدنی ایران در خردادماه با تداوم رشد 
ماه های اخیر به یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون دالر رســیده که باالترین میزان ســطح تاریخ این صنعت در کشور 
اســت.به گزارش ایرنا، کارشناسان از رشد تولید در ماه های اسفند۹۹ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ هم زمان با 
اوج گیری قیمت های جهانی به عنوان دالیل اصلی رشد صادرات زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور است.برپایه 
این گزارش، صادرات این حوزه از اوج گیری کرونا )فروردین ۱۳۹۹( تا به امروز ۴۶۵ درصد رشد ثبت کرده است.

همچنیــن واردات بخش معدن و صنایع معدنی در خرداد ۱۴۰۰ نیــز معادل ۲۷۶ میلیون دالر بوده که تقریبا 
روندی ثابت مشابه ماه های قبل را طی می کند.این گزارش حاکی است: در خرداد ماه امسال فوالد ۶۵.۹ درصد، 
مس ۱۱.۶ درصد، روی ۳.۲ درصد، آهن اسفنجی سه درصد، آلومینیوم ۲.۹ درصد، سیمان ۲ درصد، گندله ۱.۴ 
درصد و سایر محصوالت بخش معدن و صنایع معدنی ۱۰ درصد از سهم صادرات را به خود اختصاص دادند.در 
فصلی که گذشت شرکت های بزرگ کشور بیش از ۲ میلیون و ۷۸ هزار و ۳۶ تن فوالد صادر کردند که ناظر بر 
رشد ۱۲۸ درصدی عملکرد آنها در هم سنجی با پارسال است.همچنین مطابق آمارهای رسمی، در فروردین ماه 
امسال بیش از چهار میلیون و ۳۹۳ هزار تن انواع محصوالت حوزه معدن و صنایع معدنی به ارزش ۶۶۷ میلیون 
و ۵۸۱ هزار و ۳۴۷ دالر صادر شد.در این مدت رتبه دوم صادرات در این مدت به مس و محصوالت پایین دستی 
رسید. کارخانجات ایرانی در فروردین ماه بیش از ۵۵ میلیون و ۶۸۰ هزار دالر مس و محصوالت پایین دستی صادر 
کردند که حاکی از رشد ۱۷۷ درصدی است.همچنین »سایر معدن و صنایع معدنی« با ۵۴.۸ میلیون دالر )رشد 
۲۵۶ درصدی(، زنجیره سیمان با ۴۴.۵ میلیون دالر )رشد ۶۵ درصدی(، زنجیره آلومینیوم و محصوالت با ۲۷.۵ 
میلیون دالر )رشد ۲۴۸ درصدی(، زنجیره روی با ۲۴ میلیون دالر )رشد ۲۷۷ درصدی(، آهن اسفنجی با ۱۵.۷ 
میلیون دالر )رشد ۲۹۲ درصدی(، سنگ آهن دانه بندی با ۱۴.۶ میلیون دالر )رشد ۶۰۲ درصدی(، انواع سنگ 
و محصوالت مرتبط با ۱۱.۲ میلیون دالر )رشد ۲۳۰ درصدی( و زنجیره سرب با ۳.۴۸ میلیون دالر )رشد ۴۶۱ 
درصدی( در رتبه های بعدی قرار گرفتند.همچنین بیشترین میزان رشد صادرات با ۲ هزار و ۳۸ درصد متعلق به 
انواع محصوالت سفال، آجر، سرامیک و کاشی بود. امروز افزون بر ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی در سطح کشور 
شناسایی شده که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. شمار مواد معدنی اکتشافی 

در کشور ۶۸ ماده است که سهم مصالح ساختمانی نسبت به فلزی غالب است.

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: پیش بینی من این است با 
تداوم این مســیر، شاید در پایان سال نسبت به سال گذشته نرخ 
تورم ۲۰ درصد بیشــتر شود. سال گذشته میزان تورم ۴۰ درصد 
بود و تا پایان ســال می تواند به ۶۰ درصد برســد که رقم بسیار 
زیادی است.مسعود دانشــمند در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنــا در مورد روند افزایش نرخ تــورم و کاهش ارزش پول ملی 
اظهار کرد: تا زمانی کــه ما نتوانیم تولید را رونق دهیم؛ بیکاری، 
تورم و کاهش ارزش پول ملی وجود دارد. اگر تولید توســعه بیابد 
طبیعی اســت که اشتغال هم توسعه پیدا کند. واحد تولیدی که 
االن نیمه تعطیل است نیروی انسانی می گیرد و اشتغال در کشور 
توسعه پیدا می کند. با توسعه اشتغال دیگر دولت نیازی ندارد که 
پول بدون پشــتوانه چاپ کند چراکه چرخش پول درآمد دولت 
را تامیــن می کند. در این صورت و عــدم افزایش نقدینگی تورم 
کاهــش می یابد، با کاهش تورم نیز پــول ملی هم بتدریج ارزش 
خود را پیدا می کند.وی با تاکید بر اهمیت تولید اضافه کرد: تولید 
بایــد هم برای داخل و هم برای صادرات باشــد، برای تولید نیاز 
به واردات نیز داریم. برای توســعه صادرات و واردات که پیش نیاز 
تولید اســت باید نظام بانکی ما اصالح شود. برای این کار هم باید 
مشــکالت FATF و سوئیفت خود را حل کنیم. با حل این مشکل 
دســت کم می توانیم ارز حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی 
و... را به کشــور بازگردانــده و آن را در خدمت چرخه تولید قرار 
دهیم.دانشــمند افزود: االن در کشــور تولید و به تبع آن اشتغال 
کاهــش یافته، دولت به علت نبود چرخــش مالی ناچار به چاپ 
پول و افزایش نقدینگی است. افزایش پایه پولی نیز منجر به تورم 

می شــود. کلید حل همه این مشــکالت رونق تولید است. رونق 
تولید نیز اتفاق نمی افتد مگر اینکه مشکل FATF و سوئیفت را حل 
کرده و ارتباط تجاری خود را با دیگر کشــورها برقرار کنیم.عضو 
اتاق بازرگانی ایران با ونزوئالیی خواندن آینده اقتصاد کشــور در 
صورت ادامه این روند گفت: اگر اقتصاد ایران همین مسیر را پیش 
بگیرد، وضعیت اقتصاد کشــور ونزوئالیی می شود. اقتصاد ونزوئال 
یک اقتصاد کامال ورشکســته است. اگر ما نتوانیم مشکالت خود 
در این زمینه ها را حل کنیم همان مسیر ونزوئال را طی می کنیم 
و کاهش ارزش پول ملی، تورم، بیکاری و... بیشتر از االن می شود.

وی همچنین پیش بینی کرد: تورم به همین شــکل زیاد خواهد 
شــد، اگر االن ۴۰ درصد است احتماال تا پایان سال به ۵۵ درصد 
برســد. رقم ۵۵ یا ۶۰ درصد برای تورم بسیار زیاد است. تورم در 
کشورهای دیگر عموما تک رقمی است. تورم ۵۵ درصدی به این 
معنا اســت که برای مقدار مشخصی از کاال باید ۵۵ درصد بیشتر 
پول پرداخت کرد، برای پرداخت این پول هم باید دستمزد افزایش 
یابد، ظرفیت اقتصادی نیز به مقداری نیست که دستمزدها به این 
مقدار افزایش پیدا کنند. این موضوع یعنی مردم فقیرتر می شوند 
و سفره هایشان کوچکتر و شاید بتوان گفت دیگر سفره ای وجود 
نخواهد داشت.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:  ابرتورم حدود 
۳۰۰ یا ۴۰۰ درصد تعبیر می شود، ما به این مرحله نمی رسیم اما 
پیش بینی من این است که اگر با همین مسیری که داریم پیش 
برویم شاید در پایان سال نسبت به سال گذشته تورم ۲۰ درصد 
بیشتر شود. سال گذشته میزان تورم ۴۰ درصد بود و تا پایان سال 

می تواند به ۶۰ درصد برسد که رقم بسیار زیادی است.

پیش بینی تورم 60 درصدی تا پایان سال جاری

 با ادامه این روند ونزوئالیی می شویم
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گزیده خبر

گزیده خبر

 حجم نقدینگی از 3۷0۵ هزار میلیارد تومان گذشت

رشد ۶.۶ درصدی رشد نقدینگی تا انتهای خردادماه
افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و افزایش 
خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشــی از آثار پولی 
خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه  ی مهمترین 
عوامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان 
سال 1399 به شمار می روند.به گزارش ایلنا از روابط عمومی 
بانــک مرکزی، حجم نقدینگی در پایــان خرداد ماه 1400 به 
رقم 37054.0 هزار میلیارد ریال رســید که نســبت به پایان 
ســال 1399 معادل 6.6 درصد رشــد نشان می دهد. الزم به 
اشاره اســت که در دوره مشابه سال 1399 رشد نقدینگی به 
میــزان 7.5 درصد تحقق یافته بــود. همچنین، نقدینگی در 
دوازده ماهــه منتهی به پایان خرداد مــاه 1400 معادل 39.4 
درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل )34.2 
درصد(، 5.2 واحد درصد افزایش نشــان می دهد.عامل اصلی 
رشد نقدینگی در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 
1399، رشــد 9.2 درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل 
رشــد پایه پولی در پایان خردادمــاه 1400، خالص مطالبات 
بانک مرکزی از بخش دولتی اســت که با 633.0 هزار میلیارد 
ریال افزایش نســبت به پایان سال 1399 )در نتیجه استفاده 
از تنخواه گردان )خزانه و ســازمان هدفمندسازی یارانه ها( و 
کاهش ســپرده های دولت نزد بانک مرکزی(، سهمی فزاینده 
معادل 13.8 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل 
اصلــی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره 
مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان )جمعاً به میزان 
555.3 هزار میلیارد ریال( اســت.در خصوص تحوالت مربوط 
به اســتفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری 
الزم به توضیح اســت که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی 
سال 1400 )مصوب مجلس شورای اسالمی، معادل 13737.7 
هزار میلیارد ریال( ســقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان 
3 درصد بودجه عمومــی )412.1 هزار میلیارد ریال( تعیین 
و تا ابتدای اردیبهشــت مــاه 1400 تمامی این مبلغ طی دو 
قســط در اختیار دولت قرار گرفت.در ادامه، هیئت وزیران در 
جلسه مورخ 1400.3.26 و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه 
)به منظور پیشــگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از 
حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده )10( قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت و اصالحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل 
ســه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده )24( 
قانون محاسبات عمومی کشورـ  مصوب سال 1366ـ  موضوع 
مــاده )1( قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولتـ  مصوب 
سال 1380ـ  و با رعایت بند )م( ماده )28( قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(ـ  مصوب 
ســال 1393ـ  و ســایر قوانین مرتبط( مقرر کرد سقف مجاز 
تنخواه گردان خزانه در سال 1400 به میزان یک واحد درصد 

افزایــش یابد )افزایش از 412.1 به 549.5 هزار میلیارد ریال( 
و بانک مرکزی را موظف کرد در اســرع وقت افزایش تنخواه 
گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه 
داری کل کشور( قرار دهد. لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه 
مذکور، در تاریخ 1400.3.30 نســبت به پرداخت مبلغ اضافه 
شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه )137.4 هزار میلیارد 
ریال( اقدام کرد.در خصوص عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز 
تنخواه گردان خزانه در ســال 1400، می توان به چسبندگی 
هزینه های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی 
از درآمدهــای دولت )نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال 
ســهام در سه ماهه ابتدایی سال 1400 نسبت به دوره مشابه 
ســال قبل( اشاره کرد. عالوه بر این، به استناد جز )4( تبصره 
)14( قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بانک مرکزی موظف 
شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس 
درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع 
مصارف جدول تبصره )14( را )حدود 33.4 هزار میلیارد ریال( 
به صورت تنخواه در اختیار ســازمان هدفمندسازی یارانه ها 
قــرار دهد که از این میزان، معــادل 20 هزار میلیارد ریال در 
تاریخ 1400.3.5 در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها )به 
منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران 
برای خرید تضمینی گندم( قرار گرفته اســت. بر این اســاس 
در طول سه ماهه اول ســال جاری، از مجموع تنخواه گردان 
)خزانه و ســازمان هدفمندســازی یارانه ها( به میزان 569.5 
هزار میلیــارد ریال، 555.3 هزار میلیارد ریال توســط دولت 
مورد اســتفاده قرار گرفته است که از این میزان 432.1 هزار 
میلیارد ریال )78 درصد( در قبل و 123.2 هزار میلیارد ریال 

)22 درصد( در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده 
است.یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد پایه پولی در خردادماه 
سال 1400، تحوالت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
بوده است که با 1.9 درصد افزایش )معادل 87.2 هزار میلیارد 
ریال( نسبت به پایان ســال قبل، سهمی فزاینده معادل 1.9 
واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش 
خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشــی از آثار 
پولــی خالص تفاوت نرخ خرید و فــروش ارز غیر نرخ نامه ای 
بوده است.بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در سه ماهه 
منتهی به پایان خردادماه 1400 نشــان دهنده کاهش سهم 
پول و افزایش سهم شبه  پول در نقدینگی است؛ به طوری که 
طی دوره مذکور سهم پول 0.3 واحد درصد کاهش یافته و به 
همین میزان بر سهم شــبه پول افزوده شده است. همچنین 
رشد پول در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 
در مقایســه با دوره مشابه ســال قبل به میزان قابل توجهی 
کاهش یافته اســت؛ به طوری که رشد پول از 17.5 درصد در 
سه ماهه ابتدایی سال 1399 به 5.1 درصد در سه ماهه ابتدایی 
سال 1400 رسیده است.عالوه بر این، در پایان خردادماه سال 
1400، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.397 رســید. بدین 
ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نســبت به پایان سال 1399، 
2.3 درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 
1399، )معادل 1.1- درصد(، 1.2 واحد درصد کاهش نشــان 
می دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان 
خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، ناشی از افزایش 
ذخایر اضافی بانکها در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان 
سال 1399 )افزایش نسبت ذخایر اضافی بانکها به کل سپرده 

هــا از 0.0089 در پایان ســال 1399 بــه 0.0124 در پایان 
خردادماه 1400( بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی 
بانک ها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان ســال 1399 به 
449.5 هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه 1400 رسیده که 
عمدتاً ناشــی از تزریق وجوه دولتی )استفاده از سقف مصوب 
مجموعاً 4 درصدی تنخواه گردان خزانه در ســال 1400( به 
بازار پول بوده است.همچنین در خصوص وضعیت فروش اوراق 
مالی اســالمی در سال 1400 الزم به توضیح است که از 250 
هزار میلیارد ریال اوراق مالی اســالمی عرضه شــده در سال 
1400 )طی 9 حراج برگزار شده تا تاریخ 1400.5.6(، حدود 
67.3 هــزار میلیارد ریال به فروش رفته اســت. این در حالی 
اســت که از ابتدای سال 1400 تا پایان خردادماه 1400، طی 
چهار حراج برگزار شده )اولین حراج در تاریخ 1400.3.4( تنها 
26 هزار میلیارد ریال )از 250 هزار میلیارد ریال عرضه شده( 
به فروش رفته بود. در خصوص دالیل محدود بودن خرید اوراق 
از سوی بانکها می توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ 
اوراق، باال بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آنها در بازار بدهی 
اشاره کرد. همچنین الزم به ذکر است که سهم بانک ها و سایر 
اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید اوراق بهادار دولتی در سال 
جــاری )طی 9 حراج برگزار شــده( به ترتیــب حدود  81  و 
19 درصد بوده است.گفتنی است، بانک مرکزی در چارچوب 
عملیات بازار بــاز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ 
ســود حول نرخ سیاســتی )هدف(، با توجه به افزایش ذخایر 
مازاد بانکها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم 
خردادمــاه 1400 تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در 
این بازار قــرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق 
بازخرید معکوس مبادرت کرد. به طوری که در نتیجه این اقدام 
تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت 
نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی )جلوگیری 
از کاهش شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی( کمک شده 
اســت. الزم به ذکر است بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق 
بازخرید معکوس یک هفته ای، طی سه مرحله حراج از نیمه 
دوم خردادماه 1400 تا پایان خردادماه 1400، به طور متوسط 
هر هفته 52.6 هزار میلیارد ریال جذب کرده اســت. در پایان 
انتظار می رود با اعمال سیاســت احتیاطی محدودیت بر رشد 
ترازنامه بانک ها، روند کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های 
آتی بهبود یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش 
پول ملی )ثبات قیمت ها( با موفقیت بیشــتری همراه گردد. 
الزم به ذکر است که کنترل رشد ترازنامه بانکها به عنوان یک 
اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت باالیی 
برخوردار است و موفقیت بانک مرکزی در این زمینه می تواند 

نقش بسیار موثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.

بدهی های خارجی ایران کم شد
بدهی خارجی ایران در پایان خرداد امسال با کاهش نسبت به سال گذشته،  
به رقم هشــت میلیارد و 744 میلیون دالر رسیده است.به گزارش ایسنا، 
گــزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهــای اقتصادی در پایان خرداد 
ســال جاری نشــان می دهد که میزان بدهی های خارجی کشور در پایان 
خرداد نســبت به پایان سال گذشته با کاهش همراه شده و به رقم هشت 
میلیارد و 744  میلیون دالر رســیده اســت.میزان بدهی های کوتاه مدت 
کشور دو میلیارد و 11 میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز شش 
میلیارد و 733 میلیون دالر اعالم شده است.از سوی دیگر، معادل یورویی 
بدهی خارجی ایران معادل هفت میلیارد و 370 میلیون یورو است که پنج 
میلیارد و 675 میلیون یــورو از این میزان، حجم بدهی های میان مدت و 
بلندمدت بوده و یک میلیــارد و 695 میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه 
مدت اســت.این در حالی اســت که میزان بدهی خارجی کشور در پایان 
اسفند گذشته معادل 9 میلیارد و 142 میلیون دالر بوده و میزان بدهی های 
کوتاه مدت کشور حدود 1.9 میلیارد دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز 
7.1 میلیارد دالر اعالم شده است. گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه 
تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیالت دریافتی از 
بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی 
پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را 
در بر می گیرد.البته این شــاخص نسبت به پایان خرداد سال گذشته با 89 
میلیون دالر افزایش مواجه شده است، زیرا در آن زمان بدهی های خارجی 
ایران هشــت میلیارد و 655 میلیون دالر بوده کــه هفت میلیارد و 163 
میلیــون دالر آن بدهی های میان مدت و بلندمــدت و یک میلیارد و 492 

میلیون دالر از این میزان بدهی های کوتاه مدت بوده است.

افتتاح باجه بانک مهر ایران در سروآباد 
کردستان

باجــه بانک مهر ایران در ســروآباد کردســتان با حضور امــام جمعه این 
شهر، نماینده مردم شهرســتان های مریوان و سروآباد، فرماندار شهرستان 
و مدیر شــعب بانک مهر ایران در استان کردســتان افتتاح شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، این باجه با هدف دسترسی 
راحت تر مردم شریف شهرستان سروآباد و نیز ارائه  خدمات نوین بانکداری 
اسالمی برای ترویج سنت نیک قرض الحسنه به شهروندان این شهرستان 
افتتاح شــد.در این مراسم اسعدی مدیر شــعب بانک مهر ایران در استان 
کردســتان، ایجاد این باجه را از خواســته های اصلی مردم این شهرستان 
عنــوان کرد و تحقق این امر خیر را نیــز از برکات رویکرد بانک مهر ایران 
در امر خدمت رســانی به مردم و همچنین توجه مدیران این بانک به مردم 
سروآباد دانست.اسعدی در ادامه اظهار کرد: بانک مهر ایران خدمت رسانی 
و ترویج سنت قرض الحسنه را نسبت به کسب منافع مادی در اولویت قرار 
داده و همین موضوع موجب شده که مردم و مشتریان این بانک همیشه به 
این مجموعه وفادار بمانند.شیوا قاسمی پور نماینده مردم سروآباد و مریوان 
در مجلس شورای اسالمی نیز ضمن تقدیر از اسعدی و مجموعه بانک مهر 
ایران، اظهار کرد: حقیقتاً بانک مهر ایران؛ بانکی مردمی اســت و به دور از 
منافع مادی حاضر شــده در این شهرستان باجه تأسیس کند تا مردم این 
منطقه از خدمات این بانک ارزشی بی بهره نمانند و بر همین اساس اقدمات 
این مجموعه شایسته تقدیر است.امام جمعه شهرستان نیز گفت: امیدواریم 
با حضور با برکت بانک مهر ایران در شهرستان، مردم با ایمان و معتقد این 
منطقه از خدمات این بانک بهره مند شوند.شایان ذکر است، باجه شهرستان 
ســروآباد تحت نظارت شعبه مریوان )کد 5405( در خیابان اصلی سروآباد 

واقع شده است.

قدردانی رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرری از مدیرعامل بانک ملت

رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرستان ری با ارسال لوح سپاسی، 
از مدیرعامــل بانک ملت قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، 
حســین نصراهلل در این لوح با بیــان این نکته که یاد و خاطره حماســه 
آفرینی، از خودگذشــتگی و ایثار شهدا و ایثارگران معزز در یاد ملت غیور 
و شهیدپرور ایران اسالمی باقی و جاری خواهد ماند، تاکید کرد: بی تردید 
تمامی مسووالن و آحاد جامعه، عزت، امنیت و آرامش امروز خود را مدیون 
جهاد و رشادت های این عزیزان هستند.رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهرستان ری هرگونه تالش و حرکت در راستای زنده نگه داشتن نام و یاد 
آن اسوه های همیشه ماندگار و خدمات رسانی به خانواده های معزز شهدا 
و ایثارگران را شایســته ســتایش خوانده و از خدمات ارزشمند مدیرعامل 
بانک ملت در عرصه خدمتگزاری به این قشر معظم سپاسگزاری کرده است.

با موافقت وزیر بهداشت:
بیمه گران هم به صف اولویت 

واکسیناسیون کووید ۱۹ پیوستند
صنعت بیمه که مسئولیت سنگین برقراری آرامش و گسترش اطمینان 
در بخش های معیشــت، سالمت و مسئولیت جامعه را بر عهده دارد به 
اولویت دریافت واکســن اضافه شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی و 
امور بین الملل بیمه مرکزی به دنبال درخواست مستند و مستدل دکتر 
غالمرضا سلیمانی از وزیر بهداشت در خصوص ضرورت واکسینه شدن 
خادمان خط مقدم صنعت بیمه، دکتر سعید نمکی موافقت خود را برای 
تحقق این امر اعالم کرد.صنعت بیمه از جمله صنایعی اســت که پس 
از همــه گیری ویروس کرونا نه تنهــا تن به تعطیلی نداد بلکه عالوه بر 
ایفای تعهدات ذاتی و حرفه ای خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
نیز عالی ترین رتبه را به خود اختصاص داد.بر اســاس این گزارش، وزیر 
بهداشــت که پیش از این نیز حمایت بیمه مرکزی و صنعت بیمه را از 
کادر درمانی و بهداشتی کشــور را قابل تحسین دانسته بود با دریافت 
واکســن بیمه گران موافقت کرد.گفتنی است در نامه دکتر سلیمانی به 
وزیر بهداشــت موضوعاتی نظیر: کاهش ریسک، مواجهه اجباری بیمه 
گران و بیمه گذاران، به خطر افتادن یا کند شــدن عملیات بیمه گری، 
ارتباط مســتمر و تماس مستقیم اهالی صنعت بیمه با آحاد جامعه  از 
جمله دالیل درخواست واکسیناســیون ویژه اعالم شده بود.شایان ذکر 
اســت که صنعت بیمه در ایام همه گیری ویروس کرونا چند ده تن از 

همکاران خود را در حین انجام خدمت از دست داده است.

ادامه  از صفحه اول
حــاال در آن لحظــه ای که اتفاق می افتد منظورم اســت و اگر 
ریشه شناسی کنیم مثاًل بگوییم ضعف اقتصادی و تحریم پذیری 
اقتصادی ما ریشه در داخل دارد را قبول دارم اما آن لحظه ای که 
آن پیش می آید یک شوک برون زا به اقتصاد وارد می شود که در 
آن مقاطع هم مصارف پــول باال می رود که در کتابی که اخیرا 
منتشر کردم، توضیحش را دادم؛ یعنی اگر می گفتیم در اقتصاد 
ما رشد تراز نامه های بانکی 25 درصد است در این مقاطع به 30 
یا 35 درصد می رسد زیرا نیاز در اقتصاد بیشتر می شود. آنجا هم 
باز دقت داشــته باشیم که زیر 35 درصد نمی تواند کار کند اما 
مجموعاً داللت سیاست مهم اقتصادی ما این است که با کنترل 
رشد پایه پولی نمی شود رشد نقدینگی را مهار کرد. اگر کفش را 
درست بشناسیم راهش این است که از ابزارهای مستقیم استفاده 
کنیم. این ابزارها سهمیه های اعتباری است؛ یعنی هدف گذاری 
روی کل نظــام بانکی می کنید و ایــن را ابالغ می کنید که این 
خودش می تواند اهرم ایجاد تعادل بین بانک ها باشد یعنی بتوانید 
بانک خوب را از بد تشخیص دهید اما در کل می توانید بگویید 
ترازنامه تو در پایان این سال مالی می تواند انقدر رشد کند. بیشتر 
از آن ذخیره قانونی صددرصدی لحاظ می شود. می شود به یک 
بانک بد گفت تو ده درصد بگذار و به یک بانک که به اقتصاد بهتر 
کمــک می کند گفت 20 درصد بگذار اما میانگینش 15 درصد 
اســت. این ابزار اصلی است که در مقابل نقدینگی یک مهاری 
می گذاریــد که حاال کاهش پایه پولی به 15 درصد اینجا معنی 
پیدا می کند. وقتی نظام بانکی را 30 درصد رشد می دهد اگر پایه 
پولی را 15 درصد کنید فایده ندارد و باید متناسب با 30 درصد 
جلو بروید اما وقتی با این ابزار عددها را در میزان رشد نقدینگی 
و انبســاط بانک ها کاهش می دهیم تدابیری برای مهار بودجه 
دولت و گرفتن رشد پایه پولی بهتر از قبل در حد و اندازه آن 15 
درصــد؛ می توانیم بگوییــم تدابیر معنی دار است.«پژوهشــگر 
اقتصادی تحلیل خود را درخصوص مسئله ای که در دوره هایی 
که شوک ارزی داریم و به همین ترتیب مصارف پول باال می رود 
شاید نیاز به رشــد ترازنامه بانک ها باشد، بصورتی که اگر رشد 
ترازنامه بانک ها 20 یا 25 درصد است تا 30 و 35 درصد افزایش 
پیدا کند. زیرا تصور می شد تورم ناشی از عوامل درون زاست اما 
به خاطر شــوکی که در سال 92 داشــتیم این تحریم ناشی از 
سمت عرضه بوده است؛ اینگونه اذعان داشت: »این تحلیل سنتی 
از تورم است. تورم ناشی از رشد نقدینگی است؛ یعنی برای یک 
دوره یا یک مقطع نیســت و این بــه یکی از فرامین مقدس در 
اقتصاد تبدیل شده است. من البته رویکردم این نیست که بگویم 
گزاره مذکور کاًل غلط است. تحلیلم این است در چه شرایطی و 
در چه اندازه. در رشــد اقتصاد ما متوســط رشد نقدینگی ما به 
متوســط نرخ تورم ما ارتباط دارد ولی بحث این اســت که در 
مقاطعی نرخ تورم ما جهش می کند درحالی که رشد نقدینگی 
جهش نمی کند. به طور مشخص سالهای 73، 74، 90، 92، 97 
تا اآلن تورم به دو برابر یا سه برابر متوسط رسیده است.«درودیان 
ادامه داد: »یعنی اگر این سال ها را کنار بگذاریم متوسط تورم 15 
درصد است اما تورم در این دوره ها به سه برابر متوسط می رسد. 

من اینجــا می گویم که نقدینگی اوریج متوســط بلند مدت را 
می تواند توضیح دهد اما وقتی فوق این می رود نشان دهنده یک 
عامل دیگر اســت. آن عامل مجموعاً فشارهای ارزی و تجارت 
اســت؛ یعنی در همه این ســه دوره یک اتفاق مشابه می افتد. 
کاهش دریافتی های ارزی، پرش نــرخ ارز و اختالل در تجارت 
خارجی. این چیزی است که به وجود می آید و یک عامل واقعی 
است که تورم ایجاد می کند و یک عامل پولی نیست. این عامل 
پولی عاملی است که تقاضا را منبسط می کند. مصرف خصوصی 
و ســرمایه گذاری را منبســط می  کند یعنی مردم بیشتر خرید 
می کنند و سرمایه گذاری می کنند و دولت هم بیشتر خرج و کار 
عمرانی می کند.«این کارشــناس اقتصادی افزود: »تبیین این 
تحلیل این است که اگر تورم باال رفته، به خاطر این ها بوده است. 
درحالی که این ها نیست و وقتی دوره ها را می شکافید می بینید 
که با فشار تقاضای مصرف و سرمایه گذاری روبرو نیستیم بلکه 
طرف و منحنی عرضه اســت که اینجا چالــش ایجاد میکند. 
نمی گویم تقاضا نیست، تقاضای متوسط و بلندمدت می تواند آن 
را نمایندگی کند اما باالتر از متوسط را خیر و در این دوره ها اگر 
بخواهید به آن تورم متوسط بازگردید باید گشایش های ارزی و 
تجاری اتفاق بیافتد؛ یعنی عامل اختالل رفع شود. بحث من این 
بود که این اتفاق بعد از ســال 92 تقریبــاً افتاد یعنی اگر هیچ 
سیاســت پولی اتخاذ نمی کردیم، نرخ تورم به دوره های گذشته 
یعنی به زیر 20 درصد بازمی گشــت. این اتفاق باعث افت نرخ 
تورم می شــد. تشخیص متعارف این است که تورم سال 92 که 
35 درصد شده بود به خاطر نقدینگی، پایه پولی، مسکن مهر و 
غیره اســت پس باید تا جایی کــه می توانیم آن را خفه و از آن 
جلوگیری کنیم. یعنی اینکه که نرخ بهره بسیار باال و فشار رکود 
جدی در اقتصاد است منتها نقدینگی به دالیلی که گفتیم مهار 
نمی شود و اینجا تازه دالیل جدیدی هم پیدا می شود. سیاست و 
مجموعاً درون زایی پول که درون زایی جدیدی هم پیدا می شود 
که سودهای سپرده منشــأ درون زایی پول می شود که این در 
ادبیات نیست. این نیروهای درون زا منجر به این می شود که در 
92 می بینیم که تورم کم شده اما رشد نقدینگی بین 26 و 27 
درصد است؛ یعنی پیداست موضوع حل نشده است بلکه در حال 
انباشت است و یک روزی ســرباز می کند که در 97 این اتفاق 
افتاد.«در زمینه مهار تورم به اعتقاد این اقتصاددان، مهار تورم با 
استفاده از عملیات بازار باز یا کنترل نرخ بهره بین بانکی توسط 
بانک مرکزی متناسب با چالش های اقتصاد ایران نیست ؛ یعنی 
متناسب با تورمی که اقتصاد ایران به آن دچار است، نیست و این 
سیاســت ها برای مهار تورم ناکارآمد است. وی در این خصوص 
بیان داشت: »اوالً من مخالف عملیات بازار باز و تعیین نرخ بهره 

نیستم. نه اینکه نباید انجام شود بلکه از باب تمرین و یادگیری 
خوب اســت. محل نقد این اســت که چه قدر باید از آن انتظار 
داشت یعنی چه قدر می شود بار روی دوشش گذاشت. به ویژه در 
رسالت بزرگی به نام مهار تورم رویش حساب کرد. نکته بعد این 
است که یکی از آفت ها در حوزه اقتصاد در حوزه تبیین و دانشگاه 
و سیاست گذاری وجود دارد یک نوع تالش و میل به روگرفت و 
تقلید از آن چیزی اســت که در دنیا مد و مسلط است. عملیات 
بازار بــاز که هدفــش تنظیم نــرخ بهره اســت روش جاری 
سیاست گذاری پولی یا اقتصادی در دنیا است. تقریباً مهم ترین 
کاری است که حاکمیت اقتصادی انجام می دهد. این را محققین 
اقتصاد می داند و سیاست گذار هم شنیده است و تمایل به حرکت 
به این ســمت و مدل پیدا می کند؛ اما این متناســب با فضای 
اقتصاد ما نیســت که چند دلیل دارد. دلیل اول این است که ما 
اساساً وقتی به اقتصاد ایران نگاه می کنیم، می بینیم لنگر اساسی 
و جدی وقتی تغییر می کند هم به واقعیت اقتصاد می آید و روی 
آن تأثیر می گذارد و هم به ذهن مردم زیرا لنگر سیاست گذاری 
باید هم روی واقعیــت و هم روی ذهن مردم بتواند خوب نفوذ 
کند؛ زیرا درنهایت همه چیز به این برمی گردد که در ذهن ما چه 
می گذرد و ما چگونه رفتار می کنیم.«این کارشناس اقتصادی در 
توضیح این مطلب ادامه داد: »انتظارمان چگونه شکل می گیرد؟ 
در ایران بافاصله نرخ ارز است. قیمت ارز بسیار تأثیر نافذی دارد 
که به دلیل ساختار نفتی اقتصاد است که حدود پنجاه سال است 
که وجود دارد و در ذهن مردم این رســوب کرده است که وقتی 
قیمت ارز باال می رود همه چیز باال می رود. نه فقط قیمت ها بلکه 
همه چیــز به هم می ریزد. من این را دیده ام این حافظه تاریخی 
اســت یعنی آدمی مثل من و شما که ســنمان به دهه پنجاه 
می رســد حافظه تاریخی وجود دارد. دلیلش هم معقول است 
چون ما اقتصاد نفتی هستیم و هر موقع به هر علت درآمد نفتی 
ما کم شــده است حاال قیمت نفت یا صادرت کم شده است یا 
تحریم بوده و جنگ شده است، وقتی دریافتی ارزی کم شده این 
اقتصــاد نفتی ضعیف کار می کند. در ابعاد واقعی تولیدات دچار 
کاهش می شود، اقتصاد باگرانی، تورم و بیکاری همراه می شود. 
ایــن در حافظه مردم مانده اســت که اگــر می خواهید بدانید 
حال وروز اقتصاد چگونه است به نرخ ارز نگاه کنید. به این سادگی 
از این فاکتور به سمت لنگری به نام نرخ بهره نمی شود سوئیچ 
کرد. چیزی نیست که بگوییم انتخاب است و اآلن این دکمه را 
زدم و بعداً آن یکی را می زنم. ساختار اقتصاد ما این را شکل داده 
است. درحالی که این ســاختار در خیلی از کشورها این شکلی 
نیســت و نرخ ارز متغیر مهمی محســوب نمی شود و نرخ بهره 
خیلی نقــش دارد. موضوع دیگر به بحث دسترســی اعتباری 

برمی گردد؛ یعنی در خیلی از اقتصادها خرید کاالی بادوام اعتبار 
اســت. مثاًل خانه، اتومبیلی حتی اثاثیه با اعتبارات قابل توجه، 
بلندمدت است. شــاید در خیلی از کشورها کارکرد اصلی نظام 
اعتباری تأمین مالی کاالهای بادوام است. در چنین اقتصادی نرخ 
بهره وام پنج درصد، چهار درصد با شــش درصد خیلی تفاوت 
دارد؛ یعنی آدم ها نگاه می کنند در محاسباتشان قسطی تفاوت 
قابل توجهی دارد.«درودیان افزود: »به عنوان یک اهرم مدیریت 
تقاضــا خــوب کار می کند.  یعنی وقتی نرخ بهــره را باال ببرید 
خیلی ها از اینکه خانه یا ماشین بخرند دست می کشند. یا حتی 
در سرمایه گذاری وقتی سرمایه گذار به اطالعات خوب دسترسی 
دارد وقتــی نرخ بهره باال مــی رود از خیلی تصمیمات منصرف 
می شود یا بالعکس وقتی کاهش می یابد انبساط و گشایش در 
سمت تقاضای مصرف یا سرمایه گذاری ایجاد می شود. باید دید 
دسترسی اعتباری در ایران چگونه است یعنی مصرف کننده ها، 
انواع مصرف و ســرمایه گذاران وقتی دسترسی اعتباری ضعیف 
باشد نرخ بهره کار نمی کند که بگویید من با نرخ بازی می کنم؛ 
زیرا نرخ، نرخ رسمی بانکی است و باید دید مردم چه قدر به آن 
دسترســی دارند که حاال باقیمتش بازی کنید. یا می بینید که 
خیلی تنزل می دهد. ضمن اینکه آن نرخی که در عملیات بازار 
محاسبه می شود نرخ بهره بین بانکی است. باید دید در ایران نرخ 
بهره بین بانکی چه قدر به نرخ سپرده و تسهیالت مربوط است، 
یعنــی قدم به قدم اماواگر در آن می آیــد؛ یعنی لزوماً این طوری 
نیست که اگر نرخ بهره بین بانکی ما باال برود یا کاهش پیدا کند 
فوری تأثیر بگذارد چون پیش فرض آن سیاست این است .«وی 
ادامه داد: »اصاًل اقتصاد به نرخ بهره بین بانکی دسترســی ندارد. 
مصرف کننــده، تقاضاکننده، ســرمایه گذار به نــرخ بین بانکی 
دسترسی ندارد و نرخ بین بانکی مربوط به بانک ها است. فرقش 
این است که این نرخ در نرخ سپرده و تسهیالت سرریز می کند 
اما در ایران شــما حتی وقتی می خواهید با نرخ بازی کنید باید 
همان نرخ های دســتوری ســپرده و تسهیالت را نگاه کنید که 
آن هم باید دید می شــود یا نمی شــود و بانک ها به ســراغ چه 
روش هایی می روند. چه قدر از اهرم نفوذ سیاستی کم می کند. 
یک مســئله دیگر این اســت که جنس تورم ما چه قدر طرف 
تقاضایی اســت. همه این ها وقتی کار کند آخرش این است که 
تقاضا را مهار کند؛ یعنی آدم هایی که کمتر مصرف کنند و باال 
بردن نرخ بهره کمتر سرمایه گذاری کنند. در دوره هایی که مثل 
چیزی که در اقتصادمان می بینیم مصرف و ســرمایه گذاری در 
حداقل خودش اســت و به دلیل شرایط اقتصادی سرکوب شده 
اســت. با باال بردن نرخ بهره مثاًل معامالت مسکن یا خودرو را 
ببینید و در بازار آزاد میزان ســرمایه گذاری بخش خصوصی را 
ببینید، وضعیتی نیســت که فکر کنیم این ها را می توانیم تنزل 
بدهیم. ضمن اینکه اثری که بر تولید و اشتغال می گذارد را کنار 
بگذاریم. دلیل دیگر این می شود که حتی اگر همه اشکاالتی که 
گفتم وجود نداشــت و واقعاً بهره کار می کرد، آسیب شناسی از 
تورم محل سؤال است که ما خیال کنیم شوک تورمی که آمده 
است اگر اآلن نرخ تورم 40 درصد است با این طور کارها بتوانیم 

20 درصدش کنیم. 

واکاوی سازوکار خلق پول در نظام اقتصادی ایران

 آیا مهار پایه پولی به کند شدن رشد نقدینگی 
منجر می  شود؟
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گزیده خبر

آخرین تحوالت افغانستان؛
 جنگ شدید در مرکز شهر لشکرگاه

 منابع محلی افغانستان از ورود جنگجویان طالبان به شهر »لشگرگاه » مرکز استان هلمند ، شدت گرفتن درگیری 
در والیت هرات و تشکیل گروههای مردمی برای مقابله با طالبان در این مناطق خبر می دهند.به گزارش ایرنا، به 
گفته شاهدان در شهر »لشگر گاه »استان هلمند ، طالبان هم اکنون  با ورود به شهر لشگرگاه  کنترل این شهر را 
به جز  ادارات دولتی از جمله فرماندهی پلیس، مقر استانداری و امنیت ملی  را  به اشغال خود درآورده است.»علی 
یاور رضایی« از ساکنان شهر لشکرگاه که منزلش در ۵۰۰ متری فرماندهی پلیس قرار دارد به ایرنا گفت که مرکز 
فرماندهی پلیس شــهر در محاصره طالبان قرار دارد.وی با بیان اینکه شــهر در کنترل طالبان است تصریح کرد 
جنگنده های بی ۵۲ در حال گشــت زنی در منطقه هستند اما به دلیل موضع گیری طالبان در مناطق مسکونی 
از بمباران انها خودداری کرده اند.این شهروند گفت که طالبان منازل مسکونی نزدیک فرماندهی پلیس،استانداری 
و امنیت ملی را به عنوان سنگر جنگ استفاده کرده اند.پزشکان بدون مرز مستقر در هلمند اعالم کرده است که 
بدلیل جنگ شــدید در مرکز شهر رسیدگی و نجات زخمی ها با مشــکل مواجه شده است.این منبع گفته است 
که ۹ کشــته و ۲۷ زخمی ازتازه ترین جنگ لشکرگاه به بیمارستان انتقال داده شده اند.»اخترمحمد بادی زی«، 
فعال جامعه مدنی هلمند نیز گفت که طالبان از منازل بمباران شده به عنوان سنگر استفاده می کنند.نمایندگان 
هلمند در مجلس نمایندگان نیز از ســقوط شهر لشکرگاه به دست طالبان  ابراز نگرانی کردند.»شکوفه نوروزی » 
نماینــده مجلس با بیان اینکه  فرماندهی پلیس و زندان مرکزی هلمند در محاصره طالبان قرار گرفته و درگیری 
در ساختمان استانداری و رئیس امنیت ملی در حوزه اول امنیتی شهر لشگرگاه به شدت ادامه دارد گفت که  اگر 
این وضعیت ادامه پیدا کند، بزودی شاهد سقوط شهر لشگرگاه خواهیم بود.براساس گزارش های دریافتی از استان 
هرات در غرب افغانستان ، جنگ بین نیروهای امنیتی و طالبان در مناطق دوم، سوم، هفتم، نهم و چهاردهم شهر 
هرات و بخش های جنوب این شــهر بشدت ادامه دارد.در ششمین روز حمله طالبان به شهر هرات، درگیری های 
شدید بین نیروهای دولتی و طالبان در چند بخش این شهر ادامه دارد.»عبدالصبور قانع«  استاندار هرات  گفت که 
محل تجمع طالبان در مناطق مختلف شهر هرات بمباران شده و تلفات سنگینی به آنها وارد  شده است.در همین 
حال، محمد اسماعیل خان، رهبر جبهه مقاومت مردمی که جنگ در برابر طالبان را در شهر هرات رهبری می  کند، 
از زنان و مردان هراتی خواسته که در برابر طالبان بسیج شوند.شب گذشته شهر هرات شاهد طنین صدای اهلل اکبر 
توسط مردم علیه طالبان به فراخوان اسماعیل خان بود و مردم  در پشت بام ها حمایت خود را از نیروهای دولتی  
و نیروهای مردمی اعالم کردند.شــماری زیادی از جوانان هرات که به صفوف جبهه مقاومت مردمی پیوســته  اند، 
می  گویند از شهر هرات دفاع می  کنند و اجازه نمی  دهند که طالبان وارد این شهر شوند.رسانه های محلی هرات 
اعالم کرده اند که در پی تشدید جنگ در مناطق مختلف شهر هرات مدارس تعطیل  شده و تعداد زیادی از مردم 
در حال ترک منازل خود از مناطق جنگی هستند.در استانهای بدخشان، پنجشیر، پروان، بلخ، جوزجان، فاریاب، 
سرپل، سمنگان، بغالن و کاپیسا روند قیام مردمی علیه طالبان شدت گرفته و صدها نفر از مردم با گرفتن سالح 
در کنار نیروهای دولتی برای دفاع از مناطق خود برخاسته اند.در تازه ترین مورد دیروز دوشنبه نیروهای دولتی با 
همکاری مردم شهرستان »نجراب« در استان کاپیسا را از طالبان پس گرفتند و در استان پنجشیر مردم و جوانان 
این استان به  رهبری احمدمسعود پسر فرمانده احمدشاه مسعود در حال فراگیری آموزش های نظامی هستند و 
خود را برای دفاع از این استان آماده می سازند.رئیس جمهوری افغانستان بتازگی و در دقیقه ۹۰ نیز بصورت قاطع 
تصمیم جنگ را علیه طالبان نگرفته است و دیروز در نشست فوق العاده مجلس نمایندگان یکبار دیگر از طالبان 
خواســت که پشــت میز صلح حاضر شوند و در غیر آنها در میدان نبرد پاهای آنها را خواهد شکست.اما مهمترین 
خواسته رئیس جمهوری غنی در نشست فوق العاده از نمایندگان مردم تالش برای بسیج مردمی بود و آنچه وی 
تجاوز آشــکار علیه این کشور دانست، خواهان ایستادگی مردم شد.اشرف غنی در این نشست از سیاستمداران و 
رهبران سیاسی این کشور خواست که همه رقابت ها  را کنار بگذارند و برای بقای جمهوریت متحد شوند.افغانستان 
در وضعیت دشــواری قرار گرفته و  هر روز هزاران نفر از شهرها و مناطق پر جمعیت آواره می شوند و توان دولت 
نیز برای کمک به آنها در حال کاهش است، زیرا دولت افغانستان با از دست دادن مرزهای تجارتی میلیاردها افغانی 

درآمد خود را در ماه از دست داده است. 

عهدشکنی مجدد آمریکا در موضوع تبادل زندانیان؛ نقطه سِر خط!
ایــران از ابتدای شــکل گیری مذاکرات مربوط به تبــادل زندانیان ایران و آمریکا اعالم کرد که ایــن موضوع هیچ ارتباطی به 
مذاکرات احیای برجام نداشته و رویکرد تهران در این زمینه تنها معطوف به پیگیری موضوعات حقوق بشری و انسان دوستانه 
است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا موضوعی است که طی سال های گذشته 
به فراخور شــرایط به بحث روز تبدیل شده و در بازه های زمانی مختلف اقداماتی در این خصوص از سوی دو طرف انجام شده 
اســت.در اواخر دوره ریاســت جمهوری باراک اوباما فارغ از روند مذاکرات هسته ای، مذاکراتی میان ایران و آمریکا در خصوص 
تبادل زندانیان دو طرف شکل گرفت که نهایتا منجر به آزادی 4 زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی و ۷ زندانی ایرانی شد.کاخ 
ســفید در آن زمان، عالوه بر این، حکم استرداد 11 ایرانی دیگر را که به ادعای واشینگتن در موضوع دور زدن تحریم ها فعال 
بودند نیز لغو کرد و طلب 1.۷ میلیارد دالری ایران بابت پرونده قدیمی خریدهای تسلیحاتی موسوم به »FMS« را نقدا پرداخت 
کرد.در آن زمان و پس از انجام موفق تبادل مذکور میان تهران و واشینگتن، لندن نیز در خصوص انجام عملیات تبادل با هدف 
آزادسازی نازنین زاغری جاسوس ایرانی-انگلیسی زندانی در ایران در ازای پرداخت طلب کشورمان در پرونده خریدهای نظامی 
ایران موســوم به »IMS« به مبلغ 3۹۰ میلیون پوند، اعالم آمادگی کرد و مذاکرات تهران-لندن در این رابطه آغاز شــد.پس از 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰16 آمریکا، دونالد ترامپ با انتقاد شدید از اقدامات اوباما در موضوع تبادل زندانیان میان تهران 
و واشــینگتن، رییس جمهور سابق آمریکا را به باج دادن به ایران متهم کرد و ادعا نمود که قادر است تمام زندانیان آمریکایی 
در ایــران را بدون پرداخت هیچ مبلغی آزاد کند.دونالــد ترامپ با انتصاب »رابرت اوبراین« به عنوان نماینده ویژه خود در این 
خصــوص، رونــد جدیدی را در پیش گرفت.  اقدامات و رفتارهای قلدر مآبانه ترامــپ در موضوع تبادل زندانیان، نه تنها روند 
شکل گرفته میان دو طرف در زمان اوباما را بر هم زد، بلکه با ایجاد اخالل در روند مذاکرات تهران-لندن، عمال موجب ایجاد 
بن بست در این فرآیند نیز شد.در دوره ریاست جمهوری ترامپ تنها دو تبادل یک به یک میان ایران و آمریکا و بدون هرگونه 
مذاکره مســتقیمی میان دو کشــور انجام شد و طی آن در ازای یک جاسوس چینی-آمریکایی و یک آمریکایِی متهم  محکوم 
به مســائل اخالقی و توهین به مقامات ایرانی دو زندانی ایرانی در آمریکا آزاد شــدند.دخالت آمریکا در مذاکرات تبادل میان 
ایران و انگلیس از آن جهت بود که پس از نهایی شدن توافق دو طرف برای آزادی زاغری در ازای پرداخت بدهی ایران، ترامپ 
مصرانه خواستار آزادی »مراد طاهباز« جاسوس سه تابعیتی )ایرانی-انگلیسی-آمریکایی( در کنار نازنین زاغری شد که بدلیل 
مخالفت ایران با درخواســت مطرح شده، مذاکرات آغاز شــده منجر به نتیجه نشد.از ابتدای روی کار آمدن جو بایدن پس از 
انتخابات ۲۰۲۰ اما؛ کاخ ســفید با ادعای اولویت داشتن موضوعات و پرونده های حقوق بشری بر موضوعات سیاسی، خواستار 
از سر گیری مذاکرات در خصوص تبادل زندانیان شد.لندن نیز با بهره گیری ازفرصت ایجاد شده درخواست کرد که به صورت 
هم زمان مذاکرات مربوط به آزادسازی نازنین زاغری در قبال پرداخت بدهی های ایران در پرونده خریدهای تسلیحاتی قبل از 
پیروزی انقالب اسالمی نیز آغاز شود.با پذیرش ایران، گفتگوهای غیر مستقیم پیرامون تبادل 4 ایرانی در برابر 4 آمریکایی به 
عالوه پرداخت ۷ میلیارد دالر از مطالبات بلوکه شده ایران در سایر کشورها با آمریکا و مذاکره با انگلیس برای آزادسازی نازنین 
زاغری آغاز و تا حصول توافق نهایی ادامه یافت.ایران از ابتدای شکل گیری این روند اعالم کرد که موضوع مبادله زندانیان هیچ 
ارتباطی به مذاکرات احیای برجام نداشــته و رویکرد تهران در این زمینه تنها معطوف به پیگیری موضوعات حقوق بشــری و 
انسان دوســتانه اســت.در این میان و پس از توقف مذاکرات وین در پایان دور ششم، به یک باره آمریکا بر خالف ادعاهای اولیه 
خود مبنی بر جدا بودن مســائل سیاســِی فیمابین از موضوع تبادل زندانیان، مذاکرات وین را به این فرآیند گره زد و با این 
اســتدالل که پرداخت طلب ۷ میلیارد دالری فرصت تنفس به ایران خواهد داد و انگیزه تهران برای تداوم حضور در مذاکرات 
احیای برجام را کاهش می دهد، توافق شکل گرفته را بر هم زد.پس از استنکاف آمریکا از اجرای مفاد توافق، لندن نیز مجددا 
خواســتار تحویل مراد طاهباز به ســفارت سوئیس )حافظ منافع آمریکا( در تهران شــد که البته به دلیل مخالفت ایران، روند 
تبادل با این کشور نیز متوقف شد.این رفتار مزورانه که طی چند هفته گذشته با تبلیغات گسترده رسانه های غربی برای مقصر 
جلوه دادن ایران در روند تبادل زندانیان پیگیری شده، نشان داد که اولویت اصلی دولت آمریکا پیگیری اهداف سیاسی است 
و شعار حمایت از حقوق بشر تنها ابزاری در خدمت تامین امیال  سیاسی به حساب می آید.در همین راستا؛ یک مقام مطلع به 
»نورنیوز« گفت: گرچه ایران قبال با اهداف حقوق بشری انسان دوستانه از موضع خود در خصوص »تبادل همه زندانیان ایرانی 
با همه زندانیان آمریکایی« کوتاه آمده و حاضر به تبادل های موردی شــده بود، ولی اکنون با رفتار کثیف و تداوم عهدشــکنی 
دولت بایدن، دیگر هیچ انگیزه ای از سوی ایران برای تداوم این روند وجود ندارد و لذا موضوع تبادل به شکل کنونی را به طور 

کلی از دستور کار خود خارج خواهد کرد.

سئول: 
شرط کره شمالی برای آغاز مذاکره با آمریکا 

کاهش تحریم هاست
قانونگذاران کره جنوبی امروز سه شنبه گفتند که کره شمالی می خواهد تحریم های 
بین المللی را از صادرات فلزات خود و واردات ســوخت های تصفیه شده و سایر 
نیازهای دیگرش لغو کند تا مذاکرات خلع سالح هسته ای را با ایاالت متحده آغاز 
کند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، قانونگذاران کره جنوبی پس 
از جلسه با اصلی ترین نهاد اطالعاتی کشورشان گفتند که پیونگ یانگ همچنین 
می خواهد تحریم ها علیه واردارت کاالهای لوکس آن برداشته شود تا مشروبات 
الکلی و پوشــاک با کیفیت وارد کند.  این جلســه یک هفته پس از آن برگزار 
می شــود که دو کره خط تماس مستقیم را پس از 13 ماه دوباره متصل کردند. 
رسانه دولتی کره شمالی امروز هیچ اشاره ای به درخواست برای لغو تحریم ها به 
منظور آغاز مذاکرات نداشت.قانونگذاران کره جنوبی گفتند که کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی و مون جائه-این، همتای کره جنوبی او هر دو برای اعتمادسازی 
دوبــاره و ارتقای روابط از ماه آوریل ابراز تمایل کرده اند و کیم خواســتار اتصال 
دوباره خطوط تماس شــده بود.آنها همچنین گفتند، کره شمالی که اقتصادش 
تحت تاثیر پاندمی کرونا و بدی آب و هوا در ســال گذشته است، به حدود یک 
میلیون تُن برنج نیاز دارد.شــورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم هایی علیه 
کره شمالی به ویژه علیه نهادها و اشخاصی در این کشور منزوی بابت پرداختن به 
برنامه موشکی و هسته ای که مغایر با قطعنامه های سازمان ملل متحد بود، اعمال 
کرده اســت. ایاالت متحده، ژاپن و کره جنوبی هم تحریم های علیه پیونگ یانگ 

اعمال کرده اند اما آنها برای دیگر کشورها اجباری نیستند.

سفیر روسیه در واشنگتن:
آمریکا ۲۴ دیپلمات روس را اخراج می کند

ســفیر روسیه در واشــنگتن از اقدام آمریکا مبنی بر درخواست از ۲4 دیپلمات 
روس برای ترک این کشور تا تاریخ سوم سپتامبر خبر داد.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از رویترز، ســفیر روسیه در واشــنگتن اعالم کرد که آمریکا از ۲4 
دیپلمات این کشــور خواسته است تا تاریخ سوم ســپتامبر خاک این کشور را 
ترک کنند.بر اســاس این گزارش، »آناتولی آنتونوف« ســفیر روسیه در آمریکا 
افزود که با توجه به اقدام ناگهانی آمریکا در دشــوارتر کردن صدور روادید، برای 
این افراد جانشــینی نخواهد بود.این در حالی اســت که »سرگئی ناریشکین«، 
رئیس سازمان اطالعات خارجی روسیه، نخبگان سیاسی و رسانه های اجتماعی 
آمریکا را به سیاه نمایی علیه مسکو متهم کرد.مقام ارشد امنیتی روسیه در این 
ارتباط گفته است که نخبگان سیاسی و رسانه های غربی و آمریکایی علیه روسیه 
سیاه نمایی می کنند و نه فقط جمهوری خواهان بلکه دموکرات های آمریکا هم 
رئیس جمهور این کشــور را بخاطر دیدار با پوتین مورد انتقاد قرار می دهند.این 
مقام امنیتی روسیه همچنین افزوده است که جو بایدن در حال حاضر به دلیل 
عدم اعمال تحریم در پروژه گازی نورد اســتریم روسیه تحت فشار هر دو حزب 
آمریکا قرار دارد و دموکرات ها زمانی هم که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود، 
از روحیه روسیه ستیزی او نهایت استفاده را می کردند.به گفته ناریشکین روابط 
خوب بین روســیه و آمریکا و غرب در کل امکانپذیر اســت، هرچند باید تالش 
بیشتری صورت گیرد، چون همکاری سازمان های امنیتی دو کشور در مسائلی از 
جمله مبارزه با تروریســم بسیار ضروری است.در حال حاضر آمریکا و روسیه در 
بدترین شرایط ممکن روابط در چند سال اخیر قرار گرفته اند؛ با این حال رویکرد 
دو کشور تعاملی و تالش آن ها بر مدیریت روابط است.روسیه در روابط بین الملل 
به شدت مخالف یکجانبه گرایی آمریکا است و عالوه بر خود، کشورهای دیگری 
مانند چین و هند را به چندجانبه گرایی با محوریت سازمان ملل دعوت می کند. 
همین مسئله مبنای تقابل های متعدد دو کشور در روابط بین المللی و دوجانبه 

طی چند سال گذشته بوده است.

بلینکن:
 اگر طالبان کنترل افغانستان را با زور به 
دست بگیرد، حمایت بین المللی را ندارد

وزیر خارجه آمریکا گفت، اگر طالبان کنترل افغانستان را با زور به دست بگیرد، 
نمی تواند روی کمک های جامعه بین الملل حساب کند.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنیک، طالبان از زمان آغاز خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از 
افغانســتان اقدام به حمالت در داخل کشور و به دست گرفتن کنترل مناطقی 
از افغانستان کرده و شدت حمالتش را گسترش داده است.آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه آمریکا گفت:  طالبان بارها گفته که به دنبال یکســری مسائل است؛ به 
رسمیت شــناخته شدن از ســوی جامعه بین الملل و حمایت بین الملل، چون 
آنها می خواهند رهبرانشــان به صورت آزادانه در سراســر جهان مسافرت کنند 
و می خواهند تحریم ها برداشــته شود. تا زمانیکه طالبان به دنبال کنترل کشور 
با اســتفاده از زور اســت، هیچکدام از آنها محقق نمی شود.وزیر خارجه آمریکا 
همچنین هشــدار داد، هر رهبری آینده افغانســتان که بــدون در نظر گرفتن 
فراگیری و اصالحات انجام شــده در ۲۰ ســال گذشته و از زمان آغاز ماموریت 
ناتو به رهبری ایاالت متحده، این کشــور را کنترل کند، از سوی واشنگتن و به 
احتمال زیاد متحدانش به عنوان یک »دولت منفور« رفتار خواهد شــد.بلینکن 
همچنین اقدامات صورت گرفته از سوی طالبان را محکوم کرد و آنها را غیرقابل 

قبول و نگران کننده دانست.

وزیر خارجه افغانستان در گفت و گو با رسانه روسی
 کابل برای عقد قرارداد صلح با طالبان 

آمادگی دارد
مســکو - ایرنا - محمد حنیــف اتمر وزیر خارجه افغانســتان در گفت و گو با 
یک رســانه روسی برای امضای قرارداد صلح با گروه طالبان اعالم آمادگی کرد.
به گزارش ایرنا، وزیر خارجه افغانســتان روز سه شنبه در گفت و گو با روزنامه 
روسی ایزوستیا گفت: ما برای امضای قرارداد صلح با گروه طالبان به شرط رعایت 
برخی شرایط از سوی این گروه آماده هستیم.دیپلمات ارشد افغان افزود: ما برای 
همــکاری با گروه طالبان آمادگی داریم و آماده ایم تا نمایندگان این گروه وارد 
کابینه دولت افغانستان شوند و برای تقسیم قدرت با این گروه آمادگی داریم. وی 
با بیان اینکه شرایط زیادی را برای عقد قرارداد صلح با طالبان مطرح نمی کنیم، 
اظهار کرد: باید اراده مردم افغانســتان تعیین کننده سرنوشت این کشور شود و 
در مرزهای کشور هم باید آرامش برقرار شود و از داخل افغانستان هیچ تهدیدی 
برای کشورهای دیگر صورت نگیرد. وزیر خارجه افغانستان خاطرنشان کرد: این 
تنها اصل مهم اســت که در همکاری با طالبان برای حل و فصل سیاسی اوضاع 
کشــور به آن توجه داریم.وی ادامه داد: دولت ما برای پذیرفتن طالبان به عنوان 
بخشی از کابینه خود به شرطی که حمایت از تروریسم را متوقف کند، امادگی 
دارد. وزیر امور خارجه افغانســتان در ادامه مصاحبه گفت: افغانستان آماده برای 
همکاری با همه کشورها است و ما می خواهیم سرزمین ما میدان همکاری و نه 

رقابت کشورهای دیگر باشد.

نگاهی به متمم 2۵ قانون اساسی آمریکا

 »بایدن« رفتنی است؟
گاف های پی در پی رئیس جمهور آمریکا و تشــخیص پزشــک 
سابق کاخ سفید مبنی بر اینکه او به زوال عقل دچار شده؛ بحث 
درباره برکناری وی و واگذاری قدرت به »هریس« را طبق متمم 
۲۵ قانون اساســی، داغ کرده اســت.خبرگزاری مهر، گروه بین 
الملل - مریم خرمائی: متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا این روزها 
دوباره ســر زبان ها افتاده است. از واژه »دوباره« استفاده می کنیم 
چرا که پیشــتر در اوج اختالف بر ســر تعیین نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰، شاهد اصرار دموکرات ها برای توسل به 
این قانون بــه امید خالصی از دونالد ترامــپ بودیم که با طرح 
ادعــای تقلب و تحریک هوادارانش به شــورش، به دنبال تثبیت 
جایگاه خود به عنوان ســکان دار کاخ ســفید بود.در واقع، کمتر 
از دو هفته مانده به پایان دوره ریاســت جمهوری ترامپ، در پی 
حمله طرفداران وی به ســاختمان کنگــره در روز 6 ژانویه )1۷ 
دی ۹۹(، اعضای دموکرات کمیسیون قضائی مجلس نمایندگان 
با ارســال نامه ای به مایک پنس معاون وقت ریاست جمهوری، 
خواســتار ســلب اختیار از ترامپ شــدند.بخش مورد بحث این 
متمم بند چهارم آن اســت که در سال 1۹6۷ به تصویب رسید 
و اگــر معــاون رئیس جمهور و اکثریت هیئــت دولت )1۵ وزیر 
اصلی کابینه( در مورد بی کفایتی رئیس جمهور هم عقیده باشند، 
می تواننــد او را ناتوان از انجام وظایفش معرفی کننداکنون، روند 
ســلب اختیار درباره جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا هم به 
جریان افتاده اســت با این تفاوت که این بار این جمهوریخواهان 
هستند که سودای براندازی ســکان دار دموکرات کاخ سفید را 
در ســر می پرورانند و به این تصور دامن می زنند که متمم ۲۵ ام 
قانون اساســی آمریکا در مواقع لزوم می تواند ابزاری برای تسویه 
حساب فراحزبی باشد.در هنگام حمله به کنگره، ترامپ به اتهام 
تهییج شورشــیان و تالش برای تضعیف دموکراسی و در مقطع 
فعلی، بایدن به ظن زوال عقل در زمره مشمولین این متمم قرار 
گرفتند.اما متمم ۲۵ ام قانون اساســی آمریــکا که روال قانونی 
انتقــال قدرت از رئیس جمهور به معاونش را به شــکل موقت یا 
دائمی مشخص می کند؛ چیســت و انتقال قدرت چطور ممکن 
می شود؟متمم ۲۵ ام به معاون رئیس جمهور اجازه می دهد که در 
صــورت ناتوانی رئیس جمهور از انجام وظایفش - مثاًل ناتوانی به 
خاطر مشکالت جسمی یا روحی - جای وی را بگیرد.بخش مورد 
بحث این متمم بند چهارم آن است که در سال 1۹6۷ به تصویب 
رسید و اگر معاون رئیس جمهور و اکثریت هیئت دولت )1۵ وزیر 
اصلی کابینه( در مورد بی کفایتی رئیس جمهور هم عقیده باشند، 

می توانند او را ناتوان از انجام وظایفش معرفی کنند.
آنها باید با امضای نامه ای خطاب به رؤســای مجلس نمایندگان 
و ســنا اعالم کنند که شخص رئیس جمهور شایستگی حکومت 
یا توان رســیدگی به مســئولیت ها و وظایف جایگاهش را ندارد. 
بعد از آن، معاون ریاســت جمهوری به شکل خودکار زمام امور 
را در دســت خواهد گرفت و به رئیس جمهور 4 روز فرصت داده 
خواهد شد که به صورت کتبی به این اقدامات واکنش نشان دهد 
و اگر با آن ها مخالفت کند، تصمیم نهایی به عهده کنگره خواهد 
بود. برکناری رئیس جمهور تنها با رأی دو سوم نمایندگان سنا و 
مجلس نمایندگان ممکن اســت و شخص معاون تا زمان حل و 

فصل اختالفات به عنوان رئیس جمهور عمل خواهد کرد.

بایدن و دغدغه سالمت عقل
بند چهارم متمم ۲۵ ام را برای استفاده در وضعیت های مختلف 
تصویــب کرده اند؛ از ربوده شــدن رئیس جمهور و به حالت اغما 
رفتــن وی تا مواردی مثل طرح اتهام بی کفایتی به دالیل روانی. 
اما بایدن از همان روزهای نخســت آغاز کارزار انتخاباتی خود، به 

دلیل گاف هایی که البته ســابقه آنها بــه دوره جوانی اش هم باز 
می گردد؛ در مقام اتهام قرار گرفت و کفایتش زیر ســوال رفت.او 
از 1۹ بهمن ۹۹ تا ۷ مرداد امســال، حدود 1۰ بار گاف داده که 
تازه ترین مورد به ســخنرانی در ایالت پنسیلوانیا برمی گردد که 
طی آن مدعی شد که به 3 دلیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا شده است، اما در ادامه فقط به دو دلیل اشاره کرد!اگرچه 
سازوکاری قانونی برای برکناری رئیس جمهور در قانون اساسی 
آمریکا ارائه شده و حتی در دوره هایی با توجه به استعفای رئیس 
جمهور، فوت او و حتی بستری شدن در بیمارستان، متمم ۲۵ ام 
به جریان افتاده است اما تاکنون از آن برای برکناری یک رئیس 
جمهور استفاده نشده استاز ســوی دیگر، وی متهم به فراموش 
کردن اســامی مکان ها و حتی وزرای کابینه خود به ویژه هنگام 
ایراد سخنرانی اســت. وی یک بار نام »لوید آستین« وزیر دفاع 
کابینه خود را فراموش کرد و در نهایت مجبور شد از او با عنوان 

»مردی که آنجا )پنتاگون( را اداره می کند« نام ببرد.
این در حالی اســت که لکنت زبان هم یکی از ویژگی هایی است 
که از کودکی همراه بایدن بوده است. اما مسئله این است که این 
اشــتباهات در بیش از 3۰ سالی که بایدن سناتور ایالت »دالور« 
بود و حتی در دوره ای که تصدی پست معاونت ریاست جمهوری 
را داشت، با وی همراه بوده است. پس آیا می توان این کاستی ها را 
نشانه زوال عقلی او و دلیلی موجه برای سلب اختیاراتش دانست؟

از نظر »رونی جکســون« فردی کــه در دولت های جورج دبلیو 
بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ به عنوان پزشــک کاخ ســفید 
خدمت کرده، پاسخ این سوال مثبت است. او یکی از 14 قانونگذار 
جمهوریخواهی است که در نامه ای به رئیس جمهور فعلی آمریکا 

از او خواســته که در »تست شناختی« شــرکت کند.جکسون 
دربــاره بایدن می گوید: می توانید به عقب برگردید، از این مرد به 
اندازه چهل ســال نوار وجود دارد- او همیشه گاف هایی را داده و 
حرف هایی زده اما این بیانات متفاوت هستند. او سردرگم است، 
او گمراه است.اما واقعیت آن است که اگرچه ساز و کاری قانونی 
برای برکناری رئیس جمهور در قانون اساســی آمریکا ارائه شده 
و حتی در دوره هایی با توجه به اســتعفای رئیس جمهور، فوت 
او و حتی بســتری شدن در بیمارســتان، متمم ۲۵ ام به جریان 
افتاده اســت اما تاکنون از آن برای برکناری یک رئیس جمهور 
استفاده نشده است.هیچ معاونی هم دوست ندارد در تاریخ آمریکا 
از او بــه عنوان خائن و شورشــی نام ببرنــد و حتی مایک پنس 
بــا وجود مخالفت با عملکرد ترامــپ در روزهای پایانی قدرت و 
به رغم درخواست های مکرر مجلس نمایندگان، حاضر نشد این 
متمم را اجرایــی کند.پس چه چیز مورد بایدن را اینگونه خاص 
می کند و این گمانه زنی را که ممکن است وی پیش از پایان دور 
اول زمامداری برکنار شــود؛ قوت می بخشد؟ فراموش نکنیم که 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه بعد از دیدار ماه گذشته 
با بایدن که در ژنو ســوئیس برگزار شد؛ ادعای رسانه ها مبنی بر 

ناتوانی ذهنی همتای آمریکایی را رد کرد.

کاماًل هریس؛ پیشرو یا شورشی
دموکرات ها واقعاً به دنبال آن هســتند که نخســتین زن رئیس 
جمهــور تاریخ آمریکا را به این کشــور عرضه کنند و در این راه 
از جمهوریخواهان پیشی بگیرندفرضیه برکناری بایدن از سمت 
ریاســت جمهوری حتی پیش از پیروزی او در انتخابات ۲۰۲۰ 

مطرح بود. او با ۷۸ سال سن پیرترین رئیس جمهور آمریکا است 
و از همــان ابتدا گمان می رفت که به دلیــل برخی ناتوانی های 
جسمی، حتی در صورت پیروزی، فقط یک دوره بر مسند ریاست 
کاخ ســفید تکیه بزند.حتی وقتی بایــدن، »کامال هریس« زنی 
رنگین پوســت با اصالت هندی-جامائیکایی را به عنوان معاون 
برگزید؛ همه این طور گمانه زنی کردند که دموکرات ها نقشه ای 
در سر دارند.در همان ایام انتخابات، دونالد ترامپ این نقشه را این 
گونه توصیف کرد: هدف دموکرات ها از ارائه طرحی که خواستار 
بررســی توانمندی های جســمانی من برای ماندن در ســمت 
ریاست جمهوری است در واقع عزل »جو بایدن« در صورت پیروزی 
او در انتخابات است.در یک صورت، پیش بینی ترامپ درباره نقشه 
احتمالی دموکرات ها درســت خواهد بود و آن وقتی است که در 
جریان انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۲، حزب دموکرات در مقایسه 
با رقیب جمهوریخواه در موضع ضعف ظاهر شود.اشاره ترامپ به 
طرحی است که »نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
ارائه کرده بود و در آن، خواســتار تشکیل کمیسیونی متشکل از 
رؤسای جمهور بازنشســته و متخصصان پزشکی شد که وظیفه 
بررســی توانایی های رئیس جمهور در انجام وظایف محوله را به 
عهده خواهند داشت.ترامپ در این باره در پیامی توئیتری نوشت: 
نانســی پلوســی دیوانه برای جایگزین کردن جو بایدن با کاماًل 
هریس به متمم ۲۵ ]قانون اساســی[ متوسل شده. دموکرات ها 
می خواهند این اتفاق ســریع بیفتد چون جو خواب آلو و حواس 
پرت است.البته این گمانه زنی خالی از اعتبار نیست و دموکرات ها 
واقعاً به دنبال آن هســتند که نخستین زن رئیس جمهور تاریخ 
آمریکا را به این کشور عرضه کنند و در این راه از جمهوریخواهان 
پیشــی بگیرند. تجربه نــاکام نامزدی »هیــالری کلینتون« در 
انتخابات ۲۰16 شــاهدی بر این ادعا است.اما همانطور که گفته 
شد هیچیک از معاون های ریاست جمهوری آمریکا دوست ندارند 
در تاریــخ به عنــوان »غاصب« از آنها یاد شــود و هریس هم از 
این قاعده مستثنی نیست مگر آنکه از جایگاهی باالتر و برحسب 
مصلحت سیاســی دســتور انجام چنین کاری را داشته باشد.در 
یک صورت، پیش بینی ترامپ درباره نقشه احتمالی دموکرات ها 
درست خواهد بود و آن وقتی است که در جریان انتخابات میان 
دوره ای ۲۰۲۲، حزب دموکرات در مقایسه با رقیب جمهوریخواه 
در موضع ضعف ظاهر شــود. با توجه بــه اینکه جمهوریخواهان 
به دنبال جبران ناکامی در انتخابات ۲۰۲۰ هســتند و اغلب آنها 
همچنان مرید ترامپ محسوب می شوند؛ قدرت یابی شأن در سال 
۲۰۲۲ بسیار محتمل است.این مسئله موجب کاهش نفوذ بایدن 
در سطح داخلی می شــود و می تواند رهبران حزب دموکرات را 
مجاب کند که با کنار گذاشتن او در اواخر دوره نخست زمامداری، 
به هریس فرصت خودنمایی بدهند تا با برخورداری از اختیارات 
بیشتر شــانس خود را برای جلب رضایت رأی دهندگان افزایش 
دهد.با این فرمول، شــانس دموکرات ها برای اینکه 4 سال دیگر 
هم بر مسند قدرت بمانند افزایش می یابد حال آنکه کامیابی آنها 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲4 تضمین شده نیست. برتری 
جویی جمهوریخواهان در رقابــت میان دوره ای ۲۰۲۲ به منزله 
احتمال نامزدی ترامپ در ۲۰۲4 است و این کار حزب دموکرات 
را دشــوار می کند.از سوی دیگر، رتبه عملکرد هریس در 6 ماهه 
نخست دوره معاونت پایین تر از انتظار بوده و شایعاتی مطرح است 
مبنی بــر اینکه اطرافیان رئیس جمهور از بیــم آنکه مبادا او به 
وسوســه برکناری بایدن تن بدهد؛ عمداً هریس را ناکارآمد جلوه 
می دهند.با این حال اینها همه در حد شایعه است و همانطور که 
پیشتر گفته شد تا دموکرات ها دلیل منطقی برای برکناری بایدن 

پیدا نکنند؛ تن به اجرای متمم ۲۵ قانون اساسی نخواهند داد.
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دانشــمندان آمریکایی می گویند مصرف دارو های ضدکلسترول شامل 
اســتاتین ها می تواند میزان مرگ و میر ناشــی از ابتال به کووید ۱۹ را 
کاهش دهد. دانشمندان اقدام به مطالعه بر روی بیش از ۱۰ هزار مبتال 
به کووید ۱۹ که در ۱۰۴ بیمارستان در ماه های ژانویه تا سپتامبر بستری 
بودنــد، کردند. در ابتدای همه گیری کرونــا محققان بر این باور بودند 
دارو های پایین آورنده ســطح کلســترول بد خون شامل استاتین ها به 
دلیل خواص ضدالتهابی که دارند برای بیماران کرونایی مناسب هستند. 
محققان آمریکایی در مطالعات خود پی بردند که اســتاتین ها به دلیل 
پایین آوردن ســطح کلسترول و نیز فشار خون می توانند به ثبات حال 
بیماران کرونایی و به ویژه آن هایی که از فشــار خون باال رنج می برند، 

کمک کنند.

متخصصان انگلیســی می گویند برخی عالئم موجــود در دهان و دندان 
می تواند نشان دهنده ابتال به برخی بیماری های مخوف باشد. دندان ها یکی 
از بخش های مهم دهان هســتند و توجه به بهداشت آن ها بسیار ضروری 
اســت. با این حال، کمتر کســی می داند که تنها با نگاه کردن به دهان و 
دندان می توان به وجود بیماری های مختلف در فرد پی برد. بررسی دندان 
می تواند مشکالت دهانی را آشکار کرده و حتی می توان احتمال بروز سرطان 
و بارداری را نیز از روی دندان تشخیص داد و در مواردی دندان های متزلزل 
و زخم دهان می توانند نشان دهنده بیماری های جدی باشند. برای مثال، 
لکه های ســفید در دهان می تواند یکی از عالئم ابتال به ویروس اچ آی وی 
)ایدز( و یا سرطان باشد. با این حال، در برخی مواقع مانند بیماری لوکوپالکیا 

لکه های سفید بر روی لثه ها، پوشش دهان و زبان ایجاد می شود .

بر اساس مطالعات مشترک دانشمندان دانشگاه آکسفورد و پکن، طبخ غذا 
با زغال خطر ابتال به بیماری  های چشمی را افزایش می دهد. حدود نیمی از 
جمعیت جهان ) ۳.۸ میلیارد نفر( در معرض آلودگی هوای خانگی ناشی از 
پخت و پز با استفاده از سوخت جامد )کثیف( مانند زغال و چوب قرار دارند. 
در حالی که مطالعات قبلی ارتباط احتمالی بین پخت و پز با سوخت جامد و 
افزایش خطر ابتال به آب مروارید در زنان را گزارش کرده اند، مشخص نیست 
که آیا ارتباطات مشابهی با سایر بیماری های اصلی چشم مانند ملتحمه، 
کراتیت و گلوکوم وجود دارد یا خیر. در مقایسه با کسانی که از سوخت های 
پــاک )برق یا گاز( برای پخت غذا اســتفاده می کردند، مصرف کنندگان 
سوخت جامد بیشتر افراد مسن، زن، ساکن روستا ها با تحصیلکرده کمتر، 

کارگران کشاورزی و سیگاری های معمولی بودند. 

تاثیر دارو های ضدکلسترول در 
کاهش شدت ابتال به کرونا

عالئم دهانی که نشان دهنده 
بیماری های مخوف هستند

افزایش خطر ابتال به بیماری های 
چشمی با پخت و پز با زغال

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مرگ ماهی ها در رودخانه قزل اوزن

زیباترین شاسی بلند تاریخ کدام است؟!
همه خودروســازان از فولکس واگن گرفته تا المبورگینی، از ب ام و تا رولزرویس و از شــورولت تــا کادیالک در حال تمرکز روی تولید 
حداکثری شاســی بلندها هستند. اگرچه سؤاالت مهم زیادی درباره این خودروها وجود دارد اما یکی از مهم ترین سؤاالت این است که 
کدام شاسی بلند زیباترین نمونه در دنیاست؟ شاسی بلندها داستان پر فراز و نشیبی دارند و در ابتدا به عنوان محصوالتی با بازار محدود 
و طرفداران کم ظاهر شدند. با گذشت زمان تصویر ذهنی این خودروها که عمدتاً محصوالتی مرتبط با مزرعه و خارج از جاده بود تغییر 
کرد و این قدبلندها به خودروهایی خانوادگی و لوکس بدل شدند. آیا شما طرفدار خودروهای شاسی بلند سنتی با بدنه ای جعبه ای و قلدر 
همچون جیپ یا حتی فورد برانکو و شورولت بلیزر نسل اول هستید؟ این خودروهای جعبه ای شاید با خط کش طراحی شده باشند اما 
فرم ساده باعث ایجاد تناسباتی عالی شده بود. شاید هم طرفدار شاسی بلندهای کوچک دهه ۹۰ باشید که طراحی اتو کشیده را کنار 
گذاشته و از خطوط منحنی استفاده کردند. شاسی بلندهای ژاپنی کوچک همچون نسل اول تویوتا راو ۴ و ایسوزو VehiCROSS پس 
از گذشت سال ها به خاطر طراحی جالب خود شناخته شدند و حاال هم حس نوستالژیک جالبی دارند. به عصر حاضر می رسیم که کراس 

اوور و شاسی بلندهایی با ظاهر مدرن و حتی کوپه مانند را می بینیم. 

کوالک محمدرضا گرایی با شکست قهرمان 3 دوره جهان
نماینده وزن ۶۷ کیلوگرم ایران با شکست دارنده ۳ طالی جهان به نیمه نهایی المپیک توکیو رسید. در ادامه رقابت های کشتی 
فرنگی المپیک ۲۰۲۰ توکیو، محمدرضا گرایی نماینده وزن ۶۷ کیلوگرم ایران و پنجمین و آخرین نماینده کشتی فرنگی ایران 
در این رقابت ها، در دومین مبارزه و در مرحله یک چهارم نهایی مقابل فرانک استابلر دارنده ۳ مدال طال و ۲ برنز جهان از آلمان 
به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر ۵ به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. گرایی برای رسیدن به فینال بعد از ظهر 
امروز به مصاف زویدزه از گرجستان می رود. زویدزه پیش از این موفق به شکست اسماعیل بوررو مولینا قهرمان جهان و المپیک 
از کوبا شده است. گرایی پیش از این در مبارزه نخست مقابل جولیان هورتا از کلمبیا ۸ بر صفر به برتری رسید و راهی یک چهارم 
نهایی شــد. از جمله نتایج عجیب دور نخســت در وزن ۶۷ کیلوگرم شکست ۷ بر ۶ ریو هان سو دارنده ۲ مدال طالی جهان از 
کره جنوبی مقابل ابراهیم الساید از مصر و شکست ۳ بر ۲ اسماعیل بوررو مولینا قهرمان المپیک ریو از زویدزه از گرجستان بود. 

رد ره عقل کاروانی داشتدل اگر توهش و توانی داشت ز سیه کاریش امانی داشتدیده گر دفتر قضا میخواند گاهبانی داشترزهن نفس را شناخته بود گنجهایش ن
کشت و زرعی هب ملک جان میکرد

بی نیاز از جهان، جهانی داشت
گوش ما موعظت نیوش نبود

ورهن ره رذه ای داهنی داشت مرکب آز گر عنانی داشتما رد این رپتگه هچ میکردیم

پیشنهاد

چهره روز

داستان من
خبرنگار کتاب »داســتان من« اثــر مریلین مونرو با 
ترجمه معصومه عسکری در نشر میلکان منتشرشد. 
کتاب »داســتان من« اثر مریلین مونــرو با ترجمه 
معصومه عســکری در نشــر میلکان منتشرشد. این 
کتاب زندگی شخصی و هنری بازیگر مطرح سینمای 
آمریــکا، مورلین مونــرو را آن هــم از زبان خودش 
روایت می کند. در بخشــی از کتاب درباره سینمای 
هالیوود می نویســد: »هالیوودی که من می شناختم، 
هالیوود بدشانسی بود و بدبختی. تقریباً هر کس را که 
می شناختم یا سوء تغذیه داشت یا به فکر خودکشی 
بود. مثل یک بیت شــعر بود: ” آب، آب، همه جا آب، 
امان از یک قطره در دهان ما”. نام، نام، آوازه، اما یکی 
یک سالم هم به ما نمی کرد.« سپس درباره وضعیت هنرپیشه های هالیوود سخن به میان می آورد. 
در روایتش آورده اســت: »غذای مان در پیشخوان قهوه خانه های ارزان بود و جای مان در اتاق های 
انتظار. ما زیباترین قبیله ی گدایانی بودیم که تا به حال شــهری به خود دیده و تعدادمان هم کم 
نبود! برندگان ملکه ی زیبایی، دختران دانشگاهی زرق وبرق دار، و دختران پری سیمایی که خانه دار 
بودند، از همه جا در این شهر گرد هم آمده بودند. از شهر ها و مزرعه ها، از کارخانه ها، مراکز رقص و 
آواز و آموزشگاه های هنر های نمایشی و حاال در این بین، یک نفر هم از یتیم خانه آمده بود؛ و دور 
بر ما پر از گرگ بود. نه از آن گرگ های بزرگ که داخل استودیو ها نشسته اند، گرگ هایی کوچک: 
آژانس های اســتعدادیابی بدون دفتر و مرکز، دفتر های تبلیغاتی بی مشــتری، واسطه هایی بدون 
ارتباط با مخاطبین یا مدیران. قهوه خانه ها و کافه های ارزان، پر از مدیرانی بود که آماده ی بســتن 
قرارداد بودند، فقط کافی بود ثبت نام کنی و شرِط ثبت نام آن ها معموالً در تخت خواب می گذشت.

یوسفعلی میرشکاک
یوسفعلی میرشــکاک )زادهٔ ۱۳۳۸( شاعر، نویسنده، 
طنزپرداز است. او در دومین دوره جشنواره بین المللی 
شعر فجر در بخش امام و انقالب برگزیده شده است. 
میرشــکاک در طول سی ســال اخیر در زمینه های 
گوناگونی فعال بوده اســت؛ از سرودن شعر و نگارش 
نقدهای ادبی تا نوشــته های طنز و مقاالت سیاسی 
و مذهبــی و عرفانی. همکاری و همراهی او با ســید 
مرتضی آوینی قابل توجه است. میرشکاک اهل طایفه 
ساکی است. او از سال ۱۳۵۸ به طور جدی وارد حوزه 
شعر شد و بیش از همه، متأثر از شاعرانی چون مهرداد 
اوستا، مهدی اخوان ثالث، منوچهر آتشی، محمدعلی 
معلم دامغانی و بیدل دهلوی بوده است. روز ۱۰مرداد 
۱۴۰۰ با انتشــار خبر فوت تنها فرزند میرشکاک در رسانه ها، پیام های تسلیت مختلفی از سوی 

مقامات کشور از جمله رهبر انقالب اسالمی برایش صادر شد.

فرهنگ

ناپلئون در جنگ هایش فقط به کشورگشایی اکتفا نکرد بلکه سرقت آثار هنری نیز از جمله اهداف 
او در حمله به کشورها بود. ناپلئون بناپارت هنگامی که با سپاهش از کشورهای اروپایی به سمت 
مشــرق پیشــتازی می کرد )۱۸۱۵ـ ۱۸۰۳( فقط اهداف نظامی نداشــت، بلکه در پی غارت آثار 
هنری نیز بود. این فکر سبب شد تا پاریس نه تنها پایتختی فرهنگی برای فرانسه بلکه برای اروپا 
و خاورمیانه هم به حساب آید. ناپلئون برای تحقق این هدف در راه حمله به کشورها آثار هنری 
و تابلوهای باارزش تاریخی را نیز به سرقت می برد تا به موزه ای در پاریس منتقل کند؛ موزه ای که 
در نوع خودش بی نظیر بود. این موزه همان موزه معروف لوور اســت که ســاختمانش را در سال 
۱۱۹۰ پادشاه فیلپ آگوست بنا نهاد. او این کاخ را بنا نهاد تا در زمان غیبتش به سبب حضور در 
جنگ ها، دژی برای شــهر باشد. بعدها این کاخ تبدیل به کاخی سلطنتی شد که تمام پادشاهان 
فرانسه تا زمان لویی چهاردهم در آن سکونت داشتند. لویی چهاردهم آن را به مدرسه و مرکزی 
هنری تبدیل کرد و مقر جدید حکومت را به ورســای تغییر داد. با ظهور انقالب فرانسه، مقامات 
فرانســوی اعالم کردند که کاخ لوور به موزه ای ملی تبدیل می شــود تا مکانی برای نمایش آثار 
تاریخی فرانسه باشد. بدین ترتیب در تاریخ ۱۰ آگوست ۱۷۹۳ برای نخستین بار درهای لوور به 
عنوان موزه به روی مردم باز شد. اوایل قرن ۱۹، زمانی که ناپلئون به قدرت رسید، موزه لوور تازه 

کار بود و حوادث زیادی در انتظارش بود.

ناپلئون موزه  »لوور« را با دزدی پر کرد!
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