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رسیدسازهای جعلی چگونه 
کالهبرداری می کنند؟

 فضــای مجازی در عصر تکنولوژی پر اســت از اپلیکیشــن های 
مختلف تا کار شهروندان را راحت تر و آسان تر کند اما در کنار این 
اپلیکیشــن ها برخی برنامه های جعلی بتدریج جای خود را در بین 

برنامه های کاربردی باز کرده و طعمه های خود را صید می کنند.
ایــن روزها شــاهد یکه تازی اپلیکیشــن های مختلف هســتیم، 
اپلیکیشن هایی که توانایی انجام کارهای فراوانی را در فضای مجازی 
دارنــد، از پرداخــت گرفته تا خرید و دانلــود،  این روزها حتی در 
تاکسی ها نیز اپلیکیشن هایی را مشاهد می کنیم که می توان با آنها 
کرایه خودرو خود را پرداخت کرده و دیگر مشکل پول خرد و غیره 
نداشته باشیم.در کنار این اپلیکشن هایی که هر روزه تبلیغ می شود 
تا کاربران با نصب آنها کارهای روزانه خود را به راحتی انجام دهند، 
شــاهدتولید اپلیکیشن هایی هستیم که بی ســر و صدا وارد بازار 
می شوند، اپلیکیشن هایی که گاهی اوقات از سوی مجرمان حرفه ای 
سایبری طراحی و تولید شــده اند و افراد سودجو می توانند از آنها 
استفاده مجرمانه داشته باشند.برنامه رسید ساز جعلی از شگردهای 
مجرمانه  ای است که فروشندگان باید سامانه پیامکی حساب های 
بانکی خود را همواره فعال کنند تا با واریز یا برداشت از حساب، با 
دریافت پیامک از طرف بانک مربوطه از انجام عملیات بانکی مورد 
نظر اطمینان حاصل کنند.فروشندگان دقت داشته باشند پیامک 
ارسالی حتما از سرشــماره بانک مربوطه باشد و موجودی حساب 
خود را با دســتگاه کارتخوان، موبایل بانک یا اینترنت بانک بررسی 
کنند.ســودجویان و کالهبرداران با اســتفاده از برنامه ای موبایلی 
رســیدهای بانکی را جعل کرده و با نشان دادن آن به شهروندان از 
آنها کالهبــرداری می کنند در این روش کالهبردار کاالیی از افراد 
خریداری می کند، سپس برای پرداخت هزینه، یک رسید جعلی با 
برنامه رســید ساز موبایلی ایجاد کرده و آن را به فرد فروشنده کاال 
نشان می دهد. فروشنده نیز که به کالهبردار اعتماد کرده و کاال را 
تحویل وی داده، زمانی متوجه کالهبرداری می شــود که دیگر دیر 
شــده و خبری از فرد کالهبردار نیست.الزم اســت افراد در زمان 
معامله ابتدا با بررسی حســاب بانکی خود از واریز پول به حساب 

خود اطمینان حاصل کرده و سپس کاال را تحویل خریدار دهند.
همان طور که گفته شــد، مجرمان سایبری در هنگام خرید کاال از 
کسبه یا شهروندانی که کاالیی را در سایت های واسط برای فروش 
ثبت کرده اند، با ادعای واریز وجه به کارت فروشنده از طریق گوشی 
یا تبلت و نشان دادن رسید جعلی واریز، کاال را از فروشنده دریافت 
می کنند، بدون اینکه وجهی به حساب بانکی آنها واریز کرده باشند.

برنامه رسیدساز جعلی چیست و چگونه کار می کند؟
الزم است بیشــتر بدانیم که برنامه های رسید ساز جعلی چیست 
و چگونه کار می کنند، باید گفت، برنامه رسیدساز در واقع روشی 
اســت که با اســتفاده از آن می توان رسیدهای بانکی را جعل و در 
اختیار دیگران قرار داد.البته این جعل رسید به صورت کاغذ چاپی 
نبوده و تقریبا شبیه به رسیدهایی طراحی شده که اپلیکیشن های 
مالی و بانکی در اختیار افراد قرار می دهند. از این رو فرد ســودجو 
می تواند بــا انتخاب یکی از اپلیکیشــن های مالی معتبر همچون 
اپلیکیشن آپ، یک رســید بانکی جعلی، شبیه به رسید آپ تهیه 
کرده و آن را برای شــما ارســال کند.این جعل رسید زمانی برای 
شــما دردسرساز خواهد شــد که از فردی پول طلب دارید یا قرار 
اســت مبلغ معامله ای به حساب شما واریز شود.در این شرایط فرد 
متقلب، اقدام به ساخت یک رسید تقلبی با استفاده از برنامه رسید 
ساز می کند. سپس تصویر رسیدی ساخته است را برای شما ارسال 
می کند و عنوان می کند که مبلغ مورد نظر به حســاب شما انتقال 
داده شــده است. از آنجا که شما، شماره کارت خود را برای انتقال 
وجه به او داده اید، در نتیجه در رسید تقلبی، چهار رقم آخر کارت 
شــما نیز درج می شود و چون این رسید کامال شبیه به رسیدهای 
بانکی است، شک شما را بر نمی انگیزد.شاید برخی مخاطبان این 
نوع کالهبرداری را چندان جدی نگیرند و در معامالت روزانه خود 
به راحتی از آن بگذرند اما باید بدانیم که پرونده هایی در این زمینه 
در پلیس فتا تشــکیل شده و شیادان به دام پلیس افتاده اند و این 
در حالی اســت که مالباختگان هرگز فکرش را هم نمی کردند که 
طعمه شده و از حساب آن ها به راحتی برداشت شده است.در این 
گزارش به نمونه هایی از این پرونده ها اشاره می شود تا با سبک و 
ســیاق کالهبرداری افراد شیاد بیشتر آشنا شده و با افزایش دانش 

خود در این زمینه در دام آن ها گرفتار نشویم.

کالهبردار رسید ساز جعلی به آخر کار خود رسید
چندی پیش سرهنگ حشــمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان 
فارس از شناســایی و دستگیری شــخصی که از طریق اپلیکیشن 
رسیدســاز جعلی اقدام به کالهبرداری از افراد می کرد، خبر داد و 
گفت: مردی میانسال به پلیس فتا فارس مراجعه کرد و مدعی شد 
پس از درج آگهی فروش یک عدد باند صوتی در یکی از سایت های 
واســطه گر، مورد کالهبــرداری اینترنتی قرار گرفته اســت، لذا 
رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی افزود: 
خریدار ضمن برقراری تماس با شاکی و ارسال یک رسید بانکی از 
طریق شبکه های اجتماعی که نشان می داد پول به حساب شاکی 
واریز شده است مدعی می شود که وجه کاال معادل ۵۰ میلیون ریال 
به حساب فروشــنده واریزکرده است و از شاکی می خواهد کاالی 
مورد نظر را از طریق تاکســی های اینترنتی برایش ارســال کند، 
ولی پس از گذشــت چند ساعت شــاکی متوجه می شود که پولی 
به حسابش واریز نشده است و مورد کالهبرداری قرار گرفته است.

سلیمانی ادامه داد: برابر اظهارات شاکی و برررسی های فنی بعمل 
آمده معلوم شد متهم ازطریق اپلیکیشن رسیدساز جعلی اقدام به 
کالهبرداری از قربانی کرده اســت که با اقدامات فنی و شگردهای 
خاص پلیســی متهم به هویت معلوم در شهرستان مرودشت مورد 

شناسایی قرار گرفت...
ادامه در همین صفحه

نگــاه

ســخنگوی ارشــد نیروهای مسلح طی سخنانی اظهار داشــت: جنگ رسانه ای کشــورهای فرامنطقه ای با کمک رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای 
سرســپرده ی منطقه، عملیات روانی و بسترســازی برای ماجراجویی است.به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تســنیم، سردار »ابوالفضل شکارچی« 
ســخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشورمان، به دنبال برخی جریان سازی های رسانه ای تعدادی از خبرگزاری های صهیونیستی، غربی و سعودی مبنی بر 
ناامنی کشــتیرانی در آب های دریای عمان، گفت: اخبار ضد و نقیض برخی رســانه های غربی صهیونیســتی و سعودی مبنی بر هر گونه ناامنی دریایی، 
ربایش کشتی و... در آب های منطقه، نوعی عملیات روانی و بسترسازی برای ماجراجویی های جدید است.وی عنوان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

ایران، ضمن کمک به تردد ایمن کشتی های تجاری، نسبت به هر نوع تحرکات مشکوک، دارای اشراف کامل اطالعاتی بوده و در آمادگی کامل هستند.
شــکارچی افزود: نیروهای دریایی قدرتمند ســپاه و ارتش ایران اسالمی در صورت ضرورت و درخواست شناورهای خارجی آماده هر گونه کمک رسانی و 

اعزام واحد های امدادی می باشند.

رسیدسازهای جعلی چگونه 
کالهبرداری می کنند؟

و ضمن هماهنگــی قضایی، تیمی از کارآگاهان این پلیس به محل 
سکونت نامبرده  مراجعه کردند و با توقیف کلیه ادله های دیجیتالی، 
این مجرم سایبری دســتگیر و به پلیس فتا انتقال داده شد.رئیس 
پلیس فتا استان فارس گفت: متهم ابتدا منکر بزه انتسابی شد ولی 
پس از مواجهه  شدن با مستندات و مدارک جمع آوری شده از سوی 

کارشناسان به جرم خود اعتراف کرد.
ســرهنگ ســلیمانی با بیان اینکه متهــم با این شــگرد اقدام به 
کالهبرداری به مبلغ ۲۱۰ میلیون ریــال از ۴ نفر دیگر نموده بود، 
گفت: شهروندان می بایست سامانه پیامکی حساب های بانکی خود را 
همواره فعال کنند تا با دریافت پیامک از طرف بانک مربوطه از انجام 

عملیات بانکی مورد نظر اطمینان حاصل کنند.

کالهبرداری از فروشــندگان پرندگان زینتی با اپلیکیشن 
رسید ساز جعلی

سرهنگ مرتضی ابوطالبی رئیس پلیس فتا استان یزد از شناسایی 
و دســتگیری فردی که از طرق اپلیکیشــن رسیدساز جعلی اقدام 
به کالهبرداری از شــهروندان می کرد، خبر داد و گفت: با شــکایت 
تعدادی از شهروندان که با مراجعه به پلیس فتا مدعی شدند با رسید 
ساز جعلی از آنها کالهبرداری شده است، موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: طی تحقیقات و بررســی های انجام  شــده مشخص شد، 
شــخصی در سایت دیوار اقدام به شناســایی فروشندگان پرندگان 
زینتی نموده و ســپس بــرای خرید پرندگان زینتــی گران قیمت  
اقدام و یک رســید بانکی جعلی در تلفن همراه خود به فروشندگان 
ارائه و مدعی می شــود که وجه مورد معامله  به حساب فروشندگان 
واریز نموده اســت و در ادامه قربانیان پس از گذشــت چند ساعت 
متوجه می شوند پولی به حسابشان واریز نشده است.  برابر اظهارات 
شــاکیان و بررســی های فنی بعمل آمده معلوم شد متهم ازطریق 
اپلیکیشن رسیدســاز جعلی اقدام به کالهبرداری از قربانیان کرده 
است که با تالش کارشناســان پلیس فتا، متهم شناسایی و ضمن 
هماهنگی قضایی، دستگیر و کلیه ادله های دیجیتالی وی نیز توقیف 
شد.ابوطالبی گفت: متهم در اعترافات خود بیان داشت که قربانیان 
خود را در سایت های واســط خرید از قبیل دیوار و شیپور انتخاب 
و با اپلیکیشن رسیدساز جعلی از ایشــان کالهبرداری کرده است.  
فروشندگان باید ســامانه پیامکی حساب های بانکی خود را همواره 
فعال کنند تا با واریز یا برداشت از حساب، با دریافت پیامک از طرف 
بانک مربوطه از انجام عملیات بانکی مورد نظر اطمینان حاصل کنند. 
فروشندگان دقت داشته باشــند پیامک ارسالی حتما از سرشماره 
بانک مربوطه باشد و موجودی حساب خود را با دستگاه کارتخوان، 

موبایل بانک یا اینترنت بانک بررسی کنند.

اپلیکیشن های رسیدساز جعلی شیوه ای برای کالهبرداری 
اینترنتی

ســرهنگ روح اله شــهبازی پور رئیس پلیس فتا استان کهگیلویه  و 
بویراحمد با اشــاره به موج جدید تشــدید بیماری کرونا که سبب 
تعطیلی بسیاری از کسب  وکارها شــده، گفت: فروشندگان در این 
شــرایط اقدام به فروش کاال در بستر شبکه های اجتماعی می کنند 
و مجرمان ســایبری با رسیدسازهای جعلی و استفاده از این شرایط 
از فروشــندگان کاال کالهبــرداری می کنند.وی گفت: با اشــاره به 
تغییر ســبک زندگی مردم با شــیوع ویروس کرونا و انجام خرید و 
فروش کاال به صورت آنالین، متاســفانه شــاهد طراحی و استفاده 
از اپلیکیشن های رسید ساز جعلی هســتیم، که برخی از مجرمان 
سایبری با نصب بر روی گوشــی خود و سوءاستفاده از قابلیت های 
آن اقدام به کالهبرداری از فروشــندگان در هنــگام خرید و انجام 
عملیات پرداخت می  کند. کالهبرداران سایبری درهنگام خرید کاال 
از فروشندگان با ارسال رسید بانکی جعلی، که از طریق اپلیکشن های 
رسید ساز تهیه شــده، اعتماد فروشندگان را از بابت پرداخت وجه 
کاالی مــورد نظر جلب  و کاال را دریافت کرده، که متاســفانه پس 
از انجام معامله فرد فروشــنده با بررسی حساب بانکی خود متوجه 
می گردد هیچگونه واریزی به حســاب فروشنده انجام نشده است.  
رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد گفت: مجرمان سایبری این 
حوزه با طراحی و نصب اپلیکشن رسید ساز جعلی، در ابتدا از طریق 
برنامه های واقعی پرداخت آنالین شماره کارت اعالمی از سوی فرد 
فروشــنده را مورد بررســی قرار می دهند و با به دســت آوردن نام 
صاحب حســاب به کمک اپلیکیش رسیدساز، فرآیند صدور رسید 
جعلی پرداخت را تکمیل کرده و پس از آن با ارائه به فرد فروشنده 
به دلیل شباهت با رسیدهای واقعی پرداخت، اعتماد وی را جلب و 
اقدام به کالهبرداری می نمایند.  سرهنگ شهبازی پور با اشاره به سوء 
استفاده کالهبرداران و افراد شیاد از فروشندگان، با ارائه رسید جعلی 
بانکی، گفت: به فروشندگانی که قصد فروش کاال و ارائه خدمات چه 
در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی را دارند توصیه می شــود 
جهت جلوگیری از این نوع کالهبرداری حتما پیامک حساب بانکی 
خــود را فعال کرده و پس واریز وجه صرفا به ارائه رســید پرداخت 
اعتماد نکرده و حساب بانکی خود را بررسی کنند.رئیس پلیس فتا 
استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: به هیچ عنوان فریب کالهبردارن 
را نخورنــد و درصورت اختالل در ســامانه پیامکی حتما موجودی 
حســاب خود را از طریق موبایل بانک، اینترنت بانک، دستگاه های 
خودپرداز یا کارتخوان بررسی و از واریز وجه به حسابشان اطمینان 

حاصل کنند سپس کاالی مربوطه را تحویل خریدار دهند.  

افزایش آگاهی مهم ترین مولفه پیشگیری از جرائم سابیری 

است 
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی مهمترین مولفه 
در پیشگیری از وقوع جرایم سایبری را افزایش آگاهی شهروندان و 
تالش و همت جمعی دانســت و گفت: هنر کارشناســان پلیس فتا 
تحلیل تهدید در چشم انداز آینده و تبدیل آن به فرصت در فضای 
مجازی است.وی از کارشناسان خواست،  رمیدگی فضای سایبر که 
نه تنها در کشور ایران بلکه در تمام دنیا از دغدغه خاطر دولتمردان 
است را شناســایی و برای  حفظ و برقراری امنیت در سطح فضای 
سایبری از هیچ تالشی فرو گذار نکرده و با افزایش آگاهی و سرعت 
بخشیدن در حل و فصل پرونده های متشکله در پلیس فتا موجبات 
خاطر باری تعالی و شهروندان را مهیا کنند.رئیس پلیس فتا نیروی 
انتظامــی تاکید کرد: با اولویت بندی ســطوح جرایم و ایجاد اصول 
مبنایی جرایم خاص سایبری یا جرایم محض سایبری را شناسایی 
و با پیگیری های علمی و فنی برای شناسایی و رفع خال های قانونی 
کوشــا باشند.سردار مجید با اشاره به نظام مقابله با حوادث رایانه ای 
گفت: رسیدگی سریع و آنی به حمالت یا حوادث رایانه ای از جمله 
انتظارات مسئولین از مدیران الیه میانی برای حفظ و صیانت از اموال 
و سرمایه های اجتماعی شهروندان است.وی با اشاره به چابک سازی 
ماموریت های محوله از ارجــاع ماموریت های غیر مرتبط به مبادی 
ذیربط خبر داد و افزود: بــا انجام ماموریت های مختص پلیس فتا 
به چابک ســازی این پلیس توانمند علمی کمک کرده و با افزایش 
دانش علمی شهروندان عالوه بر سرعت رسیدگی به جرایم از شدت 
وقوع جرایم ســایبری کاسته می شــود.رییس پلیس فتا با اشاره به 
ورود فناوری اطالعات و تغییر سبک زندگی بویژه هوش مصنوعی، 
اینترنت اشیا که در آینده نزدیک بخش جدانشدنی زندگی بشر شده، 
گفت: در صورت عدم رعایت امنیت و آموزش استفاده صحیح از بستر 
فناوری؛ مخاطرات جبران ناپذیری را رقم خواهد زد، پرداخت و آینده 
نگــری پلیس و نگاه راهبردی بــه ماموریت های آینده در خصوص 
وقوع جرایم سایبری، هنر کارشناسان پلیس فتا است که با تحلیل 

تهدیدات از وقوع جرایم پیشگیری کنند.

هشدار پلیس فتا
پلیس فتا به فروشــندگان در معامالت خود توصیه کرده که توجه 
بیشتری به رســید واریز وجه داشته باشند چرا که با افزایش نصب 
برنامه های رسید ســاز جعلی بر روی گوشی های هوشمند یا تبلت 
توسط مجرمان سایبری،  شهروندان و کسبه در معامالت خود توجه 
بیشتری به رســید واریز وجه داشته باشند و حتما پیامک حساب 
بانکی خود را بررســی کنند.  همان طور که گفته شد در این گونه 
کالهبرداری ها مجرمانه سایبری با مشــاهده آگهی فروش کاال در 
سایت های واسط با فروشنده تماس گرفته و ادعای خرید کاال را می  
کنند و درهنگام معامله با گرفتن شماره کارت بانکی فروشنده وانمود 
به واریز وجه با گوشی یا تبلت و نشان دادن رسید جعلی می کنند و 

پس از اخذ کاال از فروشنده سریعا محل را ترک می کنند بدون آن که 
مبلغی به حســاب فروشنده واریز شده باشد.  در واریز وجه با رسید 
ســازهای جعلی هیچ تبادل مالی اتفاق نمی افتد و فقط به صورت 
تصویری و دیجیتالی رســید ایجاد می شود.همین امر باعث شده تا 
مجرمان سایبری اقدام به خریدهای اینترنتی کرده و بعد از تحویل 
کاال هیج هزینه ای پرداخت نکنند.  مجرمان سایبری در خرید خود 
با نشــان دادن تصویر رسید واریز وجه به فروشنده با درج چهار رقم 
آخرحســاب کارتی فروشنده و شباهت ظاهری رسید به رسیدهای 
بانکی اطمینان فروشــنده را جلــب کرده و از آنــان کالهبرداری 
می کنند.بهتریــن روش برای جلوگیری از این نوع سوءاســتفاده ها 
در معامالت این اســت که افراد فروشــنده در معامالت خود حتما 
منتظر پیامک دریافت وجه بمانند و تا قبل از اطمینان واریز وجه از 
طریق پیــام یا همراه بانک یا روش های دیگر کاال را تحویل ندهند.

در حال حاضر تمام بانک ها برای راحتی و آگاهی مشــتریان خود از 
تراکنش های بانکی سیســتم پیامکی دارند،  کالهبرداران با آگاهی 
از اطالع رســانی های بانک از طریق پیامک، مدعی می شــوند که 
وجه واریز شــده ولی بانک آن را نگه داشــته و ظرف ۷۲ ساعت به 
حساب واریز می شود، ســعی دارند فروشنده را قانع کنند تا کاال را 
در اختیار وی قراردهد.دانستن موجودی حساب بانکی یکی دیگر از 
روش های جلوگیری از وقوع این نوع کالهبرداری ها اســت،  آگاهی 
از دانســتن موجودی بانکی می تواند به فروشنده اطمینان دهد که 
وجهی به حســاب وی واریز شده است یا خیر؟ در معامالت آنالین 
حتما شــهروندان توصیه های پلیس فتا را جدی بگیرند تا با رعایت 
موارد ســاده ایمنی در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند.سرهنگ 
دوم مهدی شــکیب رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس 
فتا ناجا در این ارتباط با اشاره به استفاده غیر مجاز برخی از کاربران 
از اپلیکیشــن های تلفن همراه می گوید: این روزها شــاهد طراحی 
اپلیکیشن های رسید ســاز هستیم که برخی از مجرمان سایبری با 
نصب بر روی گوشــی خود و سوءاستفاده از قابلیت های آن اقدام به 
کالهبرداری از هموطنان در هنگام خرید از فروشگاه ها می کنند.وی 
ادامه داد: این برنامه ها شاید در ابتدا با هدف شوخی دوستانه طراحی 
شده اما نه تنها افراد سودجو آن را شوخی در نظر نگرفته بلکه کامال 
جدی با آن برخورد کرده و از آن اســتفاده های مجرمانه می  کنند.  
این افراد بعد از خرید از فروشگاه ها و یا در هنگام پرداخت بدهی های 
خود، ادعــا می کنند که وجه مورد نظر را به حســاب قربانی واریز 
نموده اند و رســید طراحی شده را به عنوان مدرک به فرد مخاطب 

ارائه می دهند. رسیدی که فاقد اعتبار بوده و هیچ ارزشی ندارد.
سرهنگ دوم مهدی شکیب رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتا ناجا گفت: این رســید جعلی شــامل نام و نام خانوادگی، 
شماره کارت و مبلغ واریز شــده به حساب مقصد می باشد. در این 
حالت اعتماد فرد قربانی بعد از دیدن نام و شماره کارت خود جلب 

شده و در ظاهر هیچ مورد مشکوکی وجود ندارد.   

رکوردشکنی تورم و رویکرد نادرست اقتصادی دولت روحانی

درک نادرست از تورم چگونه می تواند فاجعه بیافریند؟
یک کارشناس حوزه خودرو:

صنعت خودرو سفره ای برای 
ارتزاق افراد خاص است

امکان استعالم چک براساس اقالم اطالعاتی 
فراهم شد

یک کارشــناس حوزه خودرو اظهار داشــت: صنعت خودروی ما به دلیل رانت و فساد تبدیل به سفره ای شده 
که عده خاصی از آن ارتزاق می کنند و مردم هم ســر این سفره نیستند. افراد، سازمان ها و شرکت های خاص 
از این ســفره ارتزاق می کنند و از آنجا که مافیا یا فســاد وجود دارد، قابل رقابت هم نیست.مرتضی مصطفوی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد بازار خودرو اظهار کرد: به علت عوامل مختلف، روند رصد بازار 
به صورت روزانه شــده است. بسیاری از عواملی که در اقتصاد سیاسی کشور، تاثیرگذار و بی ثبات است مانند 

سیاست خارجه، تورم، تحریم ها و... 

یک مسئول مطرح کرد:

تنش آبی برای تهران گران تمام می شود

۴۰۹ فوتی جدید کرونا در کشور
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۰۹ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۹۲ هزار و ۱۹۴ نفر رسید.به گزارش ایسنا، بر 
اساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۱۱ میلیون و ۱۳۸ هزار و 
۷۴۱ نفر ُدز اول واکســن کرونا و دو میلیون و ۸۸۵ هزار و ۲۹۴ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و 
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۴ میلیون و ۲۴ هزار و ۳۵ ُدز رسید.افراد واجد شرایط 
برای تزریق واکسن حتما در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.در عین حال تا دیروز)۱۳ مردادماه 
۱۴۰۰( و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۹ هزار و ۳۵۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شد که ۴۲۶۳  نفر از آنان بستری شدند.بر این اساس مجموع بیماران کووید۱۹ در 

کشور به ۴ میلیون و ۱۹ هزار و ۸۴ نفر رسید.

سردار شکارچی:

 نیروهای مسلح نسبت به هر نوع تحرکات مشکوک 
اشراف کامل اطالعاتی دارند
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سرلشکر سالمی:گزیده خبر

 پاسخ ما به دشمنان ویرانگر و پشیمان کننده است
فرمانده کل سپاه گفت: دشمنان افکار و اندیشه باطل را از سرشان بیرون کنند، چرا که پاسخ های ما مخرب، ویرانگر و پشیمان کننده 
است و به آن ها توصیه می کنیم که وارد عرصه مقابله با ملت ایران نشوند زیرا ما محکم و ثابت قدم هستیم.به گزارش گروه دفاعی 
خبرگزاری تســنیم، سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در حاشــیه مراسم تجلیل از جواد فروغی مدال آور المپیک، درباره 
جریان ســازی اخیر رسانه ای دشمنان گفت: به دنبال موفقیت های نظام، دشــمنان تالش زیادی کردند تا از این اتفاق هایی که در 
داخل کشــور گاهی در بحث کمبود آب یا برق و مسائلی از این دســت وجود دارد، سوءاستفاده کنند.وی افزود: در مرحله انتقال 
دولت هســتیم، متمایز از انتقال دولتی که در آمریکا صورت می گیرد و این انتقال دولت در ایران با وقار، ســالمت و آرامش است و 
فرایند سیاســی را پشت سر می گذاریم.فرمانده سپاه با بیان اینکه دشمنان سعی می کنند که برای ملت ایران یک دغدغه درست 
کنند، اظهار داشــت: اما به آن ها اخطار می دهیم که از گذشــته درس بگیرند؛ 42 سال است ما با دشمنان مقابله می کنیم و امروز 
قوی تر از هر زمان و مصمم تر هم هستیم.سرلشکر سالمی تأکید کرد: دشمنان افکار و اندیشه باطل را از سرشان بیرون کنند، چرا 
که پاسخ های ما مخرب، ویرانگر و پشیمان کننده است و به آن ها توصیه می کنیم که وارد عرصه مقابله با ملت ایران نشوند زیرا ما 

محکم و ثابت قدم هستیم.

کدام مقامات خارجی به تحلیف »سید 
ابراهیم رئیسی« می آیند؟

مراســم تحلیف هشــتمین رئیس جمهور اســالمی ایران علیرغم مشکالت 
ناشــی از شــیوع بیماری کرونا در حالی برگزار خواهد شــد که ۱۱۵ مقام 
خارجی و فرستادگان ویژه رؤسای کشــورها در این مراسم شرکت خواهند 
کرد.خبرگزاری مهر، گروه سیاســت: مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی روز 
پنجشــنبه )۱4 مرداد( ســاعت ۱۷ در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
برگزار می شــود. این مراســم همواره با حضور رؤســا و مقامات کشورهای 
خارجی برگزار می شــود اما حضور مقامات خارجی در ســیزدهمین مراسم 
تحلیف ریاســت جمهوری با توجه به شیوع فوق العاده کرونا با اما و اگرهایی 
همراه اســت.به گفته ســید نظام الدین موســوی ســخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس یازدهم، علیرغم شــرایط کرونایی، در ســیزدهمین مراسم تحلیف 
ریاســت جمهوری، ۱۱۵ مقام رسمی از ۷۳ کشــور حضور خواهند یافت که 
شامل ۱۰ نفر از سران کشورها، 2۰ رئیس مجلس، ۱۱ وزیر خارجه، ۱۰ وزیر 
دیگر، فرستادگان رؤسای دولت ها، نواب رئیس مجالس، هیئت های پارلمانی، 

رؤسا، مقامات و نمایندگان ۱۱ سازمان بین المللی و منطقه ای هستند.
در دوازدهمین مراسم تحلیف رئیس جمهوری اسالمی ایران در سال ۹۶ که 
خبری از بیماری کرونا نبود، با حضور نمایندگان ۹۶ کشور و نهاد بین المللی 
شامل ۸ رئیس جمهور و ۱۹ رئیس مجلس، ۹ معاون رئیس جمهور و نخست 
وزیر، ۷ معاون رئیس مجلس، ۱۱ وزیر امور خارجه، ۳۵ فرســتاده ویژه، ۱2 
معاون وزیر خارجه، ۶ رئیس گروه دوســتی - پارلمانی و 2 رئیس کمیسیون 
سیاســت خارجی برگزار شــد.به گزارش مهر، تا این لحظه مقامات خارجی 
که حضورشــان در مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی قطعی شده، به شرح 

زیر است:
-فرستاده ویژه دولت »هند«

- »انریکه مورا« معاون رئیس سیاست خارجی »اتحادیه اروپا«
اشتفان کلمنت »سفیر اتحادیه اروپا در وین«

برونو شول »رئیس میز اقدام ایران در اتحادیه اروپا«
-نماینده ویژه پاپ

-فرستاده ویژه رئیس جمهوری کره جنوبی
-وزیر خارجه بنگالدش
-نخست وزیر »سوریه«
-وزیر خارجه »عمان«

-فرستاده آلکساندر ووچیچ رئیس جمهور »صربستان«
- قاسم قلی گل مراد ویچ بابایف معاون شورای ملی مصلحت »ترکمنستان«

-رئیس مجلس »نامیبیا«
-رئیس مجلس »سنگال«

-ایگور زورچیچ رئیس مجلس »اسلوونی«
-موسی فکی محمد رئیس کمیسیون »اتحادیه آفریقا«

-زوبر علی مولید رئیس مجلس نمایندگان »زنگبار«
-فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنای »افغانستان«

-جاب یوستینو دوگیا رئیس مجلس »تانزانیا«
-رئیس مجلس »سیرالئون«

-رئیس مجلس »کنیا«
-دبیرکل »اتحادیه مجالس کشورهای اسالمی«

-سپریانو کاساما رئیس مجلس ملی »گینه بیسائو«
-لوئیس ویا ونو رئیس مجلس »بنین«

-تاالنت مامیتوف رئیس مجلس شورای عالی »قرقیزستان«
-آسکار شاکیرو معاون رئیس مجلس سنای »قزاقستان«

تندی مودیس رئیس پارلمان »آفریقای جنوبی«
-والدیمر آندریچنکو رئیس مجلس »بالروس«

»IPU ونتورا پاچیکو رئیس »اتحادیه بین المجالس-
-اویکا داسی رئیس مجلس و نماینده ویژه رئیس جمهور »صربستان«

-ویاچس الور ولودین رئیس دومای »روسیه«
-صاحبه غفارابا رئیس مجلس ملی »آذربایجان«

-مصطفی شنئوپ رئیس مجلس ملی کبیر »ترکیه«
-حمود صباغ رئیس مجلس »سوریه«

-ســینی اومــارو رئیس مجلــس ملی »نیجریــه« به عنــوان نماینده ویژه 
رئیس جمهور

-محمد توی زوکیرزادا رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی »تاجیکستان«
-روما رئیس گروه دوستی »برزیل«

-مرجان آســمی محمد فائی نماینده پارلمان »سریالنکا« به عنوان فرستاده 
ویژه رئیس جمهور

-محمد راشدبن حسنون معاون رئیس مجلس »مالزی«
-محمد صادقی سنجرانی رئیس مجلس سنای »پاکستان«

-نورالدین جان اسماعیل اف رئیس مجلس »ازبکستان«
-سوماه فوده نایب رئیس مجلس »گینه کوناکری«

-وزیر امورخارجه »بوسنی«
-نماینده »دبیرکل سازمان ملل«

-نماینده رئیس »اوپک«
-نماینده »اتحادیه اوراسیا«

-نماینده »اتحادیه بین المجالس«
-نماینده »اتحادیه بین المجالس اسالمی«

-نماینده »بین المجالس آسیایی«
-نماینده »اکو«

-نمایندگان شخصیت های برجسته ادیان و مذاهب و همچنین شخصیت های 
مؤثر فرهنگی و اجتماعی جهان اسالم

بر این اساس، خبرنگار مهر کسب اطالع کرد که »برهم صالح« رئیس جمهور 
عراق، »اشرف غنی « رئیس جمهور افغانستان و همچنین »نیچروان بارزانی« 
نخست وزیر اقلیم کردستان نیز در مراسم تحلیف ریاست جمهوری سیزدهم 
شــرکت خواهند کرد.در مراســم تحلیف، رئیس جمهور منتخب طبق اصل 
۱2۱ قانون اساسی سوگند یاد می کند که همهٔ استعداد و صالحیت خویش 
را در راه ایفای مسئولیت هایی که برعهده گرفته است، به کار گیرد و در پایان 

سوگندنامه را امضا می کند.

گلرو:
آمریکامنافع ما را نادیده می گیرد

رئیــس کمیته روابط خارجی مجلس گفــت: رهبر معظم انقالب هیچ گاه 
رابطه با کشــورهای دنیا را نفی نکرده اند اما آمریکایی ها نشــان دادند که 
منافع ملت ایران را مدنظر قرار نمی دهند.عباس گلرو در گفتگو با خبرنگار 
مهر، با اشاره به انتشار گفتگوی منتشر نشده رهبر معظم انقالب با مرحوم 
هاشــمی رفســنجانی درخصوص دالیل عدم مذاکره بــا آمریکا و تحلیل 
جریــان ضدانقالب مبنی بر اینکه رهبری ایران بــه دنبال پایان مذاکرات 
مربوط به برجام اســت، گفت: ارتباط با کشــورهای دنیا یک امر ضروری 
است و جمهوری اســالمی ایران هم با همه کشورهای جهان به جز رژیم 
صهیونیستی ارتباط دارد.وی متذکر شد: به دلیل سابقه بد آمریکا در ارتباط 
با ایران و سیاســت های خصمانه ای که علیه کشورمان به کار گرفتند، ما 
ســعی می کنیم روابط خود با این کشور را به نحوی که منافع ملت ایران 
تأمین شود، تنظیم کنیم.رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی 
مجلس تصریح کرد: مترقی ترین نگاه در سیاســت خارجی را همواره رهبر 
معظم انقالب داشته و دارند؛ به این معنا که ایشان همواره در فرمایشاتشان 
در بحث سیاســت خارجی، بر ضرورت تقویت روابط با دنیا تاکید فرمودند 
و ایشان هیچگاه رابطه با کشــورهای دنیا را نفی نکرده اند.گلرو ادامه داد: 
رهبر معظــم انقالب همواره تاکید فرمودند که ما باید از ظرفیت های دنیا 
به ویژه در زمینه علمی و تکنولوژی اســتفاده کنیم اما نگاه و رویکرد بارز 
و برجســته مقام معظم رهبری در این باره نشان می دهد که باید در عین 
ارتباط با کشورهای دنیا و بهره مندی از ظرفیت ها و فرصت هایی که آنان در 
عرصه های مختلف دارند، به سمت حفظ استقالل، عزت و اتکا به داشته ها و 
توان داخلی خودمان برویم.وی با بیان اینکه بی اعتمادی ما به آمریکا ناشی 
از یک واقعیت تجربه شده است، تصریح کرد: آمریکایی ها در ادوار مختلف 
از پشت به ما خنجر زدند، به روابط با ایران وفادار نبودند و هیچ گاه منافع 
ملت ایران مدنظرشان نبوده است.نماینده مردم سمنان در مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: البته این مسئله فقط در مورد روابط آمریکا با ایران 
صدق نمی کند و اغلب کشورهایی که به نوعی با آمریکا ارتباطاتی داشتند، 
به نتیجه رســیدند که آمریکا هیچ وقت در روابط خود با ســایر کشورها، 
حداقل قوانین بین المللی را هم رعایت نمی کند و طبیعی است که ما نباید 

به آنان اعتماد داشته باشیم.

امیر شرفی:
یگان های نیروی زمینی ارتش به »تهاجم محوری« 

تغییر ماهیت داده اند
معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه یگان های ما در گذشــته تهدید محور بودند 
گفت: با تغییر ساختار نیروی زمینی ارتش یگان ها به سمت هدف محوری و تهاجم محوری 
تغییــر ماهیت دادند.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث شــرفی معاون اجرایی نیروی 
زمینی ارتــش در چهاردهمین همایش فرماندهان یگان های عمــده نیرو زمینی ارتش که 
در تهران و به صورت دور ســخنی در سراسر کشور برگزار شــد، با اشاره به تغییر ساختار و 
تهاجمی شدن یگان های نزاجا اظهار داشــت: یگان های ما در گذشته تهدید محور بوده اند، 
اما با تغییر ســاختاری که در نیروی زمینی ارتش رخ داد یگان ها به ســمت هدف محوری و 
تهاجم محوری تغییر ماهیت داده اند، نتیجه این تغییرات »ارتقای تحرک« است که به وضوح 
در نیروی زمینی ارتش شــاهد هستیم.وی با اشاره به موضوع مهم »دشمن شناسی« عنوان 
کرد: امروز موضوع دشمن شناسی بسیار اهمیت دارد؛ یعنی نحوه جنگیدن و روبه رو شدن با 
دشمن را باید به طور ویژه تمرین کرد تا بدانیم که چگونه تاکتیک ها را برابر تهدیدات دشمن 
انتخــاب کنیم و بکار بگیریم.معاون اجرایی نیروی زمینــی ارتش، تنها عامل دفع تهدیدات 
را اقتــدار دفاعی خواند و تأکید کرد: آموزش ها بایــد دقیق، مفید و صد در صد کامل انجام 
شــود تا بتواند نیازهای عملیاتی روز و قدرت دفاعــی را افزایش دهد که الحمداهلل این مهم 
در نیروی زمینی ارتش انجام می شــود.امیر شرفی گفت: دشمنان انقالب اسالمی به خوبی از 
قدرت نظامی ما باخبر هســتند و از توانمندی دفاعی، پایمردی و استقامت ملت بزرگ ایران 

و نیروهای مسلح هراس دارند.

شریعتی:
مجلس همچنان ماجرای صوت ظریف را پیگیری می کند

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی گفت: با رفتن دولت روحانی، قصور 
آنان فراموش نخواهد شــد و ما ماجرای صوت ظریف را هم پیگیری می کنیم.به گزارش 
خبرگزاری مهر، مالک شریعتی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: با رأی اعضای 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بنده به عنوان عضو »هیئت تحقیق و 
تفحص از عملکرد مرکز بررســی های استراتژیک ریاست جمهوری« به ویژه در ماجرای 
صوت ظریف انتخاب شــدم.نماینده مردم تهران در مجلــس تأکید کرد: با رفتن دولت 
روحانی، پیگیری ها و بازخواســت های مجلس از دولــت، در قصور و تقصیرها فراموش 

نخواهد شد.

عراقچی در دیدار با مورا:
موضع قطعی نظام، رفع تحریم های 

ظالمانه علیه ملت ایران است
موضع قطعی نظام، رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران است

معاون وزیر خارجه کشــورمان بر مواضع قطعی نظام مبنی بر رفع 
تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، انریکه مو را معاون دبیرکل ســرویس اقــدام خارجی اتحادیه 
اروپایــی که به عنــوان نماینده ویژه این اتحادیه برای شــرکت در 
مراسم تحلیف حجت االســالم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
کشورمان به تهران آمده است با عراقچی معاون سیاسی وزارت امور 
خارجه کشــورمان مالقات کرد.دو طرف در این مالقات در خصوص 
مهمترین مســائل منطقه ای و بین المللی و به ویژه آخرین تحوالت 
افغانستان به مذاکره و تبادل نظر پرداختند. رایزنی در خصوص روابط 
و همکاری های دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا در حوزه های مختلف 
بخش دیگری از دســتور کار این مالقــات بود.همچنین با توجه به 
اینکه مــو را در ادوار اخیر مذاکرات برجامی، نقش هماهنگ کننده 
نشست های کمیسیون مشــترک برجام را عهده دار بوده است، در 
این مالقات آخرین وضعیت برجام و موضــوع ادامه مذاکرات مورد 

بررسی قرار گرفت.
معاون وزیر خارجه کشــورمان در این مالقات مواضع قطعی نظام با 
هدف رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران را مورد تاکید قرار داد.

اشتفان کلمنت، سفیر اتحادیه اروپا در وین و برونو شول رئیس میز 
اقدام ایران در اتحادیه اروپا مو را را در این سفر همراهی می کنند.

رئیسی در دیدار وزیر خارجه بوسنی:
اقدامات ضدانسانی توسط مدعیان 

حقوق بشر
رئیس جمهــور گفت: امروز بســیاری از اقداماتی کــه در دنیا انجام 
می شود، ضد حقوق انسان است و این اقدامات عمدتاً از طرف کسانی 
انجام می شــود که به ظاهر پرچمدار و مدعی حقوق بشــر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در دیدار با خانم »بیسرا 
تورکویچ«، وزیر امور خارجه بوســنی و هرزگوین با تأکید بر اینکه 
از سیاســت های اصولی جمهوری اسالمی ایران حمایت از تمامیت 
ارضی کشورها و دفاع از مظلومان جهان است، اظهار داشت: رویکرد 
ما حفظ امنیت و رفاه در تمامی مناطق است.رئیس جمهور مناسبات 
و همکاری های جمهوری اســالمی ایران و بوســنی و هرزگوین را 
دوســتانه، ریشــه دار و عمیق توصیف کرد و گفت: زمینه تعامل و 
مبادالت اقتصادی گسترده ای بین دو طرف وجود دارد که باید این 
ظرفیت ها را شناسایی و در راستای منافع ملت های خود فعال کنیم.

رئیسی بیان کرد: متأسفانه امروز بسیاری از اقداماتی که در دنیا انجام 
می شود، ضد حقوق انسان است و این اقدامات عمدتاً از طرف کسانی 
انجام می شــود که به ظاهر پرچمدار و مدعی حقوق بشــر هستند.

خانم بی سرا تورکویچ نیز در این دیدار با تبریک انتخاب رئیسی به 
عنوان رئیس جمهور اســالمی ایران، گفت: همواره قدردان مواضع و 
حمایت های جمهوری اسالمی ایران هستیم و آمادگی داریم سطح 
مناسبات و روابط خود را با تهران هر چه بیشتر گسترش دهیم.وزیر 
امور خارجه بوسنی و هرزگوین اظهار داشت: بوسنی خود را در کنار 

و حامی جمهوری اسالمی ایران در عرصه جهانی می داند.

امیر فرهادی فر:
نیروی زمینی ارتش در حراست از 
مرزها بسیار موفق عمل کرده است

معاون نیروی انسانی نزاجا گفت: امروز نیروی زمینی ارتش با حضور 
در تمامی عرصه ها به ویژه در حفظ و حراســت از مرزهای کشــور 
بســیار موفق عمل کرده است.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یداهلل 
فرهادی فر معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش در چهاردهمین 
همایش فرماندهان عمده این نیرو که با موضوع کانون ارزیابی و رشد 
سرمایه های نیروی انسانی برگزار شد،گفت: تشکیل کانون ارزیابی و 
رشد سرمایه های انســانی در ارتش جمهوری اسالمی ایران موجب 
بالندگی در تمامی ســطوح یگان ها خواهد شد.وی ادامه داد: تمرکز 
نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش بر ارزیابی عملکرد کارکنان است 
که قطعاً رشد و بالندگی یگان ها و نیروها را به همراه خواهد داشت.

معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه امروز نیروها 
و کارکنان از روحیه باالی اعتقادی و رزمی برخوردار هستند، تاکید 
کرد: امروز نیروی زمینی ارتش با داشتن نیروهای انقالبی و مؤمن با 
حضور در تمامی عرصه ها به ویژه در حفظ و حراست از مرزهای کشور 
بسیار موفق عمل کرده است.امیر فرهادی فر گفت: کانون ارزیابی و 
رشــد سرمایه های انسانی به فرماندهان کمک می کند تا نفرات برتر 
و شایســته شناسایی شــوند و ارزیابی کارکنان و یگان های نظامی، 
پیامدهای بســیار مطلوب از جمله »رویش شایستگی ها« و »رشد و 

بالندگی یگان های نظامی« را به همراه خواهد داشت.

ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس گفت: 
جلســات مجلس یک هفته پس از معرفی 
کابینه پیشــنهادی دولت، به صورت 2 یا 
۳ شــیفت کاری تشکیل می شــود، تا در 
نهایت مراحل اخذ رای اعتماد طی و دولت 
تشکیل شود.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از خانه ملت، سیدنظام الدین موسوی 
ســخنگوی هیات رئیســه مجلس شورای 
اسالمی در پی توصیه رهبر انقالب مبنی بر 
تسریع در روند تشکیل دولت جدید، گفت: 
نمایندگان مجلس این آمادگی را دارند در 
صورت معرفی وزرای پیشــنهادی از سوی 
رئیس جمهور با تمام توان در جلســات 2 
یا ۳ شــیفته برنامه وزرای پیشــنهادی را 
بصورت کارشناســی بررسی کنند تا دولت 

بتواند در سریع ترین زمان ممکن زمام امور 
را به دست گیرد و برای حل مشکالت مردم 
کارش را آغاز کند.سخنگوی هیات رئیسه 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: براساس 
اصل ۱۳۳ قانون اساسی، وزرا توسط رئیس 
جمهور تعییــن و برای گرفتن رأی اعتماد 
به مجلس معرفی می شــوند در این راستا 
براساس آـیین نامه داخلی مجلس، رئیس 
جمهور نیز موظف است حداکثر ظرف مدت 
دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف، ضمن 
تقدیم برنامه های کلی، وزرای پیشــنهادی 
خود را که از تجربــه و تخصص برخوردار 
هســتند را همراه با شــرح حال، برنامه ها، 
سوابق و سمت های علمی و اجرائی و سایر 
امتیازات قابل استناد، به مجلس ارائه کند.

وی ادامه داد: پس از اعالم وصول نامه رئیس 
جمهــور برای معرفی وزرای پیشــنهادی، 
بررســی معرفی نامه ها و مســتندات آن از 
طریق کمیسیون های تخصصی مجلس در 
کوتاه ترین زمان ممکن در چند شــیفت 

کاری توسط نمایندگان انجام خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: 
هیئت رئیسه مجلس برای تسریع در فرآیند 
بررســی برنامه های وزرای پیشــنهادی، 
جدول زمانی برای حضور وزرای پیشنهادی 
در کمیسیون های تخصصی آماده کرده که 
به محض دریافت و اعالم فهرست کابینه، 
این جدول عملیاتی خواهد شد.موســوی 
افزود: مطابق آیین نامه، جلســات مجلس 
یک هفته پس از معرفی کابینه پیشنهادی 

دولت، برای بحث و بررســی خط مشــی 
و اصــول کلــی برنامه دولــت و أخذ رأی 
اعتماد برای هیــأت وزیران، به طور متوالی 
و در صورت نیاز به صورت 2 یا ۳ شــیفت 
کاری تشکیل می شود، تا در نهایت مراحل 
اخذ رای اعتماد طی و دولت تشکیل شود.
ســخنگوی هیات رئیســه مجلس شورای 
اسالمی ضمن ابراز امیدواری نسبت به این 
که با استقرار هرچه سریعتر دولت جدید، 
اقدامات و اجرای برنامه های رئیس جمهور 
برای حل مشکالت اقتصادی مردم و کاهش 
فشار معیشتی به مردم آغاز شود تاکید کرد: 
مجلس شورای اسالمی نیز آمادگی دارد در 
چارچوب وظایف و اختیارات خود به دولت 

برای رفع مشکالت کشور کمک کند.

موسوی خبر داد:
مجلس در ۳ شیفت کاری رای اعتماد به وزرای پیشنهادی را بررسی می کند
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گزیده خبر رکوردشکنی تورم و رویکرد نادرست اقتصادی دولت روحانی

درک نادرست از تورم چگونه می تواند فاجعه بیافریند؟
درحالــی که برای مقابله با تورم به عنوان یکــی از مهم ترین معضالت اقتصادی امروز 
کشــور، ابتدا الزم است درک درستی از دالیل بروز آن داشته باشیم، اما بررسی کارنامه 
اقتصادی دولت روحانی نشــان می دهد این درک در بین سران تیم اقتصادی وی وجود 
نداشــته است.اقتصادآنالین - صبا نوبری؛ از میان مشــکالت بسیاری که اقتصاد ایران 
امروز به آن دچار است، تورم های مزمن و افسارگسیخته  یکی از هم مهم ترین معضالتی 
اســت که مردم ایران همواره با آن درگیر بوده اند.وقتی از تورم صحبت می شــود باید 
بدانیم هر افزایش قیمتی را نمی توان تورم دانست، بلکه زمانی صحبت از تورم به میان 
می آید که قیمت ها به طور مســتمر و مداوم افزایش یابد. بنابراین زمانی که قیمت یک 
محصــول یکباره مقدار زیادی افزایش پیدا می کنــد آن را جهش قیمتی می نامیم که 
خود می تواند دالیل متعددی داشــته باشــد ولی نمی توانیم بگوییم در آن کشور تورم 
وجود دارد.در علم اقتصاد نظریه های مختلفی به بررســی ریشه های تورم پرداختند که 
مهم ترین آن نظریه پولی تورم اســت که طرفداران آن اعتقاد دارند دلیل اصلی افزایش 
نرخ تورم، تغییر در حجم پول و ســرعت گردش آن است. بنابراین هراقدامی که بتواند 
حجم پول در گردش را کاهش دهد و از ســرعت آن بکاهد، تورم را نیز کنترل خواهد 
کرد و راه جلوگیری از تورم نیز اتخاذ سیاست های پولی مناسب است.اما نظریه دیگری 
نیز درخصوص ریشه های تورم وجود دارد که تاکید می کند فشار هزینه منجر به افزایش 
تورم می شود.طرفداران این نظریه می گویند افزایش هزینه های تولید از جمله باالرفتن 
دســتمزد کارگران، افزایش قیمت مواد اولیه و هرچیزی که تولید را برای تولیدکننده 
گران تر کند، باعث می شود تولید کننده قیمت  کاالهای خود را برای جبران هزینه های 
تولیدش افزایش دهد؛ درنتیجه تورم به وجود می آید.کسانی که پیرو این نظریه هستند، 
سعی می کنند از هر طریقی هزینه های تولید را برای تولیدکنندگان کاهش دهند تا از 
این طریق از افزایش قیمت ها جلوگیری کنند.در اقتصاد یک کشــور، سیاستگذاری که 
پیرو نظریه پولی بودن تورم باشــد، باید از هرگونه اقدامی که موجب خلق نقدینگی و 

افزایش پایه پولی شــود جلوگیری کند.در نتیجــه در اولین قدم باید هزینه های خود را 
مطابق با درآمدهایش درنظر بگیرد و از هرگونه خرج اضافی که منجر به کسری بودجه 
می شود خودداری کند تا مجبور نشود برای جبران آن دست به چاپ پول بزند.همچنین 
درآمدهای پایداری برای خود ایجاد کند که به راحتی تحت تاثیر شرایط قرار نگیرد و به 
تراز بودجه دولت آسیبی وارد نکند.در مقابل، سیاستگذاری که معتقد باشد تورم ریشه 
در افزایش هزینه های تولید دارد، سعی میکند از هر طریقی این هزینه ها را کاهش دهد. 
به طور مثال نرخ بهره بانکی را کاهش می دهد تا وام ارزان به دســت مردم برسد، برای 
انرژی یارانه در نظر می گیرد تا تولید کننده هزینه کمتری را پرداخت کند و نرخ ارز را 
به صورت تصنعی و به قیمت نابودی ذخایر ارزی خود پایین نگه داشته و آن را سرکوب 
می کند.در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ میالدی دیدگاه رایج در جهان نســبت به تورم به 
 این صورت بود که تورم ناشی از فشار هزینه است؛ اما کم کم این دیدگاه جای خود را به 
نظریه پولی داد و تقریبا برای تمامی کشورها تورم پدیده ای پولی است.اما بررسی روند 
سیاستگذاری در ایران طی سال های اخیر نشان می دهد متاسفانه در کشور ما هنوز باور 
رایج این است که تورم موجود ناشی از فشار هزینه است بطوری که بسیاری از مردم و 
مسئولین معتقدند به دلیل باالرفتن نرخ ارز و افزایش قیمت مواداولیه وارداتی ، قیمت 
محصوالت باال رفته و تورم به وجود آمده اســت، در حالی که این تورم اســت که باعث 
افزایش نرخ ارز و سایر قیمت ها می شود.محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه بودجه 
که از ابتدای دولت اول حسن روحانی، وظیفه بودجه ریزی برای کشور را برعهده داشت، 
یکی از طرفداران این نظریه اســت.برای مثال، او در دی ماه ســال گذشته درباره دلیل 
گرانی ها صراحتا به این نظریه به عنوان عاملی در افزایش تورم اشاره کرد و گفت: »گاهی 
هزینه های تولید آنقدر باال می رود که قیمت کاالها زیاد می شــود؛ این فشــار هزینه یا 
اصطالحاً cost push است. پس اینگونه نیست که آنقدر پول در جیب مردم است که بروند 
به بازار و قیمت ها باال بکشد.«و یا در آخرین روزهای دولت روحانی در نشستی با مدیران 

ارشــد دولت دوازدهم گفت: »آثار تورم را قبل از اینکه از طرف تقاضا بررسی کنیم باید 
از سمت عرضه و فشار هزینه ناشی از افزایش قیمت ارز، بررسی و تحلیل کنیم.«ردپای 
چنین تفکری را می توان در سیاست هایی که وی در زمان تصدی مدیریت سازمان برنامه 
و بودجه در نظر گرفته بود نیز دنبال کرد.همسان سازی حقوق های بازنشستگان، افزایش 
حقوق کارمندان دولت و یا طراحی انواع بسته های حمایتی از جمله این سیاست ها است.

فرهاد دژپســند، آخرین وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی نیز بارها اعتقاد خود به این 
نظریه را اذعان کرده اســت، برای مثال در ابتدای سال ۱4۰۰ ضمن مخالفت با افزایش 
نرخ بهره بانکی، گفت: »در شــرایطی که تورم ناشــی از فشار هزینه است و نرخ ارز به 
طور قابل توجهی افزایش داشته و تامین مواد اولیه و قطعات و عوامل تولید را با هزینه 
و مشکل مواجه کرده اســت اگر نرخ بهره افزایش یابد هزینه بنگاه ها را باالتر می بریم. 
ســبب می شود منحنی هزینه تولید به طور قابل توجهی باال برود. چه بسا بنگاه ها را با 
نقطه تعطیل مواجه کند.«حال می توان بهتر فهمید که تورمی که امروز اقتصاد ایران با 
آن دســت وپنجه نرم می کند، ریشه در اتخاذ چنین رویکردی توسط دورکن اصلی تیم 
اقتصــادی دولت دوازدهم دارد.درحالی که باید بدانیم، آنچه تجربه تمامی کشــورهای 
جهان ثابت کرده اســت، این است که در پیش گرفتن چنین رویکردی، نه تنها تورم را 
کنترل نمی کند، بلکه افزایش هزینه های دولت با پرداخت یارانه، همسان سازی و افزایش 
حقوق ها، کاهش نرخ بهره بانکی و الزام بانک ها به پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان به 
نام هدایت نقدینگی نتیجه ای جز کسری بودجه دولت و افزایش ناترازی بانک ها نداشته 
و منجر به خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی می شود.اگر چنین رویکردی صحیح بود نه 
تنها امروز شاهد تورم های باال نبودیم بلکه باید دارای یکی از کمترین تورم ها در سطح 
جهان نیز می بودیم، اما وضعیتی که امروز اقتصاد ایران به آن دچار است، نشان می دهد 
مسیر سیاستگذار باید تغییر کند؛ زیرا با ادامه این سیاست ها خروج از بحران برای اقتصاد 

ایران بیش از پیش سخت خواهد شد.

رئیس شورای شهر گرگان: 
پروژه تله کابین، گرگان را به مقصد 

گردشگری تبدیل می کند
رئیس شــورای اسالمی شــهر گرگان گفت: برنامه راهبردی پنج ساله مدیریت 
شهری گرگان در شــش محور تدوین شده و در اختیار اعضای منتخب شورای 
ششم قرار خواهد گرفت.ســید محمد مرتضوی اظهار داشت: شهردار گرگان با 
همراهی شــورای شهر یک دوره ســخت از نظر فشارهای اقتصادی، تحریم های 
ظالمانه و همچنین شرایط کرونایی را با موفقیت سپری کرد.وی افزود: خدمات 
شهری در هیچ زمانی متوقف نشد و به گفته شهروندان و مسافران، گرگان یکی 
از پاکیزه ترین شهرهای ایران بوده است.رئیس شورای اسالمی شهر گرگان با بیان 
اینکــه توجه به بافت تاریخی و ایجاد درآمدهای پایدار در این دوره افزایش قابل 
توجهی داشته است، خاطرنشان کرد: پروژه تله کابین گرگان که استاندار محترم 
از آن حمایت کرده اســت با تمامی مالحظات محیط زیستی و رفع دغدغه های 
ترافیکی می تواند گرگان را به شهر مقصد گردشگری تبدیل کند.مرتضوی تاکید 
کرد: برنامه راهبردی پنج ساله مدیریت شهری در شش محور تدوین شده و در 

اختیار اعضای منتخب شورای ششم قرار خواهد گرفت.

یک مقام مسئول خبر داد؛
۳۱ مرداد؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 

مالیاتی اشخاص حقوقی
معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیاتی اشــخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری به اســتناد 
مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، ۳۱ مردادماه می باشد.به گزارش اقتصادآنالین، 
محمد مسیحی با بیان اینکه مطابق قانون مالیات های مستقیم، ۳۱ تیرماه آخرین 
مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشــخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری است، 
خاطرنشان کرد: به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیاتی اشــخاص حقوقی و صاحبــان درآمد امالک اجاری تــا پایان مردادماه 
تمدید شــده؛ لذا روز یکشنبه ۳۱ مردادماه، آخرین مهلت برای تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی خواهد بود.وی افزود: براســاس مصوبه یادشده، موعدهای مقرر در مواد 
۱۱6،۱۱۰،8۰،۵۷ و۱26 قانون مالیات های مســتقیم که مهلت انقضای تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ ۳۱/4/۱4۰۰می باشد 
به مدت یک ماه تمدید می گردد. همچنین کلیه مهلت های رســیدگی سنوات 
قبل که انقضای آن ها از تاریخ ۳۱/4/۱4۰۰ لغایت ۳۱/6/۱4۰۰ می باشد به مدت 
یک ماه تمدید می گردد.مسیحی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیالت 
و معافیت های مالیاتی، منوط به تســلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی 
است، عنوان داشت: فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی 
نرخ صفر و یا هر نوع تسهیالت دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز یکشنبه 
۳۱ مردادماه ســال جاری به صــورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به 
آدرس  WWW.INTAMEDIA.IR  ارسال و مالیات خود را پرداخت نمایند.معاون 
درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: مؤدیان محترم 
مالیاتی، در صورت عدم پرداخت مالیات و یا حســب مورد عدم تسلیم اظهارنامه 

مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را روشن کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت تکلیف نرخ ارز ترجیحی 
با نرخ 42۰۰ تومانی را مشخص کند، گفت: باید سیاست  حمایتی تخصیص ارز 
ترجیحی به واردات کاالهای اساســی برای حمایت از اقشــار آسیب پذیر باشد.
به گزارش خبرگزاری ایِبنا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه دولت هرچه 
ســریعتر تکلیف نرخ ارز ترجیحی )نرخ چهار هزار و دویست تومانی( را مشخص 
کند، گفت: باید سیاست های حمایتی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کاالهای 
اساســی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد. استمرار ارز ترجیحی به صالح 
کشور نیست.وی گفت: باید دولت بر تخصیص ارز ترجیحی نظارت داشته باشد 
تا باعث نابودی تولید و قاچاق معکوس نشــود. نوسانات و بی ثباتی قیمت ها در 
بازارهای مختلف، یکی از مهم ترین نگرانی های مردم و فعاالن اقتصادی در حال 
حاضر است. از ابتدای سال ۱۳۹۹ تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه 
نیز در تیرماه ۱۳۹۹ به باالترین سطح خود از آبان ماه ۱۳۹۷ رسید.پورابراهیمی با 
بیان اینکه دولت دوازدهم، تدبیر و امید، به دالیل مختلف اصالح ساختار بودجه را 
دستور کار خود قرار نداد، افزود: برخالف تاکید مقام رهبری اصالح ساختار بودجه 
در ســال ۹8 انجام نشد یا با 4 ماه تاخیر انجام شد. بازار ارز نیز از این بحران بی 
نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای ســال ۹۹ تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه 
کرده است. اگرچه دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها، واردات 
بسیاری از کاالهای اساسی با ارز ترجیحی )نرخ چهار هزار و دویست تومانی( را در 
نظر گرفت، اما این اقدام دولت از همان ابتدا با، اما و اگرهای فراوانی روبرو بود.وی 
کسری بودجه امسال )۱4۰۰( دولت را بین 4۰۰ تا 4۵۰ هزار میلیارد تومان اعالم 
کرد و گفت: جبران این کسری بودجه در اولویت کار دولت جدید است. تاکنون 
هیچ گونه اصالح ساختار بودجه سنواتی در دولت گذشته انجام نشده است.رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی برای جلوگیری از فشار اقتصادی 
بیــش از این بر مردم گفت: دولت باید مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار 
ارز را محاســبه کرده و به روش معقول به مردم بازگرداند.وی از دولت سیزدهم 

خواست قوانین اقتصادی را به جد اجرا کند.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد
بررسی قیمت بلیت هواپیما در کمیته 

تخصصی
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری از تعیین تکلیف قیمت بلیت هواپیما تا هفته 
آینده خبر داد و گفت: هم اکنون آنالیز قیمت ایرالین ها در کمیته کارشناسی که 
وزیر راه و شهرســازی دســتور آن را صادر کرده در حال بررسی و راستی آزمایی 
است.ســیاوش امیر مکری در گفت وگو با ایســنا در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
آخرین وضعیت بررسی قیمت بلیت هواپیما به کجا ختم شد و چرا این موضوع در 
جلسه اخیر شورای عالی هواپیمایی به نتیجه نرسید، اظهار کرد: در شورای عالی 
هواپیمایی بنا به دستور وزیر راه و شهرسازی کمیته کارشناسی تشکیل شد و هم 
اکنون آنالیز قیمت و هزینه هایی که شرکت های هواپیمایی ارائه کرده اند در این 
کمیته در حال بررسی است.وی افزود: در همان جلسه اعالم کردیم قیمت هایی 
که مسیر قانونی خودش را طی نکرده و تایید نشده است، مورد قبول ما نیست و 
بر همین اساس کمیته کارشناسی برای بررسی آن تشکیل شد.سرپرست سازمان 
هواپیمایی کشوری در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه تکلیف ایرالین هایی که 
افزایش قیمت را از یک ماه نیم و گذشته تا کنون اعمال کردند و مردم چیست؟ 

ادامه داد: تا شورای عالی هواپیمایی نرخی را تصویب نکند،

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گره ها را باز خواهد کرد
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گره از کار فعاالن اقتصادی باز می کند.سید احسان خاندوزی، 
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت طرح تسهیل صدور مجوزهای 
کســب و کار در مجلس گفت: یکی از قدم هایی که از ســال گذشــته مجلس یازدهم برای کاهش هزینه مبادله و ســهولت آغاز به کار کسب و کارها در 
اقتصاد برداشــت، تدوین طرح تســهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که کلیات آن سال گذشته و جزئیات آن امسال در کمیسیون به تصویب رسید.

وی افزود: در حال حاضر نمایندگان مجلس تا ۱6 مرداد ماه وقت دارند پیشــنهادات خودشــان در رابطه با این طرح را در ســامانه قوانین مجلس ثبت 
کنند تا بعد از آن در ماه های پیش رو شــاهد آن باشــیم که طرح تســهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت این طرح گفت: با توجه به اینکه با تصویب و اجرای طرح تسهیل گره از کار بسیاری از فعاالن اقتصادی بازخواهد 
شــد، نمایندگان مایل هســتند که از طریق اختیار ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی مجلس که در آن امکان اولویت بخشی به طرح های عادی وجود دارد، این 
طرح را زودتر در صحن علنی مجلس مطرح کنند.خاندوزی تصریح کرد: بر این اساس نمایندگان با جمع آوری امضا به دنبال این هستند تا طرح تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار با سرعت بیشتری به صحن برسد. البته بعد از جمع آوری ۵۰ امضا هم زمان دقیق بررسی طرح در صحن مشخص نیست 

و بستگی به تصمیم هیأت رئیسه مجلس دارد.

ایرانی ها چند خانه جدید در ترکیه خریدند؟
رئیــس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می گوید که با وجود تغییراتی که اقتصاد دنیا 
پس از شیوع کرونا تجربه کرده، همچنان مسکن یکی از مهم ترین پیشران های 
اقتصاد ترکیه به شمار می رود.جالل ابراهیمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
در اقتصاد ترکیه، پیمانکاران حوزه ساختمان، ارزآوران خالص به شمار می روند، 
زیرا با فروش محصوالت خود به شــهروندان خارجی، در ســال های گذشــته 
توانســته اند درآمدهای ارزی مهمی را نصیب دولت ترکیه کنند.به گفته وی، با 
وجود مشــکالتی که اقتصاد ترکیه در ماه های گذشته و تحت تاثیر شیوع کرونا 
با آن مواجه بود، بخش مســکن توانســته حرکت رو به جلو خود را از سر بگیرد 
تا نیمه سال جاری میالدی، فروش مسکن به خارجی ها 44 درصد افزایش پیدا 
کرده اســت.رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه با بیان اینکه بانک های این کشور 
برای افزایش توان خرید، نرخ بهره وام مســکن را کاهــش داده اند، اظهار کرد: 
همین سیاســت های حمایتی باعث شــده که تنها در یک ماه، ۱۳4 هزار واحد 
مسکونی در ترکیه به فروش برود که از این تعداد، 68۳ واحد سهم ایرانی ها بوده 
اســت.ابراهیمی با اشاره به تداوم روند افزایشی قیمت مسکن ترکیه در ماه های 
گذشته، توضیح داد: براوردها نشان می دهد در یک ماه گذشته، میانگین قیمت 
خانــه در ترکیه ۳.۹ درصد افزایش یافته و نرخ واقعی ســاالنه نیز بیش از ۱۰ 
درصد رشــد کرده است.وی ادامه داد: در میان شــهرهای اصلی، باالترین رشد 
قیمت مسکن در یک ماه گذشــته به آنکارا با 4.۳ درصد اختصاص دارد و پس 
از آن ازمیر با ۳.6 و استانبول با 2.8 درصد قرار گرفته اند. در روند یک ساله نیز 
قیمت خانه در ازمیر حدودا ۳۰ درصد، استانبول 2۷ و آنکارا 26 درصد افزایش 
یافته است.رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه درباره جزئیات آمارهای بازار مسکن 
ترکیه در ماه های گذشته نیز گفت: فروش مسکن در مقایسه با ماه قبل دو برابر 
شده و در ماه ژوئن به ۱۳4 هزار و ۷۳۱ واحد رسیده است که یکی از علت های 
آن کاهش نرخ بهره بانکی برای خرید مســکن از سوی بانک های دولتی است و 
استانبول با 2۵8۳۳ واحد بیشترین سهم در فروش و آنکارا با ۱۳ هزار در مرحله 
دوم اســت.ابراهیمی افزود: در میان کشــورهای خارجی عراقی ها با خرید ۷۷۳ 
واحد خانه در ماه گذشــته اصلی ترین مشتریان خارجی خانه در ترکیه بوده اند 
و ایران با 68۳ واحد در رده بعدی قرار دارد. شــهروندان روســیه، افغانستان و 
آلمان نیز در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.به گزارش ایسنا، ترکیه در سال های 
گذشته به مقصد تجاری و سرمایه گذاری بسیاری از ایرانی ها بدل شده و از این 
رو شــهروندان ایران در سال های گذشــته یکی از اصلی ترین مشتریان خانه در 
ترکیه بوده اند.پیش از شیوع کرونا، ترکیه مقصد مسافرتی بسیاری از شهروندان 
ایران نیز به شــمار می رفت اما در ماه های گذشته تعداد این مسافران به شکلی 

جدی کاهش پیدا کرده است.

معافیت بیمه ای ۱۰ هزار واحد
بررسی آخرین آمار عملکرد طرح کارورزی نشان می دهد که تاکنون ۱44 هزار 
و 6۱۷ نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهی در این طرح ثبت نام کرده و حدود 2۰ 
هــزار و ۱۷۹ واحد پذیرنده این داوطلبان بوده اند.به گزارش خبرنگار مهر، طرح 
کارورزی یکی از برنامه های دولت در راســتای رونق تولید و ایجاد اشتغال برای 
جوانان جویای کار به ویژه فارغ التحصیالن با هدف تسهیل در جذب و بکارگیری 
جوانان در بنگاه ها و ایجاد انگیزه کارآفرینی و کســب و کار در دانش آموختگان 
برای ورود به بازار کار است. اهمیت این طرح از آن جهت است که نرخ بیکاری 
دانش آموختگان دانشــگاهی در مقایســه با نرخ بیکاری کل کشور، رقم باالیی 
را نشــان می دهد.بر همین اساس، بررســی آخرین آمار عملکرد طرح کارورزی 
حکایت از افزایش اســتقبال متقاضیان از این طرح دارد به شکلی تا امروز ۱44 
هزار و 6۱۷ نفر از فارغ التحصیالن دانشــگاهی در این طرح ثبت نام کرده اند و 
حدود 2۰ هزار و ۱۷۹ واحد پذیرنده این داوطلبان بوده و حدود ۵4 هزار و 6۹۳ 
قرارداد منعقد شده است.اســتان فارس با ۱4 هزار و 2۰ نفر بیشترین داوطلب 
طرح کارورزی و اســتان خراسان رضوی با 6 هزار و ۷2۵ نفر کمترین داوطلب 
طرح کارورزی را داشــته است.همچنین با توجه به اینکه مهمترین مزیت پیش 
بینی شده برای کارآفرینان و کارفرمایان در طرح این است که در صورت جذب 
کارورز، از معافیت حق بیمه ســهم کارفرما به مدت حداکثر دو ســال برخوردار 
می شــوند، آمارها نشــان می دهد که تا به امروز 2۰ هزار و ۱۷۹ بنگاه اقتصادی 
در ایــن طرح ثبت نام کرده و ۱۰ هزار و 24۵ واحد مشــمول معافیت بیمه ای 
شــده اند.این آمارها بیانگر این اســت که تعداد متقاضیان و بنگاه هایی ثبت نام 
کرده نســبت به ماه های گذشته از روند رو به رشــدی برخوردار بوده که نشان 
از افزایش اســتقبال از این طرح دارد.الزم به ذکر است، کمک هزینه کارورزی، 
وجهی اســت که در پایان دوره مقدماتی کارورزی و متناسب با مدت آن توسط 
وزارت کار به کارورز پرداخت می شــود و مبلغ آن بــه ازای هر ماه برای مقطع 
کارشناسی ۵۰۰ هزار تومان، کارشناســی ارشد 6۰۰ هزار تومان و دکترا ۷۰۰ 
هزار تومان اســت.همچنین دوره کارورزی حداکثر سه ماه است و کارورزان طی 

این مدت بیمه مسئولیت مدنی هستند.
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یک مسئول مطرح کرد:گزیده خبر

تنشآبیبرایتهرانگرانتماممیشود
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران گفت: ما بارها اعالم کردیم که 
به رغم فشار بسیار زیاد بر بدنه این شرکت و دشواری هایی همچون کاهش بارش ها، 
اســتقرار هوای گرم و افزایش مصرف در پی شــیوع ویروس کرونا برنامه ای برای 
نوبت بندی آب نخواهیم داشــت ولی به این بدان معنا نیست که در برابر تخلف و 
هدرروی آب ســکوت کنیم.محمدرضا بختیاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، با اشاره به چالش  انشعاب های غیرمجاز برای تامین آب باکیفیت مشترکین 
اظهار داشــت: اهیمت حیاتی حفظ کمیت و کیفیت آب به صورت پایدار، کمبود 
منابع آب و نقدینگی، سه عامل مهم افزایش حساسیت متولیان تأمین و توزیع آب 
به مقوله انشعاب های غیرمجاز است که نتیجه آن، تداوم سطح مطلوب کیفیت و 
کمیت آب است.وی افزود: استفاده غیرمجاز از آب نه تنها موجب امکان آلودگی و 
کاهش طول عمر شبکه توزیع آب به علت انشعاب گیری غیراصولی می شود، بلکه 
هدررفت آب را افزایش می دهد و به دستگاه های اندازه گیری آب نیز خسارت وارد 
می کند. این اقدام هم چنین موجب اخالل در خدمات رســانی به لحاظ افت فشار 
شبکه می شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران تصریح کرد: این امر 
ساالنه هزینه های سنگینی برای تصفیه و توزیع آب شرب در شبکه های شهری و 
روســتایی به همراه دارد، حتی قیمت پایین آب مصرفی مشترکان نیز مانع رفتار 
غیرقانونی و خالف شرع و عرف استفاده کنندگان غیرمجاز از آب شرب نشده است.

وی در ادامه گفت: در شرایطی که تهران با معضل کمبود منابع آبی دست و پنجه 
نرم می کند، وجود انشــعاب های غیرمجاز تهدید بزرگی است که باید کلیه نهادها 
و ارگان های ذی ربط به آن توجه داشــته باشند. مطابق قانون هر شخص حقیقی 
یا حقوقی که بدون داشــتن انشــعاب مجاز و قانونی به مصرف آب از تاسیســات 

آب رســانی شــهری یا روستایی اقدام کند و یا با داشــتن انشعاب، به مصرف آب 
مغایر با مقررات مبادرت کند، مصرف کننده غیرمجاز است.بختیاری افزود: با وجود 
این که ساالنه هزینه های ســنگینی برای تصفیه و توزیع آب شرب در شبکه های 
شهری و روستایی پرداخت می شــود، اما قیمت پایین آب مصرفی مشترکان نیز 
مانع رفتار غیرقانونی و خالف شرع و عرف استفاده کنندگان غیرمجاز از آب شرب 
نشده است. این در حالی  است که بر اساس فتوای بسیاری از مراجع تقلید استفاده 
غیرمجاز از آب، ناجایز و حرام اعالم شده است و قانون نیز استفاده غیرمجاز از آب 
را عملی غیرمتعارف و مجرمانه می خواند.وی در ادامه با بیان اینکه تنش آبی برای 
شهرهای بزرگی مانند تهران بســیار گرا ن  تمام می شود، اما این گران تمام شدن 
در درجــه اول متوجــه متولیان امر تولید و توزیع آب خواهد بود نه شــهروندان، 
خاطرنشان کرد: ما بارها اعالم کردیم که به رغم فشار بسیار زیاد بر بدنه این شرکت 
و دشــواری هایی همچون کاهش بارش ها، استقرار هوای گرم و افزایش مصرف در 
پی شــیوع ویروس کرونا برنامه ای برای نوبت بندی آب نخواهیم داشت ولی به این 
بدان معنا نیســت که در برابر تخلف و هدرروی آب سکوت کنیم.مدیرعامل آبفای 
تهران با بیان اینکه قرارگرفتن ایران در اقلیم آب و هوایی نیمه خشک و محدودیت 
منابع آبی در کشــور، لزوم حفظ و صیانت از همین منابع محدود را بیش از پیش 
نمایان می کند، یادآور شــد: ما به عنوان متولی تامین و توزیع آب شرب بهداشتی 
مــردم از یک طرف باید با صرف هزینه  های گزاف آب ســالم و قابل شــرب را به 
دســت مشترکان برســانیم و از طرف دیگر به دلیل محدودیت های قانونی امکان 
دریافت بهای خدمات مطابق قیمت تمام شــده نداریم. بنابراین چنانچه بخشی از 
این محصول نیز به دلیل تخلفات مشترکان از دست رفته برود عماًل امکان استمرار 

خدمت رسانی مطلوب دچار مخاطره می شود.وی در ادامه با اشاره به اقدامات اخیر 
انجام شده در راستای شناسایی انشعابات غیرمجاز گفت: در سه ماه ابتدایی امسال 
1658 رشته انشعاب غیرمجاز در محدوده های خدمات رسانی آبفای جنوب غربی و 
شرقی استان تهران شناسایی شده است، در این بازه زمانی در آبفای جنوب غربی 
استان تهران به مرکزیت واوان 663 رشته انشعاب غیرمجاز با کاربری های خانگی، 
تجاری، باغ ویال و فضای سبز شناسایی شده است. مطابق آمار آبفای جنوب غربی 
استان تهران، فقط 70 رشته انشعاب غیرمجاز در شهر پرند شناسایی و جمع آوری 
شده به گونه ای که با قطع این انشعاب ها، 35 لیتر بر ثانیه به دبی آب شرب پرند 
افزوده شده است. در بین انشعاب های غیرمجاز شهر پرند دو مجتمع مسکونی 600 
و 360 واحدی به چشم می خورد که هر کدام با استفاده از لوله 63 میلی متری به 
صورت غیرمجاز از آب شرب استفاده می کردند.  بختیاری ادامه داد: همچنین در 
محدوده آبفای جنوب شرقی استان تهران به مرکزیت ورامین 995رشته انشعاب 
غیرمجاز آب در ســه  ماهه نخست امسال شناسایی شده است. حجم زیادی از آب 
شــرب شبکه توزیع در محدوده جنوب شرق استان تهران در مصارف فضای سبز 
شهرداری ها، باغ ویال،کشاورزی و دامداری تلف می شود.به گفته وی؛ با یک حساب 
سرانگشتی می توان میزان تقریبی مصرف آب از طریق انشعاب های غیرمجاز را به 
دست آورد؛ اگر هر انشعاب غیرمجاز را برای یک خانوار چهارنفره در نظر بگیریم و 
طبق الگوی مصرف آب، میزان مصرف آن را 14 هزار لیتر لحاظ کنیم، یعنی در هر 
ماه چیزی نزدیک به 71 میلیون لیتر آب از طریق این انشعاب ها مصرف شده است. 
اهمیت این رقم آنجا بیشتر به چشم می آید که بدانیم متوسط مصرف لحظه ای آب 

کل کالن شهر تهران 42هزار لیتر است.

 برق کشور همچنان نیازمند مدیریت
 مصرف است

مدیرکل مهندسی و راهبری شــبکه برق گفت: برای گذر از وضعیت موجود و 
رســیدن به شــرایط پایدار در صنعت برق نیازمند مدیریت مرف مشترکان به 
ویژه در هفته های آتی هســتیم.به گزارش ایسنا، مسعود صادقی امروز در مرکز 
پایش صنعت برق با تشریح آخرین وضعیت شبکه اظهار کرد:  هر یک درجه دما 
باعث تغییر 1500 مگاواتی مصرف برق می شــود، در حال حاضر شاهد خنکی 
هوا هستیم اما همچنان به همکاری بیشتر مشترکان به ویژه مشترکان تجاری 
و خانگی نیاز داریم چرا که مصرف حداقل 1000 مگاوات از ســقف تعیین شده 
بیشــتر است.وی با تاکید بر اینکه بخش تجاری حدود هشت درصد از کل برق 
مورد نیاز کشــور را مصرف می کند  که بار قایل توجهی است، گفت: واحدهای 
تجاری  می توانند با تغییر روش های نورپردازی به نورهای موضعی  و تنظیم دما 
روی 25 درجه و  جلوگیری از پرت انرژی، مصرف خود را به میزان قابل توجهی 
)بیش از 40 درصد( کاهش دهند.طبق اعالم توانیر، مدیرکل مهندسی و راهبری 
شبکه برق با بیان اینکه این مساله باعث افزایش سود و کاهش هزینه های این 
گروه از مشــترکان نیز می شود، تصریح کرد: اینکه گفته می شود چون المپها 
کم مصرف است پس روشن ماندن تعداد زیاد آن ها اشکال ندارد، درست نیست.
به گفته صادقی اواسط هفته آینده شــاهد افزایش دما خواهیم بود و همکاری 

مشترکان می تواند در گذر از شرایط هفته نیز به صنعت برق کمک کنند.

جذب بیش از 4 هزار مشترک طی سالجاری 
در استان اردبیل

مدیر عامل شرکت گاز اســتان اردبیل از جذب چهار 
هزار و 188 مشترک جدید در مناطق تازه گازدار شده 
شهری و روستایی این استان خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز اســتان اردبیل؛ سردار اسماعیلی 
مدیر عامل این شرکت، در جلسه ای که بصورت وئدیو 
کنفرانس با رؤسای ادارات تابعه برگزار شد عملکرد چهار ماهه نخست سالجاری 
شــرکت گاز استان را بدین شرح توضیح داد: طی ســال جاری 4 هزار و 188 
مشــترک جدید در بخشــهای مختلف اعم از خانگی، تجاری و عمومی جذب 
این شــرکت گردیده است که در همین راســتا تعداد مشترکین گاز طبیعی از 
بدو تأســیس این شرکت به 515 هزار 308 مشترک رسیده است.وی در پاسخ 
به نحوه جذب مشترکین روستایی و شهری در استان نیز می افزاید: از تعداد 4 
هزار 188 مشترک جدید تعداد 2 هزار و 708 مشترک شهری و تعداد 1 هزار و 
480  مشترک نیز در روستاهای تازه گازدار شده به جمع مشترکین پیوسته اند 
که در مجموع شرکت گاز استان هم اکنون به بیش از 376 هزار مشترک شهری 
و بیش از 138 هزار مشترک روستایی خدمات ارایه می نماید.سردار اسماعیلی 
در ادامه می افزاید: پروژه های گازرســانی به 121 روستای استان نیز در دست 
اقدام می باشــد که با بهره مندی این روستاها از گاز طبیعی میزان ضریب نفوذ 
گاز طبیعی به بیش از 98 درصد خواهد رســید.وی در بخش دیگری از سخنان 

خود به عملکرد شرکت در خصوص نصب انشعابات گاز طبیعی نیز اشاره نمود

در سه سال گذشته انجام شده است؛
احداث ۵۰ کیلومتر شبکه انتقال آب برای 

فضای سبز کرج
رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شهری 
شهرداری کرج از احداث 50 کیلومتر شبکه انتقال آب 

برای فضای سبز طی سه سال گذشته خبر داد.
پیمان بضاعتی پور صبح ســه شنبه در مراسم افتتاح 
سومین تصفیه خانه محلی کرج، گفت: این تصفیه خانه 
با اعتبار 100 میلیارد ریال برای استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای 
سبز احداث شده است.وی با اشاره به وجود 22 حلقه چاه، 12 حلقه قنات و سه 
تصفیه خانه در کالن شــهر کرج، گفت: چهار هزار و 300 هکتار از فضای ســبز 
توســط حلقه های چاه و قنوات و تصفیه خانه ها آبیاری می شود.رئیس سازمان 
ســیما، منظر و فضای ســبز شهری شــهرداری کرج نیاز آبی فضای سبز شهر 
کرج را 920 لیتر در ثانیه اعالم کرد و گفت: 650 لیتر منابع آبی تامین شده و 
مابقی با استفاده از اصالح الگوی مصرف، کاشت و تصفیه خانه ها تامین خواهد 
شد.بضاعتی پور با تاکید بر اینکه اقدامات انجام شده به منظور استفاده حداقل 
از منابع آب زیرزمینی صورت گرفته اســت، گفت: در حال حاضر 50 کیلومتر 
شبکه انتقال آب برای استفاده بهینه از محل تولید به محل مصرف فضای سبز 
احداث شده است.وی گفت: این تصفیه خانه به نحوی طراحی شده که در مقابل 
هر یک مترمکعب حجم راکتور )حجم فاضالب( بیش از 150 مترمربع مساحت 
بیولوژیکی برای تماس باکتری ها با فاضالب و در نتیجه قدرت پاکسازی بیشتر 
ایجاد می کند.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری کرج گفت: اولین 
تصفیه خانه محلی کرج سال 96 در حصارک و دومین تصفیه خانه سال گذشته 

در مهرویال به بهره برداری رسید.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران خبر داد؛
کشف و ضبط  ۵29 دستگاه رمز ارز غیرمجاز 

در چهارماهه نخست سالجاری
 سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران از کشف 
و ضبط 529  دســتگاه اســتخراج رمز ارز غیرمجاز از 
ابتــدای ســال 1400 خبر داد. مهندس ســید کاظم 
حسینی کارنامی  گفت : استفاده و بکارگیری غیرمجاز 
دســتگاه های ماینرافزایش احتمال آسیب رساندن به 
لوازم الکتریکی همســایگان از قبیل تلویزیون، یخچــال و کولر و اعمال جرایم 
ســنگین برای سوءاستفاده کنندگان از برق یارانه ای را به همراه خواهد داشت 
. وی ادامه داد :  از ابتدای ســال جاری تاکنون 529 دســتگاه ماینر غیرمجاز از 
53 مرکز غیرقانونی استخراج رمزارز توسط همکاران و مسئولین تست و بازرسی 
استان و امورهای توزیع برق با هماهنگی مسئولین قضایی و با همکاری ماموران 
انتظامی در نقاط مختلف مازندران کشف و ضبط شده است که مبلغی حدود 4 
میلیارد ریال بهای انرژی بابت جریمه این دســته از مشرکین صادر شده است.

وی گفت: از ابتدای  این طرح تاکنون که  به منظور  کشــف و ضبط  دســتگاه 
استخراج رمز ارز غیرمجاز که از سال 98 آغاز شده است  حدود 3120 دستگاه  
اســتخراج رمز ارز از 129 مرکز غیر مجاز جمع آوری شــده که  مبلغی  حدود 
69 میلیارد ریال بابت جریمه برای این دســته از مشــترکین صادر شده است . 
حســینی کارنامی خاطرنشان کرد : با وجود ارائه دستورالعمل واگذاری انشعاب 
برق به صورت قانونی برای این دسته از مشترکین متاسفانه برخی افراد سودجو 

به صورت غیرقانونی اقدام به فعالیت دراین زمینه می نمایند .

بازپس گیری سهم ایران در بازار جهانی نفت 
برنامه استراتژیک می خواهد

بازپس گیری سهم ایران در بازار جهانی نفت نیازمند یک برنامه استراتژیک و یک 
سیاست هوشمندانه است.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اس پی گلوبال 
پلتس، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب ایران در شرایطی کار خود را آغاز 
کرده که ایران فرصت چندانی بــرای بازپس گیری جایگاه خود در بازار جهانی 
نفتی ندارد.بیش از 6 هفته از متوقف شــدن مذاکرات اتمی برجام گذشته است. 
تاخیر بیشتر در برداشته شدن تحریم ها ایران را با یک بازار نفت به شدت رقابتی 
مواجه خواهد کرد چون اوپک، روســیه و سایر متحدان در ائتالف اوپک پالس 
قصد دارند ماهانه 400 هزار بشــکه در روز به تولید خود تا پایان 2022 اضافه 
کنند.اگر ایران بتواند با غرب به توافق رسیده و تحریم های آمریکا برداشته شود، 
باید چانه زنی های سختی با خریداران قبلی نفت خود داشته باشد یا تخفیف های 
باالیی برای جذب مشــتری بدهد. وقتی نفت ایران در دسترس نبوده، مشتریان 
این کشــور جایگزین هایی برای آن یافته اند. تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک 
جــای خالی نفت ایــران را در بازار پر کرده اند. به نظر می رســد دوره بازاریابی 
آسان نفت برای ایران به پایان رسیده است.ایران بیشتر نفت خام ترش سنگین 
و متوســط تولید می کند که قابل رقابت با نفت عربستان، عراق، روسیه، امارات، 
کویت، ونزوئال و ســایر کشورهاســت.طبق قرارداد اوپک پالس، ایران از کاهش 
تولید معاف شده ولی صادرات نفت آن ضربه سختی از تحریم های آمریکاخورده 
اســت.تولید نفت خام ایران 50 هزار بشــکه در روز از ابتدای ماه آوریل افزایش 
یافته در حالی که تولید اوپک پالس حدود یک میلیون بشــکه در روز باال رفته 
اســت.  طبق گفته مصطفی نخعی، سخنگوی  کمیسیون انرژی مجلس ایران، 
بازپس گیری ســهم ایران در بازار جهانی نفت نیازمند یک برنامه استراتژیک و 
یک سیاست هوشمندانه است. ایران باید روابط خود با اعضای اوپک و مشتریان 

قدیمی را تقویت  و بازارها و مشتریان جدید پیدا کند.

آیا نفت باالخره ۸۰ دالری می شود؟
بازارهای نفت خام اخیرا تحت تاثیر افزایش عرضه اوپک پالس که با نگرانیها در 
خصوص افزایش دوباره آمار ابتال در کشــورهای مصرف کنندنه بزرگ همزمان 
شــده اســت، ملتهب بوده اند با این حال همچنان برخی بر این باورند که نفت 
می تواند به 80 دالر در هر بشــکه صعود کند.به گزارش ایســنا، دن ابرهارت از 
شرکت کاناری ال ال سی در مقاله ای برای فوربس نوشت: تحلیلگران معتقدند 
تقاضای قوی در نیمه دوم سال 2021 فراگیر خواهد بود. عالوه بر انتظاراتی که 
برای تقاضای قوی وجود دارد، همچنان ابهامات قابل توجهی در خصوص توافق 
هسته ای ایران و آمریکا وجود دارد به خصوص پس از این که واشنگتن و لندن 
در ادعایی ایران را متهم کرده اند در حمله اخیر به یک نفتکش دست داشته اند.
نفتکش مرسر استریت تحت کنترل رژیم صهیونیستی هفته گذشته در نزدیک 
ســواحل عمان هدف حمالت پهپادی قرار گرفت که در جریــان آن دو نفر از 
خدمه کشــته شدند.ایران دست داشــتن در این حمله را تکذییب کرده اما این 
رویداد ممکن اســت تاثیر منفی روی مذاکرات هسته ای داشته باشد که مدتی 
است متوقف شــده است. هفته گذشته آمریکا به دولت جدید ایران هشدار داد 
که شــرایط بهتری را پیشنهاد نخواهد کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا 
هم هشــدار داد مذاکرات نمی تواند برای همیشه ادامه پیدا کند.بنابراین چشم 
انداز بازگشت نفت ایران به بازارهای رسمی دورتر شده و از فشار نزولی بر قیمتها 
کاســته است. معامله گران احتمال بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی را در 

نظر گرفته بودند و اکنون این احتمال ضعیف شده است. 

قیمت نفت برای سومین روز کاهش یافت
قیمت نفت آمریکا تحت تاثیر نگرانیها نســبت به شیوع ویروس کرونای دلتا در 
کشــورهای مصرف کننده بزرگ، در معامالت روز چهارشنبه برای سومین روز 
کاهش یافت اما نفت برنت تقریبا تغییری نداشت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با هفت سنت معادل 0.1 درصد کاهش، به 70 
دالر و 49 سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت با یک سنت افزایش، به 72 دالر 
و 42 سنت در هر بشکه رسید.نفت برنت روز سه شنبه به پایینترین حد از 21 
ژوییه نزول کرد اما تا زمان بســته شــدن معامالت، موفق شد بخشی از ریزش 
قیمتی که داشــت را جبران کند.آمریکا و چین که بزرگترین مصرف کنندگان 
نفت جهان هســتند، با شیوع سریع ویروس به شدت مسری کرونای دلتا دست 
و پنجــه نرم می کنند و تحلیلگران نگرانند جدیدترین موج ابتال به تقاضا برای 
ســوخت در هر دو کشــور لطمه بزند.گروه بانکی ANZ در یادداشتی اعالم کرد 
ضعــف فصلی فعالیت اقتصادی در بحبوحه افزایــش موارد ابتال به کرونای دلتا 
در فضای بازار تاثیر منفی داشــته است. تقریبا نیمی از استانهای چین با شیوع 
جدیدترین نوع جهش یافته ویروس کرونا روبرو شــده انــد. این رویداد در اوج 
فصل سفرهای تابستانی روی می دهد و احتماال تقاضا برای نفت را تحت تاثیر 

قرار می دهد.

انرژی  بین الملل حوزه  یک کارشناس 
گفت: اکنون اکثر کشــورهای منطقه 
بدنبال مسیرهای جایگزین برای ایجاد 
امنیــت صادرات نفت هســتند، البته 
از برنامه های تدوین شده برای  بخشی 
مسیرهای جدید هم به توصیه هایی از 
ناحیه کشورهای خریدار نفت منطقه 
بــرای دور شــدن از ریســک تهدید 
برمی گردد.بــه گزارش ایلنــا، بدنبال 
واقع اخیر و گذشــته در نزدیکی تنگه 
هرمــز که جنگ کشــورهای منطقه، 
نفتکش ها  جنگ تحمیلــی، جنــگ 
و حملــه پهبادها از جملــه آنها بوده، 
کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس 
برنامه هایی برای دور زدن تنگه  هرمز 
تدوین کرده اند، ایجاد کردیدور 1000 
جهــت  گوره-جاســک  کیلومتــری 
انتقال یک میلیون بشــکه نفت پروژه 
استراتژیک ایران و انتخاب باب المندب 
یا دروازه اشک ها در دریای سرخ بعنوان 
گزینه جذاب عربستان و امارات مطرح 

اســت.علی اصغر زارعی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصــادی ایلنا، درباره دالیل 
کشورهای نفت خیز منطقه برای ارسال 
نفت از مسیری غیر از تنگه هرمز اظهار 
داشــت: تنگه هرمز به لحاظ موقعیتی 
به صرفه ترین مســیر برای انتقال نفت 
کشورهای حاشیه خلیج فارس است، اما 
با توجه به رشد دانش و تکنولوژی نوین 
انتقال سوخت از طریق مبادی زمینی 
هم به لحــاظ مقرون به صرفه بودن و 
هم به لحاظ اینکــه بحث حوادث گاه 
و بیــگاه از جمله جنگ تحمیلی علیه 
ایران و یا جنگ های خلیج فارس و باال 
رفتن ریســک مطرح بوده، کشورهای 
منطقه را بر آن داشــته کــه بدنبال 
مســیرهای جدید باشــند. وی افزود: 
اکنون اکثر کشــورهای منطقه بدنبال 
مسیرهای جایگزین برای ایجاد امنیت 
صادرات نفت هستند، البته بخشی از 
برنامه های تدوین شده برای مسیرهای 
جدید هــم به توصیه هایــی از ناحیه 

کشــورهای خریدار نفت منطقه برای 
دور شدن از ریسک تهدید برمی گردد.

این کارشــناس بین الملل حوزه انرژی 
تصریح کرد: مســیر جدیدی که ایران 
بــرای انتقال نفــت از مســیر پایانه 
دنبال می کند،  و دریای عمان  جاسک 
به صورت جدی از ســال های گذشته 
حتی در سال های دفاع مقدس مطرح 
بــوده، عربســتان نیــز در آن زمان با 
احداث خطوط لوله در دریای ســرخ 
و بندر ینبع کنار دریای ســرخ بخشی 
از نفــت صادراتی عراق را هم ارســال 
می کــرد. وی تاکید کرد: مــا با ایجاد 
خط لوله و پایانه صادراتی از جاســک 
در دریای عمان اکنون انحصار صادرات 
نفت را که صرفا از پایانه خارک انجام 
می شــد و می توانست پاشــنه آشیل 
محســوب شود، شکســتیم و درواقع 
تهدیــد و آســیب ها را تقریبا کاهش 
داده ایــم، این نگاهی اســت که اکثر 
کشورهای منطقه نسبت به مشکالت 

تنگــه هرمــز و خلیج فــارس دارند و 
بدنبال مسیر جایگزین هستند.زارعی 
بیان داشــت: بنابراین یک بعد کاهش 
تهدید و ریسک ها و بعد دیگر مباحث 
اقتصــادی و مقرون بــه صرفه بودن 
مسیرهای جدید است.وی یادآور شد: 
استفاده از ظرفیت های جدید در دریای 
سرخ و عمان می تواند فاصله انتقال و 
صادرات نفت را از مســیر خلیج فارس 
کم کرده و دسترسی بهتری به بازارها 
پیش روی صادرکنندگان قرار دهد.این 
کارشناس انرژی درباره از دست رفتن 
اهمیت تنگه هرمز تاکید کرد: نفت و 
انــرژی یک بخــش از اهمیت اقلیمی 
و اســتراتژیک تنگه هرمز است، قطعا 
هرمز همچنان به عنوان آبراه بســیار 
برای تردد کشــتی های  اســترتژیک 
تجاری و ورود و خروج کاال مطرح است 
و کشورهایی مثل عراق، کویت، بحرین 
و قطر همچنان بهترین دسترسی را از 

تنگه هرمز دارند.

تنگه هرمز پاشنه آشیل نفتی ها
 چرا کشورهای نفت خیز خلیج فارس به دنبال مسیر جدید صادراتی هستند؟

پرچمداران انرژی تجدیدپذیر در جهان
طبق بررســی جدید، نروژ باالترین ســهم را در اســتفاده از انــرژی تجدیدپذیر در میان 
کشورهای جهان دارد.به گزارش ایسنا، بررسی پلتفرم مقایسه تعرفه انرژی »یوتیلیتی بیدر« 
20 کشــور برتر در زمینه انرژی پاک را و همچنین کشــورهایی که بیشــترین اتکا را به 
سوختهای فسیلی دارند، رتبه بندی کرده است.سوختهای فسیلی مورد بررسی شامل زغال 
ســنگ، نفت و گاز طبیعی بودند در حالی که منابع تجدیدپذیر شامل سوختهای زیستی 
و زباله، باد، خورشــیدی و آبی بودند. آمار بررسی شده از اطالعات آژانس بین المللی انرژی 
)IEA( استخراج شده است. یافته های این بررسی نشان داد 56 درصد انرژی مورد نیاز نروژ 
از منابع تجدیدپذیر تامین می شود. پس از نروژ، کشورهای برزیل و نیوزیلند در رتبه دوم 

و سوم قرار می گیرند.

نقطه اشتراک نروژ، برزیل و نیوزیلند چیست؟
این ســه کشــور پرچمداران جهان در مصرف انرژی تجدیدپذیر هستند.نروژ بیش از هر 
کشــور دیگری در جهان از برقی آبی استفاده کرده و 45 درصد از انرژی مورد نیازش را از 
این منبع تامین می کند. این کشور حوزه اسکاندیناوی برای دره های عمیق و رودخانه های 
زیادی که دارد و همچنین بارندگی فراوان به دلیل تغییرات اقلیمی، شــناخته شده که به 
معنای وفور برق آبی است.برزیل که دومین رتبه برتر تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر در 
جهان را دارد، پرچمدار استفاده از انرژی سوخت زیستی و زباله است. این منابع 32 درصد 
از کل تامین انرژی این کشور را تشکیل می دهند.برزیل دومین تولیدکننده بزرگ سوخت 
اتانول و پیشروی صنعتی است و اتانول مشتق شده از نیشکر موفق ترین سوخت جایگزین 
تاکنون شــناخته شده است.منابع انرژی تجدیدپذیر در 42 درصد از تامین انرژی نیوزیلند 
سهم دارند. این کشور پرچمدار استفاده از انرژی بادی و خورشیدی است که 25 درصد از 
انرژی مورد نیاز نیوزیلند را تامین می کنند.موقعیت جغرافیایی نیوزیلند که درمسیر بادهای 
شدید و مداوم قرار دارد، اجازه داده است این کشور بهترین استفاده را از انرژی بادی ببرد. 
همچنین روزهای آفتابی فراوان به نیوزیلند امکان داده که از انرژی خورشــیدی هم بهره 

مند شود.

کدام کشورها بیشترین اتکا را به سوختهای فسیلی دارند؟
سنگاپور با 98 درصد وابستگی به سوختهای فسیلی، از این نظر در میان کشورهای جهان 
در صدر فهرست قرار گرفته است. این کشور باالترین میزان استفاده از نفت نسبت به کل 
تامین انرژی را دارد و ســوختهای فســیلی 73 درصد از کل انرژی مورد نیازش را تامین 
می کنند. این کشور به دلیل این که موقعیت تجاری ایده آلی دارد و همچنین برخورداری 
از یک فضای امن، خانه شرکتهای نفتی بزرگی مانند اکسون موبیل است. پس از سنگاپور 
استرالیا با 93 درصد و سپس آفریقای جنوبی با 91 درصد سهم قرار گرفته اند.لوکزامبورگ 
و هلند با وابستگی 90 درصدی به سوختهای فسیلی، در رتبه چهارم و پنجم قرار می گیرند.

بر اســاس گزارش یورو نیوز،   هلند باالترین میزان مصرف گاز طبیعی را در مقایسه با هر 
کشور دیگری در این فهرست دارد و 50 درصد از این گاز از میدان گازی گرونینگن تامین 
می شود که بزرگترین میدان گازی اروپاست. با این حال دولت هلند متعهد شده است تولید 

گاز از میدان گرونینگن را تا سال 2022 متوقف کند.

تولید تجدیدپذیرها چقدر است؟
میزان برق تولید شده از منابع انرژی های تجدیدپذیر در تیرماه 
به رقم 6565 میلیون کیلووات ساعت رسید که در این بین سهم 
تولید انرژی خورشیدی نسبت به سایر انرژی های تجدیدپذیر 
بیشــتر بود.به گزارش ایسنا، در زمان آغازبه کار دولت دوازدهم، 
مجموع ظرفیت نیروگاه هــای تجدیدپذیر حدود 332 مگاوات 
بــوده که این ظرفیت در تیرماه ســال 1400 همزمان با پایان 
دولت دوازدهم به 903 مگاوات رســیده، یعنی رشدی معادل 
171 درصد را داشته و البته این روند در حوزه انرژی خورشیدی 
ســرعت بیشــتری به خود گرفته و بیش از سایر اشکال انرژی 
تجدیدپذیر پیشــرفت کرده است.بیشــترین میزان نصب شده 
نیروگاه های تجدیدپذیر در ســال 1395 متعلق به نیروگاه های 
بــادی با ظرفیت 191 مگاوات بوده که این عدد اکنون به 309 
مگاوات رسیده همچنین رشد ظرفیت نیروگاه های خورشیدی 
نیــز از 30 مگاوات به 384 مگاوات بوده اســت.در این میان بر 
اســاس آخرین آمار اعالم شــده از سوی ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیر، آخرین وضعیت توسعه این انرژی در کشور حاکی 
از آن اســت که در تیرماه ســال جاری با تولیــد حدود 180 
میلیون کیلووات ساعت انرژی تجدیدپذیر در کشور از انتشار 116 
هزار تن گاز گلخانه ای و همچنین 800 تن آالینده های محلی 
تا پایان این ماه جلوگیری شــده اســت.عالوه بر این تولید این 
میــزان انرژی تجدیدپذیر باعث صرفه جویی 40 میلیون لیتری 
آب در تیرماه شده است که عالوه بر این، صرفه جویی در مصرف 
سوخت های فسیلی به میزان 51 میلیون مترمکعب معادل گاز 
طبیعی را محقق کرده اســت.در حال حاضــر تعداد مولدهای 
تجدیدپذیر مختص مشــترکین )محدود به ظرفیت انشعاب( تا 
پایان تیرماه به 5387 واحد با مجموع ظرفیت 70 هزار و 800 
کیلووات رسیده است.همچنین استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
در تیرماه امســال صرفه جویی 1442 میلیون لیتری آب را به 
همراه داشــت، عالوه بر این انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
برق صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی به میزان 1862 
معادل میلیون مترمکعب گاز طبیعی را در مهرماه محقق کرد.
مجموع ظرفیت انرژی خورشیدی کشور تا پایان تیرماه با تولید 
455.48 مگاوات به 50.41 درصد رســیده و مجموع ظرفیت 
انرژی بادی کشور با تولید 309.5 مگاوات بالغ بر 34.26 درصد 
است، همچنین در این بین زیست توده  با تولید 10.56 مگاوات 
تنهــا 1.17 درصد، برق آبی کوچک با تولیــد 104.7 مگاوات 
11.59 درصد و بازیافت تلفات حرارتی با تولید 4 مگاوات  0.44 

درصد سهم دارد.
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گزیده خبر یک کارشناس حوزه خودرو:

صنعت خودرو سفره ای برای ارتزاق افراد خاص است
یک کارشــناس حوزه خودرو اظهار داشت: صنعت خودروی ما 
به دلیل رانت و فســاد تبدیل به سفره ای شده که عده خاصی 
از آن ارتزاق می کنند و مردم هم ســر این سفره نیستند. افراد، 
سازمان ها و شــرکت های خاص از این سفره ارتزاق می کنند و 
از آنجا که مافیا یا فســاد وجود دارد، قابل رقابت هم نیســت.

مرتضی مصطفوی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد 
بــازار خودرو اظهار کرد: به علت عوامل مختلف، روند رصد بازار 
به صورت روزانه شــده است. بســیاری از عواملی که در اقتصاد 
سیاسی کشور، تاثیرگذار و بی ثبات است مانند سیاست خارجه، 
تورم، تحریم ها و... باعث کوتاه مدت شــدن وضعیت رصد بازار 
شده است. لذا کسی نمی تواند پیش بینی کند که در میان مدت 
چه اتفاقی رخ می دهد، پیش بینی ها کوتاه مدت است و همه چیز 
به صورت زنجیره ای به هم بستگی دارد.وی افزود: تا بازه زمانی 
روی کار آمدن دولت می توان از بازار خودرو پیش بینی داشــت 
اما بعــد باید دید که برنامه های دولت جدید چیســت. از آنجا 
که برنامه مشــخصی از دولت نداریم و از طرف دیگر شــناخت 
فعاالن اقتصادی از روحیات دولت جدید این اســت که احتمال 
به نتیجه نرسیدن مذاکرات با آمریکایی ها بیشتر است، بنابراین 
این ســیگنال به بازار داده می شود که با افزایش نرخ ارز مواجه 
خواهیــم بود. از آنجا که نرخ ارز مهم ترین عامل در بازار خودرو 
است، پیش بینی می شود که تنش قیمتی زیادی داشته باشیم. 
اثــر آن را هم از چند روز پیش در بازار مشــاهده می کنیم که 
قیمت ها روزانه تغییر می کند.مصطفــوی اضافه کرد: برخالف 
تصور بسیاری، فعاالن اقتصادی باهوش هستند و اخبار را رصد 
می کنند. سیگنال دریافتی فعاالن اقتصادی این است که دولت 
ایران درحال گذار است و دولتی روی کار می آید که احتمال به 
نتیجه رســیدن مذاکرات در آن بسیار سخت است. نظارت هم 
در دوران گذار بسیار کم خواهد بود، لذا تا جایی که می تواند به 
دنبال سود خود اســت و این موضوع خود را در افزایش قیمت 
نمایان می کند. به علت کاهش نظارت در دوران گذار، کســی 
هم از فعاالن اقتصادی ایراد نمی گیرد که چرا قیمت را افزایش 
داده است. بنابراین پیش بینی من این است که تا استقرار کامل 
دولت جدید با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.وی خاطرنشان 
ساخت: بعد از آن هم باید دید که چه کسانی روی کار می آیند 
و چه برنامه ای دارند. برای مثال در حوزه خودرو باید مشــخص 
شــود که برنامه وزیر اقتصاد و صمت چیست و با چه ابزارها و 
ضمانت هایــی برای اجرای آن برنامه ها دارند. بعد از آن می توان 
تحلیــل کرد که می توان به کاهش قیمــت در بازار امیدوار بود 
یا خیر.این کارشــناس حوزه خودرو با تاکید بر اهمیت سیاست 
خارجه در این بخش گفت: متاسفانه بازارهای غیر مولد در ایران 
مانند خودرو، ارز، طال، مسکن و...کامال متاثر از تحریم ها و میزان 
تعامل در سیاســت خارجه هســتند. هرچه در حوزه تعامالت 
وضعیت بی ثبات تر شــود، تنش در این بازارها بیشــتر خواهد 
شد. هرچه ما نسبت به آینده تعامالت خارجی ناامیدتر باشیم، 
این بازارها پرتنش تر می شــوند. حــدود 40 درصد از جامعه ما 
اصال خودرو ندارند، از بین 60 درصد مابقی نیز تنها 40 درصد 

مصرف کننده واقعی و بقیه دالل هســتند.وی افزود: در بازاری 
که بیــش از 50 درصد آن با داللی پیش می رود، وقتی نرخ ارز 
بیشتر می شود حاشیه ســود و به تبع آن انگیزه داللی افزایش 
می  یابد، البته کنترل این داللی بدون مذاکره هم ممکن اســت. 
به همین علت این موضوع به سیاست های دولت جدید بستگی 
دارد اما هنــوز چون برنامه ای از وزرا و دولت جدید نداریم فعال 
این بی ثباتی وجود دارد.مصطفوی در پاســخ به سوالی در مورد 
تاثیر رانت بر این بازار گفت: مفهوم بازار خودرو با صنعت خودرو 
متفاوت است. در بازار خودرو قیمت فروش و قیمت خرید مهم 
اســت ولی در صنعت خودرو هزینه تمام شده اهمیت می یابد. 
رانت و نفوذ آقازاده ها خود را در صنعت خودرو نشان می دهند. 
برای مثــال می توان بــه قراردادهایی که خودروســازها برای 
تامین قطعات خود منعقد می کنند، نحوه تعامل خودورســازان 
و قطعه ســازان، انتصاب مدیران در شــرکت های زیرمجموعه 
خودروسازها، استخدام های سفارشــی بی دلیل، مزایا و حقوق 
خــاص به بعضی افــراد، داللی هایی که برخــی از افراد پرنفوذ 
سیاســی و نظارتی در خرید قطعات از خارج از کشور دارند و... 
اشاره کرد.وی تصریح کرد: مجموعه این عوامل هزینه تمام شده 
خودرو را زیاد می کند. هزینه هایی که به خودروســازی ســربار 
می شــود بیش از واقعیات است. به همین علت است که شاهد 
هستیم دو خودروســاز بزرگ ساالنه درحال زیان دهی هستند. 
همه این موارد به خاطر ســاختار اقتصاد سیاسی شبه دولتی و 
رانتی صنعت خودرو در کشــور است. تا زمانی که این ساختار 
اصالح نشود همچنان آقازاده پروری، رانت و فساد وجود خواهد 
داشــت. گام اول از میان برداشــتن این رانت و فساد، واگذاری 

کامل خودروسازی ها به بخش خصوصی است. اگر این اتفاق رخ 
دهد امیدواریم که هزینه خودرو به قیمت فروش آن نزدیک شده، 
کیفیت ارتقا یابد و بتوانیم به صادرات فکر کنیم.این کارشــناس 
حوزه خودرو تشریح کرد: پویایی صنعت خودرو یک سری شرط 
الزم و یک سری شرط کافی دارد. شرط الزم بلوغ صنعت خودرو 
این اســت که واردات را آزاد کنیــم. یکی از دالیل اینکه جلوی 
واردات گرفته  شــده اینکه صنعت خودروی مــا به دلیل رانت 
و فســاد تبدیل به سفره ای شــده که عده خاصی از آن ارتزاق 
می کنند و مردم هم سر این ســفره نیستند. افراد، سازمان ها و 
شرکت های خاص از این سفره ارتزاق می کنند، از آنجا که مافیا 
یا فساد وجود دارد، قابل رقابت هم نیست. اگر واردات آزاد شود 
این سفره هم جمع می شود و دست آقایان از منافع خودروسازی 
قطع می شود. البته باید تاکید کرد که هرکسی که می گوید نباید 
واردات آزاد شــود در این تیم نیست ولی بیشتر آقایانی که این 
حرف را می زنند مانند قطعه ســازان و خودروسازان به این علت 
است که نمی خواهند این سفره جمع شود.وی اضافه کرد: عالوه 
بر آزادسازی واردات نیاز به شروط دیگری وجود دارد که شروط 
کافی هستند. برای مثال ساختار اقتصادی اصالح شود، ساختار 
محیط کسب و کار و اقتصاد کالن ما بهبود پیدا کند، حمایت های 
شرطی از خودروسازها انجام گیرد. باید یک برنامه مدون توسعه 
صنعت خودرو داشته باشیم و این برنامه هم باید زمانبندی شود. 
برای مثال تعیین کنیم که مثال طی 5 سال حمایت هایی مانند 
وام های کم بهره خودروســازان انجام تا ساختار آن اصالح شود. 
بنابراین اصالح صنعت خودرو نیاز به یک بسته سیاستی دارد که 
یکی از بندهای آن باید آزادسازی واردات خودرو باشد.مصطفوی 

همچنین در مورد طرح عرضه خــودرو در بورس کاال گفت: در 
هیچ کجای دنیا تا کنون چنین اتفاقی افتاده که خودرو در بورس 
عرضه شــود. بورس کاال ماهیت متفاوتی با بازار خودرو دارد، در 
بورس کاال یک ســری کاالهای واسطه ای و اولیه  خرید و فروش 
می شــود در حالی که خودرو کاالی نهایی است. بنابراین تعداد 
فروشنده و خریدار هم متفاوت است. در مورد شیشه مثال ممکن 
است 1000 فروشنده و 3000 خریدار دارد که برای تولید کاالی 
دیگری از آن اســتفاده می کنند.وی در ادامه بیان کرد: بنابراین 
تعداد خریدار و فروشنده در بورس کاال بسیار محدودتر از خودرو 
اســت. در مورد خودرو 15 میلیون خریدار و تنها دو فروشــنده 
وجود دارد. بنابراین فاصله عرضه و تقاضا در بورس کاال بســیار 
محدود اســت، اما اگر خودرو وارد بورس کاال شود این فاصله 
بسیار معنادار خواهد شد پس قاعدتا افزایش قیمت رخ می دهد. 
بــا آمدن خودرو در بورس تنها بــه افزایش قیمتی که در بازار 
رخ می دهد رســمیت داده می شود. همان بازار آزاد است اما از 
کف خیابان به چارچوب بورس می آید ولی به آن رسمیت داده 
می شــود.وی افزود: در بورس کاال هم اگر فرد رانت اطالعاتی 
داشته باشد می تواند زودتر برای یک کاال ثبت نام کند. ممکن 
اســت این روش ها در برهه ای پاسخگو باشــند. در تمام دنیا 
برخالف ایران کــه نظارت صنعتی وارد کار می شــود، وزارت 
اقتصاد و سازمان مالیاتی کنترل می کنند. برخالف تصور برخی 
که فکر می کنند در دنیا همه آزاد هستند هر کاری می  خواهند 
بکنند در کشورهای توســعه یافته همه رفتارهای مالی مردم 
رصد شــده و در بانک های اطالعاتی ذخیره می شود.مصطفوی 
پیشــنهاد داد: برای بازار خودرو، مســکن، سکه و... نیز ما باید 
همین کار را کرده و بانک های اطالعاتی تشکیل دهیم. در این 
صورت دستگاه های سیاست گذار به راحتی می توانند تشخیص 
دهنــد با هر کد ملی چه خودرویی و در چه تاریخی خریداری 
شــده است. اگر سیاست گذار بداند رفتار فروشنده و خریدار به 
چه صورت اســت می تواند کنترل کند. برای مثال می تواند از 
تعویــض پالک بخواهد که هر کد ملــی تنها برای یک خودرو 
تعویض پالک کند. طبیعتــا دالل ها نمی توانند تعویض پالک 
کرده و از خودرو اســتفاده کننــد. یا اینکه برخی از کد ملی ها 
مسدود شوند. یعنی می توان از ابزارهای هوشمند برای کنترل 
بازار استفاده کرد.وی در پایان خاطرنشان ساخت: دستگاه های 
سیاست گذار ما نمی دانند در بازار، قیمت خودرو چه مقدار است. 
به اتحادیه، شرکت یا فروشنده تماس می گیرند و قیمت خودرو 
را می پرســند. درحالی که باید بانک اطالعاتی آنالین داشــته 
باشند تا بتوانند سیاست های درست و موثر اعمال کنند. نظام 
مالیاتی نیز باید در کنترل وضعیت دخالت کند. در این صورت 
دالل دیگر انگیزه ای برای فعالیت نخواهد داشت، چون یا دولت 
اجازه نمی دهد یا همان ســود را هم مالیات می گیرد. می توان 
مشابه آنچه در سیستم بانکی وجود دارد و اطالعات معوقی یا 
چک برگشــتی بین بانک ها به اشتراک گذاشته می شود را در 
خودرو هم ایجاد کرد. اما بانک اطالعاتی به معنای شــفافیت 

است که ذی نفعان مخالف این شفافیت هستند.

برای سومین سال پیاپی : 
صورت های مالی منتهی به سال ۹۹ 

ایمپاسکو اظهار نظر مطلوب گرفت
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی ایران، در 
جلسه مجمع عمومی ساالنه امیرعلی طاهرزاده؛ مدیرعامل شرکت ضمن 
ارایه گزارشی از عملکرد ایمپاســکو در سال ۹۹ گفت: توسعه اکتشافات 
بــا تمرکز بــر مواد معدنی اســتراتژیک و ذخایر عمیق و بــا انجام بیش 
از ۷۷ هــزار متر حفاری در دو حوزه ســنگ آهن و پلــی متال از جمله 
دســتاوردهای ایمپاســکو در سال گذشته می باشــد که نسبت به سال 
۹۸ از رشــدی معادل 6۷ درصد برخوردار بوده اســت.وی در ادامه اخذ 
۲1 فقره پروانه اکتشــاف و نیز دریافت 6 فقره گواهی کشــف و افزایش 
ذخیره به میزان بیش از ۷۸ میلیون تن در مواد معدنی آهن و ســرب و 
روی را از دیگر اقدامات شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال 
گذشــته عنوان کرد.طاهرزاده با اشاره به تحقق استراتژی های توسعه ای 
و توانمندســازی و تطابق آن با استراتژی های سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران به اجرای 1۹ طرح توسعه ای معدن و صنایع 
معدنی در سراسر کشور با برآورد مبلغ سرمایه گذاری بالغ بر ۲٫4 میلیارد 
یورو اشاره کرد که بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری مورد نیاز از محل 
جذب سرمایه های بخش خصوصی محقق شده است.وی همچنین میزان 
تولید مواد معدنی در معادن تحت نظارت ایمپاسکو را معادل 6۲ میلیون 
تن در ســال عنوان کرد که عملکرد شــرکت حاکی از تحقق برنامه های 
استراتژیک در این خصوص می باشد. مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران در پایان به پیش بینی افتتاح ۸ پروژه در حوزه زیرســاخت، 
معدن و صنایع معدنی با مبلغ سرمایه گذاری بالغ بر ۸٫300 میلیارد ریال 
تا پایان ســال 1400 اشاره کرد که راه اندازی طرح های مذکور منجر به 

ایجاد بیش از 1600 شغل خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در بازدید از سایپا عنوان کرد:
ضرورت افزایش همکاری مشترک سایپا با 

نیروی دریایی ارتش
فرمانــده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران گفت: با همکاری 
گروه خودروســازی سایپا می توان پروژه های مشترکی را تعریف کرد که 
با اجرای آن محصوالت جدید و با فناوری باال وارد بازار داخلی و صادراتی 
شود.به گزارش سایپانیوز، امیر دریادار حسین خانزادی، در بازدید از مرکز 
تحقیقات و نوآوری ســایپا و خطوط تولید این گروه خودروسازی با اشاره 
به اینکه صنعت خودرو نســبت به گذشــته تغییرات گسترده و عمیقی 
داشــته اســت، اظهار کرد: گروه خودروسازی ســایپا با همت مهندسان 
داخلی طراحی و تولید خودروهای جدید را محقق کرده و توانســته شعار 
انقالب، مبنی بر خودکفایی و استقالل را عملیاتی کند.وی ادامه داد: فرآیند 
توسعه ای که در مجموعه سایپا اتفاق افتاده، بسیار ارزشمند است چرا که 
جوانان این ممکلت با وجود سخت ترین مشکالت و تحریم ها موفق شدند 
پیشــرفت و تکنولوژی را وارد صنعت خودرو کنند و البته به سمت بومی 
ســازی تکنولوژی در خودروهای تولید داخل بروند.فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران با بیان اینکه مهندسان گروه خودروسازی 
سایپا شــوق و انگیزه باالیی در طراحی خودروهای جدید و به روز دارند، 
تصریح کرد: ضریب نفوذ فناوری در محصوالت ســایپا ارتقاء قابل توجهی 
یافته است که این امر ضمن افزایش سطح استانداردها سبب رشد کیفی 
خودروها و رضایت مردم از خرید خودروهای داخلی می شــود.وی با بیان 
اینکه محصوالت ســایپا می تواند نیاز داخل را تامین کند، گفت: با توجه 
به نظم حاکم در فرآیند تحقیق و توســعه، پیشرفت های به دست آمده و 
مدیریت جسور و خالق می توان به زودی شاهد ورود خودروهای جدید و 
تمام ایرانی سایپا در بازار باشیم؛ خودروهایی که توان رقابت با خودروهای 

خارجی را دارد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی:
تشکر از حمایت های مهندس تقی زاده،در 

جهت حمایت از اقدامات زندان
  هفته گذشــته محمدرضا دشتی اردکانی نماینده 
مردم شــریف اردکان در مجلس شورای اسالمی از 
زندان شهرســتان اردکان بازدید نمود.  به گزارش 
روابــط عمومی زنــدان شهرســتان اردکان در این 
بازدید که با همراهی حســین سبزواری مدیر کل 

زندانهای استان انجام پذیرفت؛دشــتی اردکانی ضمن مالقات با زندانی ها 
از اقدام صورت گرفته در زمینه رعایت حقوق شهروندی و رسیدگی به امور 
زندانیان تقدیر نمود. عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 
سازمان زندانها در تخصیص بودجه مظلوم واقع شده است گفت :در بودجه 
1400 بودجه خوبی برای سازمان زندانها در نظر گرفته شده و این موضوع 
به جهت احترام به زندان و زندانبانان صورت گرفته اســت.  دشتی اردکانی 
اظهار داشت: بنده به عنوان یک مسئول از بسیاری از مشکالت زندان ها بی 
اطالع هستم و این بازدیدها باعث می شود تا مسئولین اهمیت کار زندانبان 
مشهود شود.  دکتر دشتی،در این دیدار از مساعدت مهندس تقی زاده مدیر 
عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در جهت حمایت از اقدامات زندان 

تشکر نمود.

دبیــر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهــران گفت: به دلیل 
افزایش شــدید قیمت کاالها، بسیاری از محصوالت از سبد 
غذایی مردم حذف شده است که نمونه آن جایگزین شدن 
ماکارونی به جای برنج است.قاســمعلی حسنی در گفت و 
گــو با خبرنگار مهر گفت: در حــال حاضر به دلیل افزایش 
قیمت های افسارگسیخته کاالها به ویژه کاالهای خوراکی، 
تقاضا به شــدت کاهش یافته است.وی افزود: با قیمت آزاد 

همــه کاالها در بازار موجود هســتند و کمبودی نداریم اما 
با قیمت های دولتــی، کاالها فراوانی ندارند.وی ادامه داد: از 
ابتدای ســال تاکنون در 5 کاالی پرمصرف افزایش قیمت 
شدیدی را شاهد بودیم به طوری که در سطح بنکداری برنج 
15 درصد، روغن 35 درصد، شــکر ۹0 درصد، محصوالت 
سلولزی ۲0 درصد و حبوبات 35 درصد گران تر شده است.

حسنی گفت: در حال حاضر برنج ایرانی بین ۲۷ تا 3۷ هزار 

تومان و برنــج خارجی بین 1۹ تا ۲4 هزار تومان به فروش 
می رسد که همین امر موجب شده تقاضا به سمت ماکارونی 
افزایش یابد و مردم این محصول را جایگزین برنج کرده اند.
وی اظهار داشــت: دولت سیزدهم باید فکری اساسی برای 
سفره معیشت مردم بیاندیشد چراکه این وضعیت قیمت ها 
موجب کوچک شدن سفره مردم شده و بسیاری از کاالها از 

سبد غذایی مردم حذف شده است.

سخنگو و نائب رئیس اتاق اصناف ایران:
همه سازمان ها و ارگان ها ملزم به رعایت 

پروتکل های بهداشتی هستند
ســخنگو و نائب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در پیک پنجم کرونا و شــرایط 
ســخت این بیماری قرار داریم و الزم اســت تمامی ارگان ها، سازمان ها و تمامی 
مجموعه هایی که ارائه دهنده خدمات عمومی هســتند پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنند و از مجموعه صنفی کشــور نیز می خواهیم همانند گذشته رعایت 
پروتکل های بهداشــتی را در اولویت فعالیت شــان قرار دهند.مجتبی صفایی در 
گفت وگو با خبرنگار اتاق اصناف ایران افزود: در حال حاضر متأسفانه وضعیت کرونا 
به دلیل عدم رعایت برخی از مردم به اوج خود رسیده و میزان مرگ هم وطنانمان 
افزایش داشته اســت و می طلبد که همه اقشار جامعه و همه مجموعه هایی که 
خدمات عمومی به مردم ارائه می دهند پروتکل ها و دســتورالعمل های بهداشتی 
را رعایــت کنند و مردم نیز همکاری الزم را داشــته باشــند.وی تصریح کرد: از 
ابتدای شــیوع بیماری کرونا، بازار و اصناف با ستاد ملی کرونا همراه بوده اند و در 
چندین مرتبه نیز، به مدت طوالنی تعطیل شدند و از سود و درآمد خود گذشتند 
و بســیاری از کسبه، ورشکست و کاسبی شــان تعطیل شد و حال الزم است در 
موج جدید کرونا همه مجموعه ها و سازمان ها نیز همکاری الزم را در پیشگیری 
از ویروس کرونا داشته باشند.وی تأکید کرد: مکان ها و فضاهای عمومی همانند 
بانک ها، دفاتر پیشخوان، مترو و حمل ونقل عمومی نقش گسترده تری در انتقال 
ویروس کرونا دارند و می بایست نظارت بیشتری بر عملکرد این مجموعه ها صورت 
بگیرد و اگر قرار اســت محدودیتی اعمال شــود برای مراکز پرتردد و اجتماعات 
گسترده باشــد.صفایی تصریح کرد: با توجه به رکود بازار و کاهش قدرت خرید 
مردم، مراجعه به پاساژها و مراکز خرید فارغ از فروشگاه های عرضه کاالی اساسی 
کاهش یافته اســت و در طول روز یک واحد صنفی مانند لوازم خانگی یا پارچه 
فروشــی و دیگر صنوف به  صورت انگشت شمار مشتری دارند.وی تأکید کرد: اگر 
بخواهیم این بیماری منحوس که قریب به دو ســال اســت تمام اقتصاد کشور 
و مناســبات اجتماعی را درگیر کرده رخت برببندد باید همه اقشــار جامعه در 
سراسر کشور دست به دست هم دهیم و حداقل تا پایان دوره واکسیناسیون در 
رعایت پروتکل ها بکوشیم.صفایی افزود: از همه مردم و تمامی جامعه صنفی کشور 
درخواست دارم در رعایت پروتکل های بهداشتی همراه باشند این بی تفاوتی نسبت 
به رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار آورد 

که تلخ ترین نتیجه آن از دست دادن عزیزانمان هست.

طبق اعالم مســئوالن گمرک ایران، واردات گوشی در 
ســال جاری نه تنها کم نشده بلکه ترخیص قطعی آن 
افزایش نیز داشته است. از سویی هنوز هیچ ابالغی در 
مورد ممنوعیــت واردات برند خاصی به گمرک وجود 
نداشــته و ممنوعیتی اعمال نشده است؛ بنابراین طرح 
مطالبی با عنــوان عدم واردات یا کاهش آن نمی تواند 
بهانه ای برای گران فروشــی گوشــی باشد.به گزارش 
ایســنا، اخیرا با افزایش قیمت گوشــی موبایل برخی 
فعاالن این حوزه از جمله اتحادیه فروشــندگان اعالم 
کردند که در کنار عواملــی مانند افزایش قیمت دالر، 
ممنوعیــت ورود برندهای چینی موجب افزایش تقاضا 
در ســایر برندها و در نتیجه گرانی شده است. این در 
حالی اســت که مدتــی قبل بحث هایــی در رابطه با 
ممنوعیت واردات برخی مدل های پرتقاضای گوشی از 
جمله شیائومی به دلیل مشکالتی مانند عدم مسیریابی 
صحیح شــماره های اضطراری مطرح شده بود و اینک 
اعالم می شــود که محدودیت واردات این گوشــی ها 
موجب افزایش قیمت شــده اســت.برای شفاف شدن 
جریان، موضوع از گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفت 
که جریان واردات گوشی در سال جاری چگونه بوده و 
آیا ورود گوشی شیائومی و یا برندهای مورد نظر ممنوع 
شده است؟ که در این رابطه لطیفی - سخنگوی گمرک 

ایران - توضیحاتی به ایسنا  ارائه کرد.

افزایش 102 درصدی گوشی/ عرضه زیاد شد
طبق اعالم وی ،در چهار ماهه ابتدایی سال جاری حدود 
یک میلیارد و 156 میلیون دالر تلفن همراه وارد کشور 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10۲ درصد 

از لحاظ ارزشــی و 50 درصد از نظر وزنی افزایش دارد. 
از ســویی ترخیص قطعی گوشی موبایل در این مدت 
از نظر تعداد حدود پنج میلیون و 156 هزار دســتگاه 
بوده که در مقایســه با چهار ماهه ابتدایی سال گذشته 
که حدود چهار میلیون دستگاه ترخیص شده بود ۲۸ 

درصد افزایش دارد.

 واردات گوشی 8 درصد کل واردات است
همچنین واردات گوشی در صدر واردات کاال قرار دارد 
و هشــت درصد کل واردات را به خود اختصاص داده 
اســت؛ به طوری که در بین تمامــی اقالم این واردات 
گوشی است که در رتبه یک قرار دارد و بعد از آن اقالم 
کاالهای اساسی و ســایر کاالها قرار می گیرد.به گفته 
سخنگوی گمرک ایران طبق این گزارش،  حجم واردات 
گوشی موبایل در سال جاری افزایش یافته و عرضه آن 
به بازار هم با توجه بــه ترخیص قطعی صورت گرفته 
باید بیشتر شده باشد ، بنابراین طرح موضوع نادرست 
کاهش واردات و یا عدم ترخیص آن از گمرک نمی تواند 

بهانه افزایش قیمت گوشی باشد.

ممنوعیت واردات هیــچ برندی به گمرک اعالم 
نشده است

 لطیفی در ادامه در رابطه با ممنوعیت واردات گوشی 
و بــه ویژه برندهای مربوط به گوشــی های چینی و 
شیائومی نیز توضیح داد که با وجود بحث هایی که در 
این رابطه مطرح شده تاکنون هیچ ابالغیه ای از سوی 
دستگاه های ذیربط مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی 
و به طور خاص این اقالم به گمرک ایران ابالغ نشــده 
است و روال قبلی ادامه دارد.وی توضیح داد که در مورد 
واردات گوشی باید حوزه های مرتبط مجوز ترخیص 
را صــادر کنند که از جمله آن هــا وزارت ارتباطات و 
البته ســازمان تنظیم مقررات رادیویی است که باید 
کاالی وارد شده و گوشی ها را براساس استانداردهای 
خود تأیید کند که آنگاه گمرک می تواند براساس این 
مجوز و ســایر مجوزهای مربوطه نسبت به ترخیص 
اقدام کند.تعدادی گوشی نقص دارد و ترخیص نشده 
که موضوع جدیدی برای گران کردن نیســتبه گفته 
ســخنگوی گمرک ایران، در حــال حاضر تعدادی از 
گوشــی های وارداتی به دلیل نداشتن استانداردهای 
کافی و منتظر  صدور مجوز از سازمان تنظیم مقررات 
رادیویی هنوز مراحل ترخیص را به پایان نرسانده اند 
که در صورت رفع نقص و به محض تأیید ترخیص آن 
ها از گمرک صورت می گیرد که این موضوع جدیدی 
نیست که عامل افزایش قیمت گوشی باشد به ویژه با 
وجودافزایش ۲۸ درصدی ترخیص گوشی های تلفن 
همراه در چهار ماه ابتدایی سال جاری که این میزان 
یک میلیون و 1۲5 هزار دستگاه بیشتر از مدت مشابه 

سال قبل است.

سخنگوی گمرک اعالم کرد

 ممنوعیتی در کار نیست، گران نکنید

 مسئول صنفی:
تورم بسیاری از اقالم را از 
 سبد مصرف مردم حذف
 کرده است
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هشدار کمیجانی برای کنترل نقدینگیگزیده خبر

کنترل رشد نقدینگی نیازمند رعایت جدی انضباط مالی است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که حجم کســری بودجه 
دولت، و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه 
 گردان به دولت علت اصلی رشــد پایه پولی در سه ماهه اول 
سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط 
مالی در شــرایط کنونی، کنترل رشــد پایه پولی و نقدینگی 
امکان پذیر نیست.به گزارش ایسنا، اکبر کمیجانی در نشست 
دوره ای با مدیران ارشد شبکه بانکی با اشاره به شرایط خاص 
اقتصادی کشور از ســال ۱۳۹۷ تا کنون ناشی از تحریم ها و 
کسری بودجه دولت تاکید کرد: رشد نقدینگی، افزایش تورم و 
رشــد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان مدت 
و بلندمدت اقتصادی در کشــور تاثیر می گذارد.کمیجانی با 
بیان اینکه بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل رشــد 
نقدینگی در کشــور به کار گرفته است، افزود: رشد نقدینگی 
در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ســال جاری ۳۹.۴ 
درصد بوده اســت که نسبت به رشــد دوره مشابه سال قبل 
۵.۲ واحد درصد افزایش نشــان می دهد. همچنین نقدینگی 
در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نســبت به پایان سال گذشته ۶.۶ 
درصد افزایش یافته اســت که دلیل عمده این امر اســتفاده 
دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در 
قالــب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان 
است.طبق اعالم بانک مرکزی،  رئیس کل این بانک ادامه داد: 
افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی-عمدتاً ناشی 
از آثــار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فــروش ارز غیر نرخ 
نامه ای- نیز ۱.۹ واحد درصد در رشــد پایه پولی نقش داشته  
است.رئیس شــورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک مرکزی 
در چارچــوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و 
هدایت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی )هدف(، با 
توجه به افزایش ذخایر مازاد بانکها و کاهش نرخ سود در بازار 
بین بانکــی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود 
را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داده و به اجرای عملیات 
بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرده اســت. 
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 ســمت نرخ سیاستی )جلوگیری از افت شدید نرخ و فاصله 
آن از نرخ سیاستی( کمک شــده است. برهمین اساس بانک 

مرکزی با اســتفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته 
ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان 
خردادماه ۱۴۰۰، به طور متوسط هر هفته ۵۲.۶ هزار میلیارد 
ریال جذب کرده اســت.رئیس کل بانــک مرکزی با تاکید بر 
اینکه تالش های بانک مرکزی برای تامین ارز کاالهای اساسی 
از آغاز ســال جاری مانند سال گذشــته تداوم دارد، افزود: بر 
این اســاس تا پایان تیرماه ۶.۳ میلیارد دالر به صورت نقدی 
و اعتباری برای واردات کاالهای اساســی مربوط به وزارتخانه 
های صمت، جهاد کشــاورزی و بهداشــت و درمان تامین ارز 
صورت گرفته کــه از این میزان ۲۲۰ میلیــون دالر صرفاً به 
منظور واردات واکســن کرونا انجام شــده است.وی ادامه داد: 
خوشبختانه روزهای گذشته بیش از ششمیلیون دوز واکسن 
کرونا با کمک شــبکه بانکی وارد کشور شده و تالش ها برای 
تامین واکســن و خرید محموله های جدید با قوت ادامه دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین با مرور تســهیالت 
پرداختی بانک ها به بخشــهای مختلف اقتصادی در ســه ماه 
نخســت ســال جاری گفت: طی این مدت بیش از ۴۹۷ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت به بخش های اقتصادی پرداخت شده 
که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدی معادل ۷۱.۳ درصد 
داشته اســت.کمیجانی با اشاره به اینکه سهم بخش مسکن و 
ساختمان از این میزان تسهیالت با توجه به تکالیف ابالغ شده 
در ســال جاری رضایت بخش و قابل قبول نیست، تاکید کرد: 
هدایت منابع به سمت بخش مسکن نقش مهمی در خروج از 
رکود اقتصادی و تحریک زنجیره فعالیتها و ایجاد اشتغال دارد، 
لذا بانک ها بایســتی با دقت و جدیت بیشــتری در این زمینه 
عمل کنند.کمیجانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 
۳۲۶ هزار و ۸۰۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 
۲۸.۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شــده است؛ با 

گالیه از ســخت گیری برخی بانک ها در پرداخت تســهیالت 
قرض الحسنه عنوان کرد: بانک ها بایستی ضمن اعتبارسنجی 
و حصول اطمینان از توان و عزم دریافت کننده تسهیالت برای 
بازپرداخت اقســاط، با توجه به متن قانون در خصوص وثایق 
عمل کنند.وی همچنین با اشــاره به ابالغ شیوه نامه پرداخت 
کارت اعتباری از بانک ها خواســت در ایــن زمینه با جدیت 
بیشــتری عمل کنند.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بر لزوم 
رعایت سیاستها و مقررات احتیاطی کالن تاکید کرد و افزایش 
تعداد بانک های ســوده و کاهش ضرر دهی ســایر بانک ها را 
از نتایج آن دانســت.کمیجانی همچنین در واکنش به انتشار 
اخباری در رسانه های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک 
بحرین و برخی بانک ها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در 
آن کشور، مصادره اموال بانک های ایرانی در بحرین را اقدامی 
سیاســی و فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: بانک مرکزی 
ج.ا. ایران، تاکنون هیچ ابالغیه یا اخطاریه ای از شروع رسیدگی 
قضایی دادگاه های داخلی بحرین به اتهامات مطروحه علیه خود 
را دریافت نکرده و در عین حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه 
قضایی بحرین علیــه بانک مرکزی ج.ا. ایران را که از مصونیت 
قضایی و اجرایی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد حقوق 
بین الملل و مــردود می داند. وی تصریح کرد: بانک مرکزی در 
اسرع وقت به این موضوع واکنش نشان داده و اقدامات حقوقی 
خــود علیه دولت بحرین در این خصوص را آغاز کرده اســت.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آغاز واکسیناسیون کارکنان 
شبکه بانکی گفت: این امر با پیگیری های بانک مرکزی و سایر 
بانک ها و با مساعدت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از این هفته آغاز شــده و طبق برنامه ریزی صورت گرفته کلیه 
کارکنان شبکه بانکی به زودی واکسینه خواهند شد.کمیجانی 
همچنین بر لزوم رعایت جدی و دقیق قوانین مبارزه با پولشویی 
توسط بانک ها به منظور جلوگیری از فساد و التهاب آفرینی در 
ســایر بازارها تاکید کرد و افزود: رعایت این ضوابط برای ناکام 
گذاردن تالش دشمنان برای ایجاد اختالل و التهاب در اقتصاد 
کشور ضروری است.همچنین وضعیت بازار بین بانکی، اقدامات 
شبکه بانکی برای تهیه واکســن کرونا، بهبود، اصالح ترازنامه 
بانکها و سایر مباحث پولی و بانکی از جمله مباحث طرح شده 

از سوی مدیران عامل بانکها در این جلسه بود.

از آغاز شیوع کرونا در کشور: 
 ۳۹۴۶ کارفرما از بانک آینده تسهیالت 

گرفتند 
بانک آینده به منظور حمایت از کســب و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا 
تاکنون بیش از ۸۳۲ هزار و ۳۷۶ میلیون ریال به صاحبان مشــاغل آســیب 
دیده تســهیالت اعطا کرده اســت. به گزارش روابط عمومی ، بانک آینده از 
کسب وکارهایی که به دلیل شرایط ناشــی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت 
اقتصادی خود، آســیب دیده اند، از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تــا یازدهم مردادماه 
امســال، ۱۹۵ فقره تســهیالت به مبلغ ۳۳ هزار و ۹۰ میلیون ریال پرداخت 
کرد. این روند در حالی ادامه دارد که بانک آینده  با هدف کمک به صاحبان 
کسب وکارهای آســیب دیده ناشی از همه گیری کرونا و به منظور حفظ رونق 
اشــتغال و جبران بخشی از خســارات عملیاتی واحدهای مختلف تولیدی، 
صنعتی، خدماتی و ســایر بخش های اقتصادی کشــور، از تیرماه پارسال تا 
یازدهم مردادماه ۱۴۰۰، ۸۳۲ هزار و ۳۷۶ میلیون ریال تسهیالت به بیش از 

۳۹۴۶ متقاضی پرداخت کرده است.

بانک توسعه تعاون پرداخت تسهیالت به 
بیش از 2۶ هزار طرح روستایی و عشایری

 بانک توســعه تعاون به بیش از ۲۶ هزار طرح روستایی و عشایری تسهیالت 
پرداخت نموده اســترییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون میزان تسهیالت 
پرداختی بانک در حوزه اشتغال پایدار روستایی و عشایری را ۲۶ هزار میلیارد 
ریال اعالم نمود.سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون اظهار 
داشــت: از ابتدای اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری بانک توسعه 
تعاون به عنوان یکی از بانک های عامل این طرح عملکرد قابل توجهی در این 
سرفصل داشته اســت.وی افزود: ۲۶ هزار و ۳۸۱ طرح در ۳۱ استان کشور با 
تسهیالت پرداخت شــده از سوی بانک توسعه تعاون توانسته اند بیش از ۵۰ 
هزار شــغل پایدار ایجاد کنند.فتاحی خاطر نشان کرد: بررسی و بازبینی طرح 
های مشــمول دریافت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری نشان می 
دهد که کمترین انحراف در این نوع تسهیالت وجود دارد.وی با مروری بر آمار 
استانها گفت: استان های کرمانشــاه با ۴۷۴۵ طرح ،سیستان و بلوچستان با 
۱۹۵۹ طرح، گلســتان با ۱۴۴۴ طرح، گیالن با ۱۳۴۱ طرح و فارس با ۱۱۸۰ 
طرح در رتبه اول تا پنجم استفاده کنندگان ازتسهیالت پایدار اشتغال روستایی 
وعشایری هستند.رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با تبیین فرآیند طرح 
اشــتغال پایدار روستایی و عشــایری گفت: این طرح از نیمه دوم سال ۹۶ در 
چهار بانک و موسسه عامل آغاز شــده است و هم اکنون در فاز پنجم اجرای 
پروژه قرار داریم . بانک توســعه تعاون در این طرح ثابت کرد که از چابکی و 
نیروی انسانی توانمند برخوردار است، چرا که در فاز چهارم این طرح تعهدات 
بانک به صورت حداکثری اجرایی گردیده است.فتاحی افزود: تا پایان فاز چهارم 
۲۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.همچنین در فاز پنجم قصد 
داریم میزان تسهیالت بانک توسعه تعاون را به ۳۲ هزار میلیارد ریال برسانیم.

معمارنژاد در مجمع ساالنه بانک توسعه صادرات اعالم کرد؛
 ضرورت افزایش سرمایه اگزیم بانک

معاون بانک، بیمه و شــرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید 
بر ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات به عنوان بانک تسهیل کننده 
صادرات و تجارت خارجی کشور، از تایید نقشه راه توسعه دیجیتال این بانک 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، عباس معمارنژاد 
در مجمع عمومی بانک توسعه صادرات ایران که با حضور مدیرعامل و اعضای 
هیات مدیره، نماینــدگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت؛ رفاه، کار 
و تامین اجتماعی، جهاد کشــاورزی، ســازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و 
شهرسازی و سازمان حسابرسی برگزار شد، این مطلب را اعالم کرد.وی درباره 
ضرورت افزایش سرمایه بانک توســعه صادرات ایران گفت: باید قبول کنیم 
که افزایش ســرمایه چند سال اخیر بانک ها که عمدتا از محل تجدید ارزیابی 
دارایی ها بوده، افزایش سرمایه با کیفیتی نیست. در صورتی که سرمایه بانک 
توســعه صادرات را به دالر محاســبه کنیم حدود ۲۰۰ میلیون دالر می شود 
که اصال مناسب نیست.معاون وزیر اقتصاد در عین حال افزود: از سوی دیگر 
کفایت ســرمایه بانک توسعه صادرات به رقم ۱۲.۵ درصد رسیده که این رقم 
در بین تمامی بانک های دولتی و نیمه دولتی بی نظیر اســت و عمده کفایت 
ســرمایه آنها بعضا منفی یا یک تا ۲ درصد است.معمارنژاد گفت: در صورتی 
که سرمایه بانک توســعه صادرات حتی به ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان نیز 
افزایش پیدا کند، بازهم رقم آن بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دالر خواهد بود که 
رقم مناسبی برای یک بانک توسعه ای که ماموریت توسعه صادرات در کشور 

را برعهده دارد، نیست.

مدیرعامل بانک سینا در مراسم تکریم و معارفه مدیران منطقه فارس:
بانک سینا دارای شفاف ترین عملکرد و 

صورت های مالی است
مدیر عامل بانک ســینا در مراســم تکریم و معارفه مدیران منطقه فارس و 
کهگیلویــه و بویــر احمد گفت: بانک ســینا دارای شــفاف ترین عملکرد و 
صورت های مالی اســت و همواره نســبت ها و اســتانداردهای حسابداری را 
رعایت کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، دکتر ایمانی اظهار 
داشت: خوشــبختانه با عملکرد خوب و مطلوب مجموعه طی سالها فعالیت، 
در حال حاضر این بانک به بانکی شــفاف در کشور شهرت دارد که علت آن 
هم وجود همکاران و مدیران معتقد، متعهد و تالشــگر اســت.وی ادامه داد: 
بانک سینا در رعایت اســتانداردها و ضوابط ناظر بر امور بانکی و حسابداری 
همواره پیشــگام بوده به طوری که اکنون جزو شفاف ترین بانک ها و دارنده 
کفایت ســرمایه مطلوب است و با ســاماندهی امالک و فروش امالک مازاد، 
نســبت دارایی های ثابت و نسبت مطالبات مناســبی را دارا می باشد.دکتر 
ایمانی تاکید کرد: بانک ســینا همواره با ارائه خدمات پیشــرفته، مدرن و به 
روز، بــه دنبال تامین رضایت تمامی ذینفعان اســت و در این زمینه از هیچ 
کوششــی دریغ نخواهد شد.مدیرعامل بانک سینا، قابلیت های استان فارس 
به ویژه شــهر شیراز را یادآور شد و گفت: استان فارس همواره جزو ۳ استان 
برتر کشــور به دلیل برخورداری از جایگاه معنوی، کشاورزی مدرن و نیروی 
انســانی توانمند است و انتظار می رود تا اقدامات بهتری را برای ارتقاء جایگاه 
بانک شاهد باشیم.وی هـــــمچنین از موافقت با تأسیس دو شعبه جدید در 
شــهر شیراز و انتقال ساختمان مدیریت منطقه به موقعیتی شایسته تر خبر 
داد.گفتنی است: در این جلســه که معاونین شعب و مناطق و سرمایه های 
انسانی و مدیران بازرسی و حراست نیز حضور داشتند، از زحمات آقای عشقی 
مدیر قبلی منطقه قدردانی و حکم انتصاب آقای رستگار به عنوان مدیر جدید 

منطقه به ایشان اعطا شد.

آخرین موجودی اسکناس و سکه  در کشور
طبق آخرین اعالم بانک مرکزی، تا پایان خرداد امسال، معادل ۷۱ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان از انواع اســکناس و سکه ها در اختیار مردم بوده است.به گزارش 
ایســنا، تا پایان خردادماه امسال، حدود ۸۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اسکناس 
و مســکوک در گردش بوده که این رقم در قیاس با پایان سال قبل ۰.۸ درصد 
رشــد دارد.عالوه براین، طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مجموع 
اسکناس و مسکوک فعلی نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان افزایش دارد. همچنین از ۸۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد اســکناس و مسکوک 
موجود در شبکه بانکی ۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دست مردم در گردش 
است که این مبلغ نسبت به پایان ســال گذشته معادل ۲.۷ درصد افت داشته 
است. بر این اساس، معادل ۹۳۶۰ میلیارد تومان از اسکناس و سکه های موجود 
در بانک ها قرار دارد که نسبت به ۶۷۶۰ میلیارد تومان پایان سال قبل تا ۲۶۰۰ 
میلیارد تومان افزایش داشته است. اما موجودی اسکناس و سکه در بانک مرکزی 
به ۱۲۶۰ میلیارد تومان می رسد که کاهش ۲۰ میلیاردی نسبت به اسفند سال 
قبل دارد و از این موجودی  اسکناس و سکه در بانک مرکزی، هر زمان که الزم 

باشد بنابر نیاز بازار تزریق خواهد شد.

بازگشت دوباره بورس به کانال یک میلیون و 
۴۰۰ هزار واحد

ادامه روند صعودی در بازار ســرمایه باعث شد شاخص کل بورس دوباره بتواند 
بعد از حدود هشت ماه وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شود.به گزارش 
ایســنا، شــاخص کل بورس امروز با ۳۰ هزار و ۴۱۶ واحد افزایش به رقم یک 
میلیون و ۴۰۶ هزار واحد رســید. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۵۷۵ واحد 
افزایــش یافت و رقم ۴۰۳ هزار  ۲۵۶ واحد را ثبــت کرد.معامله گران این بازار 
۸۴۱ هــزار معامله به ارزش ۷۳ هزار و ۸۴۸ میلیــارد ریال انجام دادند.صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، 
توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، معدنــی و صنعتی گلگهر و معدنی 
و صنعتی چادرملو نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس 
گذاشتند.شــاخص کل فرابورس هم امروز توانســت با ۲۸۱ واحد افزایش، وارد 
کانال ۲۰ هزار واحد شــود و رقــم ۲۰ هزار و ۱۹۳ واحــد را ثبت کرد.معامله 
گــران این بازار ۴۳۷ هزار معامله بــه ارزش ۳۰ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال انجام 
دادند.پلیمر آریا ساسول، سنگ آهن گوهرزمین، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی 
مارون، پتروشــیمی تندگویان و بیمه تجارت نو نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

 رشد ۱۷۴ درصدی سود خالص
 بانک کارآفرین

بررســی کارنامه عملکردی بانک کارآفرین در خردادماه سال جاری،در مقایسه 
با خردادماه ســال ۱۳۹۹ نشــان می دهد، این بانک در خردادماه با ثبت سود 
۲.۴۳۶میلیارد ریالی در مقایســه با زمان مشابه سال قبل در سود خالص رشد 
۱۷۴ درصدی داشته است.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، این بررسی 
ها نشــان می دهد که در بخش درآمد تسهیالت و سپرده گذاری نیز رشد قابل 
توجهی داشــته و با افزایش۶۵۰۰ میلیارد ریالی ۸۸ درصد رشــد را ثبت کرده 
است.بر اساس این گزارش، در خرداد ماه سال جاری همچنین در بخش درآمد 
کارمزدی نیز در عملکرد بانک کارآفرین رشــدهای دو رقمی ثبت شده است به 
گونه ای که در مقایســه با مدت مشابه سال۹۹ در این بخش رشد ۶۷درصدی 
را شــاهد هستیم.یکی دیگر از رشدهای قابل توجه در خردادماه سال جاری در 
مقایســه با خردادماه سال گذشته ثبت رشــد ۱۷۴ درصدی  و ۱۵۴۷ میلیارد 
ریالی سود خالص بانک است که طبق گزارش های ثبت شده  از ۸۸۹ به ۲۴۳۶ 

میلیارد ریال است.

امکان اســتعالم چک بر اســاس اقالم 
اطالعاتــی در وب ســایت اصلی بانک 
مرکزی در دسترس کاربران قرار گرفته 
است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون 
جدید چک با اشــاره به سرویس های 
جدیــدی که بــرای تســهیل کاربری 
چک در ســامانه صیاد و تنوع و توسعه 
درگاه های خدمت رسان در این زمینه 
از سوی بانک مرکزی فراهم شده است، 
گفت: بانک مرکزی بــه زودی حداکثر 
تنوع ممکن را در دسترســی کاربران 
به ســامانه صیاد فراهــم خواهد کرد.
آمنه نادعلی زاده با اشاره به اینکه بانک 
مرکزی از ابتدای راه اندازی سامانه صیاد 
به توسعه درگاه های خدمت رسان توجه 
ویژه داشته اســت، افزود: از ابتدا عالوه 
بر درگاه های نوین بانکی شامل اینترنت 
بانــک و همــراه بانــک و ارائه خدمت 
به صــورت حضوری از طریق شــعب، 
برنامک های موبایلی برای خدمت رسانی 
به اســتفاده کنندگان چک فعال شده 
اســت. همچنین برنامه ریزی های الزم 
برای ارائــه خدمــت از طریق پیامک 
و کدهای دســتوری انجام شــده و با 

همــکاری صــورت گرفته با ســازمان 
فناوری اطالعات ایران و اخذ سرشماره 
۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ مقرر است، ثبت نقل و 
انتقاالت چک در بستر پیامک از طریق 
این سرشماره انجام پذیرد.سرویس های 
ثبــت، تأیید، انتقال و اســتعالم چک 
سامانه صیاد از طریق پیامک به زودی 
ارائه خواهد شدسخنگوی قانون جدید 
چک گفت: همــه اقدامات فنی الزم به 
منظــور ارائه خدمت پیامکــی انجام و 
آزمون های عملکردی آن توســط بانک 
مرکزی در حال انجام است و به محض 
اطمینــان از موفقیت و پایــداری این 
سرویس، موفقیت آمیز بودن در اختیار 
مردم قــرار خواهــد گرفت.نادعلی زاده 
تأکید کرد: برای اســتفاده از سرویس 
پیامکی الزم است اســتفاده کننده از 
سیم کارتی که متعلق به خود او است، 
اســتفاده کند و عملیــات ثبت چک، 
تأیید چک، اســتعالم یا انتقال چک را 

به انجام برســاند.معاون اداره نظام های 
ارائه  دربــاره  بانــک مرکزی  پرداخت 
خدمات در خصوص قانون جدید چک 
از طریق دســتگاه های خودپرداز گفت: 
بانک مرکزی مقتضیات فنی راه اندازی 
ســرویس ثبت نقل و انتقاالت چک در 
سامانه صیاد از طریق خودپردازها را به 
انجام رســانده و به منظور تنوع بخشی 
ابزارهای خدمت رسان، تعمیق نفوذ  به 
خدمات ســامانه صیاد و ایجاد سهولت 
بیشتر در اســتفاده از خدمات سامانه 
صیاد، شبکه بانکی را مکلف کرده است 
تــا خودپردازهای خود را به ســرویس 
ثبــت، تأیید، انتقال و اســتعالم چک 
مجهز کننــد.وی با اشــاره تصمیمات 
جلســه اخیر معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی با معاونان فناوری اطالعات 
شبکه بانکی گفت: در این جلسه تاکید 
بر لزوم تسریع در ارائه خدمات سامانه 
صیاد از طریق خودپردازها تأکید شــد 

و امیدواریــم با توجه به میزان آمادگی 
شــبکه بانکی در ارائه خدمت موصوف، 
در چند بانک که به عنوان بانک منتخب 
معرفی شــده اند به زودی این سرویس 
را در خودپردازهــای خــود ارائه کنند.

نادعلی زاده ادامه داد: سرویس استعالم 
چک که بــه منظور اطمینــان خاطر 
گیرندگان چک از ثبت سیستمی چک 
در ســامانه صیاد از سوی صادرکننده 
چک با کاربری ساده و آسان در دستور 
بانــک مرکزی قرار گرفته بــود، از روز 
سه شــنبه ۱۳ مردادماه ســال جاری 
در وب ســایت اصلی بانــک مرکزی، 
زیرمنوی »نظام های پرداخت« و تحت 
عنوان »اســتعالم چک براساس اقالم 
https:// اطالعاتــی چــک« به نشــانی
aspx.۲۲۰۳۶/cbi.ir/EstelamPichakدر 

دسترس عموم مردم قرار خواهد داشت.
دریافت کننــدگان چــک می توانند با 
مراجعه به وب ســایت و با وارد کردن 
اطالعات شناســه صیــادی چک، کد 
ملی / شناسه ملی گیرنده چک، تاریخ 
سررســید و مبلغ چک، از صحت ثبت 
چک به نفع خود از ســوی صادرکننده 

چک مطمئن شوند.

امکان استعالم چک براساس 
اقالم اطالعاتی فراهم شد

یک کارشــناس ارز دیجیتال با اشاره به 
نیاز بــه وجود آمــده در زمینه ارزهای 
دیجیتال، معتقد اســت امــکان ایجاد 
رمزارز منطقه ای بــرای انجام مبادالت 
تجــاری با کشــورهای دوســت وجود 
دارد.مصطفی نقی پور، یک کارشــناس 
ارز دیجیتــال در گفــت و گوبا خبرنگار 
ابِینا درباره امــکان ایجاد ریال یا تومان 
دیجیتال برای انجام بخشی از مراودات 
تجاری با کشــورها، گفت: امکان ایجاد 
ریال یا تومان دیجیتال برای استفاده در 
مبادالت با کشورها وجود ندارد و اساسا 
چنین بحثی منطقی نیست. ریال پول 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به 
حساب می آید، کما اینکه یوان هم مورد 
قبول بانک مرکزی چین است. بنابراین 
در صورتی کــه مبادالت بین بانک های 
مرکزی مانند قراردادهای پولی دوجانبه 
برقرار شــود در نتیجه آن دو کشــور با 
یکدیگــر توافق می کنند کــه هر یک 
میزانی از ارز طرف مقابل را برای تسویه 
حســاب کار تجاری خود نگه  دارند که 
در این حالت موضوع settlement )توافق( 
بین دو بانک مرکزی پُراهمیت می شود 

و بالکچین برای ایــن کار رفع مغایرت 
و تســویه حســاب کاربرد خیلی جدی 
دارد و در تمــام دنیا تقریبا بهترین ابزار 
و فن آوری بــرای settlement، بالکچین 
اســت.وی در این خصوص ضمن اشاره 
بــه نمونه هایی بیان کرد: بــازار بورس 
هــم همین وضعیــت را دارد، بر فرض 
settlement ســهام یا در بانک ها زمانی 

که دو بانــک با یکدیگر معامالتی انجام 
می دهند، یکی از بهتریــن کاربردهای 
بالکچین، settlement اســت. در همین 
حالت هــم settlement زمانی می تواند با 
بالکچین انجام شــود که دو طرف رمز 
ارز خود را داشته باشند. در این شرایط 

خیلی شفاف و راحت  برای هر دو بانک 
مرکزی کارهــا قابل پیگیری تر خواهد 
بود.این کارشناس ارز دیجیتال در ادامه 
افزود: در یک بالکچین مشــترک بین 
دو طرف )بــر فرض ایران و چین(، یک 
طرف یوان و طرف دیگــر هم ارز ریال 
تحت اختیار دارد، مبادله پولی دوجانبه 
هم به این شــکل صورت می گیرد که 
انــگار هر طرف دارای یک کیســه پول 
اســت که آن را برای پس از دســتیابی 
به توافق در میان گذاشــته اســت، اما 
همانطور که اشاره کردم پذیرفتن ریال 
دیجیتال منطقی و درســت نیست زیرا 
هر کشوری ارز خود را می پذیرد.نقی پور 

در ادامه تصریح کرد: رئیس جمهور سابق 
در کنفرانسی پیشنهاد رمزارز منطقه ای 
برای مبادالت بین کشورهای دوست را 
مطرح کرده بود که براساس آن باید رمز 
ارزی وجود داشــته باشد تا چند بانک 
مرکزی بر ســر آن به توافق برسند که 
اسم آن دیگر ریال نخواهد بود. پیشنهاد 
فوق ممکن اســت در صورت عملیاتی 
شــدن جوابگوی نیاز به وجود آمده هم 
باشد، اما مشکل در این بخش قرار دارد 
که آیا اراده ای برای انجام این کار وجود 
دارد؟ به نظر می رســد مشــکل در این 
زمینه همین عدم اراده است و در واقع 
تنها سخنان قشنگ مطرح می شود زیرا 
در غیر این صورت با کمک فعاالن حوزه 
فوق امکان عملی ساختن کارهای زیادی  
وجود دارد.وی در این رابطه توضیح داد: 
رویکردها باید نســبت به فن آوری های 
نوین مالی و نــوآوری، بالکچین و رمز 
ارز و فعاالن در این زمینه اصالح شــود. 
به این معنا که دســت از رفتار سلبی و 
برخوردهای چکشی که آخرین آن هم 
حدود یک ماه پیش بــرای فیلترینگ 

حدود ۱۴ استارتاپ بود، برداشته شود.

امکان ایجاد رمزارز منطقه ای را داریم
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گزیده خبر

درخواست انگلیس و اسراییل برای تشکیل 
جلسه شورای امنیت علیه ایران

مقامات غربی و صهیونیســتی در نامه ای به شورای امنیت ادعا های بی اساس 
خود مبنی بر مقصر بودن ایران در حمله به کشــتی صهیونیســتی را تکرار 
کردند.به گزارش رویترز، انگلیس، رومانی و لیبریا در نامه ای به شورای امنیت 
ســازمان ملل ادعا کردند به احتمال زیاد ایران از یک یا چند هواپیمای بدون 
سرنشین )پهپاد( برای انجام حمله به نفتکش صهیونیستی در سواحل دریای 
عمان استفاده کرده است.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران،  
در ادامه این نامه به شورای امنیت سازمان ملل آمده است: این حمله امنیت 
حمل و نقل بین المللی را تهدید می کند و یک خطر بزرگ برای تجارت بین 
الملل و نقض آشکار قوانین بین المللی است.انگلیس در این نامه مدعی شده 
است که این اقدام ایران باید توسط جامعه بین المللی به شدت محکوم شود.
نمایندگانی که این نامه انگلیس به شــورای امنیت سازمان ملل را امضا کرده 
اند، گفتند انتظار می رود لندن این موضوع را در جلســه غیرعلنی شــورای 
امنیت ســازمان ملل که قرار اســت در روز های آینده تشکیل شود، پیگیری 
کند.نمایندگان انگلیس، لیبریا و رومانــی در این نامه تاکید کردند: انگلیس 
و رومانی به همراه شــرکای منطقه ای و بین المللــی خود تحقیقات کاملی 
در مــورد این حمله انجام خواهند داد و مدارکــی در این زمینه در روز های 
آینده در اختیار شــورای امنیت قرار خواهد گرفت.رژیم صهیونیستی هم در 
نامه ای جداگانه به شــورای امنیت سازمان ملل گفته هر اقدامی را در جهت 
حفاظت از منافع شــهروندانش با جدیت پیگیری خواهد کرد.گیلعاد اردان، 
سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا و نماینده این رژیم در سازمان ملل مدعی 
شد: فعالیت های خصمانه و بی وقفه ایران در منطقه برای ما خطرآفرین است 
و ما انتظار داریم شورای امنیت سازمان ملل اقدامی مشخص در جهت کاهش 
این تهدید ها در منطقه انجام دهد.با این حال، مقامات ایران طی روز های اخیر 
هرگونه دخالت در انفجار و حمله پهپادی به نفتکش »مرســر استریت« را رد 
کرده اند. آمریکا و انگلیس در روز های گذشته اعالم کردند همراه با متحدان 

خود در منطقه و در جهان به این حمله پهپادی پاسخ خواهند داد. 

درخواست بایدن و رهبران دموکراتها 
برای استعفای فرماندار نیویورک

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد، اندرو کومو، فرماندار نیویورک 
در پی یک گزارش دادستان کل این ایالت مبنی بر اذیت و آزار جنسی ۱۱ 
زن از ســوی این فرماندار دموکرات، باید از سمتش استعفا دهد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، جو بایــدن، رئیس جمهور آمریکا به 
خبرنگاران در کاخ سفید گفت: من فکر می کنم او باید استعفا دهد.روز سه 
شنبه لتیسیا جیمز، دادستان کل نیویورک از نتایج تحقیقاتی پرده برداشت 
که نشــان میدهد کومو چندین زن را به اشکال مختلف مورد اذیت و آزار 
جنسی قرار داده است.بایدن پیشتر گفت، اگر تحقیقات مشخص کنند که 
کومو به شکل نامناســبی عمل کرده، خواستار استعفایش خواهد شد. روز 
سه شنبه بایدن گفت، پای آن نظراتش مبنی براینکه خواستار کناره گیری 
این فرماندار دموکرات می شــود، ایستاده اســت.این تحقیقات دریافت که 
کومو ۱۱ زن را به اشــکال مختلف مورد اذیت و آزار جنســی قرار داده و و 
فضای کار »مســموم« با نقض قوانین ایجاد کرده است.کومو در یک بیانیه 
از پیش ضبط شده بعد از انتشار یافته های یک تحقیقات مستقل پنج ماهه 
از سوی دادستان کل نیویورک، انجام کارهای نامناسب از سوی خود را رد 
و تصریح کرد که قصد استعفا ندارد.این تحقیقات مدنی مستقیما منجر به 
طرح اتهامات کیفری علیه کومو نخواهند شد.از سوی دیگر نانسی پلوسی، 
رئیــس مجلس نمایندگان آمریکا هم در ارتباط با این اتهامات اذیت و آزار 
جنسی مطرح شده علیه کومو، استعفای این فرماندار دموکرات نیویورک را 
خواستار شد.به گزارش اسپوتنیک، پلوسی در بیانیه ای گفت: من در ضمن 
تصدیق عالقه او به نیویورک و احترام به سمتی که او در اختیار دارد، از این 
فرماندار می خواهم استعفا دهد.همچنین چاک شومر، رهبر اکثریت سنای 
آمریکا و ســناتور کرستن گیلیبراند که هر دو ایالت نیویورک را نمایندگی 
می کنند، در بیانیه ای خواســتار استعفای کومو شــده و تصریح کردند که 
مردم نیویورک شایســته رهبرانی بهتر هستند و هیچ مقام منتخبی باالتر 

از قانون نیست.

رئیس کمیسیون اروپا:
 مسئله محدودیت ها برای سفر به آمریکا 

باید سریعا حل شود
رئیس کمیســیون اروپایی بر لزوم حل مســئله محدودیت های ســفر برای 
مســافران اروپایی به آمریکا به دلیل بحران کرونا تاکید کرده است.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، »اورزو ال فون در الین«، رئیس کمیسیون 
اروپایــی در گفتگو با »آر ان دی« آلمان درباره اهــداف اتحادیه اروپا درباره 
کاهش 55 درصدی گازهای گلخانه ای تا ســال 2030 و خنثی شدن آب و 
هوایی اروپا از سال 2050 و اینکه آیا دست یافتنی است گفت: این اهداف از 
تابستان امسال جزو قوانین اروپایی است. سران کشورهای اروپایی و همچنین 
پارلمان اهداف اقلیمی این اتحادیه را تایید کرده اند و هیچ کس نمی تواند از 
آن رویگردان شود. درباره اینکه چگونه این اهداف محقق می شود جای بحث 
است، اما اینکه آیا محقق می شود نه.وی عواقب تغییرات آب و هوایی را برای 
همه قابل لمس دانسته که از مدتها پیش ایجاد شده و در این راستا به افزایش 

چشمگیر دمای هوا و سیل های ویرانگر اخیر در جنوب اروپا اشاره کرد.
فون در الین در ادامه با اشاره به عواقب خطرناکی که تغییرات آب و هوایی می 
تواند داشته باشد تاکید کرد: ما باید وارد عمل شویم.فون در الین البته تحقق 
اهداف آب و هوایی را تنها با مشارکت همه کشورهای دنیا امکان پذیر دانسته 
و گفت: من می خواهم اتحادیه اروپا در این راستا پیشرو باشد. تغییرات طاقت 
فرسا خواهد بود و این واقعیت است. اما اگر ما کاری انجام ندهیم هزینه ها در 
نهایت بیشتر می شود. اروپا هر آنچه برای موفقیت نیاز است را انجام می دهد.
رئیس کمیسیون اروپایی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: ما باید 
از ســرمایه گذاری هــا در تکنولوژی های تمیز حمایت کنیــم. از این رو ما 
یک مکانیســم تعدیل مرزی را دنبال می کنیم. شرکت هایی که می خواهند 
محصوالت کثیف وارد کنند باید غرامت پرداخت کنند.وی در این باره که آیا 
اروپا در این راســتا روی همکاری آمریکا هم حســاب می کند گفت: با روی 
کار آمدن »جو بایدن« به عنوان رئیس جمهور آمریکا خیلی چیزها در مسیر 

مثبت پیش خواهد رفت.

با تکرار ادعاهای همیشگی؛
پرایس: آماده از سرگیری مذاکراتیم اما 

توپ در زمین ایران است!
وزارت خارجه آمریکا همزمان با روی کار آمدن دولت جدید در ایران مدعی 
شد که واشنگتن آماده ادامه مذاکرات وین برای احیای برجام است اما این 
تهران است که باید درباره حضور و مشارکت خود تصمیم بگیرد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از تاس، »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
مدعی شــد که هیئت آمریکایی آماده بازگشــت به »وین« برای گفتگو با 
ایران جهت احیای برجام اســت، اما این تهران است که باید درباره حضور 
و مشــارکت خود تصمیم بگیرد.پرایس ادعایــش را این چنین مطرح کرد: 
ما آماده ایم برای ادامه گفتگوهای غیر مســتقیم مبنی بر بازگشت متقابل 
به برجام به وین برگردیم. بســیار واضح اســت که مقامات در دولت ایران 
باید تصمیماتی در درون سیســتم خودشان درباره مسیری که می خواهند 
ادامه دهند، بگیرند.مطابق ادعای پرایس، چارچوب زمانی دور احتمالی بعدی 
)هفتمین دور( هنوز اعالم نشده است. وی اضافه کرد: ما همچنان معتقدیم 
که دیپلماســی عملی ترین و موثرترین راه را برای پیشرفت ارائه می دهد. 
پرایس همچنین ادامه داد که واشــنگتن به گفتگوها جهت تبادل زندانیان 
با تهران ادامه می دهد.وی در این باره مدعی شــد: ما گفته ایم که تضمین 
آزادی شــهروندان آمریکایی که به طور غیرعادالنه در زندان هستند، یکی 
از اولویت های مهم اســت. تا موقعی که آنها با خیال راحت بتوانند به جمع 
خانواده های خود بازگردند، از تالش برای آزادی شــان دســت برنخواهیم 
داشت.این اظهارات پرایس در حالی است که پیشتر، »نورنیوز« پایگاه خبری 
نزدیک به شورای امنیت ملی ایران، گفته بود که به دلیل تداوم عهدشکنی 
های آمریکا، ایران طــرح مبادله ۴ زندانی و گرفتن ۷ میلیارد دالر از اموال 
بلوکه شده را از دستور کار خارج کرده است.از سوی دیگر، آمریکایی ها می 
گویند که از نزدیک در حال رصد فرآیند انتقال قدرت در ایران هســتند و 
منتظرند که ببینند رئیس جمهور جدید ایران چگونه بر فرآیند گفتگوهای 
غیرمســتقیم میان واشنگتن و تهران برای بازگشت دوجانبه به برجام تأثیر 
خواهد گذاشــت.آخرین دور گفتگوها شــش هفته پیش در روز 20 ژوئن 
202۱ به پایان رســید و از آن زمان تاکنون، هیچکدام از طرف ها برنامه ای 
برای برگزاری دور جدید گفتگوها ترتیب نداده اند. این در حالی است که به 
ادعــای »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه ایاالت متحده فرآیند مذاکره با ایران 
برای احیای توافق هســته ای 20۱5 »نمی تواند بطور نامحدود ادامه یابد«.

بلینکن در یک کنفرانس خبری در کویت پیرامون این موضوع مدعی شد: 
»واشنگتن به دیپلماسی متعهد اســت، اما این فرآیند نمی تواند برای یک 
مدت نامحدود ادامه یابد«.»میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در نهادهای 
بین المللــی مســتقر در وین نیز گفته بود که تاریخ دقیــق آغاز دور هفتم 
مذاکرات وین هنوز مشــخص نیست. اولیانوف در این باره افزود: با توجه به 
روی کار آمدن یک رئیس جمهور جدید و تشکیل دولتی جدید، نمی دانیم 
در رویکرد ایرانی ها چه تغییراتی ممکن اســت ایجاد شود. این احتمال که 
دیدگاه هــای طرف ایرانی در باب برخی موضوعــات مورد بحث در وین )با 
دولت جدید( تطابق داده خواهد شــد، رد نمی شود. اما هنوز چیزی در این 
رابطه نمی دانیم.اولیانوف تاکید کرد که حصول توافقی جدید در باب برنامه 
هسته ای ایران غیر ممکن اســت و جایگزینی برای احیای برجام به شکل 
اولیه آن وجود ندارد.گفتگوهای پنج قدرت جهانی )روسیه، چین، انگلیس، 
آلمان و فرانسه( با ایران بر سر احیای برجام از ماه آوریل سال جاری در وین 

پایتخت اتریش کلید خورد.

در ادامه درگیری ها با دولت کابل؛
طالبان: حمله به مقر کفیل وزارت دفاع 

افغانستان کار ما بود
گروه طالبان مســئولیت حمله به مقر سرپرســت وزارت دفاع افغانستان را 
که روز گذشــته رخ داد؛ بر عهــده گرفت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از اســپوتنیک، گروه طالبان مســئولیت حمله روز سه شنبه به دفتر ژنرال 
»بســم اهلل خان محمدی« کفیل وزارت دفاع افغانستان را به عهده گرفت.

گروه طالبان همچنین نســبت به حمالت بیشتر علیه مقامات ارشد دولت 
افغانستان هشــدار داده است.منابع خبری گزارش دادند که چندین انفجار 
و تیراندازی های پراکنده عصر روز گذشــته در نزدیکی محل اقامت کفیل 
وزارت دفاع افغانســتان رخ داده اســت.مطابق گفته شاهدان، خودرویی در 
نزدیکی محل اقامت وزیر منفجر شــد و ســپس چندین فرد مســلح وارد 
ساختمان شدند. نیروهای دولتی بیش از چهار ساعت با افراد مسلح ناشناس 
مبارزه کردند.محمدی ســپس اعالم کرد که خود و خانواده اش در پی این 
حمله تروریستی، در سالمت هســتند. منابع افغان اعالم کردند که برخی 
از محافظان امنیتی وی در این حادثه زخمی شــدند.گروه طالبان پیشــتر 
نیز مســئولیت حمله به فرودگاه قندهار را بــر عهده گرفته بود. »ذبیح اهلل 
مجاهد« ســخنگوی طالبان پیشــتر اعالم کرد که اعضای این گروه دست 
کم 3 راکت به سوی فرودگاه قندهار واقع در جنوب افغانستان پرتاب کرده 
انــد.وی گفت: فرودگاه قندهار را ما هدف قرار دادیم؛ زیرا دشــمن از آن به 
عنوان مرکزی برای انجام حمالت هوایی علیه نیروهایمان استفاده می کرد.

درگیری های گسترده بین اعضای گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان 
در پی خروج غیر مســئوالنه و ادعایی نظامیان آمریکا و ناتو طی هفته های 
اخیر، در سراســر این کشور ادامه دارد و در نتیجه این کشمکش ها، مناطق 
مختلف در افغانســتان بین این دو گروه دست به دست می شود. همچنین 

افراد متعددی از هر دو طرف در این درگیری ها کشته و زخمی شده اند.

اشرف غنی:
جنگ طالبان فتنه است و ایستادگی در 

مقابل آنها ضروری است
رئیس جمهور افغانســتان پس از حمله به منزل سرپرســت وزارت دفاع این 
کشور، جنگ طالبان را فتنه و فساد خواند و تاکید کرد که ایستادگی در مقابل 
این گروه ضروری اســت.به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم، »اشرف 
غنی« رئیس جمهور افغانســتان پس از حمله به منزل »بســم اهلل محمدی« 
سرپرست وزارت دفاع افغانستان، این حمله را به طالبان نسبت داد.غنی ضمن 
محکوم کردن این حمله گفت: جنگ طالبان فتنه و فســاد اســت و بر اساس 
ارشــادات الهی ایستادگی در مقابل فتنه گران و مفسدین ضرورت دارد.رئیس 
جمهور افغانســتان در جلسه فوق العاده شــورای ملی این کشور نیز گفته بود 
که زمان آغاز گفتمان ملی فرا رســیده و اتحاد شرط اساسی بقا و دوام است. 
جنگیدن در برابر طالبان وظیفه همه مردم است.وی گفته تاکید کرده بود: »در 
مقابل هیچ نیروی ویرا نگری زانو نمی زند و طالبان بدانند که یا در میز مذاکره 
واقعی زانو به زانو می نشــینیم، یا در میدان جنگ زانوهایتان را می شکنیم؛ ما 

انتخاب خود را کرده ایم، طالبان و حامیان آنها انتخاب کنند«.

تصمیم خطرناک واشنگتن درباره ترکیه
آمریکا قصد دارد به جای پناهندگی دادن به شهروندان افغانستانی 
همــکار با پنتاگون، آنها را روانه ترکیه کند و بار دیگری بر دوش 
آنکارا بگذارد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، یک 
تصمیم جدید دســتگاه دیپلماســی آمریکا در مورد افغانستان، 
مقامات ترکیه را شــوک زده و غافلگیر کرد.ظاهراً تمایل اردوغان 
به تداوم حضور نظامی در افغانســتان و در اختیار گرفتن امنیت 
فرودگاه کابل، هزینه ها و تبعات ســنگینی دارد و هر روز گوشه 
دیگری از مخاطرات این تصمیم، آشــکار می شــود.آمریکا قصد 
دارد به جای پناهندگی دادن به شــهروندان افغانستانی همکار 
با پنتاگون، آنها را روانــه ترکیه کند و بار دیگری بر دوش آنکارا 
بگذارد و جالب اینجاســت که بدون مشــورت با دولت اردوغان 
چنین تصمیمی گرفته است. شمار این افراد نزدیک به 60 هزار 
نفر اســت و ترکیه ای که همین حاال هم بیش از 5 میلیون آواره 
و پناهجو را در داخــل مرزهای خود جا داده، توان پذیرش افراد 
جدید را ندارد.ترکیــه در آغاز چنین تصور می کرد که با خروج 
آمریکا و کلیه نیروهای ناتو از خاک افغانستان، فضایی فراهم می 
شود که در آن، حوزه سیاسی و اقتصادی جدیدی به دست ترکیه 
بیفتد. اما در همین گام های نخست، رفته رفته این واقعیت آشکار 
می شود که ماندن در افغانستان، ریسک ها و هزینه های سنگینی 
برای ترکیه دارد و تصمیم جدید دولت جو بایدن، حاکی از نگاه از 

باال به پایین آمریکا به ترکیه است.

دالیل تصمیم عجیب آمریکا
در طول ســالیانی که مردم افغانستان به واسطه حضور نیروهای 
نظامی آمریکا و ناتو در شــرایط دشوار قرار داشتند، هزاران نفر از 
شهروندان افغانســتانی، در مناطق مختلف کشورشان، به عنوان 
مترجم، راهنما، پیک، راننده، محافظ، خبرچین و انواع و اقســام 

خدمات و مشاغل دیگر، برای پنتاگون و سیا کار کردند.
شرایط دشــوار اقتصادی، نبود کار و گرفتن دستمزدهای دالری 
قابل توجه، از مهم ترین انگیزه های افرادی بود که در این ســال 
ها، در افغانستان، برای آمریکا کار کردند. اما حاال که آمریکایی ها 
رفته اند، لیست اغلب همکاران محلی افغانی آنها به دست طالبان 

افتاده و طبیعتاً در انتظار برخوردی تند خواهند بود.
در نتیجه آمریکا در آستانه خروج، به اغلب افراد محلی قول اعطای 
پناهندگی داد و به آنها گفته شــد که همــراه با افراد خانواده، از 
کشور خارجشان کرده و در خاک آمریکا، تابعیت و حق شهروندی 
خواهند گرفت. ولی آمریکایی های اهل حساب و کتاب و منفعت 
طلب، رفته رفته به این جمع بندی رسیدند که این اقدام، هزینه 
هــای اقتصادی و تبعات امنیتی و اجتماعی جدیدی برای ایاالت 
متحــده ایجاد می کند و اعطای تابعیت به هزاران خانواده افغان، 

گزینه مقرون به صرفه ای نیست!
پس بهتر است آنها را به کشــور دیگری بفرستیم. کجا؟ به نظر 
می رسد ترکیه بهترین جای ممکن باشد. چرا که اردوغان برای 
حضور در افغانســتان، اشتیاق زایدالوصفی نشان داده و در هفته 
های اخیر نیز، بســیاری از مقامات حزب عدالت و توسعه ترکیه، 
بارها در واکنش به سخنان سران احزاب مخالف، آنان را به »بیگانه 

ستیزی« و »مهاجرســتیزی« متهم و اعالم کردند، هشدارهای 
مکرر در مورد آوارگان افغانی، نزد افرادی اســت که فاقد عواطف 

دینی و انسانی هستند.

واکنش تند آنکارا
پاسخ دستگاه دیپلماســی ترکیه به آمریکا، نشان داد که  رابطه 
پویا و مداومی برای گفتگو و تعامل بین آنکارا و واشــنگتن وجود 
ندارد و امکان حل و فصل مسائل، پشت پرده دیپلماسی پنهان، 
وجود ندارد.تانژو بیلگیچ سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، در 
پاسخ به تصمیم دستگاه دیپلماسی آمریکا، اعالم کرد:»آن چه از 
سوی ایاالت متحده، در مورد  برنامه پذیرش مهاجران افغانستانی 
اعالم شــده، مصداقی از یک تصمیم غیرمســئوالنه است و ما به 
عنوان ترکیه، تصمیمی را که بدون مشــورت با ما گرفته شــده، 
نمی پذیریم. اگر ایاالت متحده بخواهد این افراد را نزد خود ببرد، 
می تواند آنها را مســتقیماً با هواپیما به آمریکا منتقل کند«.در 
ادامه سخنان بیلگیچ آمده است: »کشور ما به هیچ وجه، نقش و 
مسئولیت های بین المللی کشور ثالث را بر عهده نخواهد گرفت 
و اجازه نمی دهد قوانین ما توســط کشورهای ثالث برای اهداف 
خود مورد سوء استفاده قرار گیرند. هیچ کس نباید انتظار داشته 
باشد که ملت ترکیه، بار بحران های مهاجرت ناشی از تصمیمات 
کشورهای ثالث را بر دوش بگیرد«.سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
ترکیه، به این اشــاره کرده که تصمیم آمریکا باعث ایجاد بحران 
بزرگ مهاجرت در منطقه و افزایش رنج افغان ها در مســیرهای 
مهاجرت آنها می شــود. لذا از نظر آنکارا، این امر غیرقابل قبول 
است که به جای یافتن راه حلی از سوی خود آمریکا، تالش شود 

که در خاک کشورهای منطقه راهکار پیدا شود.

ُکد شتاب زده باغچلی
دولت باغچلی، رهبر حــزب حرکت ملی، در واقع رهبر تندترین 
جریان راســت افراطی ملی گرای ترکیه اســت که در چند سال 
اخیر، در شــراکت با اردوغان، بخشی از قدرت ائتالف جمهور را 
در دست دارد.باغچلی، برخالف کوالیسیون ها و ائتالفات مرسوم 
جهان، برای حزب خود، پست و منصب نگرفته است. اما در عوض، 
در تمام تصمیمات مهم رئیس جمهور نقش دارد و بدون تعارف 
باید گفــت، اردوغان بدون اذن باغچلی نمی تواند تصمیم گیری 
کند.باغچلی چند روز پیش به شکل سربسته اعالم کرد: »هدایت 
پناهجویان و آوارگان به ســوی ترکیه، شکل جدیدی از استیال و 

اشغال است و باید هوشیار باشیم«.
این سخن باغچلی، به اندازه کافی در رسانه های ترکیه مورد توجه 
قرار نگرفت. اما حاال و پس از انتشــار تصمیم وزارت امور خارجه 
آمریکا، می توان به چنین احتمالی اندیشید که مذاکره و گفتگوی 
اولیــه ای بین آمریکا و ترکیه صورت گرفته اما مقامات آنکارا، در 
همان گام نخست، پاسخ منفی داده و از کنار مساله گذشته اند.با 
این وجود، واشنگتن، احترامی برای پاسخ آنکارا قائل نشده و این 
بار، تصمیم خود را نه پشــت درهای بسته بلکه در رسانه و بیانیه 

رسمی، با جهانیان در میان گذاشته است.

هشدار کلیچدار اوغلو به بایدن و اردوغان
حساســیت کمال کلیچدار اوغلو رهبــر مهمترین حزب مخالف 
دولت به تصمیم آمریکا، در نوع خود جالب توجه اســت.کلیچدار 
اوغلو رهبر حزب جمهور خلــق )ج.ه.پ( که در کنار خانم مرال 
آکشنر، ائتالف ملت را علیه اردوغان و باغچلی شکل داده، هشدار 

مشــترکی به دولت بایدن و دولت اردوغان داده و گفته اســت:» 
ایاالت متحده تصمیم گرفت ۱9000 افغان و اعضای خانواده آنها 
)در مجموع 53000 نفر( را که در افغانستان خدمت کرده بودند 
و طالبان آنها را دشمن می بیند، در خاک خود پناه دهد. اما بعد، 
تصمیم خود را تغییر داد و می خواهد آنها را به ترکیه بفرســتد. 
بدیهی اســت که اردوغان در آخرین مالقــات خود با جو بایدن، 
ورود این پناهجویان افغان را به کشور ما پذیرفت. استدالل ما این 
است که اردوغان، به منظور سرپوش نهادن بر این موضوع و پنهان 
ماندن این تصمیم، به جای مترجم رســمی وزارت امور خارجه 
خودمان، یک دختر جوان خانواده کاواکچی را به این جلسه برد، 
تا همه چیز پنهــان بماند و به بیرون درز نکند. من از همین جا 
به به ایاالت متحده می گویــم: ما به عنوان عضو آینده قدرت و 
ائتالفی که بر کشــور حکومت خواهد کــرد، هرگز زیر بار تعهد 
پایبندی به توافق های بین شما و اردوغان نخواهیم رفت و آن را 
نمی پذیریم. هر چه به او گفتید و هر آن چه بین شــما گذشته، 
فقــط اردوغان را متعهد می کند و نه جمهوری ترکیه را«.به نظر 
می رســد که رهبر اصلی مخالفین اردوغان، با یک تیر دو نشان 
زده و عالوه بر موضع گیــری در قبال آمریکا، با اعتماد به نفس 
اعالم کرده که در نخستین انتخابات پیش رو، اردوغان را از صحنه 

قدرت کنار می زند.

2 پیام منفی تصمیم آمریکا در مورد ترکیه
وزارت امور خارجه آمریکا، ترکیه را به عنوان کشــور ثالث اعالم 
کــرده که بتواند پذیرای افغانی های همکار پنتاگون باشــد. این 

تصمیم واشنگتن، دو پیام مهم دارد:
۱.آمریکایــی هــا در جریان حضــور در افغانســتان، مصائب و 
دردسرهای بزرگی برای مردم افغانستان به وجود آوردند و عالوه 
بر آن که ده ها شــهروند غیرنظامــی، در حمالت پهپادی جان 
خود را از دســت دادند، هزاران نفر از نیروهای محلی را به عنوان 
مترجم و راهنما، با خود همراه کردند. اما پس از آن که به اهداف 
خود رسیدند، نشــان دادند که جان و امنیت این افراد و خانواده 
هایشــان برای آمریکا، کوچک ترین اهمیتی ندارد. این مســاله 
برای واشنگتن آن قدر بی اهمیت است که حتی ذیل سرفصل و 
شــرطی به عنوان »تضمین جان و امنیت افغانستانی های دارای 
سابقه همکاری با آمریکا«، در مذاکرات دوحه بین آمریکا و طالبان 

مطرح نشد.
2.آمریکا برای اتخاذ این تصمیم عجیب، با مقامات ترکیه رایزنی 
نکرده و به خود اجــازه داده که با رویکردی زورگویانه و مداخله 
گرانه، نه تنها در مورد سرنوشــت هزاران شــهروند افغان، بلکه 
در مورد ترکیه نیز تصمیم گیری کند و آشــکارا هر دو کشــور 
افغانستان و ترکیه را تحقیر کند.در پایان باید به این اشاره کرد که 
تحلیل تصمیمات، اقدامات و رویکردهای چند ماه اخیر آمریکا در 
قابل ترکیه، نشــان دهنده این واقعیت است که دولت جو بایدن، 
مواضــع دوســتانه ای در قابل ترکیه ندارد و نشــانه و پیام های 
روشنی در مورد احتمال بهبود و توسعه روابط واشنگتن – آنکارا 

دیده نمی شود.

کاماال هریس یک فاجعه کامل به عنوان معاون رئیس جمهور
نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد میزان رضایت شهروندان آمریکایی از عملکرد کاماال هریس معاون رئیس جمهور این 
کشور به شدت کاهش یافته است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی کنگره، افت شدید 
رضایت شهروندان آمریکایی از عملکرد کاماال هریس معاون رئیس جمهور ایاالت متحده در تازه ترین نظرسنجی انجام شده در 
حالی است که وی تصور می کرد می تواند یک همکار و شریک کامل برای بایدن باشد.بر اساس این گزارش، نظرسنجی موسسه 
Real Clear Politics حاکی اســت میزان محبوبیت کاماال هریس حتی از جو بایدن نیز کمتر بوده اســت. میزان نارضایتی مردم 
آمریکا از عملکرد هریس به بیش از ۴6 درصد رســیده اســت و این رقم برای بایدن به ۴3 درصد می رسد.نظرسنجی مشترک 
اکونومیست-یوگاو نیز نشان می دهد میزان نارضایتی شهروندان آمریکایی از عملکرد هریس به بیش از ۴8 درصد رسیده است.به 
اعتقاد برخی استراتژیست های حزب دموکرات، کاماال هریس اکنون به یک فاجعه کامل برای این حزب تبدیل شده است. این 
در حالی است که میزان نارضایتی مردم آمریکا از عملکرد مایک پنس معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا در زمانی که بر سر 
کار بود به ۴۱.9 درصد رسیده بود.نظرسنجی دیگری که توسط موسسه Trafalgar Group انجام شده نیز نشان می دهد بیش از 

58.6 درصد آمریکایی ها اصال مطمئن نیستند که کاماال هریس برای رئیس جمهور شدن آماده باشد.

آلمان،لبنان را تهدید کرد
ایسنا نوشت: وزیر امور خارجه آلمان گفت قانونگذاران لبنانی با خطر تحریمهای اتحادیه اروپا مواجه هستند، مگر اینکه 
اقدامی برای تشکیل دولت و اجرای اصالحات اقتصادی کلیدی انجام دهند. لبنان در حال حاضر با بدترین بحران اقتصادی 
طی چند دهه اخیر مواجه شده است.به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان امروز )چهارشنبه( 
به قانونگذاران لبنانی هشدار داد یا به بن بست سیاسی کشورشان خاتمه دهند یا خطر تحریمهای اتحادیه اروپا را به جان 
بخرند.  لبنان بیش از یک سال است که دولت موقت دارد و هنوز درگیر اتفاقات ناشی از انفجار مهیب اوت گذشته در بند 
بیروت است که جان بیش از 200 تن را گرفت و میلیاردها دالر خرابی به بار آورد. ماه گذشته سعد حریری، نخست وزیر 
مکلف وقت لبنان بعد از 9 ماه از تالش برای تشکیل دولت جدید دست کشید..هایکو ماس در بیانیه ای به مناسبت اولین 
سالروز انفجار بیروت گفت: هنوز پیشرفتی در تشکیل دولت یا اجرای اصالحات به شدت ضروری صورت نگرفته است. با 
توجه به وضعیت اقتصادی که به سرعت رو به وخامت میرود، این بی مسوولیتی است.روز جمعه اتحادیه اروپا در نهایت 
با ایجاد نظام جدید تحریمها که سیاستمداران لبنانی را هدف بگیرد، موافقت کرد و این در صورتی است که اتحادیه اروپا 

از پیشرفت در آنجا ناراضی باشد.
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متاسفانه بسیاری تصور می کنند صرف مصرف قهوه می تواند باعث 
کاهش وزن شود. این در حالی است که برخی انواع قهوه ها می تواند 
بدون آنکه فرد نسبت به آن آگاه باشد، باعث افزایش کالری و چربی 
دریافتی شــود. در حقیقت قهوه های طعم دار و نیز قهوه هایی که با 
افزودن شیر پرچرب و شکر تهیه شده اند، نه تنها باعث کاهش وزن 
نمی شــوند، بلکه باعث افزایش کالری اضافی جذب شــده از سوی 
بدن می شــوند. از این رو، توصیه می شــود اگر به دنبال خواص بی 
نظیر قهوه هســتید از قهوه تلخ استفاده کنید. یک ترکیب جادویی 
برای تهیه قهوه وجود دارد که می تواند باعث تاثیر بیشــتر آن برای 
آب کردن چربی های شــکم شــود. این ترکیب جادویی با دارچین 

تهیه می شود.

یک مطالعه جدید ممکن است نگرانی ها در مورد تاثیر همه گیری 
کوویــد-۱۹ بر بارداری را کاهش دهــد، زیرا محققان هیچ افزایش 
زایمان زودرس یا مرده زایی در اولین ســال همه گیری مشــاهده 
نکرده انــد. این نتایــج مطالعه ای بزرگ روی بیــش از ۲.۴ میلیون 
تولد در انتاریو اســت که در CMAJ )مجله انجمن پزشکی کانادا( 
منتشر شده است.عفونت، التهاب، استرس، اختالالت پزشکی ناشی 
از بارداری، اســتعداد ژنتیکی و عوامــل محیطی می توانند در مرده 
زایی و زایمان زودرس نقش داشــته باشــند، اگرچه در بسیاری از 
موارد علت ناشناخته باقی مانده است.گزارش های متعددی در دوران 
همه گیری مبنی بر کاهش نرخ زایمان زودرس در کشور هایی مانند 

هلند، ایرلند و آمریکا منتشر شد.

خربزه را نباید با معده خالی یا با غذای دیگر یا با میوه دیگر خورد، 
زیرا باعث ایجاد گاز یا اسهال می شود. بهترین گزینه این است که 
یک ساعت بعد از غذا، خربزه بخورید. در صورت تشدید پانکراتیت 
حاد )التهاب لوزالمعده.(، کوله سیســتیت )التهاب کیسه صفرا(، 
زخم معده، باید از خوردن خربزه اجتناب شــود. از آنجا که خربزه 
به عنوان یک ملین مالیم عمــل می کند، در صورت بروز هرگونه 
اختالل در کار روده ها نیازی به مصرف آن نیســت: این محصول 
 C می تواند مشکالت روده را تشــدید کند. خربزه حاوی ویتامین
بیشتری نسبت به هندوانه است. صد گرم خربزه حاوی حدود ۳۶ 
میلی گرم ویتامین C اســت، در حالی کــه هندوانه حاوی حدود 

هشت میلی گرم است.

بهترین فرمول تهیه قهوه که باعث 
سوزاندن چربی شکم می شود

کرونا ارتباطی با افزایش زایمان 
زودرس یا مرده زایی ندارد

 این افراد هرگز 
خربزه نخورند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بهشِت گلستان

احتمال معرفی نسل جدید لکسس RX و LX در سال 2022
لکسس در حال آماده سازی خود برای دگرگونی اساسی سبد محصوالتش طی دو تا سه سال آینده بوده و می خواهد محصوالتی 
کاماًل جدید را نیز معرفی کند. سه محصول تمام الکتریکی تا سال ۲۰۲۵ در آمریکا عرضه خواهند شد اما خودروهای قدیمی دیگر 
جایی در سبد محصوالت این شرکت ژاپنی نخواهند داشت. بجای آن ها خودروهایی کاماًل جدید و تازه نفس تولید خواهند شد 
و اتوموتیونیوز نیز به جزئیاتی از این خودروها دست یافته است. قطعاً کالس خودروهای شاسی بلند اهمیت زیادی برای لکسس 
دارد و ژاپنی ها می خواهند نسل جدید RX را سال آینده معرفی کنند. پرفروش ترین کراس اوور این برند ژاپنی در آمریکا از پلتفرم 
 RX لوکس جهانی تویوتا استفاده خواهد کرد و دارای قوای محرکه هیبریدی بهبود یافته خواهد بود. مهم تر اینکه در نسل جدید
از سیستم اطالعات سرگرمی جدید لکسس به همراه سیستم های ایمنی و کمک راننده ارتقا یافته استفاده خواهد شد. نسل جدید 
LX نیز سال آینده با پلتفرم GA-F تویوتا معرفی خواهد شد. این شاسی بلند لوکس قطعات مشترک زیادی با نسل جدید تویوتا 
لندکروزر خواهد داشت. تمرکز این خودرو روی کیفیت سواری بهتر و سیستم های ایمنی متنوع خواهد بود. نهایتاً باید گفت نسل 

جدید GX نیز از پلتفرم بدنه روی فریم GA-F استفاده خواهد کرد.

رفتار عجیب کاروان استرالیا در دهکده المپیک؛ 

شکستن تخت ها!
طبق اعالم رئیس کمیته المپیک استرالیا  بعضی از ورزشکاران این کشور قبل از ترک دهکده المپیک اقدام به شکستن تخت ها 
و وسایل اتاق های خود کردند. کمیته المپیک استرالیا از رفتار نامناسب بعضی از ورزشکاران این کشور در المپیک توکیو خبرداد. 
در این گزارش آمده است که بعضی از ورزشکاران تخت و وسایل اتاق های خود را قبل از ترک دهکده شکستند و بعضی از آنها 
هم به هنگام بازگشت به سیدنی در هواپیما رفتارهای نامناسبی از خود نشان دادند. ایان چسترمن، رئیس کمیته المپیک استرالیا 
گفت: بعضی از ورزشکاران اقدام به شکستن تخت های خود کردند و روی دیوار اتاق ها خرابکاری کردند. البته آنها عذرخواهی 
کردند و به همین خاطر هم تنبیه نشدند. فدراسیون راگبی استرالیا اعالم کرد که تحقیقاتی را درباره بازیکنان ملی پوش این رشته 

که متهم به خرابکاری در توکیو شده اند آغاز خواهد کرد.

کاشکی این تنور اننی داشتبا چنین آتش و تف و دم و دود اگر این سفره میهمانی داشتآزمند این چنین گرسنه نبود همه را زنده می نشاید گفت
زندگی انمی و نشانی داشت گان پند است ره هک بگذشت داستانی داشتداستان گذشت رد و دیوار گر زبانی داشترازاهی زماهن را میگفت این زمین نیز آسمانی داشتاشکها انجم سپهر دلند

پیشنهاد

چهره روز

کامل الزیارات
به مناســبت فرارسیدن ایام سوگواری ساالر شهیدان 
فروش ویژه کتاب »کامل الزیارات« با ترجمه اســتاد 
انصاریان از ســوی موسسه دارالعرفان با تخفیف ویژه 
آغاز شــد. به دنبال اســتقبال گســترده ارادتمندان 
خانــدان عصمت و طهــارت)ع( از این اثر که ترجمه 
جدید استاد انصاریان همراه با یادداشت هایی از اعضای 
شورای پژوهشی مؤسســه دارالعرفان است و پس از 
یک بازنگری نهایی با جلد نفیس و دورنگ منتشــر 
شــد و از هم اکنون با تخفیــف ۴۰ درصدی به مبلغ 
۶۶ هزار تومان در دســترس عالقه منــدان قرار دارد. 
»کامل الزیارات« یکی از آثار ارزشمند ابن قولویه)ره( 
اســت. در این کتاب، احادیث فراوان و پراکنده ای در 
موضوع زیارت به ویژه زیارت حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( می باشد که حول ۱۱ محور گردآوری 
شــده است. »عالقه مندی حضرت رسول خدا)ص( به امام حســین)ع(«، »روایات مختلف درباره 
شهادت #امام_حســین)ع(«، »گریستن تمام مخلوقات برای آن  حضرت«، »نوحه سرایی جّنیان 
برای حضرت«،»نوحه سرایی پرندگان برای امام)ع( و نیز نفرین و لعنت نمودن آنها در حق قاتلین 
حضرت«، »ثواب گریه و اقامه عزا برای امام حســین)ع(«، »اینکه امام حســین)ع( سیدالشهداء 
اســت«، »زیارت امام حسین)ع( از جانب پیامبران و فرشتگان«، »پاداش زیارت مرقد مبارک امام 
حسین)ع(« و »چگونگی نماز و زیارت در #حرم امام حسین)ع(« از جمله این محورها است که در 
ترجمه استاد انصاریان ۱۰۸ مطلب خواندنی حول این محورها را در ۷۴۰ صفحه برای مخاطبین 

خود ارائه می کند.

هنری فورد
هنــری فــورد کارآفریــن، مخترع، نویســنده 
و نظریه پــرداز آمریکایــی بــود کــه شــرکت 
خودروســازی فورد را در ســال ۱۹۰۳ تأسیس 
کــرد. وی مخترع خط تولید صنعتی اســت که 
نخستین بار با هدف تولید خودروی ارزان قیمت 
خط تولید را به کار گرفت. او نه تنها انقالبی در 
صنعت اروپا و آمریکا ایجــاد کرد، بلکه ترکیب 
تولید انبوه کاال، دســتمزد باال بــرای کارگران 
و قیمت پایین پیشــنهادی او چنان تأثیری بر 
اقتصاد و جوامع قرن بیســتم ایجاد کرد که آن 
را فوردیســم نامیدند. فــورد دیدگاهی جهانی 
داشــت و مصرف گرایی را باعث صلح در جهان 
می دانست. هنری فورد به یکی از مشهورترین و متمول ترین مردان تاریخ صنعت تبدیل 
شد. او پس از مرگ، همهٔ ثروتش را به بنیاد فورد بخشید، ولی ترتیبی داد که خانواده اش 
برای همیشــه کنترل آن را در دست داشته باشــند. فورد در کنار فعالیت های صنعتی 
و اقتصادی، یک نظریه پرداز و نویســنده ماهر نیز بــود. هنری فورد به دلیل مخالفت با 
حضور ایاالت متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم معروف است. در سال ۱۹۱۸ نیمی از 
خودروهای آمریکا فورد مدل تی بودند، که نکته جالب در مورد آن ها مشترک بودن رنگ 
مشکی آن ها بود. فورد در زندگینامه خود نوشته است: »هر مشتری می تواند خودرویی به 
رنگ دلخواه خود داشته باشد تا زمانی که این رنگ سیاه باشد.« تا پیش از راه اندازی خط 
تولید که برای فعالیت ســریع تر تنها خودروی سیاه تولید می کرد، مدل تی به رنگ های 

دیگر مانند قرمز نیز تولید می شد.

فرهنگ

در مراســم اختتامیــه اولین جشــنواره بین المللی 
صنایع دســتی ایران که در اصفهان و به صورت وبینار 
برگزار شد، اســامی ۶ برگزیده دریافت نشان دست 
خــالق و ۲۴ نفر از برگزیدگان دریافت نشــان ملی 
همای زرین و همچنین برگزیده عنوان »اســتاد عالی 
مقام« اعالم شد. در مراسم اختتامیه اولین جشنواره 
بین المللــی صنایع دســتی ایران در اصفهــان، پویا 
محمودیان معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی پیش از اعالم اســامی 
برگزیدگان این جشــنواره ضمــن قدردانی از تمامی 
دست اندرکاران این جشــنواره عظیم و گرامیداشت 
یاد و خاطره مرحوم فریدون اله یاری مدیر کل سابق 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، گفت: خوشبختانه در این جشنواره بیش 
از ۹۹۴۸ هنرمند مشــارکت داشته و بیش از ۶۲۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد، که 
امروز شاهد دریافت نشان های برگزیدگان این آثار هستیم. معاون صنایع دستی ادامه داد: متاسفانه 
به دلیل رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در حال حاضر امکان برگزاری این مراسم و اهدای این 
نشان ها به صورت فیزیکی وجود ندارد، لیکن در روزهای آینده و طی مراسمی در محل وزارتخانه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی این نشان ها به برگزیدگان منتخب اهدا خواهد شد. 
محمودیان افزود: برگزاری اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران در اصفهان اولین قدمی 
بود که برای برگزاری مداوم چنین برنامه هایی در آینده نزدیک برداشته شده و امیدوار هستیم تا با 
پایان محدودیت های بهداشتی در جشنواره آتی که در کشور جمهوری اسالمی ایران برگزار خواهد 
شــد، بتوانیم به صورت فیزیکی میزبان تمامی هنرمندان، داوران و دوستداران صنایع دستی که از 

نقاط مختلف دنیا امروز به صورت وبینار شرکت کردند باشیم.

برترین های صنایع دستی ایران 
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