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ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به تهدید اسراییل به اقدام نظامی علیه ایران تصریح کرد: هرگونه اقدام احمقانه علیه ایران با پاسخی قاطع مواجه 
خواهد شد، ما را نیازمایید.به گزارش فارس، »سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران )پنجشنبه( در توئیتی در پاسخ به 
تهدید اسراییل نوشت: رژیم اسراییل در مورد تازه ای از نقض فاحش قوانین بین المللی، حاال بی شرمانه ایران را به اقدام نظامی تهدید می کند.وی افزود: این 
رفتار شرارت بار از حمایت کور غرب نشأت می گیرد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ما به روشنی اعالم می کنیم هرگونه اقدام احمقانه علیه ایران 

با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد. ما را نیازمایید.

www.sobh-eqtesad.ir

خطیب  زاده در پاسخ به تهدید اسراییل؛

ایران را آزمایش نکنید
info@sobh-eqtesad.ir

 دولت سیزدهم و ضرورتی به نام 
بازسازی امر ملی

»دولت سیزدهم اگر می خواهد کارنامه مطلوبی از خود برجای بگذارد، 
باید از عملکرد دولت های پیشین عبرت گرفته و از وجوه سلبی مضّمن 
در بیانات رهبر انقالب یعنی آسیب های بی توجهی به امر ملی و عمومی 
پرهیز کند.«گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم_ امیر فرشباف دانشجوی 
دکترای فلسفه: یکی از فرازهای سخنان رهبر معظم انقالب در مراسم 
تنفیذ ریاست جمهوری حجت االسالم رئیسی، توجه به امر ملی، عمومی 
و مردمی در نگاه و عمل دولتمردان جدید بود. برای تبیین این بخش 
از بیانات معظم له ابتدا یک مقدمه در حوزه تاریخ اندیشه اجتماعی ذکر 
و در ادامه به تحلیل و تبیین این فراز پرداخته می شــود.در سنت های 
اندیشه سیاسی اعم از اسالمی و غربی، توجه به امر عمومی و همگانی و 
ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی تقریبا تبدیل به یک اصل موضوع 
شده است. در فلسفه سیاسی اسالم که برگرفته از دو منبع و سرچشمه 
اصلی یعنی کالم خدا و روایات معصومین علیهم الّسالم است، در عین 
توجه بــه حریم ها و مصالح فردی، عمیقاً و اکیــداً به تأمین و رعایت 
منافع جامعه توصیه شــده اســت و این موضوعی استنباطی نیست؛ 
بلکه در آیات و روایات متعددی تصریح به این مســئله را به ســهولت 
می توان تشخیص داد.به تعبیر مرحوم مطهری، در فلسفه تاریخ اسالمی 
نمی توان از اصالت فرد یا اصالت جمع به طور مســتقل و به عنوان دو 
نقیض صحبت کرد؛ بلکه در اندیشه اسالمی، اصالت فرد در عین اصالت 
جمع مورد مالحظه قرار می گیرد. در سنت های تاریخی غربی نیز توجه 
به امر عمومی را به وضوح می توان مشاهده کرد؛ هم در سنت تاریخی 
جمهوری خواهانه که ذاتاً جمع گرا است و چه در سنت اندیشه مسیحی 
و حتی در سنت لیبرال که در این سنت اخیر، متفکران لیبرال سودگرا 
و فردگرا که نفع شــخصی را مقدم بر نفع جمعی و مقّوم آن می دانند، 
حدود نفع شخصی را طوری تعیین می کنند که منافع ملی و عمومی به 
عنوان یک غایت صدمه نبیند.با این مقدمه، با سهولت بیشتری به سراغ 
تحلیل وجوه بیانات رهبر انقالب می رویم. سخنان ایشان دو وجه ایجابی 
و ســلبی دارد؛ وجه نخست آن که جنبه ایجابی دارد، متضمن تصریح 
ایشان به توجه به امر عمومی و ملی بود. دعوت به مردمی بودن و تحقق 
این شعار حجت االسالم رئیسی در عالم واقع، همراهی با نخبگان، توجه 
به ظرفیت هایی که بیش از مشکالت اند از جمله ظرفیت نیروی انسانی 
جوان و مبارزه با فساد، اصلی ترین مفاهیمی بودند که به عنوان مصادیق 
جنبه ایجابی توجه به امر ملی و عمومی برشمرده شدند.در میان مردم 
زیســتن و با مردم صادقانه حرف زدن، موضوعی است که جامعه امروز 
ایران عمیقاً تشــنه آن است؛ امری که در دولت قبلی به شدت آسیب 
دید. همراهی با نخبگان و اســتفاده از ظرفیت کارشناسی و تخصصی 
ایشان نیز موضوعی است که دولت ها را از عوام زدگی )پوپولیسم( مصون 
نگه می دارد و باید توجه داشــت که این دو پیوسته باید به نحو توأمان 
مورد توجه دولتمردان باشــند و پرداختن به یکی نباید مانع از توجه 
به دیگری بشــود. توجه به منابع و ظرفیت های داخلی از جمله نیروی 
انسانی جوان نیز موضوع دیگری است که در گذشته مورد غفلت برخی 
مســئولین واقع شد و امروزه برای جلب و بازسازی اعتماد آسیب دیده 
جوانان باید مورد توجه ویژه دولت جدید باشد. اما مبارزه با فساد بدین 
جهت مهم است که فساد در تمام وجوه و مصادیق خود، مخل مصالح 
عمومی و عاملی در جهت انشــقاق و گسست اجتماعی است؛ چرا که 
در مظاهر فساد مانند رانت خواری، مصالح فردی، خانوادگی و گروهی 
مقدم بر منافع ملی و جمعی لحاظ می شود و این خود زمینه شکاف و 
شقاق اجتماعی را فراهم می کند.اما وجه سلبی کالم رهبری را باید از 
مضامین صحبت های ایشان استنباط کرد. درست است که در ظاهر، بنا 
به مصالحی، خیلی به وجوه سلبی اشاره نشد، اما این، نمی تواند جوازی 
بر غفلت از این جنبه سخنان ایشان باشد.در نقطه مقابِل مسائلی که به 
آنها توصیه شد، به چند آسیب از جمله دوری از مردم در اثر رواج خوی 
اشرافی گری، تکبر و یا هر علت دیگر، بی توجهی به نظر کارشناسی یا 
انتقادی نخبگان و مصلحان، بی توجهی به ظرفیت های موجود داخلی 
و تحقق و رواج فساد و نادیده گرفتن آن اشاره می شود.واضح است که 
وقتی دولتی از مردم دور شــد و در مقاطعی حتی در مقابل مردم قرار 
گرفت و آنها را قابل مصاحبت و اقناع ندانســت، چه آسیب بزرگی به 
وفاق ملی وارد خواهد شد. این که در بیرون از مرزهای کشور تالش ها 
و ســرمایه گذاری هایی در جهت ناامنــی و تبدیل امر اجتماعی به امر 
سیاسی و امنیتی صورت می گیرد، قابل انکار نیست؛ اما به همان نحو و 
اندازه زمینه های داخلی بروز ناآرامی و تشویش در کشور نیز قابل انکار 
نیست.زمینه دیگر شــقاق ملی در مقابل وفاق ملی، عدم استفاده و یا 
حتی سوءاســتفاده از نظرات کارشناسی نخبگان و منتقدان است که 
در دولت گذشــته شاهد آن بودیم. لجاجت در برابر دلسوزی منتقدان 
مســئله ای بود که در رفتارهای دولت و رئیس آن به طور خاص، قابل 
رؤیت بود، به بیان دیگر می شد مواجهه دولت با منتقدان و کارشناسان 
را از برچسب ها و فشــارهایی که به ایشان وارد می شد، مشاهده کرد؛ 
یا درباره جوان گرایی و یا اســتفاده از تجربه نیروهای باتجربه، هر عقل 
ســلیمی حکم می کند که این دو، مانعة الجمع نیســتند و هر یک به 
اقتضای موضوع خود، جایگاه خاص خــود را دارند؛ درحالی که که در 
دولت های یازدهم و دوازدهم، آنچه به اسم جوان گرایی پیاده شد، بیشتر 
قبیله گرایی و به تعبیر دیگر، »جوان-فامیل-گرایی« بود تا جوان گرایی 
حقیقی و آنچه هم به اسم استفاده از تجربه نیروهای پا به سن گذاشته 
و با تجربه عملیاتی شــد، به کارگیری نیروهای ناکارآمد، از رده خارج 
و بعضاً بدســابقه بود که خروجی آن در عمل، همین وضع نابســامان 
کنونی است که هیچ جریانی مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد.با این 
اوضاع و اوصاف، منطقی است که وفاق ملی تبدیل به شقاق ملی بشود 
و مردم، هر روز بیش از گذشــته امید و اعتماد خود را از دست بدهند. 
درباره حدوث و بقای فســاد هم نیاز بــه اثبات و توضیح ندارد که چه 
لطمه عمیقی به وجهه مردمی مشــروعیت حاکمیت وارد شد، وقتی 
دولتی با شعار پاکدستی اعتماد مردم را در ابتدا جلب کرد ولی در عمل 
مفاســدی در دولتش به وجود آمد که در تاریخ انقالب بی سابقه بود.

دولت سیزدهم اما اگر می خواهد کارنامه مطلوبی از خود برجای بگذارد، 
بایــد ضمن توجه به وجوه ایجابی ایــن منویات، از عملکرد دولت های 
پیشــین عبرت گرفته و از وجوه سلبی مضّمن در بیانات رهبر انقالب 

یعنی آسیب های بی توجهی به امر ملی و عمومی پرهیز کند.

یادداشت

مراسم تحلیف آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم با حضور 
مقامات داخلی و خارجی در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.

به گزارش فارس، مراسم تحلیف آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس دولت 
سیزدهم ساعت 17 روز )پنجشنبه 14 مرداد 1400( با حضور مسئوالن 
لشکری و کشوری و همچنین میهمانان خارجی در صحن علنی مجلس 
برگزار شد.حســینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی در ابتدای جلسه دســتور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر 

قرائت کرد:
-خیر مقدم و نطق رئیس مجلس شورای اسالمی

-سخنرانی رئیس قوه قضائیه
-انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور

-سخنرانی رئیس جمهور
-نطق پایانی رئیس مجلس شورای اسالمی

قالیباف: وارد دوره جدید مدیریتی در کشور شده ایم
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی عصر روز )پنج شنبه 14 
مرداد(  در مراسم تحلیف دوره سیزدهم ریاست جمهوری در صحن علنی 
مجلس اظهار داشت: در دوره »کارآمدی و پاسخگویی« نه تنها فساد بلکه 
هرگونه منفعت طلبی سیاسی یا قبیله گرایی گناهی نا بخشودنی است.وی 
افزود: ما به خوبی بر مشکالت و چالش های پیش روی دوره جدید واقف 
هســتیم. ما می دانیم ناکارآمدی های اشباع شده تا چه میزان  به اعتماد 
مردم لطمه زده است و می دانیم بار مشکالت اقتصادی و معیشتی چقدر بر 

شانه مردم خصوصاً  قشر متوسط  و ضعیف سنگینی می کند.

آیت اهلل رئیسی سوگند یاد کرد
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی طبق اصل 121 قانون اساسی در مراسم 
تحلیف خود که از ســاعتی قبل در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
آغاز شــده اســت، با حضور در کنار حجت االسالم غالمحسین محسنی 
اژه ای رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسالمی 
سوگند یاد کرد.پس از ســوگند آیت اهلل رئیسی، در نشست علنی امروز 
مجلس شــورای اسالمی سوگند نامه آیت اهلل رئیسی به امضای آیت اهلل 
جنتی دبیر شــورای نگهبان و حجت االسالم محسنی اژه ای رئیس قوه 

قضاییه رسید.

قوه قضائیه برای کمک به دولت و گســترش عدالت جدی تر از 
همیشه خواهد بود

حجت االســالم غالمحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در مراسم 

تحلیف رئیس جمهوری اســالمی ایران اظهار داشــت: امیدوارم به فضل 
پــروردگار رئیس جمهور محترم با کمک ســایر قوا و نخبگان و مردم در 
این مسئولیت خطیر موفق باشد و هر چه سریع تر در جهت رفع مشکالت 
مردم اقدام کنند.وی افزود: امیدوارم رئیس محترم جمهور نسبت به اجرای 
همه اصول قانون اساســی مخصوصا بندهای 1۶ گانه اصل ســوم قانون 
اساســی و اصولی که حقوق آحاد جامعه را تامین می کند اهتمام الزم را 
داشــته باشد.محسنی اژه ای ادامه داد: قوه قضاییه برای کمک به دولت و 
گســترش عدل و عدالت و حمایت از حقوق مردم و آزادی های مشروع و 
مبارزه با فساد آمادگی الزم را دارد و با تمام توان کمک خواهد کرد و در 

مبارزه با فساد جدی تر از همیشه خواهد بود.

رئیسی: 
پیام رای مردم در انتخابــات تحول خواهی و عدالت طلبی بود/ 

تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو گردد
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور پس از ادای سوگند خود 
در صحن علنی مجلس شــورای اســالمی ضمن خیر مقدم به حاضرین 
در جلســه، گفت: طلوع انقالب اســالمی در ایران فصل نوینی از آزادی، 
مشــارکت سیاسی و مردم ســاالری در تاریخ کشورمان به ثبت رسانید.

رئیس جمهور تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
میثاق ملی، دراصل ششم، همه نهادهای حاکمیتی را محصول اراده و رای 
مردم دانسته است.وی ادامه داد: اینک در 14 مرداد 1400 بار دیگر اراده 
ملت تجلی پیدا کرد. مردم برای پیمودن مسیر نورانی انقالب عزمی راسخ 
دارند. پیام رای مردم در انتخابات 2۸ خرداد، پیام تحول خواهی و عدالت 
طلبی بود. ما مدافع واقعی حقوق بشر و حقوق انسان هستیم و سکوت در 
برابر ظلم، جنایت و تجاوز به حقوق انسان های بی گناه و بی دفاع را قبول 
نداریم.رئیس جمهور تصریح کرد: ظلم و جنایت چه در قلب اروپا و آمریکا 
باشــد چه در آفریقا و چه در یمن و سوریه و فلسطین، ما در کنار مظلوم 
خواهیم بود و در داخل هم، مردم و جوانان این مرز و بوم، از ما می خواهند 
که صدای مستضعفین و ولی نعمتان انقالب باشیم.  وی بیان داشت: مردم 
می خواهند که با رفع تنگناها و معیشــت؛ سفره آنها را بهبود ببخشیم و 
نشاط ملی و شور اجتماعی را در جامعه بگسترانیم. دولت برخاسته از اراده  
ملت، برای تامین منافع مردم و اجرای عدالت، خواهد ایســتاد و در این 
مســیر، خستگی ناپذیر، به پیش خواهد رفت.  رئیس جمهور تاکید کرد: 
تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو گردد، از طرح دیپلماتیک که این هدف 
را محقــق کند حمایت خواهیم کرد. جمهوری اســالمی ایران ملت های 
همسایه را خویشاوند خود می داند.بنابر این گزارش، پیش از آغاز مراسم، 

میهمانان با آیت اهلل رئیسی عکس یادگاری گرفتند.

مثلث برمودای خلق نقدینگی 

 موانع پیش روی رییس کل بانک  مرکزی بعدی چیست؟
 فرار مالیاتی 10 میلیون پوز

مجموع معوقات مالیاتی به 270 
هزار میلیارد تومان رسید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: میزان مطالبات معوق مالیاتی کشور در مجموع 270 هزار میلیارد 
تومان اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به آخرین 
وضیت وصوول مالیات در کشــور گفت: در بحث اجرای قانون مطالبه جدی ما از دولت ســیزدهم و تیم 
اقتصادی دولت فقط اجرای قانون اســت. نمونه اش را عرض می کنم؛ ما قانونی داریم تحت عنوان »قانون 
ســامانه مودیان پایانه فروشــگاهی« که در آن قانون تاکید شــد کل جریان نقدینگی در کشور از طریق  
دســتگاههای پوز باید نظارت بشود.وی در خصوص وضعیت فعلی اجرای قانون مذکور گفت:   40 درصد 
از این مجموعه اطالعات الزم که نزدیک به حدود 10 میلیون پوز در کشــور است، فاقد هرگونه اطالعات 
هســتند، اینها اگر به شبکه متصل شوند امکان نظارت بر آنها برای اخذ مالیات  فراهم می شود.اخیرا یک 
گزارشی را از سازمان مالیاتی گرفتیم که در مجموع 270 هزار میلیارد تومان  میزان مطالبات معوق مالیاتی 
کشــور است.  ما اگر معادل 50 درصد این را هم بتوانیم وصول بکنیم که جزوی از مطالبات قانونی دولت 
است، میتواند در جهت جبران کسری بودجه دولت که االن با آن مواجه است کمک موثری کرده و مانع از 
بروز آثار جانبی کسری بودجه شود.سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور)جی دی پی( باید بر اساس 
برنامه ششم توسعه 10 درصد می بوده اما االن رسیده به حدود 5.5 درصد. نکته ای که در اینجا وجود دارد 
میزان باالی فرار مالیاتی است اما چه طور میتوان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد؟ پاسخ این سوال در استفاده 
و بکارگیری از سامانه ها، اجرای طرح نظام جامع مالیاتی،  همچنین مجموعه تکالیفی که در قانون سامانه 
مودیان پایانه فروشگاهی وجود دارد.اعتقادم بر این است اگر روی همین محورهایی که روی آن کار کردیم 

تاکید شود،  بخش مهمی از فرار مالیاتی کنترل میشود.

حاشیه تهران مقصد جدید مستاجران
به دلیل افزایش نرخ های اجاره در تهران، مقصد جدید مستاجران شرق تهران شهرهای پردیس، رودهن و 
بومهن شــده و کرج و گرمدره هدف سکونت اجاره نشین ها در غرب تهران است؛ در عین حال واسطه های 
ملکی از رشد نسبی اجاره بها نسبت به اوایل تابستان خبر می دهند.به گزارش ایسنا، رصد بازار اجاره از رشد 
قیمتها نسبت به اوایل تابستان و ایجاد رکود در این بازار حکایت دارد. مشاوران امالک می گویند که افزایش 
قیمت کاالها باعث شده تا صاحبخانه ها اجاره را مجددا افزایش دهند. از سوی دیگر مستاجران توانی برای 
پرداخت مبالغ مورد نظر مالکان ندارند. در این شــرایط اغلب مستاجران قرارداد خود را عمدتا باالتر از نرخ 
افزایش 25 درصد مصوب ستاد ملی کرونا تمدید می کنند. در عین حال جابه جایی از شمال به جنوب و از 
جنوب به حاشــیه تهران نسبت به دو سال قبل افزایش پیدا کرده است. گشتی در آگهی های اجاره نشان 
می دهد عمده فایلهای عرضه شده در شمال تهران قرار دارد.واسطه های ملکی از رشد بین 50 تا 100 درصد 
نرخها و کوچ اجاره نشین ها در شرق تهران به شهرهایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند خبر می دهند. 
در غرب تهران نیز مستاجران از محله هایی مثل پونک، جنت آباد، آریاشهر، شهران و شهرزیبا به مقاصدی 
همچون منطقه 21، ورآورد، گرمدره و کرج نقل مکان می کنند.در منطقه 5 واقع در غرب تهران به عنوان 
اولین منطقه پرتقاضا برای خرید و اجاره در پایتخت متوسط نرخ رهن کامل 5 تا 5.5 میلیون تومان است و 
در واحدهای نوساز به 7 تا ۸ میلیون تومان نیز می رسد. این در حالی است که سال گذشته نرخ رهن کامل 
در غرب تهران بین 2.5 تا ۳.5 میلیون تومان بود. در منطقه 4 واقع در شرق تهران که منطقه ای پرتقاضا برای 
خرید و اجاره محسوب می شود نرخ های اجاره به طور معمول 4 تا 4.5 میلیون تومان است. اما فعاالن بازار 
مسکن از اتفاقی جدید ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر می دهند. مشاوران امالک می گویند در 
هفته های اخیر برخی مالکان که موفق به فروش واحدهای خود نشده اند قیمت پیشنهادی اجاره واحدهای 
نوساز را افزایش داده اند و قیمت رهن کامل این آپارتمان های کلیدنخورده به ۶ تا 7 میلیون تومان رسیده 
است.کم توجهی به نرخهای مصوب ستاد ملی کرونا نیز کماکان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعالم 
کرده اجاره بهای ســالیانه نباید بیش از 25 درصد در تهران افزایش پیدا کند اما کمتر صاحب خانه ای خود 
را پایبند به این مصوبه می داند. مشاوران امالک می گویند که با توجه به شروط سه گانه برای تخلیه شامل 
فروش، تخریب جهت ساخت و ساز و سکونت پسر تازه مزدوج شده مالک، راه برای دور زدن قانون توسط 
صاحبخانه ها فراهم است و مستاجران اغلب خود را وارد فرآیند شکایت به شورای حل اختالف نمی کنند.

مصطفی قلی خسرویـ  رییس اتحادیه مشاوران امالکـ  هر نوع دخالت دستوری در بازار مسکن را منجر 
به تنش در این بازار دانست و به ایسنا گفت: نرخ گذاری در بازاری که کامال در اختیار بخش خصوصی است 
عمال بدون نتیجه خواهد بود و تنها ایجاد دعاوی در دستگاه قضایی را افزایش می دهد.وی افزود: در هفته های 
اخیر موارد بسیاری داشتیم که مستاجران می گویند قبل از مصوبه ستاد کرونا بر سر نرخ های کمتر از 25 
درصد با صاحبخانه توافق کرده بودیم اما حاال مالکان به مستاجران می گویند طبق قانون باید پول پیش و 
اجاره را 25 درصد افزایش دهید. از طرف دیگر وقتی تورم 44 درصد اســت و شما سقف افزایش اجاره بها 
را 25 درصد تعیین می کنید تعادل را در اقتصاد به هم می زنید. این باعث می شود تا مالکان از اجاره دادن 
واحدها خودداری کنند که به کاهش خانه های اجاره ای، فشار تقاضا و افزایش نرخها در آینده منجر منجر 
می شود.خسروی، مهمترین عامل تعادل بخشی به بازار مسکن را افزایش ساخت وساز دانست و گفت: وزارت 
راه و شهرسازی در دولت دوازدهم درخصوص تولید و عرضه مسکن کم کاریی داشت و این اواخر استراتژی 
»مسکن نخرید« را دنبال کرد. یعنی وقتی دیدند به دلیل عملکردشان قیمت مسکن چند برابر شده به مردم 
گفتند خانه نخرید تا ارزان شود. اما نه تنها قیمت پایین نیامد بلکه با رشد ۹ برابری قیمتها نسبت به سال 
1۳۹2 مواجه شدیم و حتی از اوایل سال 1۳۹۸ که توصیه به نخریدن مسکن کردند متوسط قیمت هر متر 

خانه در تهران از حدود 1۳ میلیون تومان به ۳0 میلیون تومان رسید.

مراسم تحلیف رئیس دولت سیزدهم 

 رئیسی:  تحریم ها باید لغو شود
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فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران با اشــاره به ویژگی های 
موثر بــرای تعطیلی یا الک داون موقت در کشــور، گفت: به نظر 
می رســد با توجه به اینکه در جلسه قرارگاه کرونا در روز سه شنبه 
12 مرداد ماه که با درخواست تعطیلی موافقت نشد، اهمیت این 
موضوع هنوز خیلی درک نشده است؛ درحالی که فشار زیادی بر 

کادر درمان وارد اســت و تاب آوری آنهــا را تحت تاثیر قرار داده 
اســت.دکتر علیرضا زالی در گفت وگو با ایسنا، درباره شروط موثر 
در تعطیلی دو هفته ای کشــور برای مهــار کرونا، گفت: تعطیلی 
موثر از نظــر ما یعنی الک داون و هرنوع تعطیلی غیر از این عمال 
اثربخشــی ندارد. در واقع تعطیلی موقتی یا ناقص اصال اثربخشی 
نخواهد داشــت. الک داون به معنای واقعی مدنظر ما اســت.وی 
افزود: الک داون به معنای تعطیلی کامل اســت و باید همه  شهر 
تعطیل شده و فعالیت های اجتماعی به حداقل برسد و جز مشاغل 
بســیار ضروری مانند تامین غذا، دارو و امدادی سایر مشاغل باید 
تعطیل شــوند. حتی حمل و نقل عمومــی هم در الک داونی که 
مدنظر ما است باید تعطیل شــود.زالی با تاکید بر اینکه آنچه در 
فضای گفتمان شــهری وجود دارد با الک داون فاصله دارد، اظهار 

کرد: الک داون تصمیم تلخی است که مانند ُمسکن عمل می کند 
و تنها جنبه تســکینی دارد و همانگونه کــه در اصطالح جهانی 
از الک داون یاد می شــود، این اصطالح یعنی ســرعت گیر و یک 
تصمیم مقطعی و گذرا خواهد بود که وقتی اثربخشــی کافی دارد 
که در کنار آن کارهای بنیادی تری انجام شود.به گفته وی، ردیابی 
بیماران، بیماریابی سریع، افزایش تست غربالگری، باالبردن پوشش 
واکسیناســیون، حمایت از گروه های پرخطر، تامین بســته های 
معیشتی برای گروه های آســیب پذیر، ایجاد حمایت اقتصادی و 
مدنی برای گروه هایی از مشــاغل که در تعطیلی آسیب می بینند 
و... مالحظاتی است که باید برای الک داون موثر عملی شود.رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه داد: اگر تعطیلی اعمال 
شــود اما هیچ  بسته حمایتی از مردم نداشته باشیم، همراهی آنها 

را نخواهیم داشــت. الک داون نیاز بــه اقناع افکار عمومی دارد تا 
همراهی کنند. دادن بسته های کمک معیشتی به اقشار فرودست 
در الک داون بسیار ضروری است.وی افزود: به نظر می رسد با توجه 
به اینکه در جلسه قرارگاه کرونا در روز سه شنبه 12 مرداد ماه که 
با درخواست تعطیلی موافقت نشد، اهمیت این موضوع هنوز خیلی 
درک نشده است درحالی که فشار زیادی بر کادر درمان وارد است 
و تاب آوری آنها را تحت تاثیر قرار داده اســت.زالی گفت: بیماری 
کرونا مزمن است و شرایط فرسایشی را رقم می زند و مهمترین کار 
اقناع ســازی مردم و باال بردن میزان اعتماد عمومی است که اگر 
این کار درســت انجام نشود، اثربخشی تعطیلی عمومی هم کافی 
نخواهد بود. برای تحقق مضامین بهداشتی نیازمند همکاری مردم 

هستیم که این موضوع با تحلیل درست واقعیت ها رخ می دهد.

فرمانده عملیات مقابله باکرونا در 
تهران اعالم کرد
تعطیلی موثر برای مهار کرونا 
یعنی »الک داون« واقعی
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رئیسی در مراسم تحلیف:گزیده خبر

ازهرطرحدیپلماتیکدرجهتلغوتحریمهاحمایتمیکنیم
ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور گفت: قدرت جمهوری 
اســامی ایران در منطقه امنیت ســاز اســت و ظرفیت های 
منطقه ای ایران حامی صلح و ثبات در کشورهاســت و صرفاً 
برای مقابله با تهدید قدرت های سلطه گر و ظالم به کار گرفته 
خواهد شد.به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم تحلیف 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری که عصر روز )پنج شنبه 14 
مرداد( با حضور سران قوا، مقامات بلندپایه کشوری و لشکری 
جمهوری اسامی ایران و هم چنین مسئوالن و رهبران جهانی 
در محل مجلس شــورای اســامی برگزار شد، طی سخنانی 
ضمن عرض سام و درود به پیشگاه امام زمان)عج(، بنیانگذار 
جمهوری اســامی و شهدا، هم چنین آرزوی سامتی و طول 
عمر برای مقام معظم رهبری و تبریک به میهمانان حاضر در 
این مراسم اظهار داشت: طلوع انقاب اسامی در ایران فصل 
نوینی از آزادی، مشارکت سیاسی و مردم ساالری را در تاریخ 
کشورمان به ثبت رسانید و قانون اساسی کشور به عنوان میثاق 
ملی در اصل ششم همه نهادهای حاکمیتی را محصول اراده و 
رأی مردم دانســته است.وی افزود: اینک در 14 مرداد 1400 
بار دیگر اراده ملت تجلی یافت تا این خدمتگزار با آرمان های 
واالیی سوگند وفاداری یاد کنم که 40 سال پیش توسط امام 
بزرگوارمان به ثمر نشست.رئیس جمهور گفت: مردم ما برای 
پیمودن مسیر نورانی انقاب، عزمی راسخ دارند و اراده آن ها 
قرار گرفتن کشــور در مسیر عدالت، پیشرفت، آزادی  و عزت 
است؛ سرنوشت ایران بزرگ به همت امت تاریخ ساز و به رهبری 
امام عظیم الشأن متحول گردید و ملت ایران به واسطه انقاب 
اسامی زنجیر اسارت زورگویان را از دست و پای خود باز کرد 
و بر سرنوشت خود حاکم شد و در برابر شرق و غرب ایستاد تا 
ثابت کند که مردم ساالری دینی شیوه نوینی از حکمرانی است 
که می توان اســتقال، آزادی، دین، دنیا، سنت و پیشرفت را 
کنار هم به ارمغان بیاورد.رئیســی تصریح کرد: ایران بزرگ، 
ایرانــی پرافتخار و ایراِن تاریخ ســاز در حالی وارد قرن جدید 
می شــود که بیش از 40 سال است خورشید مردم ساالری در 
آن طلوع کرده است و اکنون در دوره تعالی و تکمیل حرکت 
خــود در آغاز گام دوم قــرار دارد.وی بیان کرد: دولت جدید 
امروز در بلندایی ایســتاده است که تمدنی جهانی با چندین 
هزار سال پیشینه آن را ساخته است و فرهنگی که قرن ها در 
تاریخ بشــری پیشــرو بوده اســت و با ترکیب یکتاپرستی و 
پیشرفت، الگویی از زیســت معنوی را ارائه داده و فرهنگ و 
تمدن ایران بزرگ آن گاه که پذیرای اسام شد، همین الگوی 
پیشــرفت را بازآفرینی کرد و ســرآمد دانش و ادب در جهان 
گردید.رئیس جمهور گفت: ایــران اکنون بر فراز این قله بلند 
ایســتاده و از آن چه از انتخابات تاریخی خود شــکل داده، به 
چشم انداز امیدبخش پیشروی خود می نگرد و به ایران جدید و 
ایران قرن پانزدهم خشــنود اســت.آیت اهلل رئیسی ادامه داد: 
خانم هــا و آقایان، در طلیعه قرن جدی و آغاز گام دوم انقاب 
مفتخرم که اینجانب به واســطه رأی ملــت قهرمان ایران و از 
ســوی آنان به نگاهبانی از این میراث گران بها موظف شدم و 
خدا را سپاســگزارم که نعمت خود را نصیب این بنده ی خود 
نمــود و فرصت خدمت به مردم را به من عطا فرمود.وی بیان 
داشت: اراده ملت ایران در حالی این حماسه را آفرید و جلوه ای 
رشک برانگیز از نظام مردم ساالری دینی را در تاریخ معاصر به 

رخ جهانیان کشــید که در اوج دشمنِی بدخواهی دشمنان از 
تحریم هــای ناجوانمردانه اقتصادی، جنگ روانی گســترده و 
دشواری های ناشی از شیوع گسترده کرونا بودیم و اما انتخابات 
نقطه ی آغاز مشارکت مردم است و نه نقطه ی پایان آن.رئیسی 
با بیان اینکه دولت مردمی به دنبال تحقق خواست مردم و پیام 
آنان در این انتخابات خواهد بود، تصریح کرد: پیام رأی مردم 
ایران در حماســه 28 خــرداد 1400 پیــام تحول خواهی و 
عدالت طلبی بود؛ خواست مردم استقال طلبی و مقاومت در 
برابــر زیاده خواهی قدرت های مســتکبر و ظالم بود. در عین 
اینکه باید به تعامل سازنده و گسترده با همه ی جهان پایبند 
بود، مردم از ما می خواهند به وعده خود مبنی بر تحقق دولت 
عدالت گستر، فسادستیز، تبعیض گریز، دغدغه مند، برنامه محور، 
علم خواه و اندیشه پیشه عمل کنیم.وی خاطر نشان کرد: مردم 
از دولت برگزیده ی خود می خواهند که مدافع حقوق انسان ها 
در عالم باشــد و به ظلم و بی عدالتی و تبعیض در هیچ جای 
جهان راضی نشــود؛ مــا مدافع واقعی حقوق بشــر و حقوق 
انسان ها هستیم و ســکوت در برابر ظلم، جنایت و تجاوز به 
حقوق انســان های بی گناه و بی دفاع را قبول نداشته و مردود 
می دانیم.رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در آیین تحلیف 
تصریح کرد: ظلم و جنایت چه در قلب اروپا، چه در آمریکا، چه 
در آفریقا، یمن، ســوریه و فلسطین باشد ما در کنار مظلومان 
خواهیم ماند و در داخل نیز مردم و جوانان عزیز در این مرز و 
بــوم از ما مــی خواهند که صدای رســای مســتضعفان و 
ولی نعمتان مان باشیم. مردم می خواهند آزادی های اجتماعی و 
فرهنگی آن ها مجّدانه پیگیری شــود و می خواهند به معنای 
حقیقی کلمه انقاب اســامی محقق شود و همه ویژگی ها و 
خصائص انقاب در ساختارها، فرایندها و باورهای دولتمردان 
مشاهده پذیر باشد.آیت اهلل رئیسی عنوان کرد: مردم می خواهند 
با رفع تنگناها در معیشت و سفره آن ها، شرایط  بهبود یابد و 
نشــاط ملی و شور اجتماعی در جامعه گسترش یابد و دولِت 
برخاسته از اراده ملت برای تأمین اراده مردم و اجرای عدالت 
می ایستد و در این مسیر خستگی ناپذیر پیش خواهد رفت.وی 
اظهار داشــت: اینجانب امروز خادم همه جمهور و خدمتگزاِر 

بیش از 80 میلیون از جمعیت ایران هستم و  مردم ایران بارها 
وفاداری خود را در عرصه های مختلف به انقاب اثبات کرده اند 
و امروز نوبت ماست که ادای امانت کنیم.رئیس جمهور تصریح 
کــرد: دولت مردمی، دولت وفاق ملی اســت و در این دولت 
جناح های سیاسی، دسته بندی های قومی و مذهبی و گروهی 
رنگ می بازد و همه مردم دست در دست یکدیگر برای تحقق 
ایــران قوی ذیل پرچم مقدس جمهوری اســامی هم پیمان 
می شــوند.آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی افزود: امروز از همه 
نخبگان و اقشار مختلف مردم، اقوام و مذاهب، احزاب و گروه ها 
و جریان های سیاسی، حوزه و دانشگاه، جوان و پیر، زن و مرد 
می خواهــم که دولت مردمی را با همــه ی وجود، دولت خود 
دانســته و آن را یاری کنند.وی ادامه داد: بیایید برای اعتای 
اســام عزیز و عزت آیندگان و ســربلندی ایران عزیزمان در 
جهان، دســت در دست یکدیگر با وحدت و انسجام ملی به پا 
خیزیم و آرمان ایران قوی را محقق ســازیم. وعده های دولت 
مردمی وعده ی صادق است ان شاهلل.رئیس جمهور با بیان اینکه 
ما خود را متعهد به آرمان های انقاب اسامی می دانیم، خاطر 
نشان کرد: ایجاد شــفافیت حداکثری در اقتصاد، خشکاندن 
ریشه های فســاد و رانتخواری، مقاوم ســازی اقتصاد در برابر 
تکانه ها، مهار تورم و گرانی، تقویت ارزش پول ملی، بازگرداندن 
ثبات به اقتصاد کشــور، حمایت از تولیــد ملی، تاش برای 
خودکفایی در تأمین نیازهای اساسی مردم، پیشرفت فناورانه 
و دانش بنیان، مدیریت بهینه معادن و منابع آب و گاز کشور و 
صیانت از محیط زیست را با قدرت دنبال خواهیم کرد.رئیسی 
اظهار داشت: به فضل خدا امیدواریم و آینده ای درخشان و در 
شــأن ملت ایران و ایران قوی تر از گذشــته را در دســترس 
می بینیم؛ دولت مردمی دولت مدیرانی خواهد بود که دل در 
گرو منافع مردم دارند و اهتمام آن ها بسیج توانمندی های ملت 
اســت تا جوانان را به میدان کار و تاش سازنده بیاورد؛ الزمه 
ایــن تحول نیز نقدپذیری و تکریــم نخبگان و صاحب نظران 
است. از مردم عزیز و از نمایندگان ملت می خواهم که به عنوان 
ُمصلحان دولت عمل کنند و خدمتگزاران خود را از پیشنهادات 
بهره مند ســازند.وی بیان کرد: به حضــور مردم در صحنه و 

همدلی قوای ســه گانه و نهادهای انقابی و نیروهای مســلِح 
سرافراز نیاز داریم و با توجه شرایط ویژه کنونی، سه قوه باید 
بیش از پیش با هم همکاری و تعامل داشته باشند و در مسیر 
دخدمت به مردم از هیــچ فرصتی دریغ نکنند.رئیس جمهور 
گفت: موفقیت ملت ایران فراتر از تدبیر دقیق و تاش هر یک 
از قواست و نیازمند همکاری ملی و خرد جمعی است و تجلی 
آن در تعامل دولت با قوا و نخبگان خواهد بود.آیت اهلل رئیسی 
با اشــاره به رویکرد دولت مردمی در حوزه سیاست خارجی 
تصریح کــرد: همه مولفه های قدرت ملــی در دولت مردمی 
تقویت خواهد شــد و از همه ابزارهای قــدرت ملی از جمله 
دیپلماســی و تعامل هوشــمند با جهان استفاده می کنیم تا 
منافع و مصالح جمهوری اســامی ایران تأمین گردد؛ قدرت 
جمهوری اســامی ایــران در منطقه امنیت ســاز اســت و 
ظرفیت های منطقه ای ایران حامی صلح و ثبات در کشورهاست 
و صرفا برای مقابله با تهدید قدرت های سلطه گر و ظالم به کار 
گرفته خواهد شد.وی افزود: بحران های منطقه ای باید از طریق 
گفت وگوهای درون منطقه ای و بر اساس تأمین حقوق ملت ها 
حل و فصل شود و دخالت بیگانگان در منطقه هیچ مشکلی را 
حل نمی کند و بلکه خود مشــکل است.رئیس جمهور تصریح 
کرد: من دســت دوســتی و برادری به سوی همه کشورهای 
منطقه به خصوص همسایگان دراز می کنم و دست آن ها را به 
گرمی می فشارم و برنامه هســته ای جمهوری اسامی ایران 
کاما صلح آمیز است و نظام جمهوری اسامی ساح اتمی را 
شرعا به فتوای رهبری معظم انقاب برخود حرام می داند و این 
ســاح هیچ جایگاهی در اســتراتژی دفاعی ایــران ندارد و 
سیاست فشار و تحریم موجب انصراف ملت ایران از پیگیری 
حقوق قانونی خود از جمله حق توســعه نخواهد شد.آیت اهلل 
رئیسی گفت: تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو گردد و از هر 
طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند حمایت خواهیم 
کرد و جمهوری اسامی ایران کشورها و ملت های همسایه را 
خویشــاوندان خود می داند و مهم ترین و اصلی ترین اولویت 
سیاســت خارجی خود را ارتقاء روابط با کشورهای همسایه 
دانســته و خواهان عرت و اعتای آن هاست.وی خاطر نشان 
کرد: دیپلماسی باید ارتباط ملت های منطقه را بیشتر کرده و 
اشــتراکات آن ها را در حوزه های اقتصــادی، فرهنگی، علم و 
فناوری تقویت کند. جهان در حال دگرگونی اســت و تأمین 
مناقع ملت ها منوط به درک جهان جدید اســت و سیاســت 
خارجــی موفــق سیاســت خارجی متــوازن خواهــد بود.

رئیس جمهــور هم چنین ضمن تشــکر از میهمان حاضر در 
مراســم، اظهار داشــت: از زحمات ریاســت مجلس شورای 
اســامی برادر مجاهدم آقای دکتر قالیباف و همه نمایندگان 
انقابی مجلس صمیمانه تقدیر و تشــکر می کنم که در این 
مراســم تاریخی میزبــاِن میهمانان عالی قدر بودند.رئیســی 
هم چنین بیان کرد: برنامه تحولی دولت در گرو همکاری همه 
بخش ها به ویژه نمایندگان محترم مردم در مجلس است و از 
خداونــد می خواهم کــه به اینجانب و دولــت جدید فرصت 
خدمتگزاری موثر به ملت شریف ایران را عنایت کند تا بتوانیم 
با تکیه بر امدادهای الهی و دعای خیر حضرت ولی عصر)عج( و 
در پرتو رهنمودهای رهبری معظم انقاب، آینده ای روشن را 
برای ایران عزیز اســامی و مردمان خوب این سرزمین رقم 

بزنیم.

رئیسی در دیدار با رئیس دومای روسیه؛
آغاز دوران جدید روابط تهران-مسکو

رئیــس جمهور گفت: حجم تعامات ایران و روســیه را خوب، اما ناکافی 
توصیف کرد و گفت: مناســبات تهران-مســکو باید وارد یک دوره جدید 

شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، 
حجت االسام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ظهر پنجشنبه در دیدار 
»ویاچســاو ولودین« رئیس دومای دولتی روسیه، حجم تعامات ایران 
و روســیه را خوب، امــا ناکافی توصیف کرد و گفت: مناســبات تهران-

مســکو باید وارد یک دوره جدید شده و برای توسعه همه جانبه آن گام 
های اساسی برداشته شــود.رئیس جمهور با بیان اینکه همکاری ایران و 
روســیه می تواند عاملی موثر و بازدارنده در برابر یکجانبه گرایی باشــد، 
ابراز امیدواری کرد ســند جامع همکاری میان دو کشــور برای گسترش 
حداکثری همکاری ها نهایی شــود.دکتر رئیسی با اشاره به اینکه مانعی 
برای گســترش همه جانبه روابط دو کشور وجود ندارد، اظهار داشت: از 
پیشرفت و رشــد اقتصادی روسیه در راستای خوداتکایی خرسند بوده و 
مصمم هستیم سیاست های اقتصاد مقاومتی را با هدف ارتقای تاب آوری 
در برابر تکانه های اقتصادی بــه ویژه تحریم های ظالمانه آمریکا و اروپا 
به نحو احســن اجرا کنیم.ویاچساو ولودین رئیس دومای دولتی روسیه 
نیز در این دیدار با اباغ تبریک و آرزوی موفقیت خود و والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور کشــورش برای دولت سیزدهم و رئیس جمهور کشورمان 
و با تاکید بر لزوم ارتقای ســطح همکاری های دو کشــور در همه زمینه 
ها و آمادگی پارلمان روسیه برای نقش آفرینی در این راستا، تصریح کرد: 
پیشنهاد شما برای نهایی کردن ســند همکاریهای جامع ایران و روسیه 
را به آقای پوتین منتقل خواهد کرد.رئیس دومای دولتی روسیه با اشاره 
به اینکه کشــورش همواره حامی گسترش روابط با ایران در عرصه های 
مختلف بوده، خاطرنشــان کرد: روابط دو کشــور هنوز با سطح مطلوب 
فاصله دارد و بنده نیز به سهم خود تاش خواهم کرد در چارچوب روابط 
پارلمانی با ایران، سیاســت ارتقای ســطح روابط را تسریع کنیم.ولودین 
گفت: تحریم ها علیه ایران و روســیه با هدف تضعیف کشورهای ما وضع 
شــدند، اما ما در کنار هم برای گسترش تعامات و پیشرفت بر این موانع 

غلبه خواهیم کرد.

رئیسی در دیدار با رئیس جمهور عراق:
ایران خواهان عراقی قوی و مقتدر است

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بنای ما بر این است که در دوره پیش رو 
سطح روابط ایران و عراق روز به روز ارتقا یابد، گفت: ایران به تعبیر مقام 
معظم رهبری خواهان عراقی قوی و مقتدر اســت.به گزارش خبرگزاری 
مهر، حجت االســام ســید ابراهیم رئیســی صبح روز )پنجشــنبه( در 
دیدار»برهــم صالح« رئیس جمهور عراق با تاکید بر اینکه بنای ما بر این 
اســت که در دوره پیش رو سطح روابط دو کشــور روز به روز ارتقا یابد، 
گفت: جمهوری اسامی ایران به تعبیر مقام معظم رهبری خواهان عراقی 
قوی و مقتدر اســت. امیدواریم انتخابات پیش رو نیز بستری برای تحقق 
خواســته مردم در راستای کرامت و اقتدار بیش از پیش ملت عزیز عراق 
باشــد.وی هر گامی در راستای اقتدار عراق و کوتاه شدن دست بیگانگان 
از این کشور را مایه پیشرفت عراق دانست و افزود: ایران در راستای حفظ 
تمامیت ارضی و امنیت و ثبــات عراق از اهدای خون عزیزترین فرزندان 
خود همچون شهید قاسم سلیمانی نیز دریغ نداشته است.رئیس جمهور 
با بیــان اینکه هیچ نقطه و منطقه دیگری از زمین نیســت که همچون 
مســیرهای منتهی به کربا در مراســم پیاده روی اربعین، قدمگاه خیل 
زائران و عاشــقان یک آرمان متعالی باشــد، بر لزوم تسهیل تردد زائران 
عتبات عالیات و مراســم پیاده روی اربعین از جمله تسریع در راه اندازی 
خط ریلی خرمشهر-بصره تاکید کرد.رئیس جمهور عراق نیز در این دیدار 
با بیان اینکه حتی به راه انداختن یک جنگ طوالنی و خانمانسوز از سوی 
صدام دیکتاتور نیز نتوانســت خللی بــر رابطه عمیق و صمیمانه دو ملت 
ایران و عراق وارد کند، اظهار داشــت: با وجود پیشــرفت های چشمگیر 
روابط دو کشور پس از سقوط دیکتاتوری صدام، اما همچنان ظرفیت های 

بیشماری برای گسترش روابط دو کشور وجود دارد.
رئیــس جمهور عراق با تاکید بر لــزوم بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه 
تصریح کرد: هدایت تحوالت منطقه در مســیر اســتقرار ثبات و امنیت 
فراگیر بدون حضور ایران و عراقی مســتقل و مقتدر ممکن نیســت. یک 
عراق با حاکمیت مقتدر که بر سرتاســر عراق شمولیت داشته باشد، می 
تواند در ترتیبات امنیتی منطقه نیز نقش بسیار سازنده ای ایفا کند.برهم 
صالح با قدردانی از تاش های جمهوری اســامی ایران در مســیر حفظ 
تمامیت ارضی عراق و مبارزه با تروریســم، خاطرنشان کرد: این در تاریخ 
ثبت اســت که ایران یار روزهای سخت عراق است و این مسئله همواره 

چراغ راه آینده روابط دو کشور خواهد بود.

رئیسی در دیدار با رئیس مجلس باروس:
آمریکا را پشیمان می کنیم

رئیس جمهور گفت: ایران با همکاری کشــورهای دوســت خود با قوت 
مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد و با این کار آمریکا را پشیمان می کنیم.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از پایــگاه اطاع رســانی دولت، 
حجت االسام سید ابراهیم رئیسی در دیدار »والدیمیر آندریچنکو« رئیس 
مجلس نمایندگان باروس، ظرفیت های گســترده موجود در دو کشــور 
را مورد اشــاره قرار داد و گفت: باید با فعال ســازی تمامی ظرفیت ها در 
مناسبات دوجانبه ایران و باروس تحول ایجاد شود.رئیس جمهور با تاکید 
بر برگزاری کمیسیون مشــترک همکاری های دو کشور اظهار داشت: بی 
تردید ظرفیت های فراوانی در ایران و باروس وجود دارد که اســتفاده از 
آنها می تواند به نفع دو ملت باشد.رئیسی با تاکید بر اینکه تحریم نمی تواند 
مســیر توسعه و همکاری دوستانه کشــورها را متوقف کند، گفت: آمریکا 
تصور می کند با ابزار تحریم می تواند در روند پیشــرفت ملت ها مانع ایجاد 
کند اما ســخت در اشتباه است و ایران با همکاری کشورهای دوست خود 
با قوت مســیر پیشرفت را ادامه خواهد داد و با این کار آمریکا را پشیمان 
می کنیم.والدیمیر آندریچنکو رئیس مجلــس نمایندگان باروس نیز در 
این دیدار با اشــاره به سخنرانی رئیســی در مراسم تحلیف گفت: در این 
سخنرانی عزم راسخ شــما برای توسعه و پیشرفت شتابان کشورتان برای 
همگان آشکار شد و باروس در این مسیر در کنار ایران است.وی با تاکید 
بر اینکه باروس به دنبال ایجاد روابط گسترده و همه جانبه با ایران است، 
اظهار داشت: تحریم ناجوانمردانه غرب بویژه آمریکا از موانع توسعه روابط 
دو کشور است اما با این وجود معتقدیم در شرایط تحریم هم با هماهنگی 

بیشتر می توانیم حتی سطح همکاری های خود را افزایش دهیم.

وزیر دفاع:
جهش جدید در همکاری های ایران و 

ونزوئال ایجاد می شود
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابراز امیدواری کرد: در سفر 
آتی رئیس جمهور ونزوئا به کشــورمان، سند همکاری دو کشور 

امضا می شود تا یک جهش جدیدی در همکاری ها ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطاع رســانی وزارت 
دفاع، امیر ســرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح و رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران 
با ونزوئا، بعد از جلســه با »ریکاردو منندز پیریتو« معاون رئیس 
جمهور ونزوئا در جمع خبرنــگاران در خصوص مذاکرات انجام 
شده میان دو طرف، اظهار داشت: با معاون رئیس جمهور ونزوئا 
که برای شــرکت در مراسم تحلیف ریاســت جمهوری اسامی 
ایران به کشورمان سفر کرده اند و در عین حال رئیس کمیسیون 

مشترک همکاری دوجانبه هستند، ماقات بسیار خوبی داشتیم.
وی افزود: اقدامات انجام شــده طی دو سال گذشته بسیار موثر و 

مفید بوده و ما این اقدامات را در این جلسه مرور کردیم، 

عراقچی:
سیاست اصولی ایران گفتگو با کشورهای 

منطقه است
معاون سیاســی وزارت امور خارجه گفت: سیاست اصولی ایران گفتگو و 
همکاری با کشورهای منطقه درچارچوب ابتکارات درون منطقه ای  بوده 
و شایســته است تمامی کشــورها از این روند حمایت و پشتیبانی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، »پاســکوال فررارا« مدیرکل سیاسی و امنیتی 
وزارت امور خارجه ایتالیا که به منظور شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران به تهران سفر کرده است 
روز )پنج شنبه( با »سیدعباس عراقچی« معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان دیدار کرد.در این دیدار فررارا 
با اشــاره به آخرین تحوالت روابط دوجانبه نســبت به بازگشت مناســبات تهران و رم به سطح قبلی، با نهایی شدن 
گفتگوهــای وین ابراز امیدواری کرد. وی همچنین با مروری بر تحوالت اخیر در منطقه، آمادگی کشــورش را برای 
کمک به تقویت ثبات و امنیت منطقه ای مورد تاکید قرار داد.عراقچی نیز ضمن سازنده ارزیابی کردن روابط جمهوری 
اسامی ایران و ایتالیا حضور فرستاده این کشور در مراسم تحلیف را نشان دهنده نزدیکی و دوستانه بودن مناسبات 
بین دو کشور دانست.وی با انتقاد از رویکرد دوگانه برخی کشورها در قبال تحوالت منطقه،تصریح کرد: سیاست اصولی 
جمهوری اسامی ایران گفتگو و همکاری با کشورهای منطقه درچارچوب ابتکارات درون منطقه ای بوده و شایسته 

است تمامی کشورها از این روند حمایت و پشتیبانی کنند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه:
 در خلیج فارس و تنگه هرمز امنیت کامل 

برقرار است
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت:در تمام مرزهای آبی خلیج فارس و تنگه هرمز امنیت 
کامل برقرار اســت، حتی برای دفاع از امنیت منافع جمهوری اسامی در آب های آزاد 
و دور دســت آمادگی لحظه ای داریم.به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه خبر  دریادار 
تنگســیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی ایران گفت:در منطقه 

اســتراتژیک تنگه هرمز، سیستم کنترل باند حاکم است، هر شناوری که وارد و خارج می شود با رصد کامل و اشراف اطاعاتی 
کنترل می شود و اشــراف هوشمندانه کاملی در تنگه اســتراتژیک هرمز وجود دارد.وی افزود:دشمن می داند تحرکاتش رصد 
می شــود و به محض تخلف حتی ســهوی، تذکر جدی می گیرد و سریعا باید مراعات کند، در غیر اینصورت با برخورد قاطع و 
مقتدرانه مواجه می شود، این یک موضوع عادی است و به یک امر بدیهی تبدیل شده است.فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقاب اسامی ایران ادامه داد:باید یادآوری کنم که امنیت خلیج فارس با کشورهای مسلمان خلیج فارس است. خلیج فارس 
خانه ماست و جایی برای حضور بیگانگان نیست ما و برادران مسلمانمان به راحتی می توانیم امنیت این منطقه را تامین کنیم، 
اصا نیاز به حضور بیگانگان در آب های نیلگون خلیج فارس نیســت.دریادار تنگسیری یادآور شد: ما برای تامین منافع انقاب 
اسامی و امنیت مرزهای کشور عزیز اسامی بسیار جدی و انقابی عمل می کنیم و با کسی شوخی نداریم، محکم ایستاده ایم 

و به حول و قوه الهی، تا آخرین نفس خواهیم ایستاد.
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پیش بینی قیمت دالر تاپایان سال
زهرا علی اکبری-  قیمت ارز این روزها نوسانی افزایشی را تجربه می کند . بهای ارز 
به رقمی بیشتر از ۲۵ هزار تومان در صرافی های بانکی و به رقمی باالتر از ۲۶ هزار 
تومان در بازار آزاد رسیده است و همین امر سبب شده است بسیاری معتقد باشند 
بازار وارد فاز جدیدی شــده است . اخبار منتشر شده در خصوص مذاکرات برجام و 
ابهام شکل گرفته پیرامون بازگشت یا عدم بازگشت به آن مهمترین عامل بروز این 
اتفاق عنوان شده است .از سوی دیگر همین امر بازگشت انتظارات تورمی به فضای 
اقتصاد ایران را در پی داشته است. هر چند روند افزایشی بر بازار ارز حاکم است اما 
به عقیده اغلب کارشناسان بازار از هنوز از فضای تعادلی خارج نشده است، به طوری 
که صادق الحســینی، کارشناس اقتصادی با تکیه بر مدل های اقتصادی توضیح داد 
که در سال گذشه قیمت تعادلی بین ۲۱ هزار و ۵۰۰ تا ۲۴ هزار و ۵۰۰تومان برآورد 
شــده بود و در سال جاری این رقم به ۲۴ تا ۲۷ هزار تومان افزایش یافته است . از 
ســوی دیگر دکتر احمد عزیزی، کارشناس بازار ارز و مشاور سابق بانک مرکزی نیز 
توضیح داد که قیمت دالر در سال جاری در منطقه طبیعی است . وی با استناد به 
افزایش نرخ دالر تا مرز ۳۰ هزار تومان در ســال گذشته گفت: تورم دراین سال ۴۴ 
درصد برآورد شــده است و طبیعی است حتی اگر نرخ ۳۰ هزار تومان واقعی نبوده 

باشد، با تورم ۴۴ درصدی رشد قیمت دالر دور از انتظار نبوده است .

دالر تا پایان سال چند می شود؟
 در این نشست اصغر سمیعی رئیس اسبق کانون صرافان گفت: نظر من همواره این 
بوده است که نرخ ارز در بازار باید واقعی باشد و فنر ارز نباید فشرده شود.سمیعی در 
ادامه گفت: برخی از کارشناسان بر این باورند که اگر برجام نباشد اوضاع بازار ارز به 
هم می ریزد اما اینطور نیست؛ با توجه به نرخ تورم و نرخ بهره می توان گفت که نرخ 
ارز تا اواخر سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ هزار تومان خواهد بود و پیوستن دوباره به برجام 
در اصل ماجرا تغیری ایجاد نمی کند. منتها اگر برجام رخ دهد تزریق بیش از تقاضا 
وارد بازار خواهد شد و فنر ارز را فشرده خواهد کرد اما اگربرجام رخ ندهد نمی توانند 
ایــن کار را تکرار کنند و به نظر بنده اگر این کار را نکنند و یا اگر نتوانند این کار را 
بکنند به نفع اقتصاد کشور است چراکه مهمترین معضل اقتصاد کشورما رانت و فساد 

و سوبسیدهای غیر هدفمندی است که وجود دارد.

پیش بینی قیمت دالر در سه حالت
در این نشســت، سید حمید حســینی، نائب رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز 
با برشــمردن عواملی که تاثیر مثبت بر بازار ارز گذاشــتند، گفت: سینی در ادامه 
نوشت: پیش بینی قیمت دالر در سه حالت بررسی می شود؛ یک حالت آن است که 
وضع موجود حفظ شــود و حالت دوم آن است که مذاکرات ادامه پیدا کند و توافق 
برجام احیا شود و حالت سوم که خطرناک ترین حالت است آن است که به مرحله 
بازگشــت تحریم های دوران احمدی نژاد به دلیل رجوع اروپایی ها یا آمریکایی ها 
به بند هفت منشور برســیم. در نتیجه این سه نوع سناریو هر کدام می تواند اتفاق 
بیفتد و  اثرات منحصر به فرد خود را در اقتصاد کشــور داشــته باشد.دبیرکل اتاق 
ایران و عراق در ادامه افزود: در شرایط وضع موجود که در حال ادامه دادن مذاکرات 
هســتیم و پالس هایی از طرف دولت جدید مبنی بر ادامه مذاکرات داده شده است 
این امید است که بتوانیم تحریم ها را لغو کنیم.وی در ادامه افزود: برای اقتصاد کشور 
مشخص است که در چهار ماه گذشته روند صادرات افزایشی بوده است ، طبق آمار 
صادرات در سال گذشــته ماهانه سه میلیارد دالر بوده است که در دوازده ماه سی 
و شــش میلیارد می شود. امسال در چهار ماه نخست چهارده میلیارد دالر صادرات 
داشته ایم که نشان دهنده رشد صادرات از ماهانه سه میلیارد دالر به سه میلیارد و 
پانصد میلیون دالر اســت و نشان دهنده بهبود وضعیت ارزی در سال پیش رو است 

کــه می تواند به کاهش یا تثبیت قیمت ارز منجر شود.حســینی در ادامه گفت: در 
مذاکرات برجام با آمریکا توافق شــد که اجازه استفاده ازحداقل هفت میلیارد دالر 
از منابع ایران در کره و ژاپن داده شــود البته باید توجه داشــت این منابع آزاد نشد 
ولی امکان تهاتر یا دادن کاال از این منابع به ایران وجود دارد و همین اتفاق خود اثر 
بزرگی بر بازار ارز ایران خواهد گذاشت.وی در ادامه افزود: یک دست شدن حاکمیت 
و خوشــبینی بازار در مورد اقداماتی که دولت آقای رییسی ممکن است انجام دهد 
همین امروز در بورس با شاخص مثبت نمایان شد. به گفته وی بورس به این نتیجه 
رسیده است که قیمت ارز روندی افزایشی را تجربه خواهد کرد و سبزپوشی بورس 

نیز تاثیر همین ارزیابی و دورنماست .

ارز لنگر اسمی اقتصاد شد
همچنین مشاور سابق بانک مرکزی گفت: در بلندمدت چشم انداز واقع بینانه ای برای 
نظــام ارزی باثبات یا نظام اقتصادی باثبات در ایــران نداریم، در نتیجه اگر علمی 
برخورد کنیم، باید قبول کنیم که سرنوشــت اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز اســت.

احمد عزیزی افزود: ما دالر ۳۰، ۳۱ و ۳۲ هزار تومان را تا شــهریور ۹۹ دیدیم. به 
همین دلیل من تعجب می کردم که چند ماه پیش مقارن با شروع کار دولت بایدن 
و بعد از آن، گروهی خوشــبین بودند به این که قیمــت ارز باید قیمت تعادلی اش، 
حاال با هر مدلی که اســتفاده می کردند، زیر ۲۰ هزار تومان اســت. عمال در ۶ ماه 
گذشته ثابت شد که آن تحلیل ها درست نبود و االن هم خیلی ها روی این تحلیل ها 
اصرار می کنند.عزیزی تاکید کرد: من اعتقاد دارم وقتی دالر تا ۳۰، ۳۲ هزار تومان 
را یک ســال قبل مالقات کرده، احتمال این که به راحتی به این ســطوح برگردد، 
وجود دارد. باالخره ما از یک ســال قبل تاکنون حداقل ۴۵ درصد تورم داشتیم.وی 
متذکر شــد: نکته اصلی این است که ما در بلندمدت چشم انداز واقع بینانه ای برای 
نظــام ارزی باثبات یا نظام اقتصادی باثبات در ایران نداریم. در نتیجه اگر بخواهیم 
علمــی برخورد کنیم، در دامنه بلندمدت اگــر تئوری های تعیین نرخ برابری ارز را 
بگیریم، و رفتار گذشــته اقتصاد ایران را مورد توجه قرار دهیم، باید قبول کنیم که 
سرنوشت اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز است. این که چقدر افزایش می یابد، براساس 
عوامــل موثر در نرخ ارز مثل تورم، نقدینگی و تــراز پرداخت های خارجی و درآمد 
نفت، این عدد را می توان تحلیل کرد.مشاور سابق بانک مرکزی همچنین گفت: اگر 
بخواهیم براساس سیاست ارزی بگوییم، انتظارات تورمی، ذخایر خارجی، بدهی های 
خارجی، کشش پذیری کاالها در بازارها، باز بودن اقتصاد و توسعه بازارهای مالی و... 
مطرح اســت. در مورد ایران، تحریم و دسترسی به منابع ارزی و روابط کارگزاری و 
عدم رعایت اســتانداردهای بین المللی مطرح است. با وجود این ها، واقعا چشم انداز 
ناامیدکننده ای برای خودمان ترسیم می کنیم. همه این ها را اگر بخواهم خالصه کنم، 
ما در عرصه اقتصادی، ارز را لنگر اسمی اقتصاد به جای تورم کردیم. این اشتباه است 

و اشتباه آن هم بر همه اثبات شده است.

اگر برجام نباشد
عضو هیــات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: اگر برجام اتفاق بیفتد و خبر 

مثبتی بشــنویم، من فکر می کنم دالر تا ۲۰، ۲۱ هزار تومان به طور موقت کاهش 
پیدا می کند در کل من فکر می کنم با این فرمون و حفظ شــرایط موجود، تا پایان 
سال به ۳۰ هزار تومان نزدیک می شویم؛ در غیر این صورت وضعیت قابل پیش بینی 
نیســت.علی شــریعتی درباره این که بدون برجام، دالر تا کجا پرواز می کند؟ اظهار 
داشت: در کشــور ما دالر براســاس مولفه های اقتصادی تعیین نمی شود و بیشتر 
به نوعی ابزار مالی، سیاســی و امنیتی اســت و ما به عنوان مصرف کننده راجع به 
آن صحبت می کنیم.وی افزود: ما در شــرایطی قرار داریم که تا شاخص بورس باال 
می رود، همه می گویند خدا رو شــکر، آقای رییســی آمده و وضعیت بورس خوب 
می شود. اما صف مرغ هنوز هست. به هرحال ما مردم احساسی ای هستیم و داریم در 
مورد شرایط صحبت می کنیم.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: 
چند نکته را به نظر من باید در نظر بگیریم. من اعتقاد راسخ دارم و بارها هم گفتم 
دالر در کشور ما سیاسی است و حتی کسانی هم که پیش بینی های خاص داشتند 
که دالر زیر ۲۰ هزار تومان می آید یا دالر ۱۵ هزار تومان می شود، پیش بینی آنها هم 
براساس مقاصد سیاسی و ایجاد مزیت رقابتی برای کاندید رقابتی خاصی بود؛ وگرنه 

در عمل همه می دانند که این اتفاق نمی افتد و شدنی نبود.

وارد دوره رکود تورمی شدیم
میثم رادپور ، کارشــناس اقتصادی نیز تاکید کــرد: باید فراتر از افق کوتاه مدت به 
مساله دالر نگاه کرد و ترجیح می دهم که در بازه زمانی بلندمدت تری به این موضوع 
بپردازم . وی با اشــاره به اینکه برخی معتقدند دالر لنگر اقتصاد ایران است، گفت: 
دلیل این وضعیت این اســت که مصیبت های مــا همواره با افزایش قیمت دالر رخ 
می دهد . این طور دیده می شــود که افزایش نرخ دالر باعث ایجاد تورم می شود . او 
گفت: نرخ دالر در همه جهان نرخ مهمی اســت اما باید توجه داشــت که در ایران 
اهمیت دالر بیش از پیش شده است .رادپور با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در حدود 
۱۰ ســال است که درگیر پدیده رکود تورمی اســت ، گفت: اقتصاد ایران در حال 
کوچک شدن است و سهم آحاد بخش هیا اقتصادی از کیک اقتصاد در حال کوچک 
شــدن است  تولید در این فضا آب می رود، این اتفاق در شرایطی رخ داده است که 
نرخ تورم باالست و به عبارت دیگر یکی از باالترین نرخ های تورم در دهه های اخیر 
را شاهد هستیم .وی گفت: همه سئواالت و جواب ها بر این استوار است که ببینیم 
رفاه اقتصادی در ایران چه می شــود ، منظور من این اســت که گرانی دالر به ذات 
خود مساله مهمی نیست، آنجا مسله مهمی می شود که افزایش قیمت رفاه را کاهش 
دهد . او گفت: موضوع مهم این اســت که نرخ دالر نیز محصول ســاختار اقتصادی 
اســت که این فضا را ایجاد کرده اســت، نرخ دالر همواره پرنوسان و نگران کننده 
است .رادپور افزود: اگر وضعیت ما بدتر شده است به دلیل این است که ما یک دهه 
اســت درگیر رشد منفی اقتصادی هستیم و در نتیجه آثار تورمی با شدت بیشتری 
خود را نشــان می دهد به هر حال در سال های گذشته ما همواره رشد اقتصادی ولو 
اندک راداشتیم . وی گفت: در این فضا معضل اقتصاد نباید به تورم تقلیل داده شود، 
باالخره در این ساختار اقتصادی ، سیاستگذار تقبل کرده است که دولت هزینه یارانه 
کاالهای اساســی و حامل های انرژی را پرداخت کند و در فضایی که رشد اقتصادی 

منفی است، دولت با کسری بودجه و کاهش درآمد ربرو می شود اما هزنیه هایش رو 
به افزایش اســت و در نتیجه کسری بودجه مداو بزرگ و بزرگتر می شود.او با تاکید 
بر اینکه این ساختار تولید کننده کسری بودجه است، گفت: طبیعی است درآمد رو 
به کاهش و مخارج رو به افزایش کسری بودجه ایجاد می کند و این کسری بودجه 
به ایجاد تورم منجر می شــود .او با تاکید بر اینکه الزامات بازار در نهایت به دولت 
تحمیل می شود، گفت: الگوی رژیم ارزی ما خاص است . به نظرم الگوی رژیم ارزی 
ما تثبیت- جهش بوده است، این بدانمعناست که تا جایی که دولت ها توانسته اند 
قیمت را تثبیت کردند و جایی که دیگر نتوانستند و امکانش را نیافته اند تن به جهش 
دادند . وی تاکید کرد: نکته این است که طول مدت تثبیت نرخ ارز کوتاه شده است، 
در دوره ریاســت جمهوری آقای خاتمی ، در دهه هفتاد و هشــتاد ما شاهد دوره 
تثبیت ۱۰ ســاله بودیم اما کم کم به تدریج این دوره رکودی به شش سال کاهش 
یافت  پس از جهش نرخ ارز در ســال ۹۷، این دوره به یک ســال تقلیل یافت . به 
این ترتیب کوتاه شدن دوره تثبیت برامده از شرایط رکود تورمی در ایران است .وی 
گفت: طبیعتا می توان انتظار داشت که نرخ ارز کمابیش در محدوده افزایش حجم 
نقدینگی، قیمت ارز افزایش یابد . به واسطه شرایط کنونی باید با دوره های طوالنی 
تثبیت حداحافظی کنیم چرا که دیگر امکانات گذشته را نداریم و شرایط اقتصادی 

خود را به قیمت دالر تحمیل می کند .

نرخ تعادلی دالر چقدر است؟
صادق الحســینی، کارشــناس اقتصادی گفت: برآوردهای ما نشان می داد در سال 
گذشته نرخ تعادلی دالر بین ۲۱ تا ۲۴ هزار تومان بود اما بحث این بود که در صورت 
بازگشت به برجام، دولت مجبور به تسویه دالرهایی که به بانک مرکزی بدهکار است، 
خواهد بود و از ســوی دیگر ۳۰ میلیارد دالر درآمد نفتی را خواهد داشــت و ۵۰ تا 
۷۰ میلیارد دالر نیز ارز بلوکه شده دولتی و غیردولتی آزاد می شد و در نتیجه شوک 
به ســمت عرضه وارد شــده و قیمت از حالت تعادلی خود خارج می شود. او گفت: 
آنچه در واقعیت رخ داده متفاوت است و باید توجه داشت هزاران عامل قیمت را در 
محدوده هایی حتی غیرواقعی نگه می دارد ، پس باید توجه داشت هیچ اقتصاددانی 
نمی گوید قیمت دالر کمتر از بیســت هزار تومان تعادلی است بلکه همه نسبت به 
این موضوع هشدار می دادند که قیمت کمتر از بیست هزار تومان بسیار برای اقتصاد 
ایران خطرناک است .او گفت: عواملی که گفتم می توانست که زمینه را برای کاهش 
قیمت دالر به کمتر از بیست هزار تومان فراهم کند، همان شوک عرضه ، این شرایط 
را مهیا می کرد اما نکته طرناک اینجاســت که این ضعیت ماندار نیست و آسیبی 
جدی تر به اقتصاد وارد می شود.الحســینی با اشاره به اینکه کشف قیمت تعادلی ارز 
در کشور نفتی که هشتاد درصد ارز خارجی اش در اختیار دولت است  و در دو دهه 
گذشته نیز۶۰ درصد ارز خارجی اش در اختیار دولت است، با دیگر کشورها متفاوت 
اســت.وی در پاسخ به این ســئوال که اگر برجام به امضا نرسید،چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ گفت: در صورتی که برجام به نتیجه نرسد ، ما شاهد رشد فزاینده نقدینگی 
خواهیم بود. منظورم از رشــد فزاینده نقدینگی این اســت که این رشد در حداکثر 
چیزی که در تاریخ اقتصاد ایران داشتیم رخ خواهد داد. در ضمن باید توجه داشت 
که کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی به باالترین حد خود در تاریخ ایران 
رسیده است .به این ترتیب کسری بودجه به ۱۰.۱ درصد رسیده و همین امر رشد 
نقدینگی را فزاینده خواهد کرد.   این کارشناس اقصادی در توضیح این مطلب افزود: 
پیش بینی ها نشان می داد در صورت عدم امضای برجام قیمت بین ۲۲ هزار و ۵۰۰ 
تا ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان دارد که البته ریسکی ۱۵ درصدی را نیز باید برای 
آن در نظر داشــت . برای سال آینده نیز باید به همین روند فزاینده نقدینگی برای 

رشد قیمت دالر حساب کرد.

یک کارشناس اقتصادی با بیان این که دولت باید تدبیری برای معیشت مردم داشته باشد 
و هیچ ابایی از کوپن یا کاال برگ هم نداشته باشد گفت: یا ارز باید نرخ ترجیحی باشد و 
تالش کنیم این یارانه به نوعی به دست مردم برسد یا اینکه مستقیم یارانه به مردم پرداخت 
کنیم.ه گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدرضا فاطمی امین با حضور در برنامه گفتگوی ویژه 
خبری پنجشــنبه شب شبکه دو سیما درباره تنظیم بازار کاال های اساسی با بیان این که 
چالش هایی در تامین منابع، قرارداد ها و زنجیره توزیع کاال های اساســی وجود دارد که با 
تدبیر صحیح قابل حل اســت افزود: کاال های اساســی یک طیف گسترده ای دارد که در 
ماه های گذشته چالش هایی در آن وجود داشت و مشکالتی در گمرک است که حدود ۴ تا 
۵ میلیون کاال در گمرک وجود دارد.وی ادامه داد: یک چالش در تامین منابع برای خرید 
این کاال ها وجود دارد و چالش هایی در قرارداد ها وجود دارد و همچنین زمانی که این کاال ها 
از گمرک ترخیص می شوند در زنجیره توزیع هم چالش هایی وجود دارد. فاطمی امین با 
بیان اینکه این مســائل با یک تدبیر صحیح قابل حل اســت گفت: باید ترخیص کاال در 
گمرک تسهیل شود و گلوگاه های حمل روان شود که البته نسبت به یک ماه قبل کار بهتر 
انجام می شود و همچنین درباره تامین کاال هم شرکت هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی 
ایران و شرکت پشتیبانی امور دام قرارداد های جدیدی را طی مدت اخیر پیگیری کردند 
که اطمینان را ایجاد می کند تا تامین کامل شــود.وی با اشاره به اینکه باید یک کار ویژه 
درباره زنجیره تامین کاال انجام دهیم افزود: کاال ها از زمانی که از گمرک خارج می شــوند 
بایــد بتوان رصد کرد به خصوص اینکه به بعضــی از کاال ها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی 
پرداخت می کنیم که اگر ارز آزاد بود این دغدغه ها کمتر بود.فاطمی امین ادامه داد: شرکت 
بازرگانی دولتی در هفته های اخیر از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد که 
کار درستی است.این کارشناس اقتصادی درباره استفاده از کارت اعتباری برای اقشار کم 
درآمد گفت: یا ارز باید نرخ ترجیحی باشد و تالش کنیم این یارانه به نوعی به دست مردم 
برسد یا اینکه مستقیم یارانه به مردم پرداخت کنیم و قیمت ارز آزاد باشد که نیاز به یک 
دوران گذار دارد که این دوران یکباره نمی تواند انجام شــود.وی افزود: قاعدتاً یارانه باید به 
مصرف کننده برسد، چون قدرت انتخاب را به آن ها می دهد، اما یک دوران گذار می خواهد 
و فکر می کنم برنامه هایی در دولت سیزدهم وجود دارد به نوعی که هیچ شوک و چالشی 

به بازار تحمیل نکند به صورت کامال طبیعی اصالح ساز و کار را انجام دهد.
 

دولت در تمام شرکتها 25 در صد سهام دارد
کارشناس اقتصادی گفت:دولت شریک تمام شرکت های ایرانی است االن ۲۵ درصد سهام 
در تمام شرکت ها دارد و شرکت ها هر میزان سودی که داشته باشد ۲۵ درصد آن را به 
دولت پرداخت می کند بنابراین به عبارتی دولت ذینفع موفقیت کسب و کارهاست. سید 
رضا فاطمی امین در ادامه این برنامه درباره محیط کسب و کار افزود: محیط کسب و کار 
یعنی اینکه اگر مدیر یک واحد تولیدی هستیم نباید وقت و ذهن مدیر درگیر خارج بنگاه 
شود و عمده توان یک مدیر باید در بهره وری ،کیفیت و بازارش باشد.وی افزود:  زمانی که 
محیط کســب و کار بهم ریخته است یعنی اینکه یک مدیر بیش از اینکه داخل کارخانه 
وقــت بگذارد برای بیرون وقت می گذارد و موضوعاتی مانند نظام بانکی، مالیاتی و تامین 
اجتماعی حدود 8۰ درصد از دغدغه های واحدهای صنعتی و تولیدی را شامل می شود 
که باید ساز و کار اینها اصالح شود.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجوزها شامل قواعد 
کسب و کار هم می شود و باید یک نظام حرفه ای مقررات گذاری شکل بگیرد و همچنین 
ساز و کاری که مجوز می دهد هم باید اصالح شود.فاطمی امین گفت: خیلی از مجوزها 
اصال الزم نیست گرفته شــود فقط باید استانداردهای کار را مشخص کنیم و در صورت 
اثبات خالف اســتانداردها در کار به عنوان حمایت از مصرف کننده با او برخورد شــود و 
همچنین در خیلی از کسب و کارها یک گواهی کافی است.وی افزود : ممکن است اصالح 
نظام مالی دو تا سه سال زمان ببرد ولی البته اصالحاتی را در سال جاری می توان انجام 
داد و اگر بخواهیم نظام تامین مالی حرفه ای داشــته باشیم زمان بر است.این کارشناس 

اقتصادی گفت:  ما اگر بخواهیم بازار ارز را پیش بینی پذیر کنیم یک بخش آن به کارایی 
بازار ارز از طریق ابزارهای مالی بر می گردد و در یک بخش دیگر باید درآمدهای ارزی را 
افزایش دهیم. فاطمی امین ادامه داد: صادرات یکی از اولویت های مهم و ضروری کشور 
اســت چون اگر بتوانیم یک صادرات قابل توجه نسبت به سال گذشته داشته باشیم یک 
درآمــد ارزی ایجــاد خواهد کرد و بازار ارز را متعادل می کند چــون ارز در تورم و ثبات 
اقتصادی تاثیر گذار است.وی گفت: ما در سه تا چهار سال گذشته تورم باالیی داشتیم و 
برای اولین بار در تاریخ کشــور سه سال پیاپی تورم باالی ۲۵ درصد داشتیم که تاکنون 
وجود نداشــته است و این یعنی اینکه قدرت خرید مردم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده 
است.این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که تولید نکنیم بنابراین اشتغال ایجاد نمی شود 
و در پی آن درآمد هم ایجاد نخواهد شد و از طرف دیگر تولید نمی کنیم چون کسی توان 
خرید ندارد و اینجاست که یک لوکوموتیوی به نام صادرات مطرح می شود و برای بازیابی 
اقتصاد حداقل باید یکسال تا یکسال و نیم به طور ویژه برای صادرات وقت بگذاریم البته نه 
تنها برای اینکه بازار ارز را متعادل کنیم بلکه عالوه بر آن باید تحریک تقاضا ایجاد کنیم و 
به این معنا نیست که یکسری اقالم که مورد نیاز مردم است را صادر کنیم ما زمینه های 
بســیار زیادی داریم که بیش از نیاز داخلی محصول وجود دارد.فاطمی امین گفت: نقش 
رسانه از این نظر که بتواند یک اجماع ایجاد کند بسیار پر اهمیت است.وی درباره صادرات 
هم افزود: اگر نقطه ای فکر کنیم و کاالیی را صادر و وارد می کنیم همین آشفتگی به وجود 
می آید اما اگر مسائل را با هم حل کنیم هم افزایی ایجاد می کند مثال یک مبلغی را برای 
صادرات برنامه ریزی می کنیم اما به گونه ای این زنجیره را می بندید که منابع حاصل از 
آن مواد اولیه، اجزا و قطعات صنایع تولیدی را فراهم کند که این صنایع از طریق بازار نیما 
اقدام نکنند و تقاضای صنایع را از بازار نیما بر می دارد که منجر می شود فاصله ارز در بازار 
نیما اصالح شود و بازار ارز کنترل شود و از طرف دیگر یک اطمینان برای تولید ایجاد می 
شود.این کارشناس اقتصادی گفت: بزرگترین دارایی یک صادر کننده، اعتبار است و اینکه 
طرف تجاری معتبر داشــته باشد و اگر این شرایط از دست رفت یک سرمایه از بین رفته 
است؛ البته به نظر میرسد در یک تا دو ماهه اول یکسری مقرراتی که به نوعی مانع تولید 
و صادرات است باید خیلی سریع اصالح شود و ما نباید بگوئیم دیروز این مقررات اجرا شد 
بلکه باید بگوئیم شش ماه بعد این مقررات اجرا می شود که آمادگی و پیش بینی پذیری را 
افزایش دهد.وی در پاسخ به سوالی که دکتر رئیسی اعالم کردند که مالیات را برای تولید 
کاهش می دهیم افزود: رئیس جمهور گفتند که این کار را انجام خواهیم داد؛ مالیات چند 
کارکرد دارد که یکی از آنها درآمد اســت و کارکرد دیگر آن تنظیم اقتصاد است و زمانی 
که بر درآمدها و فعالیت های غیر مولد مانند سرمایه گذاری در مسکن، زمین، ارز و طال 
مالیات قرار دهیم به نوعی موجب کاهش ســود آنها می شویم و از طرف دیگر مالیات بر 
تولید را کاهش دهیم که سودآوری افزایش پیدا کند و رئیس جمهور موضوع ۱۰ درصد 
مالیات را در طول چهار سال به آن اشاره کردند که االن حدود ۲۵ درصد است بنابراین ابزار 
مالیات عالوه بر اینکه کارکرد درآمدی دارد یک کارکرد بســیار مهم تنظیمی و اطالعاتی 
دارد. فاطمی امین گفت: زمانی که تولید را تسهیل می کنیم کسب و کار رونق می گیرد.

وی افزود: دولت شریک تمام شرکت های ایرانی است االن ۲۵ درصد سهام در تمام شرکت 
ها دارد و شرکت هر میزان سودی که داشته باشد ۲۵ درصد آن را به دولت پرداخت می 
کند بنابراین به عبارتی دولت ذینفع موفقیت کسب و کارهاست.مرتضی زمانیان در ادامه 
این برنامه درباره راهکار کنترل رشد نقدینگی و تورم افزود: ما حدود ۵۰ ساله که با تورم 
در کشور می جنگیم.وی ادامه داد: ما بیش از نیم قرن است در کشور هنوز وزارت بازرگانی 
را متولی کنترل تورم می دانیم، کشــوری که امروز روزانه بیش از دو هزار میلیارد تومان 
خلق پول در آن اتفاق می افتد اساســاً انتظار کنترل تورم با ابزارهای نظارتی غیر ممکن 
است. زمانیان گفت: رشد نقدینگی دو ریشه اصلی دارد که اول در بخش بانکی و دوم عامل 
کسری بودجه دولت است که ما حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و در 

شبکه بانکی هم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ضرر انباشته وجود دارد.

سناریوهای پیش روی ارز 4200 تومانی کاالهای اساسی

حذف ارز ترجیحی فقط در صورت پرداخت یارانه
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غفلت وزارت نیرو از چشم اندازهای صنعت برق در سند ششم توسعهگزیده خبر
گزارش های صنعت برق کشــور نشــان از فاصلــه معنادار وضع 
موجود صنعت برق در مقایســه با وضع مطلوب مقرر شــده در 
سند ششم توســعه دارد.به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه های 
گذشــته اوضاع نامطلوب صنعت برق بر همگان نمایان شد. برای 
درک علت این مشــکالت الزم اســت اقدامات و عملکرد وزارت 
نیروی دولت دوازدهم در صنعت برق با چشــم اندازهای مشخص 
شــده در سند ششم توسعه مقایسه شــود.بدون شک مهمترین 
برنامه ای که در این سال ها به منظور ترسیم یک مسیر مشخص 
برای رشــد و توسعه تدوین شــد، برنامه ششم توسعه است که 
توســط مجلس در اوایل ســال ۹۶ به دولت دوازدهم جهت اجرا 
ابالغ شد. این قانون به طور مشخص و دقیق اهداف مهمی برای 
تمام بخش های اقتصادی و اجتماعی کشــور مشخص کرد.فصل 
دهم این سند مربوط به بحث انرژی، صنعت و معدن است که در 
آن ۵ بند مشخصاً مربوط به اهداف بخش برق است که مخاطب 
آن وزارت نیرو اســت. با توجه به پایان دولت دوازدهم الزم است 
تصویر روشنی از فاصله وضع موجود صنعت برق با وضع مطلوب 
ترسیم شود. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به این موضوع 

پرداخته است که بخش هایی از آن از نظرتان می گذرد.

افزایش توان تولید، حلقه اول مشکالت صنعت برق
یکی از مهمترین بندهایی که اتفاقاً در پی خاموشــی های اخیر 
بیشــتر مورد توجه رســانه ها قرار گرفت بند »ت« ماده ۴۸ بود.

در این بند قانونگذار تکلیف کرده بود که وزارت نیرو بایســتی با 
استفاده از سرمایه گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و 
خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی و شــرکتهای 
تابعــه یا به صــورت روش های متداول ســرمایه گذاری از جمله 
ســاخت، بهره برداری و تصرف)BOO( و ســاخت، بهره برداری و 
انتقال )BOT( نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات 
اقدام کند.اما آن چیزی که در عمل مشــاهده شد، قدرت اسمی 
نیروگاه های کشور از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ فقط حدود 
۸۸۰۰ مــگاوات افزایش یافت که با هدف مقرر شــده در برنامه 
ششم توسعه فاصله چشمگیر دارد. در واقع بایستی طبق برنامه، 
سالیانه ۵ هزار مگاوات افزایش توان تولید اتفاق می افتاد ولی در 
سالهای اخیر سالیانه تنها ۲۲۲۰ مگاوات افزایش ظرفیت رخ داد.

الزم به ذکر اســت با توجه به اینکه ســاخت نیروگاه یک فرایند 
زمانبر است، باید برای بررسی دقیق وضع موجود نیروگاه های در 
حال احداث را هم در نظر گرفت. در جدول زیر برنامه زمانبندی 
راه اندازی نیروگاههای کشــور به تفکیک مالکیت طی سه سال 
آینده نشــان داده شده است. همانطور که در جدول زیر مشاهده 
می شود، برنامه بهره برداری ظرفیت نیروگاهی طی سه سال آینده 
نیز با وضع مطلوب و میزان پیشبینی شده در برنامه ششم توسعه 

)سالی ۵۰۰۰ مگاوات( فاصله دارد.

نمره قابل قبول وزارت نیرو در کاهش تلفات برقی
یکی دیگر از تکالیفی که ســند ششم توســعه برای وزارت نیرو 

مشخص کرده بود، افزایش بازدهی )راندمان( نیروگاه های کشور و 
کاهش تلفات برق بود.بازدهی مورد انتظار برای نیروگاه های کشور 
تا پایان ســند ششــم میزان ۴۱ درصد بود، ولی در حال حاضر 
در بیشترین حالت این بازدهی به ۳۹ درصد می رسد.کارشناسان 
معتقدند رشد پایین سالیانه متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی 
به دلیل قیمت بســیار پایین گاز تحویلی به نیروگاه ها است که 
باعث بی انگیزه شــدن و عدم جذابیت آنها برای افزایش بازدهی 
شده است.بحث دیگر هم کاهش تلفات برق در زنجیره تأمین برق 
شامل نیروگاه ها تولیدی، شبکه ها انتقال و توزیع نیروی برق است. 
رقم هدررفت در این بخش ها بسیار باالست به طوریکه در صورت 
کاهش یک درصدی تلفات حدود ۷۶۰ مگاوات از ظرفیت اسمی 
نیروگاه های کشــور آزاد می شود.فرســودگی تأسیسات، طول و 
گستردگی شبکه، انشعاب ها و مصرف کنندگان غیرمجاز، خطاهای 
قرائت لوازم اندازه گیری و طراحی ضعیف از جمله عوامل مهم در 
بوجود آمدن این هدررفت انرژی الکتریکی هستند.چشم اندازی 
که سند برای این بحث مشخص کرده بود ۸.۷ درصد تلفات برق 
بوده است و بنابر آمار صنعت برق ایران میزان تلفات برق در سال 
۹۸ به حدود ۱۰ درصد رسیده است که نشان دهنده کارنامه قابل 

قبول وزارت نیرو در این بحث است.

عملکرد ضعیف دیپلماسی انرژی
دیپلماسی انرژی با کشورهای منطقه اهمیت استراتژیک باالیی 
برای کشورها دارد و فراتر از یک داد و ستد ساده است. دسترسی 
به بازارها و مراکز جدید مصرف، پایداری و ضریب اطمینان شبکه 

سراسری، استفاده از امکانات کشورهای متعامل در جهت تأمین 
ظرفیت ذخیره بــرق، صرفه جویی در ســرمایه گذاری و کاهش 
اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد این ظرفیت، امکان صدور بیشــتر 
خدمــات فنی، مهندســی از جمله اهداف اقتصادی گســترش 
تعامالت انرژی با کشورهای منطقه اشاره کرد. همچنین در کنار 
این اهداف اقتصادی، نگرش جغرافیای سیاســی )ژئوپلتیک( نیز 
در دیپلماسی انرژی مدنظر دولت هاست.مجموع این موارد سبب 
شــده موضوع صادرات و واردات برق مورد توجه قانونگذاران در 
سند برنامه ششم توسعه قرار گیرد. در جدول زیر میزان صادرات 
و واردات برق در سالهای اخیر نشان داده شده است.همانطور که 
از جدول باال مشخص اســت میزان صادرات و واردات برق ایران 
در این ســال ها از یک روند منظم پیروی نمی کند و واضح است 
برنامه از پیش تعیین شده ای به این منظور مورد توجه مسئولین 
وزارت نیرو نبوده است. کاهش یک و نیم میلیارد کیلووات ساعت 
برق در ســال ۹۹ نسبت به ســال ۹۵ و افزایش اندک صادرات 
نســبت سالهای قبل مؤید همین مطلب است.توجه بفرمائید که 
در زمان نگاشــتن این گزارش، آخرین آمار از صادرات و واردات 
این ایام، با توجه به مشــکالت برقــی اخیر وجود ندارد. اما بنا بر 
اظهارات سخنگوی صنعت برق در ماه گذشته واردات برق افزایش 
۶۵۰ مگاواتی داشــته اســت و صادرات به همه کشورها به جز 
افغانستان قطع شده است. الزم به ذکر است همانطور که میدانید 
در عرصه تجارت بین الملل، مخصوصاً برق که زندگی روزمره مردم 
به آن وابســته اســت، افزایش پایدار و پیش بینی پذیری توقف و 
یا از ســرگیری صادرات و واردات بســیار مهم است و متأسفانه 

رویکرد ایران، مخصوصاً در ماه های اخیر به شــدت برای توسعه 
این روابط مضر بوده است، کما اینکه توقف صادرات برق به عراق، 
از قدیمی ترین مشتریان انرژی ایران است، مشکالت و اعتراضاتی 

را در پی داشت.

ظرفیت مغفول تجدیدپذیرها در ایران
در ماده ۵۰ ســند ششم توسعه گفته شده که دولت مکلف است 
ســهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه گذاری 
بخش غیردولتی به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور برساند. 
این در حالی اســت که تا امســال تنها حــدود ۱ درصد از برق 
تولیدی کشور سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک، اعم از برقآبی، 
هسته ای، خورشیدی و ســایر بوده است.دالیل مختلفی در عدم 
توسعه تجدیدپذیر ها در ایران مطرح می شود از جمله عدم اهتمام 
وزارت نیرو به این انرژی ها، تأمین مالی، باالتربودن قیمت خرید 
تضمینی و ابهام در برخی ســازوکارهای قانونی حمایت از آنها. با 
این وجود امید اســت که در سالهای آینده با رفع این موانع، این 
ظرفیت بزرگ منابع طبیعی کشور در راستای تأمین برق کشور 

به جریان بیافتد.

ارائه سند غیر جامع و نمایشی انرژی
یکــی از تکالیــف مهمی که بر دوش وزارت نفــت و وزارت نیرو 
گذاشــته شد تدوین »طرح جامع انرژی کشــور« بود. این طرح 
اگر به طور دقیق و در زمان مناســبی تدوین و به آن اجرا می شد 
می توانست صنعت انرژی کشور را یکپارچه و پیشرو کند. علیرغم 
اینکه قانون برنامه ششــم توسعه در سال ۹۶ وزارت نفت و نیرو 
را مکلف به تهیه و تصویب این ســند در همان ســال اول برنامه 
کرده بود، اما این برنامه با دو ســال تأخیر و در ســال ۱۳۹۹ به 
تصویب رسید. یعنی عماًل این برنامه برای کمتر از یک سال برای 
اجرا اســتفاده شد.الزم به ذکر اســت کارشناسان ایراداتی هم بر 
این ســند گرفتند، از جمله اینکه در آن به ذکر کلیات بســنده 
شــده، در حالیکه بنا بود این سند، نقشه اجرایی و عملی وزارت 
نفت و نیرو در ســالهای پیش رو باشد.در مجموع آنچه مشخص 
اســت کارنامه وزارت نیرو در این سال ها با نقاط هدف مشخص 
شــده فاصله معناداری دارد و قابل قبول نیست. البته ثمرات این 
کارنامه از مشــکالت اخیر در زندگی روزمره مردم هم مشخص 
است. به طور کلی رویکرد وزارت نیرو در این سال ها صرفاً رویکرد 
تقاضامحــور بوده اســت و البته از میزان مصرف باالی کشــور، 
مخصوصاً در ایام اخیر کــه رکورد مصرف برای چندمین بار و با 
میزان بیش از ۶۶ هزار مگاوات شکسته شد، مشخص است که در 
این بحث هم موفقیت چندانی بوجود نیامده است. امید است که 
در دولت آینده، با توجه به اسناد باالدستی و در نظر گرفتن اهداف 
مشخص شــده، گام های بلندی در راستای اهداف مقرر شده، از 
جمله افزایش ظرفیت نیروگاهی، بهبود بازدهی نیروگاه ها، تبدیل 
شــدن ایران به هاب انرژی منطقه و افزایش تولید تجدیدپذیرها 

برداشته شود.

تهرانی ها چقدر آب مصرف می کنند؟
از ابتدای ســال تاکنون بیش از ۴۳۵ میلیون مترمکعب آب شرب در شهر 
تهران مصرف شده، این رقم گویای این مطلب است که مصرف آب شرب 
در تهران، هیچ روزی کمتر از سه میلیون مترمکعب نبوده است.به گزارش 
ایسنا، امســال را می توان ســال تاریخی کم بارش کشور نامگذاری کرد 
چراکه میزان بارش ها در طول ۵۰ ســال گذشــته بی سابقه بوده است، 
در تهران نیز شــاهد کاهش ۳۷ درصدی بارندگی ها بودیم موضوعی که 
مشکالت زیادی را برای کشــور و حتی پایتخت در راستای تامین آب به 
وجود آورد. آنطور که مسووالن اعالم کردند ذخیر برفی تهران تقریبا صفر 
بوده و در شرق استان تهران پایین بودن ذخیره برفی موجب آسیب پذیر 
شدن سدهای ماملو و لتیان شده است، حجم ذخایر سدهای تهران در سال 
گذشــته حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب بوده اما اکنون این 
عدد به ۸۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است یعنی نسبت به سال قبل 
حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب کسری آب شرب سدهای تهران را داریم.

ضمن اینکه امســال به دلیل گرمای زودرس و افزایش دما میزان مصرف 
مردم نیز افزایش یافته، دو عامل کرونا و گرما باعث شده که میزان مصرف 
در استان تهران به ویژه شهر تهران افزایش یابد، در حال حاضر حدود سه 
میلیون ۵۰۰ هزار مترمکعب مصرف آب شرب شهر تهران است.آنطور که 
بختیاری مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران به ایسنا گفته 
میزان مصرف نســبت به سال قبل در حد دو تا سه درصد افزایش یافته و 
یکی از نقاط امیدواری ما این اســت که بیش از این میزان افزایش مصرف 
نداشــته باشیم. البته باید گفت که از اســفند سال ۱۳۹۸ به دلیل شیوع 
بیماری کرونا افزایش مصرف شــهر تهران سیر صعودی باالیی پیدا کرد، 
قبل از شــیوع این ویروس عمدتــا در اول خرداد این میزان مصرف وجود 
داشت اما از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا کنون هیچ روزی میزان مصرف کمتر از 
سه میلیون نبوده و به طور کلی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مصرف آب شرب 

در تهران به دلیل ویروس کرونا افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد مشترکان کمی بیش از الگو مصرف دارند 
و ۲۰ درصد مشترکان جز مشترکان پرمصرف هستند و حدود پنج درصد 
نیز فوق العاده مصرف باالیی دارند، اظهار کرد: در تهران روزانه ســه و نیم 
میلیون مترمکعب و در سال حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب 
آب مصرف می شــود، به عبارت دیگر ۱۷ تا ۱۸ درصد آب کل کشور در 
شهر تهران مصرف می شود، اگر مردم صرفه جویی نکنند هر اتفاقی ممکن 

است بیفتد.
به گفته مدیرعامل آب و فاضالب استان تهران تهرانی ها تا ۳۰ درصد بیشتر 

از میانگین کشوری آب مصرف می کنند.

افزایش 70 میلیون لیتر آب به ازای هر یک درجه افزایش دما در 
پایتخت

او همچنین به تازگی اعالم کرد: هر یک درجه افزایش دمای هوا، ۶۰ تا ۷۰ 
میلیون لیتر مصرف آب شــرب را در تهران افزایش خواهد داد. در مقایسه 

با سال گذشته امسال تهران دو تا سه درجه افزایش را ثبت کرده است.
مدیرعامل آب و فاضالب استان تهران با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 
بیش از ۴۳۵ میلیون مترمکعب آب شرب در شهر تهران مصرف شده است، 
گفت: این رقم گویای این مطلب است که مصرف آب شرب در تهران، هیچ 
روزی کمتر از سه میلیون مترمکعب نبوده است.بختیاری با اشاره به مصرف 
۳ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعبی آب در شهر تهران در روزهای اخیر گفت: 
صنعت آب روزهای سختی را سپری می کند و آبفای استان تهران با تمام 
ظرفیت درحال خدمات رسانی و تامین و توزیع آب است و تا امروز در شهر 
تهران حتی یک ســاعت نیز قطعی آب نداشــتیم.به گفنه وی هم اکنون 
میزان پرشدگی مخازن سدهای تهران حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب است 
و این درحالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و 

۸۰ میلیون مترمکعب بوده است.

 روسیه دومین صادرکننده بزرگ نفت
 به آمریکا شد

روسیه پس از کانادا دومین تامین کننده بزرگ نفت برای آمریکا شناخته 
شــد.به گزارش ایسنا، آمار رسمی نشــان داد واردات نفت و فرآورده های 
نفتی به آمریکا از روســیه در ماه مه ۲۳ درصد نســبت به ماه پیش از آن 
رشــد کرد و به ۸۴۴ هزار بشــکه در روز رســید. مکزیک با رشد کمتر از 
ســه درصدی صادراتش به همسایه شمالی، از رتبه دوم نزول کرد.روسیه 
به منبع محبوب تامین نفت پاالیشــگاههای آمریکایی تبدیل شــده زیرا 
تولیدکنندگانــش محصوالتی مانند مــازوت ۱۰۰ را که خوراک ایده آلی 
برای پاالیشگاههای آمریکایی است، به میزان فراوانی تولید می کنند. این 
پاالیشگاهها ســابق بر این از ونزوئال و خاورمیانه خوراک مورد نیازشان را 
تامین می کردند اما واردات از ونزوئال به دلیل تحریمهای واشنگتن متوقف 
شده و اوپک هم محدودیت عرضه را دنبال می کند که صادراتش را متاثر 
کرده و راه را برای فروش صادرکنندگان روســیه هموار کرده است.رشــد 
صادرات روسیه با وجود تشدید تنش میان واشنگتن و کرملین بر سر خط 
لوله جنجالی که گاز ســیبری را مستقیما به آلمان منتقل می کند، اتفاق 
افتاده است. اما در نبود تحریمهای واقعی، شرکتهای آمریکایی در قید و بند 
اهداف دیپلماتیک و ژئوپلیتیک کاخ سفید قرار نمی گیرند.شیرین الکانی، 
تحلیلگر نفت ارشــد گروه راپیدان انرژی گفت: به نظر می رســد خوراک 
روسیه به جانشین خوبی برای نفت ونزوئال تبدیل شده است به خصوص در 
فصل تابستان که تقاضای باالیی وجود دارد.با وجود رشد صادرات روسیه، 
این کشــور موقعیت کانادا به عنوان بزرگترین فروشــنده خارجی نفت به 
بزرگترین اقتصاد جهان را تهدید نمی کند. در واقع کانادا منبع حدود نیمی 
از واردات نفت آمریکا اســت که پنج برابر روسیه محسوب می شود. با این 
حال اهمیت بازار آمریکا در مســکو نمود بزرگی پیدا کرده و آمار سرویس 
گمرک فدرال نشان می دهد که آمریکا بزرگترین خریدار خارجی فرآورده 
های نفت سنگین این کشور شامل مازوت ۱۰۰ است. خریداران آمریکایی 
تقریبا مشتری یک پنجم صادرات نفت سنگین روسیه در پنج ماه نخست 

سال میالدی جاری بوده اند.
عمده نفت روســیه به مقصــد آمریکا به کرانه غربی مــی رود تا خوراک 
پاالیشــگاههایی نظیر تاسیســات فیلیپس ۶۶ در ۱۶۰ کیلومتری شمال 
ســیاتل و پاالیشگاههای کالیفرنیا که متعلق به شرکتهای شورون و والرو 
انرژی هستند را تامین کند.بر اســاس گزارش بلومبرگ، پاالیشگاهها در 
تگزاس و لوییزیانا هم فرآورده های نفتی روســیه را خریداری می کنند. 
درســت هفته پیش ۱.۵ میلیون بشکه از دریای سیاه و دریای بالتیک به 
این منطقه رســید. جریان ورود نفت به حدی قابــل توجه بود که باعث 
کاهش حدود ســه درصدی قیمتها در کانال کشــتی هیوستون در اوایل 

هفته جاری شد.

افت ۵ تا ۸ درصدی تولید در میادین نفتی
یک کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه میادین نفتی ساالنه بین ۵ تا ۸ درصد 
افت تولید دارند، گفت: اگر قرار باشــد ۴ میلیون بشــکه تولید داشته باشیم به 
خاطر نبود برنامه های افزایش ضریب بازیافت حدود ۲۵۰ هزار بشکه کمتر تولید 
خواهیم کرد.نرســی قربان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره چالش 
تولید و صادرات نفت با توجه به عدم سرمایه گذاری در توسعه و افزایش ضریب 
بازیافت اظهار داشــت: ما همچنان به لحاظ ورود ســرمایه و نحوه اجرا معضل 
داریم، زیرا موضوع اف ای تی اف حل نشده و تحریم هم ادامه دارد، بنابراین هنوز 
نمی دانیم چه میزان ســرمایه می توانیم به صنعت نفت تزریق کنیم.وی با بیان 
اینکه اکنون ۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه برای تحقق اهداف توسعه ای این صنعت 
نیاز داریم، افزود: با یک حساب سرانگشتی می توان گفت که میادین نفتی ساالنه 
بین ۵ تا ۸ درصد افت تولید دارند که برای جلوگیری از تداوم این کاهش تولید 
نیاز به ســرمایه گذاری و اقدامات تکنیکال مورد نیاز است. این کارشناس ارشد 
حــوزه انرژی تاکید کرد: اگر حوزه جدید اضافه نشــود و حوزه های قدیمی به 
لحاظ تکنولوژی به روز نشوند، قطعا افت تولید خواهیم داشت، به طور مثال اگر 
قرار باشد ۴ میلیون بشکه تولید داشته باشیم به خاطر نبود برنامه های افزایش 
ضریب بازیافت حدود ۲۵۰ هزار بشکه کمتر تولید خواهیم کرد.وی یادآور شد: 
اگر تحریم ها برداشــته شود، امور سیستم بانکی، سرمایه گذاری جدید و فروش 
نفت تسهیل شود ما می توانیم حوزه های جدید را وارد عرصه کرده و حوزه های 
قدیمی را به لحاظ تکنولوژیکی بروزرســانی کنیم، بنابراین نه تنها جلوی افت 
تولید را می گیریم بلکه تولید را اضافه خواهیم کرد.قربان تاکید کرد: در صورت 
لغو محدودیت های تحریمی امکان تولید و برداشت ۴ میلیون بشکه را داریم اما 
در درازمدت و میان مدت باز هم مجبوریم که سرمایه گذاری های کالنی در حوزه 
نفت و پتروشیمی داشته باشــیم تا نه تنها میادین دچار آسیب نشوند بلکه از 

حوزه صادرات هم عقب نمانیم.

اختالفات بین امارات و عربستان به رغم توافق اوپک 
پالس ادامه دارد

اختالفات بنیادی بین عربستان و امارات همچنان باقی است. این اختالف نتیجه مسائل وسیع تری 
بوده نه فقط ســهمیه تولید. امارات به دنبال بیرون آمدن از ســایه عربســتان در امور اقتصادی و 
ژئوپلیتیکی است.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، مخالفت امارات طی مذاکرات 
اوپک پالس در ماه گذشته باعث بروز اختالل در بازار نفت شد ولی اختالف بین امارات و عربستان 
برای متخصصانی که سالهاســت سیاســت خاورمیانه را دنبال می کنند چندان تعجب آور نیست.

عربســتان و امارات طی دو هفته در اوایل جوالی قیمت و بازار نفت را برای تصمیم گیری در مورد 
ســهمیه تولید اعضای ائتالف اوپک پالس سرگردان نگه داشتند.در حالی که این اختالف بسیاری 
از شرکت کنندگان بازار را متعجب کرده بود ولی افزایش رقابت اقتصادی و ژئوپلتیکی بین این دو 
کشور  برای متخصصانی که تحوالت خاورمیانه را دنبال می کنند، چندان شگفت آور نبود.تحلیلگران 
عقیده دارند علی رغم دوســتی ظاهری بین محمد بن ســلمان و محمد بن زاید، ولیعهدهای دو 
کشور،رقابت بین عربستان و امارات از سال ها قبل آغاز شده است.عربستان و امارات هنگام مقابله با 
تاثیر ایران در منطقه متحد یکدیگر هستند ولی در مورد سایر مسائل ژئوپلیتیکی اختالف نظر دارند.

این دو کشور رقابت شدیدی در سرمایه گذاری خارجی دارند چون هر دو تالش می کنند اقتصادهای 
خود را از وابســتگی به نفت دور کنند. هر دو کشور همچنین به دنبال افزایش ظرفیت تولید خود 
جهت به حداکثر رســاندن فروش نفت قبل از تغییر به ســمت انرژی های پاک هستند. این تغییر 
درآمدهای نفتی آنهارا را از بین می برد.امارات در مذاکرات اوپک پالس در ماه گذشــته خواســتار 
سطح مبنای باالتر برای تولید بود چون عقیده داشت سطح مبنای سال ۲۰۱۸ بسیار پایین بوده و 
مخالف هدف این کشور برای افزایش ظرفیت تولید نفت تا ۵ میلیون بشکه در روز تا ۲۰۳۰ است. 
بسیاری نگران بودند این درخواست امارات باعث فروپاشی ائتالف اوپک پالس شود ولی در نهایت به 
امضای یک قرارداد رسید.اختالفات بنیادی بین عربستان و امارات همچنان باقی است. این اختالف 
نتیجه مسائل وسیع تری بوده نه فقط سهمیه تولید. امارات به دنبال بیرون آمدن از سایه عربستان 

در امور اقتصادی و ژئوپلیتیکی است.

کاهش مصرف نفت در آمریکا 
رکورد ۲۵ ساله زد

آمــار اداره اطالعات انرژی آمریکا نشــان داد مصرف 
نفت آمریکا در ســال ۲۰۲۰ به ۱۸.۱ میلیون بشکه 
در روز کاهــش پیدا کرد که پایینترین رکورد در ۲۵ 
سال گذشته بود.به گزارش ایسنا، اداره اطالعات انرژی 
آمریکا در برآورد جدید از مصرف فرآورده های نفتی، 
اعــالم کرد مصرف نفت در بخــش حمل و نقل ۱۵ 
درصد در ســال ۲۰۲۰ نسبت به ســال پیش از آن 
کاهش پیدا کرد. مصرف نفت تقریبا در همه بخشهای 

مصرف کننده انرژی کاهش داشت.
قرنطینه و تدابیر دیگری که سال میالدی گذشته به 
منظور مهار شــیوع ویروس کرونا در آمریکا به اجرا 
درآمدند، عامل اصلی مصرف پایین تر نفت به خصوص 
در بخش حمل و نقل بودند که شاهد سقوط مصرف 
بنزیــن، دیزل و ســوخت جت بود.طبق آمــار اداره 
اطالعات انرژی آمریــکا، مصرف بنزین که پرمصرف 
ترین فرآورده نفتی در آمریکاســت، در سال ۲۰۲۰ 
به میزان ۱۴ درصد کاهش یافت و به هشت میلیون 
بشکه در روز رسید که پایین ترین سطح مصرف بنزین 
در آمریکا از سال ۱۹۹۷ به این طرف بوده است. بنزین 
۴۴ درصد از کل مصرف نفت آمریکا در سال میالدی 
گذشــته را تشــکیل داد. بخش حمل و نقل در ۹۶ 
درصد از مصرف بنزین موتوری سهم داشت در حالی 
که باقی ســهم مصرف مربوط به بخشهای صنعتی و 
تجاری بود.مصرف دیزل آمریکا هم در سال ۲۰۲۰ به 
میزان هشت درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش 
یافت. دیزل ۲۱ درصد از مصرف نفت آمریکا در سال 
گذشــته را به خود اختصاص داد. معموال بیش از سه 
چهارم از کل سوخت دیزل توسط کامیونها، کشتیها و 
قطارها در بخش حمل و نقل مصرف می شود.مصرف 
سوخت جت شدیدترین کاهش را داشت و ۶۲ درصد 
ریزش کرد و به پایین ترین سطح از سال ۱۹۸۳ به این 
طرف رسید. سوخت جت و بنزین هواپیمایی مجموعا 
در شــش درصد از کل مصرف نفت آمریکا در ســال 
۲۰۲۰ سهم داشــتند.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
اطالعات ماه گذشته اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان 
داد که مصرف نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ آمریکا 
مجموعا ۹ درصد در ســال ۲۰۲۰ کاهش یافت و به 
پایین ترین سطح از ســال ۱۹۹۱ رسید و بزرگترین 
کاهش ساالنه مصرف سوخت فسیلی آمریکا را از سال 
۱۹۴۹ ثبــت کرد. تقاضا برای فرآورده های نفتی که 
۴۴ درصد از کل مصرف سوخت فسیلی در آمریکا را 
تشکیل می دهند، سال میالدی گذشته ۱۳ درصد در 

مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرد.

عربســتان ســعودی قیمت فروش نفت بــه خریداران در 
آسیا و آمریکا در ســپتامبر را افزایش داد که نشانه انتظار 
بزرگترین صادرکننده نفت جهــان از تداوم تقاضای قوی 
برای نفت با وجود افزایش آمار ابتال به کووید ۱۹ در بعضی 
از واردکنندگان بزرگ انرژی اســت.به گزارش ایسنا، گروه 
اوپک پالس که در راس آن عربستان سعودی و روسیه قرار 
دارند ماه میالدی گذشــته با افزایش تولید ماهانه تا پایان 
سال ۲۰۲۱ و تامین نیاز بازار که در بحبوحه احیای اقتصاد 

جهانی با کمبود عرضه روبرو شده است، موافقت کرد.
شرکت آرامکوی ســعودی در بیانیه ای اعالم کرد قیمت 
گرید نفتی ســبک عرب الیت به آسیا را ۳۰ سنت از اوت 
افزایش می دهد و ســه دالر در هر بشــکه باالتر از قیمت 
پایــه تعیین می کنــد. این افزایش کمتــر از پیش بینی 
تحلیلگران برای افزایش ۵۰ سنتی قیمت این گرید نفتی 
در نظرسنجی بلومبرگ بود. آرامکو همچنین قیمت فروش 
سایر گریدهای نفتی به آسیا را بین ۲۰ تا ۶۰ سنت در هر 

بشــکه افزایش می دهد.بیش از ۶۰ درصد از صادرات نفت 
عربستان ســعودی به مقصد آسیاست و کشورهای چین، 
کره جنوبی، ژاپن و هند مشــتریان بزرگ نفت این کشور 
هستند.قیمت نفت برنت هفته جاری تحت تاثیر نگرانیها 
نســبت به شــیوع کرونای دلتا در جهــان به خصوص در 
آســیا پنج درصد ریزش کرد و به حــدود ۷۲ دالر در هر 
بشکه رسید. این وضعیت ممکن است خرید نفت عربستان 
ســعودی را کاهش دهد اگرچــه افزایش قیمتی که اعالم 
شــده، کمتر از حد انتظار بوده اســت. ابوظبی هم قیمت 
فروش نفت برای بارگیری در سپتامبر را افزایش داده است.

با این حال بعضی از تحلیلگران و معامله گران جدیدترین 
موج شــیوع کووید ۱۹ را باعث آســیب دیدن تقاضا برای 
نفت می دانند. بازار امسال دچار کمبود عرضه شده و نفت 
برنت با وجود افتی که هفته جاری داشت، حدود ۴۰ درصد 
رشد قیمت داشته است.آرامکو قیمت فروش همه گریدها 
به مقصد آمریکا در سپتامبر را بین ۱۰ تا ۲۰ سنت در هر 

بشکه افزایش داد. اما قیمت فروش همه گریدها به منطقه 
مدیترانه و شــمال غرب اروپا را در پی ضعیف شدن قیمت 
پایــه منطقه ای در آنجا کاهش داد.با افزایش اخیر قیمتها 
از ســوی آرامکو، قیمت عرب الیت برای فروش به آسیا به 
باالترین حد از فوریه سال ۲۰۲۰ می رسد که ویروس کرونا 
هنوز در خارج از آسیا شیوع پیدا نکرده بود و این گرید سه 
دالر و ۷۰ سنت باالتر از قیمت پایه منطقه ای فروخته شده 
بود.بر اساس گزارش بلومبرگ، اکثر کشورهای خاورمیانه 
قیمتهای فروش ماهانه خود را پایینتر یا باالتر از قیمت پایه 
منطقه ای تعیین می کنند. قیمت فروش رسمی آرامکو بر 
روند قیمت گذاری در این منطقه تاثیرگذار است. امیرنشین 
ابوظبــی که تقریبا همه نفت امارات متحده عربی را تولید 
می کند، معموال هر ماه یکی از نخستین قیمتهای فروش 
رســمی در منطقه را بر مبنای قیمت معامالت آتی نفت 
خــود اعالم می کند تا نفت خــود را به عنوان قیمت پایه 

منطقه ای بشناساند.

قیمت فروش نفت عربستان افزایش یافت
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گزیده خبر عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

 واکسن های وارداتی از محل پول های ایران در عراق خریداری شد
عضو هیئت رئیســه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار 
داشــت: عراق بخشی از پول کوواکس را پرداخت کرد، در واقع 
واکســنی که االن به کشور می آید هزینه آن از محل پول های 
ایران در عراق خریداری شــد و در مقابل بخشی از آن نیز مواد 
غذایی وارد کشــور می شود. در کل اقدامات مثبتی انجام شده 
و به نظر می رســد روابط ما با عراق بهبود پیدا کند.سید حمید 
حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد وضعیت 
تجاری ایران و عراق اظهار کــرد: آمار صادرات غیرنفتی چهار 
ماهه حاکی از این است که به طور متوسط ماهانه ۷۰۰ میلیون 
دالر  صادرات به عراق انجام شــده که این رقم صادرات برق را 
شامل نمی شود. با توجه به اینکه سال گذشته متوسط صادرات 
ما ماهانه ۵۵۰ میلیون دالر بوده، میزان صادرات ما به عراق ۲۰ 
درصد افزایش داشــته است. وی افزود: خوشبختانه در ۴ ماهه 
امسال به اغلب مقاصد افزایش صادرات داشتیم و صادرات ما به 
ماهانه ۳.۵ میلیارد دالر رسیده که اگر این روند را ادامه دهیم، 
در ۱۲ ماه می تواند وضعیت صادرات ســاالنه ما را به ۴۲ یا ۴۳ 
میلیارد دالر رسانده و کاهش صادرات در سال گذشته را جبران 
کند. حســینی با اشــاره به علل افزایش صادرات تصریح کرد: 
علت افزایش صادرات عواملی مانند افزایش قیمت های جهانی، 
بازگشایی مرزهای کشورهای عربی بعد از کرونا، افزایش مصرف 
در عراق در آستانه محرم و اربعین و.... بوده است. وی در پاسخ 
به ســوالی پیرامون آخرین وضعیت پول های بلوکه شده ایران 
در عراق گفت: عراق بخشــی از پول کوواکس را پرداخت کرد، 
در واقع واکسنی که االن به کشــور می آید هزینه آن از محل 

پول های ایران در عراق خریداری شــد و در مقابل بخشــی از 
آن نیز مواد غذایی وارد کشور می شود. در کل اقدامات مثبتی 
انجام شــده و به نظر می رســد روابط ما با عــراق بهبود پیدا 

کند. عضو هیئت رئیسه اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق 
در مورد آخرین وضعیت راه زمینی ایران به ســوریه از طریق 
عراق بیان کرد: راه رسمی ما به سوریه از طریق عراق باز نشده 

اما به طور غیررســمی از طریق اقلیم کردستان این کار انجام 
می شــود. ۷ تا ۸ درصد از کاالهای صادراتی به عراق به سوریه 
می رود. البته ســوریه چندان بازار صادراتی ما نیست یعنی ما 
نمی توانیم روی ســوریه به عنوان یک بازار صادراتی مثل عراق 
حســاب کنیم چرا که مزیت زیادی در این کشــور نداریم. باز 
شــدن راه زمینی عراق به کاهش هزینه های ما کمک می کند 
اما بازار ســوریه برای ما نهایتا ۴ یا ۵ میلیارد دالری است. باید 
تالش کنیم صادرات حوزه های فنی و مهندســی، IT، مصالح 
ســاختمانی و خدمات پزشــکی را تقویت کنیم چراکه در این 
بخش ها شانس بیشتری نسبت به صادرات کاالیی داریم. گرچه 
در مورد مصالح ســاختمانی نیز ســوریه بازار مناسبی برای ما 
نیست. وی همچنین با اشاره به قاچاق دارو به عراق خاطرنشان 
کرد: کاالهای یارانه ای که صادرات آنها ممنوع می شود معموال 
به عراق و همچنین بقیه کشــورهای همسایه راه پیدا می کند. 
باید این کاالهای یارانه ای را حذف یا به صورت کاالبرگ توزیع 
کنیم. اختالف قیمت به قدری زیاد است که انگیزه زیادی برای 
قاچاق کاال ایجاد می کند. ما ۴۰۰ تا ۵۰۰ روستای مرزی داریم 
کــه فاصله نزدیکی با عراق دارنــد، کنترلی هم بر این مناطق 
روســتایی وجود ندارد. دام، مرغ، تخم مرغ و ... از این طریق از 
مرز خارج می شــود. قاچاق دارو حتی از این موارد هم راحت تر 
است. قبال توسط مســافران عراقی مقدار زیادی دارو از کشور 
خارج می شد اما االن که سفرها کمتر شده احتماال حجم قاچاق 
دارو کاهش پیدا کرده است اما به طور کلی در مورد تجهیزات 

پزشکی ما با مشکل قاچاق مواجه هستیم.

فائو اعالم کرد
 کاهش قیمت مواد غذایی برای 

دومین ماه متوالی
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد قیمت جهانی مواد غذایی 
در ژوئیه برای دومین ماه متوالی تحت تاثیر افت قیمت روغنهای گیاهی، غالت و 
محصوالت لبنی کاهش پیدا کرد اما همچنان حدود یک سوم باالتر از مدت مشابه 
سال گذشته مانده است.به گزارش ایسنا، شاخص قیمت غذای فائو که تغییرات 
ماهانه سبدی از غالت، دانه های روغنی، محصوالت لبنی، گوشت و شکر را بررسی 
می کند، در ژوئیه  به ۱۲۳ واحد در مقایسه با ۱۲۴.۶ واحد در ژوئن کاهش پیدا 
کرد. اما قیمتها بر مبنای ساالنه در ژوئیه ۳۱ درصد افزایش داشت.شاخص فائو که 
به مدت ۱۲ ماه متوالی تحت تاثیر مشکالت برداشت در چین و تقاضای قوی این 
کشــور برای کاالهای غذایی رشد کرده بود، در ژوئن برای نخستین بار با کاهش 
روبرو شد.شــاخص قیمت غالت فائو در ژوئیه بر مبنای ماهانه سه درصد کاهش 
یافت که تحت تاثیر افت شش درصدی قیمت ذرت بود. قیمت ذرت تحت تاثیر 
بهبود چشم انداز تولید آرژانتین و آمریکا و لغو سفارش واردات از سوی چین که 
نگرانیها نســبت به برداشت محصول در برزیل را تحت الشعاع قرار دارد، کاهش 
پیــدا کرد. قیمت جهانی برنج هم تحت تاثیر عرضه محصول جدید و نوســانات 
ارزی که باعث کندی روند فروش شد، در ژوئیه کاهش پیدا کرد و به پایینترین 
رکورد دو سال گذشته رسید. با این حال قیمت گندم به دلیل نگرانیها نسبت به 
شرایط خشکسالی در آمریکای شمالی، بارندگی سنگین در اروپا و بازدهی اولیه 
پایینتر از حد انتظار محصول روسیه، در ژوئیه ۱.۸ درصد رشد کرد و به باالترین 
رکورد از اواسط سال ۲۰۱۴ به این طرف رسید.شاخص قیمت روغن گیاهی فائو 
پس از این که بهبود فروش روغن پالم  تحت الشعاع سطح پایینتر روغنهای دیگر 
قرار گرفت، ۱.۴ درصد در ژوئیه نسبت به ژوئن کاهش یافت و به پایینترین حد 
پنج ماه اخیر نزول کرد.شــاخص قیمت لبنیات در ژوئیه ۲.۸ درصد کاهش پیدا 
کرد.شاخص قیمت شکر در ژوئیه ۱.۷ درصد رشد کرد که چهارمین رشد ماهانه 
متوالی بود. قیمت باالتر نفت و ابهام در خصوص تاثیر یخبندان بر بازده محصول 
برزیل، عامل رشد قیمت شکر در ماه میالدی گذشته بود.شاخص قیمت گوشت 
اندکی رشد کرد. قیمت گوشت مرغ به دلیل واردات باال در شرق آسیا بیشترین 
افزایش را داشت اما قیمت گوشت خوک در پی افت واردات چین کاهش مالیمی 
پیدا کرد.بر اساس گزارش رویترز، فائو برآورد خود از تولید و تقاضای جهانی غالت 
در سال میالدی جاری را به روز نکرد. این سازمان ماه میالدی گذشته پیش بینی 
کرده بود ذخایر جهانی غالت در فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۱ برای نخستین بار از فصل 

زراعی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رشد خواهد کرد.

ممنوعیت مجدد صادرات از برخی گمرکات 
مرزی افغانستان

گمرک ایران اعالم کرده اســت، به دلیل تحوالت و درگیریهای داخلی در کشور 
افغانستان، از گمرکات اجرایی و تجار درخواست می شود تا اطالع ثانوی از ارسال 
حاملهای صادراتی و ترانزیتی که قصد خروج از گمرک میلک و بازارچه گمشــاد 
را دارند خودداری کنند.به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،   گمرک 
میلک در شهرستان هیرمند و در مقابل گمرک زرنج افغانستان  قرار دارد  که با 
تحوالت رخ داده در شب و روز گذشته در این کشور ،خروج کامیون های ایرانی 
و ترانزیتی  به سمت افغانستان تا اطالع ثانوی  امکان پذیر نخواهد بود.  بر اساس 
اعالم ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان از گمرکات اجرایی خواسته شده 
اســت تا اطالع ثانوی از ارسال هرگونه کاالی صادراتی وترانزیتی به افغانستان از 
طریق مرز  میلک و بازارچه گمشاد خود داری کنند. گمرک همچنین اعالم کرده 
اســت، کامیون های ایرانی و محموله های تجاری  هم  اکنون در حال بازگشت 
هستند و در صورت ایجاد هرگونه تغییری در شرایط این مرزها در روزهای آتی  
اطالع رسانی خواهد شد. گفتنی است طی روزهای گذشته مقادیر زیادی سوخت، 
دارو، سرنگ و سرم قاچاق ، قبل از خروج از کشور توسط مربی سگ های موادیاب 

و یگان حفاظت گمرک میلک کشف و ضبط  شد.

تحت تاثیر شیوع کرونا دلتا؛
قیمت پالتین به قعر ۷ماهه سقوط کرد

قیمت پالتین تحت تاثیر شــیوع کرونای دلتا که دورنمای کاالهای صنعتی را ضعیف کرده 
است، به پایینترین حد هفت ماه گذشته سقوط کرد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، 
بهای هر اونس پالتین در معامالت روز پنج شنبه بازار نیویورک ۱.۸ درصد سقوط کرد و به 
۱۰۰۸ دالر و ۸۹ سنت رسید که پایینترین قیمت از ۲۳ دسامبر بود. بهای هر اونس پالتین 
برای تحویل در اکتبر با ۱.۵ درصد کاهش، در ۱۰۰۵ دالر و ۷۰ سنت بسته شد. بهای اونس 
طال، نقره و پاالدیم برای تحویل فوری هم کاهش پیدا کردند.پالتین که در ساخت مبدلهای 
کاتالیســتی بکار می رود، تحت تاثیر شیوع کرونای دلتا که دورنمای احیای اقتصاد جهانی 
را در معرض تهدید جدی قرار داده است، برای سومین روز متوالی کاهش قیمت پیدا کرد. 
چین با شیوع فزاینده ویروس کرونا روبرو شده که در نتیجه آن تحلیلگران به بازبینی پیش 
بینی های رشد اقتصادی این کشور مبادرت کرده اند. در همین حال آمار ابتال در کشورهای 
دیگر از ژاپن گرفته تا اســترالیا و بخشهایی از آمریکا سیر صعودی پیدا کرده است.پالتین 
از اوج قیمتی که در فوریه امســال داشــت، بیش از ۲۰ درصد نزول کرده است زیرا کمبود 
تراشه رایانه، تولید خودرو را محدود کرده و افزایش فروش خودروی برقی، دورنمای مصرف 
میان مدت تا بلندمدت را تیره کرده اســت. تقاضا برای ســرمایه گذاری هم ضعیف شده و 
صندوقهای ETF تحت پشــتوانه پالتین هفته گذشته به پایینترین رکورد مشاهده شده از 
فوریه سقوط کردند و مدیران سرمایه سرمایه گذاریهای خود در بازار این فلز را به پایینترین 

میزان در ۹ ماه اخیر کاهش دادند.

قائم مقام وزیر صمت:
هیچ واحد صنعتی به دلیل کمبود مواد 

اولیه نباید تعطیل شود
قائم مقام وزیر صمت در ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در 
راســتای رفع موانع تولید نباید هیچ واحد تولیدی به دلیل کمبود 
مواد اولیه تعطیل شــود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، بابک دین پرســت در بازدید از چند واحد 
صنعتی و تولیدی، ضمن آشــنایی با مشکالت تولیدکنندگان برای 
رفع موانع تولید قول مساعد داد.وی در حاشیه این بازدید در گفتگو 
با خبرنگاران اظهار داشــت: وظیفه مهم ما رفع موانع تولید و کمک 
به چرخش اقتصاد در کارخانه هاست تا کارآفرینان در ادامه فعالیت 
دچار چالش نشــوند.دین پرست تصریح کرد: شــرایط کشور برای 
تولیدکنندگان صنعتی دشــوار بوده و ما باید امروز در تسهیل گری 
و روان ســازی امور تالش بیشــتری کنیم.قائم مقام وزیر صمت در 
ستاد تسهیل گفت: با تمام وجود در خدمت تولید کنندگان هستیم 
و تا زمانی که مســئولیت داریم باید گره گشــای مشکالت باشیم و 
موانع تولید را برداریم.دین پرســت تصریح کرد: برای گره گشــایی 
از مشــکالت هیچ منتی نداریم و کمک می کنیم تا مشکالت عرصه 

صنعت و تولید حل شود.

فعالیت بیش از ۲.۳ میلیون واحد 
صنفی در کشور

جدیدترین آمار منتشر شــده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشــان می دهد که تا پایان اردیبهشــت امســال بیش از دو 
میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی در کشــور فعال هستند که نیمی از 
آن ها توزیعی و فقط حدود ۱۹ درصد آن ها تولیدی هستند.به گزارش 
ایسنا، تا پایان اردیبهشت امسال در مجموع بیش از دو میلیون و ۳۳۴ 
هزار واحد صنفی در کشــور فعال اســت که تقریبا نصف آن ها، یعنی 
بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، در بخش توزیعی کار می کنند.

از نیمــه باقی مانده، حدود ۴۴۰ هزار واحد صنفی، یعنی ۱۸.۸ درصد، 
در بخــش تولید، ۳۸۸ هزار، یعنی ۱۶.۶ درصد در بخش خدمات فنی 
و ۳۶۰ هــزار، یعنــی ۱۵.۴ در بخش خدمات فعال هســتند.در میان 
اســتان ها، تهران میزبان بیشــترین واحد صنفی است که ۳۱۸ هزار و 
۵۸۵ واحد را در خود جای داده اســت و کهگیلویه و بویر احمد با ۲۳ 
هــزار و ۹۴۳ واحد صنفی، کمترین واحد را بــه خود تختصاص داده 
اســت.همچنین تهران با داشــتن بیش از ۶۶ هزار و کهگیلویه و بویر 
احمد با داشــتن ۳۲۶۶ واحد صنفی تولیدی،  بیشــترین و کمترین 
صنف تولیدی را به خود اختصاص داده اســت.گفتنی است که تا پایان 
اردیبهشت امســال بیش از ۶۳ درصد واحدهای صنفی به کارتخوان، 
۱۸.۸ درصــد به ترازوی دیجیتــال و ۲۶.۷ درصد واحدها به صندوق 
مکانیزه مجهز شده اند.طبق اعالم عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران،   
شــیوه کسب و کار در ایران و کشــورهای توسعه  یافته متفاوت و در 
نتیجه وضعیت سرانه واحدهای صنفی نیز متفاوت است، به طوری که 
در ایران به ازای هر واحــد صنفی ۲۷ تا ۲۸ نفر مراجعه می کنند، اما 
این رقم در کشــورهای توســعه یافته ۱۷۰ تا ۱۸۰ و متوسط در دنیا 
۱۰۰ نفر اســت. اما تعداد زیاد اصناف منجر بــه کاهش درآمد آن ها 
می شــود و به نفع خودشان هم نیســت و علت آن مشکالتی است که 
در حوزه ســرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی 

وجود دارد.

ابالغ دستورالعمل اجرایی بسته 
مشوق های صادراتی، هفته آینده

رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران از ابالغ دستورالعمل اجرایی 
بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ در هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوســیما، حمید زادبوم گفت: 
با ابالغ بســته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ توسط معاون 
اول رئیس جمهور و رئیس ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان 
توســعه تجارت به تدوین دســتورالعمل های اجرایی این بسته موظف 
شــد که ما این دســتورالعمل را تهیه و به وزارت صمت ارسال کردیم 
که اوایل هفته آینده این دســتورالعمل برای اجرا ابالغ می شــود.وی 
اضافه کرد: پس از ابالغ دستورالعمل اجرایی بسته حمایت از صادرات 
غیرنفتی، پیگیر دریافت بودجه مشــوق های صادراتی از سازمان برنامه 
و بودجــه خواهیم بود که در صــورت تخصیص این بودجه، حمایت از 
صادرکنندگان در چارچوب درون زایی و برون گرایی اقتصاد و بر اساس 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شود.زادبوم افزود: در بسته 
حمایت از صادرات غیرنفتی ســال ۱۴۰۰، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال 
از منابع صندوق توسعه ملی جهت سپرده گذاری در بانک های عامل با 
هدف پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی به صادرکنندگان 
با نرخ های ترجیحی در نظر گرفته شــده اســت که همانند سال ۹۹، 
صادرکنندگان می توانند نســبت به ثبت درخواست های خود از طریق 
سامانه های سپیدار و بهین یاب جهت دریافت تسهیالت یاد شده اقدام 
کنند.رئیس کارگروه مشوق های صادراتی اضافه کرد: منابع پیش بینی 
شــده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، شامل ۷,۶۰۰ میلیارد ریال 
از ردیف هــای بودجه ای بــرای پرداخت مشــوق های صادراتی در ده 
ســرفصل و ۱,۹۰۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق 
ورودی جهت تأمین مالی یارانه حمل و نقل هوایی صادرات محصوالت 
کشاورزی به کشــورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا است.زادبوم گفت: 
پرداخت مشــوق های صادراتی در سقف اعتبارات تخصیصی و با توجه 
به دو اولویت برگشت ارز حاصل از صادرات و حمایت از زیرساخت های 
صادراتی در سال جاری استمرار خواهد داشت و تالش خواهد شد همه 
فعالیت های صادرکنندگان مورد بررســی و حمایت در ســرفصل های 
مصوب با هدف کاهش هزینه های صادرکنندگان در بازارهای هدف در 

اولویت برنامه های سازمان توسعه تجارت ایران قرار گیرد.

اظهار  بنکداران غذایی  اتحادیه  دبیر 
داشــت: تقاضا برای برنج به شــدت 
کاهش داشــته و با توجه به شرایط 
حاصل از شــیوع مــوج جدید کرونا 
بسیاری از مراکز عمده مصرف تعطیل 

هستند یا کاهش فعالیت داشته اند.
قاســمعلی حســنی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصــادی ایلنــا در مورد 
وضعیت بــازار برنج اظهــار کرد: تا 
یک یا دو ماه قبــل برنج خارجی را 
به صورت تحمیلی همــراه با روغن 
می فروختند چراکه تقاضا برای برنج 
بســیار کاهش یافته است. ۱۰ تا ۱۵ 
روز دیگر هم فصل برداشــت جدید 
برنج شروع می شود بنابراین کمبودی 
در بــازار برنج نیســت. االن در بازار 
دوران رکود و سکون است، انگیزه ای 
برای خرید وجود ندارد.وی افزود: در 
بخش بنکداری برنــج ایرانی در بازه 

قیمت ۲۷ تــا ۳۵ هزار تومان خرید 
و فروش می شــود. برنج خارجی هم 
بین ۲۰ تا ۲۴ هــزار تومان در بازار 
موجود اســت. میزان افزایش قیمت 
برنج ایرانی از ابتدای ســال تا کنون 
۱۵ درصد بوده و امــا برنج خارجی 
به علت زیاد بودن عرضه و کم بودن 
تقاضا افزایش قیمت چندانی نداشته 
است.حسنی درباره میزان تقاضا برای 
برنــج در بازار گفت:  تقاضا برای برنج 
به شــدت کاهش داشــته است. با 
توجه به شرایط حاصل از شیوع موج 

جدید کرونا بســیاری از مراکز عمده 
مصــرف تعطیل هســتند یا کاهش 
فعالیت داشته اند. برای مثال فعالیت 
آشــپزخانه های صنعتی کاهش قابل 
توجه داشــته اســت، از همین روی 
میزان مصرف برنج نســبت به دو ماه 
قبل حدود ۱۰ درصد کاهش داشته 
اســت.دبیر اتحادیه بنکداران غذایی 
در پاســخ به سوالی در مورد وضعیت 
روغــن بــازار بیان کرد: بــا توجه به 
افزایش ۳۵ درصــدی قیمت روغن، 
عرضه حالت مناســبی گرفته است. 

فروشــگاه های زنجیره ای و واحدهای 
خرده فروشــی تقریبا از روغن اشباع 
شده اند و حساسیت چندانی در بازار 
نسبت به این کاال نیست.وی همچنین 
با اشاره به فروش شکر بیشتر از قیمت 
مصوب گفت: با وجــود اینکه دولت 
برای شــکر قیمت ۱۱ هــزار و ۵۰۰ 
تومان را تصویب کرده است، اما بازهم 
این کاال ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان بیش 
از قیمت مصوب در بخش آزاد مانند 
کارخانه های  و  فروشگاه ها  بنکداری، 
صنعتی خریــد و فروش می شــود.

حسنی همچنین افزود: در مورد بقیه 
اقالم هیچ مشکل خاصی فعال وجود 
ندارد و همه منتظر هستند تا دولت 
جدید روی کار بیاید تا مشخص شود 
تاثیر آن چگونــه خواهد بود و دولت 
جدید چه فکری برای ســر و سامان 

دادن به بازار دارد.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی:

کاهش 10 درصدی مصرف برنج 
در دو ماه گذشته

نایب ریس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی اظهار 
داشــت: همچنان بازار لوازم خانگی در رکود به ســر 
می برد و انباشت کاال در انبار فروشگاه ها، توزیع کنندگان 
و کارخانجــات وجــود دارد. چون تقاضــا وجود ندارد 
و شــرایط هم روز به روز بدتر می شود.محمدحســین 
اســالمیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا در 
مورد وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار داشت: همچنان 
بازار لوازم خانگی در رکود به سر می برد و انباشت کاال 
نیز در انبار فروشــگاه ها، توزیع کنندگان و کارخانجات 
وجــود دارد چون تقاضا وجود نــدارد و روز به روز هم 
در حال بدتر شدن است. عامل نخست این موضوع هم 
کاهش قدرت خرید مردم و گرانی کاال است. وی افزود: 
یک یخچال دوقلوی ایرانــی ۲۵ میلیون تومان یا یک 
ماشین لباسشویی ایرانی ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان است. 
در این شــرایط با توجه به درآمــد مردم، قدرت خرید 
چنان کاهش پیدا کرده که امکان خرید یا تعویض کاال 
برای بیشتر مردم وجود ندارد و بیشتر به جای خرید به 
تعمیر رو می آورند.اسالمیان همچنین در مورد وضعیت 

واردات و صــادرات در حوزه لوازم خانگی تصریح کرد: 
واردات لوازم خانگی بزرگ مانند گذشته ممنوع است. 
در بخش صادرات نیز بســیار محدود که عمده آنها در 
مورد کاالهایی مانند ماشین لباسشویی دوقلوی سطلی، 
کولرهای آبی و آبگرمکن های گازی و برقی اســت که 
بیشتر به کشورهای همسایه صادر می شود. نایب ریس 
اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی در پاسخ به سوالی 

در مــورد وضعیت قاچاق قطعات لوازم خانگی گفت: از 
آنجا که ما تحریم هستیم، یک سری از قطعات که نیاز 
کارخانه ها به آنها زیاد و فوری است، از کشورهایی مانند 
چین و سنگاپور به صورت مسافری و موقت وارد کشور 
می شــوند تا قطعه به صورت انبوه به کارخانه ها برسد. 
البته عموما مسافر این کار را نمی کند بلکه ممکن است 
مثال نمایندگان شرکت به تعداد محدودی به این صورت 
قطعــه وارد کنند. وی در ادامه در مورد واردات قطعات 
از محل پول های بلوکه شــده ایــران در کره جنوبی از 
این کشور خاطرنشان ســاخت: هنوز در مورد واردات 
قطعه از کره جنوبی اتفاق خاصی نیافتاده اســت. قرار 
بود توافقی حاصل شــود که برندهای کره ای در ایران 
ایجاد زیرساخت کنند، فناوری و تکنولوژی روز دنیا را 
بیاورند و شــروع به فعالیت کنند و صحبت ها در مورد 
انتقال تکنولوژی و زیرساخت است. یعنی تعاملی که با 
کره ای ها انجام می شود بر مبنای انتقال تکنولوژی است 
تا اشتغال برای کارگر ایرانی ایجاد و محصول هم کامال 

ساخت ایران باشد.

در گفت وگوی مطرح شد:

لوازم خانگی همچنان در انبارها انباشته شده است
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مثلث برمودای خلق نقدینگی گزیده خبر

 موانع پیش روی رییس کل بانک  مرکزی بعدی چیست؟
یک کارشــناس اقتصادی گفت: ســاختار غلط نهادســازی در 
کشــور، محدودیت اختیارات رییــس کل بانک مرکزی، مقاومت 
دربرابر درخواست چاپ پول توســط دولت، نظام بانکی ناسالم 
و نابودی ذخایر ارزی کشــور از مهم ترین چالش های پیش روی 
رییس کل بانک مرکزی آینده خواهــد بود.اقتصادآنالین - صبا 
نوبــری؛ در حالی که در روزهای آینده بــا اعالم کابینه ابراهیم 
رییسی دولت وی شــروع به کار خواهد کرد، با توجه به شرایط 
اقتصادی بحرانی کشــور، آنچه بیش از هرچیــز اهمیت دارد، 
مردان اقتصادی اســت که رییس جمهوری برای بهبود وضعیت 
اقتصــاد انتخاب خواهد کرد و رییــس کل بانک مرکزی یکی از 
مهم ترین و حســاس ترین این انتخاب هــا خواهد بود.در همین 
رابطه میثم خســروی، کارشناس بانکی در گفت  وگو با خبرنگار 
اقتصادآنالین در خصوص مهم ترین چالش های پیش روی رییس 
کل بانک مرکــزی آینده گفت: وظایف بانک مرکزی مشــخص 
اســت و باید با سیاســتگذاری پولی به کنترل تورم بپردازد و با 
نظارت بر بانک ها ثبات مالی ایجاد کند. رشد اقتصادی و کمک 
به تامین مالی تولید هم از وظایف دیگر این نهاد تلقی می شــود 
اما بانک مرکــزی ما برای ایفای این وظایف بــا موانعی مواجه 
اســت.وی ادامه داد: یکی از این موانع جدی  به نهادسازی های 
غلطی برمی گردد که در قوانین پولی و مالی ما در کشــور اتفاق 
افتاده است که عمال بانک مرکزی را برای انجام وظایفش ناتوان 
می کند. تقریبا می توان گفت بانک مرکزی یکی از شــرکت های 
دولت است و دولت ها نیز خیلی تمایلی به کنترل تورم و اجرای 
برخی سیاست ها برای انضباط مالی خود و بانک ها ندارند.به گفته 
خسروی، بانک  مرکزی باید در این پارادایم و این چارچوب نهادی 
اهداف خود را دنبال بکند؛ پس بخشــی از موانع ما به اشکاالت 
ساختاری نهادهای پولی و مالی کشور بر می گردد.این کارشناس 
افزود: اختیارات بانک  مرکزی در قانون ما بســیار محدود است و 
اولین معضلی که هرکســی فارغ از هر جناحی در سمت ریاست 
بانک مرکزی با آن مواجه می شــود این است که چگونه در این 

چارچوب به اهدافش برسد.وی تاکید کرد: چالش بعدی انباشت 
بی تدبیری ها، بی عملی ها و بی کفایتی هایی است که طی سال های 
گذشته در نهادهای بانکی وجود داشته است و امروزه خود را در 

قالب تورم باال و پرنوسان نشان می دهد.
خســروی اظهار داشت: ما با کســری بودجه حدود ۵۰درصدی 
مواجه هستیم که رییس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم آن 
را ایجاد نکرده است اما میراث دار آن است و باید در زمینه تامین 
آن دقت زیادی به خرج دهد.این کارشناس یادآور شد: پس یکی 
از مهم ترین چالش های رییس کل بانک مرکزی آینده این اســت 

کــه مراقبت کند که بدهی های دولت به پایه پولی بانک مرکزی 
سرایت نکند.این کارشناس معتقد است رییس کل بانک مرکزی 
آینده، باید مطمئن باشد تماس ها و فشارهای زیادی برای چاپ 
پول از سمت نهادهای دولتی خواهد داشت و باید این خط قرمز 
را از همان ابتدا مشخص کند.خسروی درخصوص چالش بعدی 
که بانک مرکزی با آن روبه رو اســت، گفت: مسئله بعدی، مسئله 
ناترازی نظام بانکی است؛ گاهی رییس کل بانک  مرکزی کارش 
را در یک نظام بانکی به عنوان ناظر آغاز می کند که سالمتی مالی 
نرمالی دارد و باید به این فکر کند که کفایت ســرمایه این نظام 

بانکی را افزایش دهد و سیاست هایی از این دست را پیش بگیرد.
وی ادامه داد: ولی االن راجع به نظارت بر شــبکه بانکی صحبت 
می کنیم که کل ســرمایه آن در ســال ۹۹ منفی ۶هزارمیلیارد 
تومان بوده اســت و زیان انباشه در آن، کل سرمایه بانک ها را از 
بین برده اســت و برخی بانک های آن اصال دارایی ندارند و فقط 
بدهی هستند.این کارشناس بانکی افزود: از طرف دیگر، طبق آن 
چالش های نهادی که ذکر شد؛ دست رییس کل برای برخورد با 
این بانک ها چندان باز نیست، بنابراین رییس کل بانک مرکزی 
آینده باید با دولت ناتراز و کسری بودجه باال و بانک های به شدت 
ناسالم مقابله کند که شاید بتوان این وضع را به مثلث برمودایی 
تشبیه کرد که نقدینگی خلق می کند و اگر فکری هم برای آن ها 
نکند، قطعا با شــرمندگی بدرقه خواهد شد.خســروی در ادامه 
وضعیت ارزی کشور را به عنوان یکی دیگر از چالش های اساسی 
پیش روی دولت بعدی عنوان کرد و گفت: دولتی که با شــوک 
بین المللی نفتی مواجه می شود، طبعا محدودیت منابع مالی و 
ارزی پیدا می کند ولی این مســئله زمانی به یک بحران تبدیل 
می شود که دولت قبلی صیانت الزم از ذخایر ارزی محدود خود 
را هم نداشــته باشد.خسروی وضعیت ارزی کشور را به شرایطی 
تشــبیه می کند که در آن یک شــوک درآمدی به یک فرد وارد 
می شــود و همزمان آن فرد علیرغم اینکه چشم اندازی ندارد که 
چه زمانــی دوباره این درآمد برمی گردد؛ همزمان در هزینه های 
خود اسراف می کند. اینگونه تداوم زندگی اقتصادی آن فرد با یک 
بحران رو به رو خواهد کرد.این کارشناس در پایان تاکید کرد: از 
سالی که تحریم ها با خروج آمریکا از برجام جدی شد و نتوانستیم 
نفت بفروشیم، دولت در همه موارد به همین شکل رفتار کرد و با 
اجرای سیاست هایی مثل ارز ۴۲۰۰تومانی اسراف های به شدت 
زیادی متحمل شد که ذخایر ارزی کشور را نابود کرد و قطعا یکی 
از چالش های رییس کل بانک مرکزی آینده این مسئله خواهد 
بود که چگونه هم برای تامین کاالهای اساسی ذخایر ارزی ایجاد 

کند و هم جهش ارزی نداشته باشد.

عرضه ۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی 
اسالمی در سال جاری

خزانه داری وزارت اقتصاد با ارائه گزارشی از میزان عرضه اوراق مالی اسالمی 
در ســالجاری، نتیجه یازدهمین هفته عرضه این اوراق منتهی به سیزدهم 
مــرداد ۱۴۰۰ را اعالم کرد.به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطالعیه ای 
نتیجه یازدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسالمی منتهی به سیزدهم مرداد 
۱۴۰۰ را اعالم کرد.بر اســاس این اطالعیه، حسب تصمیمات اتخاذ شده در 
راستای تأمین مالی بهینه، یازدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسالمی منتهی 
به مورخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۰ برگزار شــد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ 
سفارش های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه های بازار بین بانکی کارگزاری 
بانک مرکزی و مظنه یابی شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران مبلغ ۲۳۸ 
میلیارد تومان اوراق به فروش رســید.گفتنی اســت، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشــور با کمترین تبعات تورمی، در ســال 
۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش های مختلف از 
جمله انتشــار اسناد خزانه اسالمی و برگزاری یازده هفته عرضه اوراق بدهی 
اقدام نموده که تا این تاریخ، در مجموع ۷۶ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان شامل 
۶ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۷۰ هزار میلیارد تومان 
در قالب اسناد خزانه اسالمی تأمین مالی انجام گردید.بنا بر این گزارش، در 
ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشــور 
با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه داری کل کشــور در سال جاری نسبت 
به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش های مختلف از جمله 
انتشار اســناد خزانه اسالمی و برگزاری یازده هفته عرضه اوراق بدهی میان 
بانک ها، مؤسســات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه 
)از قبیل صندوق های ســرمایه گذاری و شــرکت های تأمین مالی( از طریق 
کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس 
تهران اقدام نمود.گزارش یاد شده می افزاید: حسب تصمیمات اتخاذ شده در 
راستای تأمین مالی بهینه، یازدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که 
پس از اخذ سفارش های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه های بازار 
بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس 
تهــران، مجموعاً مبلغ ۲۳۸ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شــرح 
جدول شماره )۱( به فروش رســید.این گزارش می افزاید، با احتساب مبلغ 
منــدرج در جدول فوق، تاکنون مجموعــاً ۹۸۱ ر ۶ میلیارد تومان از طریق 
انتشار اوراق نقدی، حدود ۷۹ درصد از طریق بازار پول و ۲۱ درصد از طریق 
بازار ســرمایه تأمین مالی شده است. گفتنی اســت، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی )خزانه داری کل کشور( حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد 
به نتایج تحلیل جامع »روند تحوالت متغیرهای اقتصادی«و »روند سنجه های 
پایداری بدهی های دولت در قالب سناریوهای مختلف« و متناسب با برآورد 
جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری 
سیاستی با چارچوب سیاست گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج 

اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می نماید.

باال رفتن قیمت ارزهای دیجیتال
بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم روند صعودی خود را ادامه دادند.

به گزارش ایســنا، به نقل از سی ان بی ســی، در ادامه تالش ها 
برای استفاده از ارزهای دیجیتالی در مبادالت پولی ملی، یک 
ســناتور اروگوئه ای طرحی را به مجلس ارایه کرده اســت که 
در صورت تصویب، باعث قانونی شــدن رمزارزها به عنوان ابزار 
پرداخت خواهد شد. تب ارزهای دیجیتالی در آمریکای جنوبی 
محدود به اروگوئه نیست و برخی نمایندگان مجلس پاراگوئه در 
حال انجام تالش مشابهی هستند. پیشتر السالوادور به نخستین 
کشور جهان تبدیل شد که بیتکوین را پول رسمی خود اعالم 
کــرد. بیتکوین پس از ریزش های کم ســابقه اخیر اکنون به 
تدریج در حال بازیابی و بازگشــت به سطوح قدرتمندتر است. 
اگرچه این رمزارز فاصله قابل توجهی با رکورد ۶۲ هزار دالری 
خود دارد اما در تالش اســت تا با تثبیــت در کانال ۴۰ هزار 
دالری راه خود را به سمت رسیدن مجدد به قله ۶۰ هزار دالری 
هموار کند. داده های درون شــبکه نیز نشان می دهند که در 
روزهای اخیر نگهداری و خرید بیتکوین افزایش محسوســی 
داشته است.  کنگره آمریکا به دنبال معرفی الیحه جدیدی برای 
دریافت مالیات از فعالیت های مرتبط با رمزارزها از جمله مبادله 
و یا استخراج آن ها است. با این حال، شماری از نمایندگان به 
دنبال آن هستند تا استخراج بیتکوین و انجام برخی تراکنشات 
را از دریافــت مالیات معاف کنند. این الیحه مالیاتی به عنوان 
بخشــی از تامین منابع مالی الیحه یک تریلیون دالری دولت 
آمریکا برای تقویت رشد اقتصادی این کشور و کاستن از تبعات 
کرونا است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۱۶۳۰ میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت 
به روز قبل ۴.۲۳ درصد بیشــتر شده است. در حال حاضر ۵۰ 
درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۸ 

درصد در اختیار اتریوم است. 

براساس آمار بانک مرکزی، میزان کل دارایی ها 
و بدهی هــای بانک های تجــاری در خردادماه 
۱۴۰۰ به نسبت اسفند ســال ۹۹ با رشد ۳.۵ 
درصدی و نسبت به خرداد سال ۹۹ با رشد ۶۰ 
درصدی همراه بوده است.به گزارش ایِبنا، بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران همزمان با پایان 
دولــت دوزادهم در آخرین گزارش فصلی خود 
نسبت به انتشار دارایی ها و بدهی های بانک های 
تجاری کشــور تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ اقدام 
کرده است.براساس آمار بانک مرکزی، جمع کل 
دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری در پایان 
خردادماه سال ۱۴۰۰ به نسبت اسفندماه سال 
۹۹ رشد ۳.۵ درصدی و به نسبت خردادماه ۹۹، 
رشد ۶۰ درصدی داشته است.به طوری که این 
میزان در خردادماه سال ۹۸ رقم ۵۷۸۳.۳ هزار 
میلیارد ریال بود که در خردادماه ســال ۹۹ به 
رقم ۷۶۳۵.۴ هزار میلیارد ریال و در نهایت در 
بهار ۱۴۰۰ به رقم ۱۲۲۸۱.۵ هزار میلیارد ریال 
رســید. اما این اعداد به صورت جزئی به کدام 
داریی و بدهی بانک های تجاری اشاره می کنند؟

رشد دارایی های خارجی بانک های تجاری
بنا بر این گزارش، میــزان دارایی های خارجی 
بانک های تجاری کشــور در پایان سال ۱۴۰۰، 
معــادل ۱۹۷۱.۵ هزار میلیارد ریال اســت که 
نســبت به مدت مشابه ســال ۹۹ بیانگر رشد 

۱۵۱.۴درصدی است.

رشد میزان اســکناس و مسکوکات نزد 
بانک های تجاری

میزان اســکناس و مســکوکات نیز در خرداد 
۱۴۰۰، رقم ۳۰.۹ هزار میلیارد ریال بوده که در 
مقایسه با پایان سال ۹۹، رشد ۵۰.۷ درصدی را 

تجربه کرده است.

افزایش سپرده بانک های تجاری نزد بانک 
مرکزی

براســاس آمار بانک مرکزی، سپرده بانک های 
تجــاری نزد بانــک مرکزی نیــز ۸۹۷.۸ هزار 
میلیارد ریال بوده که به نســبت میزان ۵۶۲.۲ 
هزار میلیارد ریالی سال ۹۹ حدود ۵۹.۷ درصد 
افزایش یافته اســت. رقمی که در ســال ۹۸،  
۴۳۷.۶ هزار میلیارد بود که در مقایسه با سال 

۹۹ رشد ۲۸.۵درصدی داشته است.

بانک های  به  دولتی  بخش  بدهی  افزایش 
تجاری

میزان بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری 
که در خرداد ۹۹ حــدود ۹۶۰.۷ هزار میلیارد 
ریــال بود در خرداد ۱۴۰۰ به عدد ۱۱۹۳ هزار 
میلیارد ریال رســیده اســت که حاکی از رشد 

۲۴.۲ درصدی در این بخش دارد.

به  غیردولتی  بخــش  بدهــی  افزایش 
بانک های تجاری

از ســوی دیگر، دیــون و بدهی هــای بخش 
غیردولتی به بانک های تجاری نیز که در خرداد 
۹۸ رقمی نزدیک به ۲۲۰۲.۲ هزار میلیارد ریال 
بود در خرداد ۹۹ به ۲۸۵۶.۲ هزار میلیارد ریال 
رسید و در آخرین بررسی در خرداد ۱۴۰۰ بالغ 
بر ۳۸۸۴ هزار میلیارد ریال اســت که حاکی از 
رشد ۳۶ درصدی این رقم نسبت به زمان مشابه 

در سال قبل دارد.

مجموع دارایی هــای بانک های تجاری تا 
خرداد 1400

به گزارش ایِبنــا، در مجموع این بخش، جمع 
دارایی های بانک های تجاری از قبیل دارایی های 
و مســکوکات، سپرده های  اسکناس  خارجی، 
نــزد بانک مرکزی و بدهــی بخش های دولتی 
و غیردولتــی به آنهــا، ۱۲۲۸۱.۵ هزار میلیارد 
ریال است که نســبت به زمان مشابه در سال 
گذشــته که ۷۶۳۵.۴ هزار میلیــارد ریال بوده 
است رشــدی نزدیک به ۶۰.۸ درصد را تجربه 

کرده است.

نزد  غیردولتی  بخش  افزایش سپرده های 

بانک های تجاری
اما در بخش بدهی هــای بانک های تجاری، به 
بخش های مختلف، در خــرداد ۱۴۰۰ بالغ بر 
۶۶۲۹.۴ هزارمیلیارد ریال از سپرده های بخش 
غیر دولتی نزد بانک های تجاری بوده است که 
نســبت به خرداد ۹۹ که این رقم ۵۱۴۴ هزار 
میلیارد ریال بود، رشــد ۲۸.۹ درصدی داشته 

است.

به  تجاری  بانک های  بدهی  میزان  کاهش 
بانک مرکزی

همچنین، تا خــرداد ۱۴۰۰ بانک های تجاری 
رقمــی نزدیک به ۷۴.۷ هــزار میلیارد ریال به 
بانک مرکزی بدهکار شــده اند که نســبت به 
خرداد ۹۹ که این رقم ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال 
بوده اســت که کاهش حدود ۲۳.۹ درصدی را 

شاهد بوده است.

افزایش ســپرده های بخــش دولتی نزد 
بانک های تجاری

تا خرداد ۱۴۰۰ میزان سپرده های بخش دولتی 
و وام های آنها که بر عهده بانک های تجاری بوده 
اســت به رقم ۲۶۸.۴ هزار میلیارد ریال رسیده 
است که نمایانگر رشد ۹۱ درصدی این بخش 

از تعهدات بانک های تجاری به دولت نســبت 
به خرداد ۹۹ اســت. چرا که تا خرداد ۹۹ رقم 
تعهدات مالی بانک های تجاری به بخش دولتی 
چیزی در حدود ۱۴۰.۵ هزار میلیارد ریال بود.

شــیب مثبت حساب های ســرمایه نزد 
بانک های تجاری

در سوی دیگر ماجرا، میزان سرمایه حساب های 
موجود در بانک های تجاری که در ســال ۹۸، 
منفی ۱۶۸.۳ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۹، با 
کاهش چشمگیر به منفی ۱۹ هزار میلیارد ریال 
رسید در خرداد ۱۴۰۰ با رشد ۳۱۵ درصدی از 
عدد مثبت ۴۵۸.۵ هزار میلیارد ریال عبور کرد.

افزایش ســپرده های ارزی نزد بانک های 
تجاری

ســپرده های ارزی و تعهدات آن نیز در خرداد 
۱۴۰۰، رقمی بالغ بر ۱۷۶۰ هزار میلیارد ریال 
محاسبه شده است که نسبت به این مقدار در 
خرداد ۹۹ که حــدود ۷۱۵ هزار میلیارد ریال 
بود، رشــدی معادل ۱۴۶ درصد داشته است.

همچنین، ســایر بدهی های پراکنده بانک های 
تجاری در کل کشــور، ۱۸۷۱.۳ هزار میلیارد 
ریال در خرداد ۱۴۰۰ برآورد شــده اســت که 
نســبت به خرداد ۹۹ که ایــن مقدار ۱۰۵۵.۶ 
هزار میلیارد ریال برآورد شده بود، با رشد ۷۷.۳ 

درصدی همراه بوده است.

جزییات عملکرد بانک های تجاری در پایان دولت دوازدهم
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گزیده خبر

غریب آبادی:
 ایران هیچ محدودیتی را در تولید و صادرات 

نفت خود نمی پذیرد
لندن – ایرنا – سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین 
با اشاره به اینکه ایران همواره یکی اعضای فعال و مهم اوپک بوده و هست تصریح 
کرد که جمهوری اســامی ایران با عادی شدن شــرایط، هیچ محدودیتی را در 
تولید و صادرات نفت خود نخواهد پذیرفت.به گزارش ایرنا، کاظم غریب آبادی روز 
پنجشنبه با انتشار توییتی افزود: این موضوع، صرفا یک تصمیم ملی خواهد بود نه 
تصمیمی که از طریق تاش های مشترک اتخاذ شود.پیشتر سفیر و نماینده دائم 
روسیه در وین با انتشار توییتی، اظهارامیدواری کرده بود که با برداشتن تحریم ها، 
ایران به تاش ها برای حفظ ثبات بازار نفت بپیوندد.میخاییل اولیانوف اعام کرد 
کــه ایران پس از احیای صادرات نفت خود، در اقدامات اوپک پاس برای تثبیت 
قیمت ها در بازار جهانی نفت مشارکت می کند.وی در توئیتی در پاسخ به توئیت 
کاظم غریب آبادی نماینده ایران نزد سازمان های بین المللی در وین نوشت: یک 
پیام مهم. امیدواریم که پس از لغو تحریم ها در مورد ایران و احیای صادرات نفت 
این کشــور، تهران به تاش های اوپک پاس برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت 
بپیوندد. غریب آبادی در توئیت خود نوشته بود: ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری 
اســامی ایران در پاسخ به پیام تبریک محمد سانوسی بارکیندو،  دبیرکل اوپک، 
از دبیرخانه این ســازمان بخاطر تاش هایش بــرای حفظ ثبات در بازار جهانی 
نفت در طول دو سال اخیر قدردانی کرده و برای او و همکارانش آرزوی موفقیت 
کرد. اوپک پاس از ۲۳ عضو شامل کشورهای عضو اوپک و تولید کنندگان نفت 
غیراوپکی تشکیل شده است.اوپک پاس سال گذشته در میانه رکود تقاضا ناشی 
از همه گیری کرونا و کاهش قیمت ها، تولید خود را به طور بی سابقه ای به میزان 
۱۰ میلیون بشــکه در روز کاهش داد. این نهاد به تدریج بخشی از عرضه را احیا 
کرد و رقم کاهش عرضه را به حدود ۵.۸ میلیون بشــکه در روز رســاند. براساس 
توافق جدید، تولید کنندگان عمده نفت تولید را به میزان ۴۰۰ هزار بکشــنه در 

روز  از ماه اوت تا دسامبر امسال افزایش می دهند.

به ادعای فایننشال تایمز؛
 دولت بایدن درباره تغییر دکترین هسته ای 

چین هشدار گرفت!
دانشــمندان آمریکایی تــاش می کنند با طرح این ادعا کــه چین به دنبال تقویت 
زرادخانه تسلیحات هسته ای است؛ دولت پکن را به پیوستن به میز مذاکرات کنترل 
تسلیحاتی آمریکا-روسیه وادار کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز 
در گزارشی مدعی شد که تحلیلگران به دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، درباره 
اینکه باید خود را برای رویارویی با چالش روزافزون قدرت هسته ای چین آماده کند؛ 
هشدار داده اند.این تحلیلگران مدعی شده اند که احتماالَ چین به طرز بی سابقه ای 
با تغییر دکترین هســته ای خود، به دنبال توسعه چشمگیر زرادخانه تسلیحات اتمی 
است.پیشــتر نیز وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( و نمایندگان جمهوریخواه کنگره این 
کشــور با استناد به گزارشــی مبنی بر اینکه پکن در حال ساخت ۱۱۰ سیلوی دیگر 
جهت نگهداری موشــک است؛ مدعی شــدند که چین در حال افزایش قدرت هسته 
ای خود اســت.اتحادیه دانشمندان آمریکا در گزارشــی مدعی شده است که تصاویر 
ماهواره ای نشــان می دهد که چین در حال ســاخت میدان جدیدی از ســیلوهای 
نگهداری موشــک در نزدیکی منطقه »هامی« در شــرق استان »سین کیانگ« این 
کشــور است.گزارش ادعایی فوق در حالی منتشر می شود که پیشتر نیز در گزارشی 
دیگر ادعایی مشابه مبنی بر ساخت ۱۲۰ سیلوی موشک در منطقه صحرایی »یومن« 
در ۳۸۰ کیلومتری جنوب شــرق چین، مطرح شده بود.نکته قابل اهمیت دیگر این 
است که ایاالت متحده این نگرانی ها را در حالی مطرح می کند که خود دارای یکی 
از بزرگترین زراد خانه های هســته ای در دنیا و اولین کشور استفاده کننده از ساح 

اتمی برضد بشریت است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا؛
ایران به مذاکرات وین برگردد 

»ند پرایس«، بعد از مراسم تحلیف »سید ابراهیم رییسی«، رییس جمهور جدید 
ایران گفت امیدوار اســت تهران اکنون از فرصت ها برای پیشــبرد راه حل های 
دیپلماتیک اســتفاده کند.به گزارش فارس، در شرایطی که هنوز تقویم زمانی 
مربوط به برگزاری دور هفتم مذاکرات وین مشخص نشده است پرایس گفت که 
آمریکا از ایران می خواهد که به زودی به مذاکرات وین بازگردد.سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در این نشســت خبری بازگشت به برجام را یکی از اولویت های 
دولت کشورش خواند اما گفت مذاکرات وین درباره برجام نمی تواند »برای مدت 
نامحدود« ادامه داشــته باشد.ند پرایس گفت: »ما از ایران می خواهیم به زودی 
به مذاکرات برگردد. ]این مذاکرات[ برای ما جزو اولویت های فوری اســت. اگر 
رییس جمهور رییســی در عزم خود برای رفع تحریم ها راستین است، این دقیقاً 
همان چیزی اســت که در وین روی میز قرار دارد.«ند پرایس در بخش دیگری 
از اظهاراتش در این نشســت خبری گفت: »فرصت برای رســیدن به پایبندی 

دوجانبه به برجام تا ابد ادامه نخواهد داشت.«

با ارسال نامه به رییس شورای امنیت؛
 ایران درباره حوادث ساختگی دریایی 

هشدار داد
سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل درباره تاش های مشکوک 
اخیر برای ایجاد حوادث ساختگی دریایی در خلیج فارس و فراتر از آن هشدار 
داد.به گزارش صداوسیما، ســفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسامی 
ایران در ســازمان ملل در نامه ای به رییس شورای امنیت سازمان ملل درباره 
تاش های مشکوک اخیر برای ایجاد حوادث ساختگی دریایی در خلیج فارس 
و فراتر از آن هشدار داد و متوقف شدن چنین اعمال غیرمسئوالنه و زیان بار 
برای امنیت و ثبات منطقه خواستار شد.متن نامه زهرا ارشادی، سفیر و معاون 
نمایندگی دائم جمهوری اســامی ایران در ســازمان ملل به رییس شورای 
امنیت به این شرح است:جناب آقای رییس، من این نامه را در ارتباط با نامه 
مورخ ۳ اوت ۲۰۲۱ نمایندگان لیبریا، رومانی و انگلیس برای شما می نویسم.

نویسندگان آن نامه، بدون ارائه هیچ گونه شواهدی برای اثبات ادعا های خود، 
با توسل به برخی عبارات نظیر »بسیار محتمل«، »ارزیابی های اولیه« و »یک 
یا چند فروند پهپاد« که ناشــی از عدم اطمینان است و همچنین استفاده از 
اصطاحات مبهمی مانند »شــرکای بین المللی« تاش کرده اند به صورت 
دلخواهانه جمهوری اسامی ایران را به حمله به کشتی مرسر استریت متهم 
کنند. این ادعای بی اســاس - که بــرای اولین بار بافاصله پس از حمله و با 
مقاصد سیاسی آشکار، توسط رژیم اسرائیل مطرح شد - از نظر واقعیات موجود، 
نادرست و از نظر سیاسی و اخاقی غیرمسئوالنه است و بر این اساس قاطعانه 
رد می شــود.جمهوری اسامی ایران با داشــتن سواحل طوالنی و تأسیسات 
بندری متعدد در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و همچنین ناوگان 
قوی کشتیرانی، هم دارای نفع چشــمگیر در امنیت دریایی و آزادی ناوبری 
می باشد و هم اهمیت زیادی برای آن ها قائل است. طبق این هدف و سیاست 
دیرین، و با تعهد کامل به تعهدات بین المللی مربوطه، ایران بطور قابل توجهی 
به تقویت امنیت دریایی و آزادی ناوبری نیز کمک کرده است. استقرار نیروی 
دریایی ایران طی بیش از یک دهه در اقیانوس هند و مناطق مجاور در حمایت 
از تاش های بین المللی در مبارزه با دزدی دریایی در آن مناطق، بار ها توسط 
دبیرکل سازمان ملل، در گزارشات ذیربط وی، مورد اذعان واقع شده و توسط 
شورای امنیت، در قطعنامه های متعدد آن نیز مورد تمجید قرار گرفته است.با 
استفاده از این فرصت، همچنین مایلم ادعای مشابه و دیگر ادعا های بی اساس 
رژیم اسرائیل، به عنوان منبع اصلی بی ثباتی و ناامنی در خاورمیانه و فراتر از 
آن برای بیش از هفت دهه را نیز با قاطعیت رد کنم. این رژیم سابقه طوالنی و 
سیاهی در حمله به ناوبری تجاری و کشتی های غیرنظامی دارد که یک نمونه 
آن حمله وحشــیانه آن در آب های بین المللــی دریای مدیترانه، در ۳۱ می 
۲۰۱۰، علیه شش کشتی غیرنظامی »ناوگان آزادی غزه« که حامل کمک های 
بشردوستانه برای مردم تحت محاصره غزه بود و کشتن نُه غیرنظامی و زخمی 
کردن بسیاری دیگر در آن کشتی ها است. همچنین، طبق اطاعات موجود، 
در کمتــر از دو ســال، این رژیم به بیش از ده کشــتی تجاری حامل نفت و 
کاال های بشردوستانه به مقصد سوریه حمله کرده است.ضمن یادآوری نقض 
نظام مند قوانین بین المللی توســط رژیم اسرائیل، از جمله تهدید های قابل 
توجه آن علیه امنیت دریانوردی و آزادی ناوبری و همچنین سابقه طوالنی آن 
در انجــام عملیات های پیچیده دروغین در دریا های آزاد و آبراه های مهم بین 
المللی، شورای امنیت باید در مورد ماجراجویی امنیتی و نظامی این رژیم در 
منطقه حساسی، چون خاورمیانه به طور کامل هوشیار بوده و آن را به خاطر 
تمام فعالیت های غیرقانونی و در عین حال بسیار بی ثبات کننده اش محکوم 
کرده و پاســخگو ســازد.با توجه به اظهارات تحریک آمیز اخیر مقامات رژیم 
اســرائیل که در نقض فاحش ماده ۲ منشور سازمان ملل، تهدید به استفاده 
از زور کرده اند، الزم اســت به این رژیم یادآوری گردد که باید منتظر عواقب 
تمام ماجراجویی ها و محاســبات نادرست احتمالی خود باشد. ضمن هشدار 
نســبت به چنین تهدید هایی از سوی هر منبعی، جمهوری اسامی ایران در 
اتخاذ هر گونه اقدام الزم برای حفاظت کامل از مردم خود، دفاع از حاکمیت 
خویــش و تأمین منافع ملی خود تردید نخواهــد کرد.ما همچنین در مورد 
تاش های مشــکوک اخیر برای ایجاد »حوادث« ساختگی دریایی در خلیج 
فارس و فراتر از آن هشدار می دهیم. چنین اعمال غیرمسئوالنه ای برای امنیت 
و ثبات منطقه زیان بار بوده و باید بافاصله متوقف گردد.موجب امتنان خواهد 
بود چنانچه این نامه به عنوان سند شورای امنیت منتشر گردد.از روز پنجشنبه 
هفتم مردادماه که کشتی »مرسر استریت« متعلق به یک شرکت اسرائیلی در 
دریای عمان دچار ســانحه شد، برخی رسانه های منطقه ای و غربی بافاصله 
انگشت اتهام به سوی ایران گرفته و مدعی شدند پهپاد های ایرانی این کشتی 
را هــدف قرار داده اند. این ادعای غیــر واقعی که تاکنون هیچگونه مدرک و 
ســندی برای تایید آن ارائه نشده موج اتهامات واهی از سوی مقامات غربی و 

صهیونیستی علیه ایران را به دنبال داشته و همچنان نیز ادامه دارد.

سناتورهای آمریکایی دنبال انتشار اسناد 
بیشتر از نقش عربستان در ۱۱ سپتامبر

ســناتورهای دموکــرات و خانواده های قربانیان حمات ۱۱ ســپتامبر در 
آســتانه بیستمین سالگرد یادبود این واقعه، از دولت بایدن خواستند اسناد 
کلیدی مرتبط با نقش عربستان در این حمات تروریستی را از حالت طبقه 
بندی شــده خارج کرده و در دسترس قرار دهد.به گزارش ایسنا، به نقل از 
پایگاه هیل، سناتور باب منندز به همراه سناتور ریچارد بلومنتال که هر دو 
دموکرات هستند در اظهاراتی در مقابل ساختمان کنگره آمریکا استداللهای 
مورد اســتناد دولت های دموکرات و جمهوری خواه قبلی این کشــور تحت 
پوشش امنیت ملی برای جلوگیری از انتشار اطاعات پیرامون نقش ریاض 

در این حمات را »مردود« دانستند.

بازتاب مراسم تحلیف هشتمین رئیس جمهور ایران در رسانه ها؛

پیام رئیسی به طرف های غربی چه بود؟
برگزاری مراسم تحلیف هشتمین رئیس جمهوری ایران با حضور 
مقامات و شخصیت های سیاسی کشورهای جهان در کانون توجه 
رســانه های مختلف دنیا قرار گرفته است.ابوالفضل خدائی: عصر 
روز پنج شنبه ساعت ۱7 به وقت تهران ابراهیم رئیسی هشتمین 
رئیس جمهوری اسامی ایران بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی، 
پس از ســخنرانی رئیس مجلس شورای اســامی و رئیس قوه 
قضاییه در حضور حجت االســام و المسلمین اژه ای و همچنین 
اعضای شــورای نگهبان در پیش گاه قرآن کریم برای پاسداری 
از اســام و قانون اساسی ســوگند یاد کرد. رئیسی پس از ادای 
سوگند عاوه بر اشاره به برنامه های داخلی برای تقویت اقتصاد، 
به رویکرد دولت خود نیز در زمینه سیاســت خارجی اشاره کرد. 
رئیســی با تاکید بر اینکه سیاست فشار و تحریم موجب انصراف 
ملت ایران از پیگیری حقوق قانونی خود نخواهد شد گفت: تحریم 
ها علیــه ملت ایران باید لغو گردد؛ از هــر طرح دیپلماتیک که 
این هــدف را محقق کند حمایت خواهیم کــرد. وی همچنین 
تصریح کرد که دست دوستی و برادری به سوی همه کشورهای 
منطقه بخصوص همسایگان دراز می کند.به گزارش خبرآناین، 
خبرگزاری رویترز در گزارشــی در این خصوص نوشت: ابراهیم 
رییســی دو روز پس از تنفیذ رسمی رهبر عالی ایران برای عهده 
داری مســئولیت، در مقابل مجلس ســوگند یاد کرد. رویترز در 
گزارش خود به نقل از رییســی خبر داد که وی وعده داده است 

گام هایی را در جهت لغو تحریم های آمریکا بردارد.
خبرگزاری فرانسه نیز با بازتاب مراسم تحلیف در گزارشی نوشت: 
ابراهیم رییســی رئیس جمهوری جدید ایران روز پنجشنبه در 
مجلس سوگند یاد کرد و این در شرایطی است که ایران با اقتصاد 
متاثر از تحریم های آمریکا، بحران سامت و مذاکراتی سخت در 
مورد توافق هسته ای دست به گریبان است.این خبرگزاری تاکید 
کرد که رییسی روز سه شنبه مسئولیت چهار ساله اش را پس از 
برگزاری مراسم تنفیذ از سوی آیت اهلل علی خامنه ای رهبر عالی 

ایران به طور رسمی آغاز کرد.
پایگاه خبری شــبکه الجزیره نیز نوشــت: ابراهیم رئیسی ، که 
پنجشــنبه به عنوان هشــتمین رئیس جمهور ایران معرفی می 
شــود، پس از تصدی مسئولیت با مجموعه پیچیده ای از چالش 

های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی روبرو می شود.
فارن پالیسی نیز نوشت: رئیس جمهور جدید یعنی ابراهیم رئیسی 

این شانس را دارد که رویکرد ایران در قبال غرب را شکل دهد.
پایگاه اینترنتی شــبکه تلویزیونی ســی ان ان نیز نوشت: رئیس 

جمهور جدید ایران در بحبوحه مذاکرات هسته ای و امید به تنش 
زدایی عربســتان سوگند یاد کرد. این شبکه آمریکایی بخشی از 
سخنرانی رئیسی را بازتاب داد که سوگند یاد کرد پاسدار مذهب 
رسمی و نظام جمهوری اســامی و قانون اساسی کشور باشد و 
خود را وقف خدمت به مردم و اعتای کشور، ترویج دین و اخاق، 
پشتیبانی از حق و گســترش عدالت کند. سی ان ان همچنین 
نوشت رئیسی در حالی قدرت را تحویل می گیرد که تنش های 

ایران با غرب بر سر حادثه کشتی اسرائیلی باال گرفته است.
ای بی ســی نیوز نیز آن بخش از اظهارات رئیســی را بازتاب داد 
کــه گفت: تحریم ها علیه ملت ایران بایــد لغو گردد؛ از هر طرح 
دیپلماتیک که این هدف را محقق کند حمایت خواهیم کرد. این 
رسانه اظهارات رئیسی درباره دراز کردن دست دوستی به سمت 

همسایگان را نیز بازتاب داد.
پایگاه ســی ان بی ســی نیز نوشــت:  ابراهیم رئیسی به عنوان 
رئیس جمهور جدید جمهوری اسامی در حالی سوگند یاد کرد 
مذاکرات برجامی چالش برانگیز شده و توان هسته ای ایران نیز 

افزایــش یافته و در چند روز اخیر کشــورهای غربی به ایران در 
خصوص حادثه کشتی مرسر استریت اتهام زده اند.

پایگاه شبکه تلویزیونی بی بی سی انگلیس نیز نوشت که ابراهیم 
رئیسی متعاقب پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در مجلس 
ایران سوگند یاد کرد. بی بی سی نیز به فشارهای تحریمی علیه 
ایران در دوره همه گیــری کرونا و همچنین افزایش تنش های 

غرب با ایران اشاره کرد.
پایگاه دویچه وله آلمان نیز نوشــت: رئیسی در حالی در مجلس 
به عنوان رئیس جمهور جدید سوگند یاد کرد که ایران با چالش 
های داخلی و بین المللی متعددی روبرو اســت، از کمبود آب و 

قطع برق تا تورم سرسام آور و تنش های هسته ای.
دویچه وله در گزارش دیگری نوشت: رئیسی رئیس جمهور جدید 
وعده داده است که در رفع تحریم های آمریکا که در روابط ایران 
با جهان خارج محدودیت ایجاد کرده اســت به پیشــرفت هایی 

دست یابد.
بــه ویژه در مورد فروش نفت که حیاتی اســت. وی در مراســم 

افتتاحیه گفت که تحریم ها علیه ایران باید لغو شود و از هرگونه 
اقدام دیپلماتیک که باعث تحقق آن شود استقبال می کند.

پایگاه تی آر تی ترکیه نیز نوشت: مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی 
در حالی برگزار می شود که ایران برای احیای اقتصاد تحت تاثیر 
تحریم ها و از ســرگیری مذاکرات هسته ای متوقف شده تاش 

می کند.
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( نیز گزارش داد، آیت اهلل رئیسی 
در مجلس شورای اسامی ایران مراسم تحلیف ریاست جمهوری 

را انجام داد.
شــبکه خبری المیادین لبنان نیز در تارنمای خود درباره مراسم 
تحلیف ریاســت جمهوری از قول رئیس جمهوری نوشت: برنامه 
هسته ای ایران صلح آمیز بوده و قدرت ایران برای منطقه امنیت 

ساز است.
تایمز آو ایندیا نیز نوشــت از قول رئیسی نوشت: تحریم ها علیه 
ملت ایران باید لغو گردد؛ از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را 

محقق کند حمایت خواهیم کرد
خبرگزاری شــینهوای چین نیز نوشت: رییس جمهور در مراسم 
تحلیــف، ســوگند یاد کرد که پاســدار مذهب رســمی و نظام 
جمهوری اســامی و قانون اساسی کشور باشــد و خود را وقف 
خدمت به مردم و اعتای کشور، ترویج دین و اخاق، پشتیبانی 

از حق و گسترش عدالت سازد.
موضع امیدوارکننده رئیسی در تحلیف و آینده مذاکرات برجامی

بی شک یکی از مهمترین موضوعات ایران با آغاز دولت جدید به 
سرانجام رساندن اهدافی است که دولت های یازدهم و دوازدهم 
به دنبال آن بودند، یعنی لغو تحریم ها. با وجود تنش های اخیر 
حســن روحانی رئیس جمهور قبلی ایران نیــز بیان کرد که در 
همین برهه نیز رسیدن به توافق شدنی است. اگرچه اختافاتی در 
مذاکرات وین بین هیات های طرفین به وجود آمد اما از سرگیری 
و تداوم آن می تواند روند رسیدن به یک توافق را نیز تسریع کند. 
موضوعی که جن ساکی سخنگوی کاخ سفید نیز اخیرا آن را بیان 
کرد و گفت کشــورش هر لحظه برای از سرگیری مذاکرات وین 
آماده اســت. اعام موضع ابراهیم رئیسی در خصوص استقبال از 
هر طرح دیپلماتیک برای لغو تحریم ها می تواند سیگنال و نشانه 
مهمی برای تنش زدایی و گام برداشتن مجدد در مسیر گفتگوها 
برای اهداف مدنظر باشد. هفته های آتی با مشخص شدن اعضای 
کابینه دولت به خصوص وزارت خارجه مشــخص خواهد شد که 

برنامه تهران و واشنگتن برای مذاکرات چیست.

 آنطور که مشــخص می باشــد، با مکلف شــدن 
»نجیب میقاتی« به عنوان نخست وزیر لبنان نیز 
گره تشــکیل کابینه این کشور که در دوره »سعد 
حریری« زده شده بود باز نشده و این روند دوباره به 
دست انداز افتاده است.منابع آگاه سه شنبه شب این 
هفته از اختاف »نجیب میقاتی« و »میشل عون« 
رئیس جمهوری لبنان درباره روند تشکیل کابینه 
این کشور خبر دادند. پیش از این سعد حریری که 
برای چهارمین بار مکلف به تشــکیل کابینه لبنان 
شــده بود طی ۹ ماه و پــس از کش و قوس های 
فراوان که نتوانســت کابینه این کشور را تشکیل 
دهد، مجبور به استعفا شد.منابع آگاه در گفت وگو 
با روزنامه اللواء درباره اختاف عون و میقاتی گفته 
اند که، رئیس جمهوری لبنان بر اصل چرخشــی 
بودن پســت های وزارت کشــور، خارجه، دارایی و 
دفاع اصرار دارد، اما نجیب میقاتی، نخســت وزیر 
مکلف با این مساله مخالف است. همچنین میشل 
عون می خواهد مشــاورانش »سلیم جریصاتی« به 
عنوان وزیر دادگســتری و »جان سلوم« به عنوان 
وزیر کشور تعیین شوند، اما میقاتی این درخواست 
را رد کرده اســت.روزنامه الدیــار لبنان نیز در این 
باره نوشــته است که میقاتی پس از دیداری که با 
عون داشــت با فرانسوی ها تماس گرفته و به آن ها 
اطاع داده که اوضاع تشکیل کابینه در مسیر خوبی 
پیش نمی رود و مدعی شــده که عون همچنان بر 
سر معرفی وزرای یک سوم کابینه اصرار دارد.منابع 
سیاسی لبنان نیز اعام کرده اند که میقاتی از نبود 
فشار جدی از ســوی فرانسه شکایت دارد، چراکه 
قبل از اینکه او به تشــکیل دولت مکلف شود این 
وعده را از فرانســوی ها دریافت کرده بود.»نجیب 
میقاتی« که چهارم مرداد ماه و پس از ۹ ماه ناتوانی 
»سعد حریری« در تشکیل کابینه این کشور با رای 
7۳ نماینده  پارلمان این کشــور مکلف به تشکیل 
کابینه لبنان شــده است در پنجم تیر ماه ترکیب 
لیســت اولیه کابینه خود را بــا ۲۴ وزیر به رئیس 
جمهور این کشــور ارائه داد.پیــش از این میقاتی 
چیزی دیگری گفته بود؛ وی پس از ارایه لیســت 
کابینه خود به میشــل عون و دیــدار با وی اعام 
کــرده بود که تا حد زیادی با رییس جمهور لبنان 
در خصوص روند تشــکیل کابینه هم نظر است و 
کابینه را ســریعا تشــکیل خواهد داد.وی تصریح 
کرده بود که »رئیس جمهــور لبنان را در جریان 
جزئیات رایزنی های پارلمانی غیر الزامی قرار داده 
و بر اهمیت تشــکیل کابینه در سریع ترین زمان 
ممکن تاکید کــردم«.وی افزوده بــود: ما با عون 
تا حد زیــادی هم نظریم و مــا در روزهای آینده 
جلسات پی درپی برگزار خواهیم کرد و انشااهلل به 
زودی دولت خواهیم داشت.میقاتی قبل از دیدار با 
عون با فراکسیون های مختلف سیاسی در پارلمان 

لبنان و همچنین نمایندگان مستقل درباره تشکیل 
کابینه رایزنــی کرده بود و پــس از این رایزنی ها 
تاکید کرده که عــون را در جریان نتایج رایزنی ها 
قرار می دهد.نخســت وزیر مکلف لبنان در دیدار با 
نمایندگان پارلمان این کشــور تاکید کرده بود که 
ماقات هایش را با میشل عون رئیس جمهور لبنان 
هم فشــرده خواهد کرد تا خیلی زود با وی درباره 
تشــکیل دولتی که بتواند لبنان را از بحران های 
جاری نجات دهد، به توافق برســد.»محمد رعد« 
عضو پارلمان لبنان و رییس فراکسیون وفاداری به 
مقاومت )وابسته به حزب اهلل( نیز پس از دیدار خود 
با میقاتی گفته بود که »مابر همکاری جدی خود 
برای تشکیل هر چه سریع تر کابینه و نجات کشور 
تاکید می کنیم و همه ما در این خصوص همکاری 
کنیم و دولت هم باید لبنانی ها را در خصوص تامین 
معیشتشان مطمئن کند و اجازه ندهد آنها طعمه 
مافیاها و کاسبان بحران ها شوند.وی با بیان اینکه 
فراکســیون حزب اهلل درخواست خاصی از میقاتی 
ندارد، تصریح کرده بود که »درخواســت ما فقط 
این اســت که اعضای دولت از وزرایی متخصص و 
دارای صاحیت و خرد در میدان زندگی اجتماعی 
عمومی باشــند«.در حالی که میقاتی ســه شنبه 
گذشــته بر لزوم تشــکیل دولت جدید این کشور 
در ســریعترین زمان ممکن تاکید کــرده بود، اما 
ظواهر امر نشان می دهد که این مساله در صورت 
تاکید طرف های مختلف به نظرات خود به زودی 
اتفاق نخواهد افتاد.نخســت وزیر مکلف لبنان روز 
دوشنبه همچنین گفته بود که کابینه وی قبل از 
سالگرد انفجار مهیب بندر بیروت یعنی چهار اوت 
)۱۴ مرداد( که۱۹۰ کشــته و شــش هزار زخمی 
به همراه داشــت، آنطور که امیدوار بوده، تشکیل 
نمی شــود؛ این تاریخ مصیبت بزرگی چه مستقیم 
و چه غیرمســتقیم بــرای همه لبنانی ها اســت.

میقاتی در سخنرانی کوتاهی پس از دیدار با رئیس  
جمهوری لبنــان گفت که همچنان نقاط اختاف 
برانگیز بین گروه های سیاسی که مانع تکمیل این 
ماموریت دشــوار می شــود، وجود دارد.او در کاخ 
ریاســت جمهوری لبنان تاکید کرد: امیدوار بودم 
پروسه تشکیل دولت سریع تر پیش برود.نمایندگان 
پارلمان لبنان دوشنبه گذشته )۴ مرداد( »نجیب 
میقاتی« تاجــر لبنانی را پس از انصراف »ســعد 
حریری« از تشــکیل دولت لبنان و ناکامی وی در 
تشکیل کابینه این کشور پس از ۹ ماه، با 7۳ رای 
از مجمــوع ۱۱۸ نماینده حاضــر پارلمان لبنان و 
تایید »میشــل عون« رییس جمهوری این کشور 
مامور تشکیل دولت کردند.میقاتی فردی شناخته 
شــده و صاحب نفوذ در لبنان می باشد و پیش از 
این دو کابینه در این کشــور تشکیل داده که اولی 
دولــت موقت بین آوریل و ژوئیه ۲۰۰۵ و دومی از 

ژوئن ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۱۳ بود.وی حمایت صریح 
فراکسیون هایی نظیر المستقبل، سوسیال پیشرو، 
جنبش امل به ریاست نبیه بری، فراکسیون  المرده 
به ریاست سلیمان فرنجیه، فراکسیون  حزب سوری 
قومی اجتماعی،   فراکســیون نماینــدگان  ارمنی 
ملحق شــده به جریان آزاد ملی و حتی گفته شده 
که از حمایت حزب اهلل لبنان نیز برخوردار اســت، 
موضوعی که می تواند امتیاز خوبی برای برون رفت 
مشکات لبنان و موفقیت این تاجر لبنانی باشد هر 
چند در مقابل »جریان آزاد ملی لبنان« به رهبری 
»جبران باسیل« مخالفت خود را با انتخاب »نجیب 
میقاتی« برای نامزدی نخست وزیری لبنان اعام و 
بر انتخاب »نواف ســام« تاکید کرده است.شرایط 
این روزهای لبنان که از دو ســال پیش آغاز شده، 
برای مردم این کشــور بســیار بغرنج شده و نبود 
برق و افت شــدید ارزش »لیر« )پول ملی لبنان( 
در مقابــل ارزهای خارجی در کنار کمبود شــدید 
ســوخت و همچنین گرانی افسار گسیخته قیمت 
کاالها در این کشور، فشار مضاعفی بر مردم لبنان 
وارد کرده، مشکاتی که از دوره سوم نخست وزیر 
سوم »ســعد حریری« به لبنان تحمیل شده و هم 
اکنون نخست وزیر مکلف لبنان باید برای آنها چاره 
اندیشی کند.همچنین در چند ماه گذشته آمریکا، 
فرانسه و عربستان فشارهای زیادی را برای تحمیل 
خواسته های نامشروع خود در تشکیل کابینه لبنان 
تحمیــل کرده اند، ولی تاکنون به نتیجه نرســیده 
اند، از این رو ســعی کرده اند تا بــا به هم ریختن 
اوضاع اقتصادی این کشــور و فشار بر مردم لبنان، 
به این خواســته های خود در مســیر تامین منافع 
رژیم صهیونیستی دست یابند.در مقابل فشارهای 
آمریکایی - فرانسوی – سعودی به لبنان که همگی 
در راســتای منافع رژیم صهیونیســتی می باشد، 
ادامه »جنگ ســرد« میان »میشل عون« )رئیس 
جمهوری( و »جبران باســیل« رئیس جریان ملی 
آزاد لبنان از یک سو و »نبیه بری« رئیس پارلمان و 
»سعد الحریری« در سوی دیگر در جریان است.در 
کنار مشکات یاد شده باید خسارت های وارده به 
لبنان که در اثر انفجار مهیب ۱۴ مرداد سال گذشته 
بندر بیروت روی داد و استاندار این شهر میزان آن 
را ۱۰ میلیــارد دالر اعام کــرد و همچنین رکود 
شــدید حاصل از شیوع کرونا را که لطمات جبران 
ناپذیری بــه اقتصاد لبنانی هــا زده را اضافه کرد.

هم اکنون کــه مرحله جدیدی در لبنان با انتخاب 
میقاتی شروع شده، مقامات و جریانات سیاسی این 
کشور باید با کوتاه آمدن از برخی خواسته های خود 
و دســت در دست یکدیگر و وحدت ملی، توطئه و 
خواسته رژیم صهیونیستی و آمریکا را که ویرانی و 
فروپاشی لبنان می باشد، نقش برآب کنند و آبادانی 

را برای مردم این کشور به ارمغان بیاورند.

تشکیل کابینه لبنان دوباره در دست انداز
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شواهد فزاینده ای از مطالعات مدل سازی وجود دارد که نشان می دهد 
تیموکینون، یک ماده فعال Nigella sativa که بیشتر به عنوان گل 
رازیانه شناخته می شود، می تواند به پروتئین سنبله ویروس کووید-۱۹ 
بچســبد و از ایجاد عفونت ریه جلوگیری کند. همچنین ممکن اســت 
طوفان »ســیتوکین« را تحت تاثیر قــرار دهد که بر بیماران جدی که 
با کووید-۱۹ بســتری هستند تاثیر می گذارد. این مطالعات نشان داده 
است که تیموکینون می تواند با جلوگیری از انتشار مواد شیمیایی پیش 
التهابی مانند اینترلوکین ها، سیســتم ایمنی بدن ما را به خوبی کنترل 
کند. این به تیموکینون نقش بالقوه ای برای درمان بیماری های آلرژیک 
مانند آسم، اگزما، بیماری های آرتریت از جمله روماتوئید و آرتروز و حتی 

احتماال مولتیپل اسکلروزیس می دهد.

از آنجایی که تکرار حواس انســانی روی ربات ها بسیار دشوار است، 
شــرکت های رباتیک در سراســر جهان در جستجوی سیستم های 
رباتیک جدیدی هســتند که بتوانند به طور مصنوعی حس المسه 
انســان را الگوبــرداری کنند و در این راه از هیچ تالشــی فروگذار 
نکرده اند. اکنون محققان به تازگی یک روش جدید شبیه سازی حس 
المسه ایجاد کرده اند که می تواند حس المسه ربات های متشکل از 
مواد نرم را تقویت کند. این یک شاهکار برجسته مهندسی در مسیر 
بخشیدن حس المسه مشابه با انســان در اندام های رباتیک است. 
ربات سازها در چند سال گذشته با مشکل تقلید حس المسه انسان 
دســت و پنجه نرم کرده اند و همه چیز را از مواد نرم گرفته تا مواد 

سخت و فلزی آزموده اند. 

پژوهشگران کانادایی در بررسی جدید خود سعی دارند تا ویژگی های 
منحصر به فرد نانومواد را برای پاکســازی آب آلوده به کار بگیرند. 
هدف از این پروژه، ابداع راه حل های جدیدی برای آلودگی زدایی آب 
از ترکیبات شیمیایی مضر مانند "پرفلوروآلکیل" است که در لوازم 
آرایشی، محصوالت تمیزکننده، فوم های آتش نشانی و مواد مقاوم در 
برابر آتش یافت می شــوند. وجود این ترکیبات شیمیایی در تراکم 
خاص می تواند برای ســالمتی مضر باشد. ابتکار این پروژه، در ابداع 
الکترودهای مبتنی بر مواد نانوساختاربندی  شده جدید و ادغام آنها 
در فرآیند الکتروکاتالیتیک برای کاهش ترکیبات شــیمیایی است. 
پژوهشــگران در این پروژه، از ۲۵ سال تجربه و دانش خود در این 

زمینه استفاده خواهند کرد.

تاثیر قابل توجه گیاه رازیانه در 
درمان عفونت کرونا

 حس المسه 100 درصدی
 برای ربات ها

نانوموادی که آب آلوده را 
پاکسازی می کنند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آتش سوزی جنگلی گسترده در ترکیه

فروش مولسان های لیموزین پس از 6 سال خاک خوردن 
در سال ۲۰۱۵، بنتلی پنج دستگاه مولسان گرند لیموزین فوق العاده خاص که توسط مولینر ساخته شده بود را برای فروش به 
امارات متحدهٔ عربی فرستاد اما به نظر می رسد هیچ خریداری برای این خودروها پیدا نشده است زیرا حاال بنتلی این پنج لیموزین 
دست ساز را دوباره برای فروش ارائه کرده است اما این بار لیموزین ها به خریدارانی در هر نقطهٔ جهان به فروش می رسند. مولسان 
لیموزین در ابتدا به عنوان خودرویی تک ساخت و اختصاصی ساخته شد اما احتماالً مدیران بازاریابی بنتلی تصور می کردند که 
برای این لیموزین خریداران دیگری هم وجود خواهد داشت. به همین دلیل، به مولینر اجازهٔ ساخت پنج نمونهٔ دیگر از این ماشین 
داده شــد. سپس هر پنج دستگاه به امارات منتقل شدند زیرا احتماالً بنتلی فکر می کرد در این کشور نفت خیز ثروتمند چنین 
خودروی خاص و گران قیمتی خواهان زیادی خواهد داشت اما به نظر می  رسد این طرح نتیجهٔ معکوس داده و خودروها شش سال 
در امارات خاک خورده اند زیرا تاکنون هیچ کدام از این لیموزین ها هرگز مورداستفاده قرار نگرفته و بنام کسی ثبت نشده اند. حال 
اما بنتلی این لیموزین ها را به صورت جهانی برای فروش گذاشته تا شاید این بار بتواند نظر چند میلیاردر که خواهان یک مولسان 

دست ساز فوق خاص هستند را جلب کند. اما مولسان گرند لیموزین چه تفاوت هایی با نسخهٔ معمولی دارد؟

شوک بزرگ به بارسلونا؛ 

جدایی مسی رسما اعالم شد
باشگاه بارسلونا اعالم کرد که با مسی برای تمدید قرارداد به توافق نرسید و این بازیکن جدا خواهد شد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از اسپورت، باشگاه بارسلونا رسما در بیانیه ای جدایی مسی را اعالم کرد.در این بیانیه آمده است: با وجود آنکه با مسی به توافقات 
شــفاهی دســت پیدا کردیم اما در نهایت با این بازیکن بر سر رقم مالی توافق نشد و این بازیکن جدا خواهد شد.دو طرف بسیار 
متاســف هستند که خواســته های آنها در این مذاکرات برآورده نشد و این جدایی صورت گرفت.در ادامه این بیانیه آمده است: 
متاســفانه مســی تیم را ترک خواهد کرد.باشگاه از این بازیکن به خاطر زحماتی که کشید نهایت تشکر را می کند و برای او در 

زندگی شخصی و حرفه ای اش آرزوی موفقیت می کند.

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

فروغ زندگی
 Spark of کتاب فروغ زندگی از متن انگلیســی با عنوان
life ترجمه شده که نخستین بار در سال ۱۹۵۲ منتشر 
شــد. فروغ زندگی رمانی ضدجنگ است و رمانی که در 
آن اریش ماریا رمارک از امید و ناامیدی صحبت می کند. 
داستان کتاب در یک اردوگاه  کار اجباری در پایان جنگ 
جهانی دوم و در بخشــی به نــام اردوگاه کوچک اتفاق 
می افتد. زندانیانی که از شــدت ضعــف توان کار کردن 
ندارنــد، تا زمانی که مرگ آن هــا را نجات دهد در این 
خوابگاه ها زندگی می کردند. این خوابگاه ها پر از اسکلت 
و پر از تسلیم شدگان است. زندانیانی که دیگر نمی توانند 
نجات پیدا کنند؛ نه به این دلیل که چیزی برای خوردن 
ندارند و یا انقدر بیمار هستند که نمی توانند از جایشان 
تکان بخورند، بلکه به این دلیل که باورشان به نجات یافتن از دست رفته است.وقتی نیروهای متفقین به 
شهری که اردوگاه در آن قرار دارد حمله می کنند، اسکلت شماره ۵۰۹ اولین زندانی در اردوگاه کوچک 
اســت که به خودش اجازه می دهد باور کند ممکن اســت نجات پیدا کند و ما شاهد آخرین تالش ها و 
جنگیدن ۵۰۹ برای زنده ماندن هستیم. در واقع ۵۰۹ شخصیت اصلی داستان است و خودش ترجیح 
می دهد ۵۰۹ نامیده شــود؛ شــماره ای که از طرف اردوگاه به او داده شــده. چرا که نام واقعی، زندگی 
گذشــته اش را به عنوان یک انســان آزاد به یادش می آورد.جمالت ابتدایی کتاب که در عین حال که 
امیدبخش اســت )نگاه رو به باال و باز کردن چشــم(، عمق ناامیدی را نیز نشان می دهد:اسکلت شمارۀ 
۵۰۹ جمجمه اش را باال گرفت و چشم ها را باز کرد. معلوم نبود از حال رفته یا فقط خوابش برده بود. در 
آن موقع چندان فرقی هم نمی کرد؛ گرسنگی و خستگی چنان رمق او را کشیده بود که حوصلۀ توجه 

به این موضوع را نداشت. به هر حال گویی در باتالقی عمیق فرو رفته بود.

ژاله علو
شــوکت علو مشــهور به ژاله علو )زادهٔ ۱۴ مرداد ۱۳۰۶ 
در تهران( شــاعر، گوینده رادیو، صداپیشه و هنرپیشه 
تئاتــر، ســینما و تلویزیون اهل ایران اســت.ژاله علو از 
پیشکســوتان عرصه بازیگری و گویندگی اســت. او از 
برگزیدگان هشتمین همایش چهره های ماندگار در سال 
۱۳۸۹ می باشــد. ژاله با نام اصلی شــوکت علو در سال 
۱۳۰۶ در کوچه شــریعت، واقع در محله سنگلج تهران 
به دنیا آمد. پدرش ارتشی و پدربزرگ وی )علوالسلطنه( 
از خوشنویســان دوران قاجــار بــود. او در کودکی آثار 
ادبی ادیبان ایرانی همچون حافظ و ســعدی و موالنا را 
فرا گرفت. در نوجوانی عضو چنــد انجمن ادبی و گروه 
شعرخوانی بود و همین فعالیت ها موجبات راهیابی وی 
به رادیو و گویندگی در آن را در ســال ۱۳۲۷، مهیا کرد.ژاله علو فارغ التحصیل دانشســرای مقدماتی 
تهران ســال ۱۳۲۶ و همچنین فارغ التحصیل هنرستان هنرپیشگی تهران سال ۱۳۲۹ است. نخستین 
فعالیت های هنری وی از سال ۱۳۲۷ با گویندگی زنده در رادیو و اعالم برنامه ها، شامل می شود. سپس 
وی به اجرای نمایش های رادیویی پرداخت و از پایه گذاران برنامه »داستان شب« بود. اولین نمایشنامه ای 
که به طور زنده برای »داستان شب« کار کرد، »دختر خورشید« نام داشت که نصرت اهلل محتشم آن را 
کارگردانی کرد. اجراهای موزیکال وی در رادیو، وی را بر آن داشــت که نام هنری »ژاله« را برای خود 
برگزیند. سال ۱۳۲۷ در »طوفان زندگی« به کارگردانی علی دریابیگی، به ایفای نقش پرداخت.پس از 
بازی در »زندانی امیر« و »واریته بهاری« وارد عرصه تئاتر شد و نخستین اجرای خود را در سال ۱۳۲۸، 
در یکی از نمایش های هنریک استپانیان به نام »ماری مادلن« در »تئاتر فردوسی« تجربه کرد و فعالیت 

گسترده ای را در این زمینه آغاز کرد. 

فرهنگ

 ارشــا اقدسی، هنرمند بدلکار ایرانی که از هفته گذشته به دلیل سانحه ای حین فیلمبرداری در لبنان 
به کما رفته بود، درگذشــت.به گزارش ایرنا، مهنوش مرادی همکار اقدسی که در لبنان به سر می برد، 
این خبر را در صفحه اینستاگرام خود تایید کرد.ارشا اقدسی بدلکار و بازیگر برنامه های گوناگون سینما، 
تلویزیون و تئاتر، چهارشــنبه گذشــته )ششــم مرداد( در حال فیلمبرداری به عنوان بدلکار یک فیلم 
ســینمایی خارجی در بیروت دچار حادثه ای خطرناک و راهی بیمارســتان شد. وی ) متولد۱۳۶۱( از 
کودکی به ورزش عالقه داشــت و آن را دنبال می کرد. او رشــته ورزشی آی کی دو )هنر رزمی ژاپنی( 
را فراگرفت و توانســت مربی گری این رشته را هم کسب کند. اقدسی از شاگردان مرحوم پیمان ابدی، 
بدلکار شناخته شده ایرانی بود که با ادامه دادن بدلکاری توانست سرمربی کالس های بدلکاری او شود و 
به دنبال آن سکوی بانجی جامپینگ احداث کرد و عنوان اولین مربی بانجی جامپینگ و تونل باد صبا 
در ایران را از آن خود کرد.ارشا اقدسی از سال ۱۳۸۵ گروه بدلکاران ۱۳ را تأسیس و فعالیت های خود 

را در ایران و عرصه بین الملل گسترش داد و در فیلم های مختلف همکاری می کرد.

ارشا اقدسی، بدلکار ایرانی، درگذشت
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