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رییس جمهور دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، با بیان اینکه برای تغییر این وضعیت نیازمند اقدام جهادی و جهشی هستیم، تاکید کرد: کار مسوالن 
اجرایی کشور فقط توصیه نیست و باید ضمانت اجرای مناسب هم برای تصمیمات اتخاذ شده درنظر گرفته شود.به گزارش ایسنا، رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید از 
انفعال در نحوه مقابله با کرونا خارج شویم و رویکردهای فعاالنه اتخاذ شود، تصریح کرد: ضروری است که سازوکارهای متناسب برای بسیج نیروهای داوطلب و نهادهای 
مردمی طراحی شود.رئیسی با اشاره به ضرورت دریافت پیشنهادات تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی و تجربیات عملی دستگاه های اجرایی سراسر کشور برای نهایی 
کردن طرح تحول در مقابله با کرونا، خاطرنشان کرد: دانشگاه های علوم پزشکی و استانداری های سراسر کشور هرچه زودتر تجارب یک سال و نیم اخیر در مقابله با 

کرونا، موانع پیش رو و پیشنهادات تحولی خود را به وزارت بهداشت و وزارت کشور ارسال نمایند.....
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عبور از خام فروشی؛ مهمترین اولویت 
وزارت نفت دولت سیزدهم

خام فروشی در صنعت نفت و گاز طی سالهای گذشته موجب عقب ماندگی 
برخی از صنایع و وابسته کردن کشور به تحریم ها شده است و وزارت نفت 
دولت ســیزدهم باید عبور از خام فروشــی را اولویت اصلی خود قرار دهد.

به گــزارش خبرنگار مهر، به زودی تیم اجرایی دولت ســیزدهم کار خود 
را آغــاز می کنــد و دوران وزارت طوالنی بیژن زنگنه بر وزارت نفت خاتمه 
می یابد. ریل گذاری وزارت نفت جمهوری اســامی ایران در هشــت سال 
دولت روحانی و هشــت سال دولت اصاحات توسط زنگنه و تیم همراه او 
انجام شد.کارشناسان رویکرد اصلی زنگنه در دوران وزارت نفتی وی را تکیه 
بر خام فروشی نفت و گاز می دانند. مخالفت چندباره زنگنه با پاالیشگاه سازی 
را می توان ثمره همین رویکرد دانســت.این در حالی اســت که به اذعان 
کارشناسان، با تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز می توان تا ده ها برابر ارزش 
افزوده برای کشور ایجاد کرد و از طرفی اشتغال زایی بیشتری را در صنایع 
پایین دستی شاهد بود.بررسی میزان اشتغال زایی در پروژه های پاالیشی و 
پتروشیمیایی اجرا شده در کشــورهای دیگر و همچنین پروژه هایی مثل 
احداث پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس نشان می دهد طی دوره ساخت این 
پروژه ها، به ازای هر ۲۵۰ هزار بشــکه ظرفیت پاالیشی در روز ۱۵ هزار نفر 
اشتغال زایی مستقیم و ۲۴ هزار نفر اشتغال زایی غیرمستقیم ایجاد می شود. 
این رقم برای دوره بهره برداری، به ازای هر ۲۵۰ هزار بشکه، حدود ۶ هزار 
نفر اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم است.در کنار اشتغالزایی، مهمترین 
نتیجه عبور از خام فروشی قطع وابستگی و خنثی سازی تحریم ها است. به 
طور کلی صادرات فراورده های نفتی به دلیل تعدد بازارهای مقصد راحت تر 
از صادرات نفت خام اســت کما اینکه در سال گذشته که تحریم های نفتی 
مشــکات زیادی را برای صادرات نفت خام به وجــود آورده بود، صادرات 
بنزین تولیدشــده توسط پاالیشــگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس ۳ 
میلیارد دالر درآمد ارزی عاید کشــور کرد.به طور کلی خام فروشی در سه 
حوزه نفت خام، میعانات گازی و ال.پی.جی بیشترین فرصت سوزی را برای 
کشور ایجاد می کند که در ادامه، به طور اجمالی به بررسی وضعیت هرکدام 

و راهکارهای عبور از این خام فروشی می پردازیم.

اتمام دوران فروش نفت خام با احداث پتروپاالیشگاه ها
قطعــاً مهمترین ماده ای که پس از شــنیدن کلمه خام فروشــی به ذهن 
متبادر می شود نفت خام اســت. در بحث نفت خام بهترین راه برای عبور 
از خام فروشی احداث پتروپاالیشگاه هایی است که نحوه تأمین مالی آنها به 
بهترین نحو در قانون »حمایت از صنایع پایین دســت نفت خام و میعانات 
گازی با اســتفاده از سرمایه های مردمی« آمده است. این قانون که نسخه 
اولیه آن در تیرماه سال ۹۸ توسط جمعی از کارشناسان تدوین و در مجلس 
دهم تصویب شد، ایده تنفس خوراک از سهم صندوق توسعه ملی را برای 
پتروپاالیشگاه ها مطرح کرد.تنفس خوراک به معنای تسهیات غیر نقدی 
اســت که از ســهم صندوق توســعه ملی و پس از به بهره برداری رسیدن 
پتروپاالیشگاه به آنها اعطا می شود تا جایی که هزینه آن با سرمایه گذاشته 
شــده برای پتروپاالیشگاه برابر شــود. پس از آن این تسهیات به صورت 
اقســاط چهار الی هشت ساله بازپرداخت می شــود. بنابراین با استفاده از 
مفاد این قانون، بازدهی و ســوددهی پروژه ها به دلیل کوتاه تر شدن زمان 
بازگشت سرمایه افزایش می یابد.پس از تصویب قانون در سال ۹۸ از میان 
طرح های متعدد پیشــنهاد شده به وزارت نفت، پنج پیشنهاد برای احداث 
پتروپاالیشــگاه نفت خام مجوز احداث گرفتند ولی در حال حاضر به دلیل 
تعلل های صندوق توسعه در اعطای مجوزها و عدم حمایت وزارت نفت روند 
احداث این پتروپاالیشــگاه ها به کندی پیش می رود. البته مجلس شورای 
اسامی با اصاح قانون »حمایت از صنایع پایین دست نفت خام و میعانات 
گازی با استفاده از ســرمایه های مردمی« ابهاماتی که بهانه تعلل صندوق 
توســعه ملی بود را برطرف کرده است و انتظار می رود با تدوین و تصویب 
هرچه ســریع تر آئین نامه اجرایی این قانون در دولت ســیزدهم، فرآیند 

عملیاتی احداث پتروپاالیشگاهها کلید بخورد.

میعانات گازی، ماده باارزشــی که قربانی عدم وجود پاالیشگاه در 
کشور می شود

در حــوزه میعانات گازی هم، احداث پاالیشــگاه با خوراک میعانات گازی 
اهمیت بسیار باالیی دارد. همانطور که فعاالن بازارهای نفتی می گویند در 
بازار میعانات گازی، به دلیل تولید اجتناب ناپذیر و شرایط سخت نگهداری، 
خریدار نسبت به فروشنده دست برتر را دارد و تحریم ها تأثیر بسیار باالیی 
بر ســودده نبودن فروش میعانات گازی می توانند داشته باشند. به همین 
خاطــر در حال حاضر به دلیــل عدم وجود پاالیشــگاه میعانات گازی به 
میزان نیاز، و وجود تحریم ها، این ماده با ارزش در حال ضرردهی می باشد.

مهمترین طرح میعانات گازی کشــور، طرح ۸ فازی پاالیشگاه سیراف بود 
که به هشــت گانه سیراف معروف شد. اهمیت این طرح ها تا جایی بود که 
رهبر انقاب در سخنرانی هفدهم اردیبهشت ۹۹ از آنها به صورت جداگانه 
به عنوان یکــی از اولویت های جهش تولید نام بردند. عملیات اجرایی این 
پاالیشــگاه ها از سال ۹۴ شروع شــد و تکمیل آنها از برنامه های ارائه شده 
بیــژن زنگنه در مجلس بود. با این حــال در پایان دولت دوازدهم وضعیت 
تکمیل این پاالیشــگاه ها به طور کامل مشخص نیست.هم اکنون روزانه در 
کشور حدود یک میلیون بشکه میعانات گازی تولید می شود که بیشتر آن 
از میادین پارس جنوبی احصاء می شــود و بدیهی است هر سال با افزایش 
تولید و مصرف داخلی گاز این عدد افزایش خواهد یافت. این در حالی است 
که نهایتاً ۴۲۰ هزار بشــکه میعانات در ســتاره خلیج فارس به کار گرفته 
می شــود و ۲۰۰ هزار بشکه در باقی پاالیشگاه های کشور. این یعنی مقدار 
قابل توجهی از میعانات گازی در پاالیشگاه های کشور مصرف نمی شود که 

البته آمار رسمی از این عدم النفع قابل توجه در دسترس نیست.

استفاده حداقلی از گاز مایع )LPG(، با وجود منابع فراوان آن
حوزه ســومی که حل معضل خام فروشی در آن اولویت دارد، گاز مایع 
یا همان LPG اســت. استثنائاً این ماده به صورت خام احصاء نمی شود 
و فراورده است ولی با توجه به ارزش افزوده باالتری که می تواند تولید 
کند و حجم زیاد تلفات آن در کشــور، باید برنامه ای برای آن طراحی 
شود. در حال حاضر ظرفیت تولید LPG در کشور ما حدود ۱۰ میلیون 
تن اســت که این عدد با بهره برداری کامل پروژه بیدبلند، پتروشیمی 
پارس، پتروپاالیش کنگان و پارسیان به بیش از ۱۳ میلیون تن خواهد 
رسید، ولی متأســفانه از این مقدار حدود ۴ میلیون تن به صورت فلر 
سوزانده می شــود و یا در خط لوله گاز طبیعی تزریق می شود.این در 
حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی به استفاده از گاز 

مایع در سبد سوختی خودروها که موسوم به اتوگاز است...
ادامه در همین صفحه

نگـــاه

 عبور از خام فروشی؛
 مهمترین اولویت وزارت نفت دولت سیزدهم

متمایل شده اند. دلیل تمایل این کشورها را می توان در قیمت پایین، پاک بودن سوخت و استهاک کمتر 
خودرو یافت.کارشناسان معتقدند با سیاستگذاری درست در بحث سبد سوختی می توان امکان توسعه اتوگاز 
را در کنار CNG، در بعضی مناطق کشــور فراهم کرد. طبق محاســبات با جایگزینی تنها ۲ میلیون تن 
از این ســوخت با بنزین و گازوئیل و صادرات بنزین و گازوئیل معادل، ساالنه ۲۰ هزار میلیارد تومان 
درآمد عاید دولت می شود.جالب است بدانید میزان مصرف اتوگاز در کشور ترکیه، که یکی از بزرگترین 
مصرف کنندگان اتوگاز در دنیا است، در سال ۲۰۱۸ به ۳.۲ میلیون تن رسید که حتی این عدد از میزان 
تلفات ال.پی.جی در کشــور ما هم کمتر است.متأسفانه در دولت دوازدهم تمایلی به توسعه اتوگاز در 
کشور وجود نداشت. خأل قانونی سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت از صادرات گازمایع یکی از اصلی ترین 
دالیل تمایل وزارت نفت زنگنه به خام فروشــی ال.پی.جی بود. خبرگزاری مهر پیشــتر در گزارشی به 
طور تفصیلی به این بحث پرداخته بود.الزم به ذکر است سال گذشته بستر قانونی برای توسعه اتوگاز 
در مجلس شورای اسامی فراهم شد. طبق بند الحاقی تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت دوازدهم 
موظف شده بود زمینه استفاده دو میلیون خودرو از ال.پی.جی استاندارد را فراهم کند. همچنین دولت 
موظف شده بود ظرف دو ماه پس از تصویب قانون، آئین نامه اجرایی آن را مصوب کند که مثل همیشه 
با بی توجهی وزارت نفت روبه رو شــد.همچنین الزم به ذکر است با توجه به اینکه ال.پی.جی ترکیبی 
از پروپان و بوتان اســت، استفاده از آنها در پتروشیمی های خوراک پروپان یا بوتان هم مفید است. به 
طور مثال با اســتفاده از فناوری PDH می توان ال.پی.جی را به پروپیلن تبدیل کرد که تقاضای آن در 
بازار داخل به شدت باالست. با این وجود احداث این واحدها زمان بر است و حداقل هشت سال زمان 
برای بهره برداری از آنها زمان الزم اســت. در حال حاضر چند پروژه با این خوراک تعریف شــده است 
که تنها یک طرح پتروشیمی با خوراک پروپان به نام پتروشیمی سلمان فارسی با ظرفیت ۵۰۰ هزار 
تنی، پیشــرفت باالی ۵۰ درصدی داشته است که در خوشبینانه ترین حالت تا ۲ سال آینده به بهره 
برداری می رسد.چنانچه تمامی طرح های پتروشیمی خوراک پروپان یا بوتان آماده بهره برداری باشند، 
تنها به ۲.۵ میلیون تن LPG نیاز است که با این وجود باز هم ظرفیت کافی برای پیش بردن طرح های 

اتوگاز وجود دارد.

بسترهای قانونی فراهم است /   دولت سیزدهم عزم اجرا داشته باشد
خام فروشــی که به صورت گسترده در این سال های کشور جریان داشته موجب عقب ماندگی بسیاری 
از صنایع و وابسته کردن اقتصاد کشور به تحریم ها شده است. عبور از خام فروشی قطعاً جزو مهمترین 
اولویت های خنثی ســازی تحریم هاست و از همین رو باید اولویت وزارت نفت در دولت سیزدهم باشد. 
همانطور که در این گزارش هم گفته شــد، عبور از خام فروشــی که به صورت گسترده در نفت خام، 
میعانات گازی و حتی ال.پی.جی جریان دارد نیازمند راهکارهای کارشناسانه و بسترهای قانونی است 
که در گذشته فراهم شده و اکنون عزم جدی وزارت نفت دولت سیزدهم در حوزه اجرا را طلب می کند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در واکنش به ادعای دست داشتن ایران در مورد هدف قرار گرفتن کشتی متعلق به رژیم صهیونسیتی و تهدیدهای اخیر 
مطرح شــده از ســوی سران این رژیم، تصریح کرد: آنها پیش از این ما را آزمایش کردند و می دانند که با چه پاسخی روبرو خواهند بود؛ ما هم قدرت و 

هم اراده به کارگیری از قدرت را داریم؛ بنابراین بدانند که اگر بخواهند جسارتی ]علیه جمهوری اسامی ایران[ بکنند، حتماً جواب سختی خواهیم داد.
 ســردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران انقاب اسامی در واکنش به ادعای رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها در خصوص 
نقش داشتن جمهوری اسامی ایران در مورد هدف قرار گرفتن کشتی متعلق به این رژیم در دریای عمان و تهدید عنوان شده مبنی بر اینکه »به این 
حمله پاسخ غریب الوقوعی می دهیم«، تصریح کرد: ایران امتحان پس داده است و نیازی به آزمایش مجدد ندارد؛ اگر دوست دارند، ایران را آزمایش کند.

وی گفت: آنها پیش از این ما را آزمایش کردند و می دانند که با چه پاســخی روبرو خواهند بود؛ ما هم قدرت و هم اراده به کارگیری از قدرت را داریم؛ 
بنابراین بدانند که اگر بخواهند جسارتی ]علیه جمهوری اسامی ایران[ بکنند، حتماً جواب سختی خواهیم داد و آن ها چنین غلطی نخواهند کرد.

  صفحــه جعلــی کــه اینترنــت 
ماهواره ای اســتارلینک را به ابزاری 
برای کاهبــرداری از کاربران ایرانی 
تبدیل کرده است.تهران- ایرناپاس- 
طرحی که قــرار اســت از کاربران 
فضای مجازی صیانــت کند، آنها را 
در دام کاهبردارانــی انداختــه که 
با وعده اینترنت ماهــواره ای، آگهی 
فروش تجهیزات و اشتراک آن تاش 
می کنند از آب گل آلود ماهی بگیرند. 
اینترنت ماهواره ای ایان ماسک شاید 
از نظر فنی در دســترس باشــد، اما 
تحریم و رگوالتوری دو مانع استفاده 
ایرانیــان از این خدمت هســتند.به 
گزارش ایرناپــاس، در روزهایی که 
انتقادها نســبت به طرح صیانت از 
حقــوق کاربران در فضــای مجازی 
بــه اوج خود رســید، برخــی افراد 
آگهی هایی درباره فــروش اینترنت 
ماهواره ای منتشــر کردند. در برخی 
از ایــن آگهی ها، فــروش تجهیزات 
اینترنت ماهواره ای با قیمتی پایین تر 
از قیمت واقعی دیده می شد و برخی 
دیگر نیز برای فرســتادن تجهیزات 
و حــق اشــتراک کاربــران، رمزارز 
درخواســت کرده بودنــد. کاربرانی 
که درباره محدودیت دسترســی به 
اینترنت آزاد نگران هســتند، اکنون 
در معرض تبلیغاتی قرار گرفته اند که 
به راحتی نمی توان درباره اعتبار آنها 

اطمینان پیدا کرد.

اینترنت ماهواره ای چیست؟
روش های مختلفی برای دسترســی 
به اینترنت وجود دارد. کابل یا فیبر 
نوری یکی از این روش هاست که برای 
استفاده از آن الزم است اتصاالتی از 
مرکز ارائه هنده خدمــات تا خانه یا 
محل کار کاربران وجود داشته باشد. 
احتماالً به یاد دارید که در سال های 
گذشــته در برخی از موارد قطعی، 
کاهش سرعت و اختال در اینترنت، 

آســیب بــه کابل ها و فیبــر نوری 
به عنوان مقصر معرفی می شدند.راه 
دیگر اتصال به اینترنت، روش بی سیم 
اســت. اینترنتی که با خرید بســته 
اینترنتی روی سیم کارت هایمان فعال 
می کنیم از همین نوع است. در روش 
بی سیم، دستگاه های ما یعنی مودم، 
تلفن همراه، تبلت و سایر دستگاه ها 
به دکل متصل می شــوند. نگرانی ها 
درباره پیامدهای احتمالی پرتوهای 
دکل های BTS روی ســامتی، یکی 
از چالش هــای اینترنــت بی ســیم 
است.سومین شــیوه که جدیدترین 
شیوه محسوب می شــود، اینترنت 
ماهواره ای است. در این شیوه، اپراتور 
بــه ماهــواره ای که در مــدار زمین 
قرار دارد متصل می شــود و کاربران 
نیز با اتصال بــه اپراتور می توانند از 
اینترنت استفاده کنند.اسپیس ایکس 
)SpaceX( یــک شــرکت فعــال در 
زمینه هوافضاســت که فعالیت خود 
را در حــدود ۲۰ ســال پیــش در 
آمریکا آغــاز کرد و ایان ماســک 
مدیرعامل آن اســت. اسپیس ایکس 
نخســتین شــرکت خصوصی است 
که توانسته ارسال موفقیت آمیز یک 
فضاپیمــا را به خــارج از مدار زمین 
انجام دهد. یکــی از پروژه های این 
شرکت، استارلینک است. استارلینک 
دسترســی به اینترنت ماهواره ای را 
برای کابــران فراهم می کند.در پاییز 
سال گذشته، دسترســی آزمایشی 
اینترنت ماهواره ای برای کابرانی که 
ایــن ســرویس را پیش خرید کرده 
بودند، فراهم شد. براساس اعام قبلی 
استارلینک، اینترنت ماهواره ای از ماه 
جاری میادی)آگوست-شهریورماه( 

در دســترس عمــوم قــرار خواهد 
گرفت.برای دسترســی به اینترنت 
ماهواره ای اســتارلینک باید دو نوع 
هزینه پرداخت شــود؛ هزینه خرید 
تجهیــزات و هزینه حق اشــتراک 
ماهانه.قیمت آنتن مخصوص اینترنت 
ماهــواره ای ۴۹۹ دالر اســت که از 
طریق شرکت اســپیس ایکس باید 
تهیه شــود. حق اشــتراک ماهانه 
اســتفاده از اینترنت ماهواره ای نیز 
۹۹ دالر اعام شــده است.همزمان 
با بحث و بررســی طــرح صیانت و 
نگرانی کاربران دربــاره محدودیت 
دسترسی به اینترنت آزاد بین المللی، 
برخی با سوءاستفاده از شرایط ایجاد 
شده، تبلیغاتی را منتشر کردند که 
در آن فــروش تجهیــزات اینترنت 
ماهواره ای با قیمتــی تقریباً نصف 
قیمت واقعی به کاربران پیشــنهاد 
شده بود.ایرناپاس-   صفحه جعلی 
که اینترنت ماهواره ای اســتارلینک 
را بــه ابزاری برای کاهبــرداری از 
کاربران ایرانی تبدیل کرده اســت.    
صفحه جعلی که اینترنت ماهواره ای 
اســتارلینک را بــه ابــزاری برای 
کاهبرداری از کاربران ایرانی تبدیل 
کرده اســت.این در حالی است که 
اسپیس ایکس یک شرکت آمریکایی 
و تابع قوانین این کشــور اســت و 
مشــخص نیســت مدعیان فروش 
اینترنت ماهواره ای چگونه توانسته اند 
با وجــود دور زدن تحریم ها، قیمت 
پایین تری نســبت به قیمت واقعی 
را به متقضایان ایرانی این ســرویس 
پیشنهاد دهند.ابوالحسن فیروزآبادی 
دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش 
از ایــن درباره اینترنــت ماهواره ای 

و تأثیر آن بر شــبکه ملی اطاعات 
گفته بود: ما مواجه هســتیم با این 
موضوع که منظومه های ماهواره ای 
در حــال آمدن هســتند و با آمدن 
آن، ممکن اســت که به یک باره کل 
شبکه ملی اطاعات زیرسؤال برود. 
اگر شــبکه ملی اطاعــات نتواند 
خدمات بهتر، ارزان تر و با ســرعت 
بیشتر و با تنوع بیشــتر ارائه دهد، 
عمــاً شــبکه ملی، تحت الشــعاع 
شبکه های جهانی اینترنت ماهواره ای 
که عمدتاً هم آمریکایی هستند قرار 
خواهد گرفت. بنابراین توجه بیشتری 
می طلبد که ما شبکه اینترنت ثابت 
کشــور را توســعه دهیــم.از طرف 
دیگر، بر اساس اعام استارلینک با 
اینکه اکنون حــدود ۱۸۰۰ ماهواره 
با موفقیت در مدار قــرار گرفته اند 
و امکان پوشــش جهانــی اینترنت 
ماهواره ای وجود دارد، اما این شرکت 
در پــی رگوالتوری در کشــورهای 
اســتفاده کننده بوده و  پیگر است 
تا در هر کشــور، برای ارائه خدمات، 
مجوزهای الزم را دریافت کند. عاوه 
بر این، استارلینک اعام کرده بدون 
اجــازه دولت ها، خدمــات اینترنت 
ماهــواره ای را ارائه نمی کند.بنابراین 
ممکن اســت به صورت فنی، امکان 
دسترسی کاربران ایرانی به پوشش 
اینترنت ماهواره ای فراهم باشــد، اما 
خرید تجهیزات و اشــتراک با توجه 
به تحریم ها و همچنین مجوزی که 
هنوز از طرف ایران به این شــرکت 
آمریکایــی داده نشــده، دو مانــع 
دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت 
ماهواره ای ایان ماســک هستند.بر 
همین اســاس نیز پلیس فتا درباره 
آگهی های فروش مودم و تجهیزات 
اینترنت ماهواره ای هشدار داده تا از 
متقاضیان سرویســی که اکنون در 
ایران در دســترس اما قابل استفاده 

نیست، کاهبرداری نشود.

اینترنت ماهواره ای به ایران می رسد؟ 

مراقب کالهبرداران باشید

مدیریت رانت ناشی از ارز 4200 با برخورد قهری امکانپذیر نیست

 خروج سرمایه با توزیع ارز ترجیحی افزایش یافت
چرا پولی سازی کسری بودجه از 

مسیر بانک مرکزی خطرناک است؟

جزییات تجارت خارجی کشور در فصل بهار

رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همواره خط قرمز بانک مرکزی بوده است. موضوعی که در صورت تداوم، 
به آثار منفی همچون افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد می انجامد.به گزارش خبرنگار ایِبنا؛ 
اما بر خاف تاش ها و برنامه ریزی های بانکی مرکزی در جهت کنترل پایه پولی و اقداماتی همچون الزام 
بانک های ناتراز به تراز شدن در شبکه بانکی، بازهم شاهد افزایش نقدینگی و پایه پولی هستیم. اتفاقی که 
حاال در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی نیز مشاهده می شود. به گونه ای که در 
پایان بهار ۱۴۰۰، حجم نقدینگی نســبت به پایان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزایش داشته و رقم ۳۷۰۵۴ 
هزار میلیارد ریال رســیده اســت. این در حالی است که در این مدت، پایه پولی نیز با رشد ۹.۲ درصدی 

مواجه شده است؛۰.....

 آیا از همسایگان جنوبی عقب ماندیم؟

اما و اگرهای استفاده از آب شیرین کن ها برای 
عبور از کم آبی

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

ادامه روند افزایشی کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: روند افزایشی بستری بیماران مبتا به ویروس کرونا در کشور در 
هفته دوم مرداد ماه همچنان ادامه دارد و این روند از قله خیز چهارم نیز بیشــتر شــده است.دکتر 
ســیما سادات الری در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت بیماری کووید ۱۹ در کشور، با بیان اینکه  
روند افزایشی بستری بیماران مبتا به ویروس کرونا در کشور در هفته دوم مرداد ماه همچنان ادامه 
دارد و این روند از قله خیز چهارم نیز بیشــتر شــده اســت، گفت: در هفته دوم مرداد ماه همچنان 
شاهد روند افزایشی بیماران بستری کووید ۱۹ در کشور هستیم.وی ادامه داد: روند بیماران سرپایی 
با تست مثبت کرونا نیز همچنان افزایشی است و به بیشترین میزان از ابتدای شیوع اپیدمی کووید 
۱۹ تاکنون رسیده است.الری ادامه داد: در هفته اخیر ۲۶ هزار و ۸۵۱ بیمار مبتا به کرونا بستری 
شدند و همچنین موارد سرپایی با تست مثبت کرونا در هفته اخیر ۲۰۵ هزار و ۲۹۴ نفر بوده است.
وی تاکید کرد: بیشترین بروز هفتگی بیماران بستری با تست مثبت کرونا از هشتم تا چهاردهم مرداد 
ماه به ترتیب در استان های مازندران، ایام، گلستان، گیان و بوشهر بوده است. همچنین کمترین 
میزان بستری بیماران کرونا در استان سیســتان و بلوچستان مشاهده شده است.الری اظهار کرد: 
شیوع ویروس جهش یافته دلتا در کشور و کاهش قابل توجه رعایت پروتکل های بهداشتی و از طرفی 
برگزاری مراسم عروسی و عزا در شرایط حاضر منجر به ادامه دار شدن وضعیت افزایشی سرپایی و 
بستری و همچنین موارد فوتی شده است.وی گفت: از همه هموطنان عزیزمان می خواهیم که موارد 

بهداشتی را جدی گرفته و از حضور در مکان های پرجمعیت خودداری کنند.

هشدار فرمانده هوافضای سپاه به تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی

 به هرگونه حمله دشمن پاسخ سختی خواهیم داد
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جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شدگزیده خبر

ضرب االجل رئیس جمهور برای نهایی کردن طرح تحول در نحوه مقابله با کرونا
رییس جمهور دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، با 
بیان اینکه برای تغییر این وضعیت نیازمند اقدام جهادی و جهشی 
هستیم، تاکید کرد: کار مسوالن اجرایی کشور فقط توصیه نیست 
و باید ضمانت اجرای مناسب هم برای تصمیمات اتخاذ شده درنظر 
گرفته شود.به گزارش ایسنا، رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید از 
انفعال در نحوه مقابله با کرونا خارج شویم و رویکردهای فعاالنه اتخاذ 
شــود، تصریح کرد: ضروری است که سازوکارهای متناسب برای 
بســیج نیروهای داوطلب و نهادهای مردمی طراحی شود.رئیسی 
با اشاره به ضرورت دریافت پیشــنهادات تخصصی دانشگاههای 
علوم پزشکی و تجربیات عملی دستگاه های اجرایی سراسر کشور 
برای نهایی کردن طرح تحول در مقابله با کرونا، خاطرنشان کرد: 
دانشگاه های علوم پزشکی و استانداری های سراسر کشور هرچه 
زودتر تجارب یک سال و نیم اخیر در مقابله با کرونا، موانع پیش 
رو و پیشنهادات تحولی خود را به وزارت بهداشت و وزارت کشور 
ارسال نمایند.رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: طرح جامع تحول 
در نحوه مقابله با ویروس کرونا با استفاده از تجربیات یک سال و 
نیم اخیر کشور در کمیته ویژه ای تدوین و هفته آتی در دستور کار 
جلسه ستاد ملی قرار خواهد گرفت.رئیسی افزود: طرح جامع تحول 
شامل پروتکل های بهداشتی، سازوکارهای درمانی، فرآیند تامین 
و تولید واکســن، سازوکار واکسیناسیون عمومی، برآورد وضعیت 

آینده کرونا و راهکارهای پیشگیری و نحوه مواجهه با انواع جهش 
یافته ویروس، ســازوکارهای حمایت از کسب و کارهای متضرر از 
کرونا، نحوه حمایت شایســته از کادر درمان و افزایش مشارکت 
مردم و نهادهای مردمی در بخش های مختلف خواهد بود.رئیسی 
با بیان اینکه تدوین طرح تحول در نحوه مقابله با کرونا بالفاصله 
پس از پایان انتخابات، زیر نظر دفتر رییس جمهور آغاز شده بود، 
اظهار داشت: با دریافت نظرات کارگروه های تخصصی و فراخوان 
پیشنهادات نو و اخذ تجربیات از مجامع علمی و تخصصی سراسر 
کشــور، این طرح وارد مرحله نهایی و تصویب در ستاد ملی کرونا 
خواهد شد.رئیس جمهور با بیان اینکه باید خودمان را مجهز کنیم 
که اگر کرونا ادامه داشت چگونه کشور را اداره کنیم، تصریح کرد: 
در عین حمایت از تولید داخلی واکســن، برای واردات واکسن از 
خارج نیز از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد.رئیسی همچنین 
در این جلسه وضعیت برخی استانها از جمله گلستان و خراسان 
رضوی که شــرایط حادتری دارند را درارتباط ویدئو کنفرانسی و 
در گفت و گوی مستقیم با استانداران این استانها، پیگیری کرد.

اعضای ستاد ملی کرونا نیز در سخنانی ضمن تقدیر از اهتمام آیت 
اهلل رئیســی در تشکیل جلسه کمیته های تخصصی و ستادملی 
کرونا بالفاصله بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف، گزارشی از عملکرد 

حوزه های خود ارائه کردند

امیر سرتیپ حاتمی:
پیشرفت های موشکی، پدافندی و پهپادی 

ایران خار چشم دشمنان شده است
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در همایش فرماندهان یگان های عمده 
نیروی زمینی ارتش، گفت: در حال حاضر به هیچ عنوان با دوران دفاع مقدس و 
گذشته های نزدیک قابل مقایسه نیستیم و این پیشرفت های دفاعی به ویژه در 
حوزه های موشکی، پدافندی و پهپادی، خار چشم دشمنان ایران اسالمی شده 
است. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ حاتمی وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در چهاردهمین همایش فرماندهان یگان های 
عمده نیروی زمینی ارتش که در تهران و به صورت دور سخنی در سراسر یگان 
های این نیرو برگزار شد، گفت: جایگاه نیروی زمینی ارتش در تامین امنیت ملی 

کشور حائز اهمیت راهبردی است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی زمینی ارتش، نقش این نیرو را در 
طول عمر نظام اســالمی به ویژه 8 سال دفاع مقدس و در تامین امنیت و ثبات 
مرزهای پهناور و گســترده ایران اسالمی حائز اهمیت و تعیین کننده دانست و 
تصریح کرد: بدخواهان و دشمنان انقالب و ملت بزرگ ایران اسالمی پس از دوران 
جنگ تحمیلی بارها با طرح ریزی توطئه های پیچیده، قصد تجاوز و دست اندازی 
به آب و خاک ایران اسالمی را داشتند که با هوشیاری، آمادگی، اقتدار و حضور 
تثبیت کننده نیروهای مسلح به ویژه نیروی زمینی  ارتش، آنها جرات تعدی به 
کشورمان را نداشتند.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران دارای موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیک خاص در منطقه غرب آسیا 
است. از این رو نظام سلطه و استکبار جهانی همواره در طول تاریخ با چشم طمع 
به این جغرافیای متنعم و بی نظیر به لحاظ گذرگاهی نگریسته و بدون شک حفظ 
و حراســت تمام عیار از میهن عزیز و نظام مقدس جمهوری اسالمی همانگونه 
که امام خمینی )ره( فرمودند؛ از »اوجب واجبات« اســت.امیر سرتیپ حاتمی 
اظهار داشت: ملت ایران با تاسی از فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی با گذشت 
بیش از ۴۰ چهل ســال از عمر پُربرکت نظام اسالمی هرگز زیر بار ظلم ظالمان 
و ســلطه مســتکبران قرار نگرفته  اند و آرمان بلند »استقالل، آزادی، جمهوری 
اسالمی« را که اندیشه بلند و تابناک امامان انقالب و شهدای عظیم الشان انقالب 
اسالمی بوده باقدرت  حفظ کرده و به آن افتخار می کنند و برای آن هزینه های 
بسیار داده اند.وی ادامه داد: بدخواهان و زورگویان بی منطق عالم همواره به دنبال 
وابسته کردن و به تاراج بردن منافع ملی ملت ها و کشورها بوده اند و امروز ملت 
بزرگ ایران اسالمی که صاحبان اصلی این انقالب اند برای نخستین بار در تاریخ 
این ســرزمین کهن، همچون کوهی استوار در مقابل زیاده خواهان و بدخواهان 
ایستادند و هرگز در برابر جنگ سخت، نرم و عملیات روانی دشمن مرعوب نشده 
و به هیچ عنوان حاضر به خدشــه دار شدن منافع ملی و آرمان استقالل خواهی 
خود نشــده اند.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح مهمترین راهبرد نظام 
اســالمی در مقابله با نظام سلطه را از منظر اندیشه راهبردی فرماندهی معظم 
کل قوا )مدظله العالی( »قوی شــدن« دانست و تصریح کرد: صیانت از نعمت و 
موهبت »استقالل خواهی« و »عدم وابستگی« به استکبار جهانی در گرو قدرتمند 
شــدن در تمامی ابعاد و مولفه های قدرت است.امیر سرتیپ حاتمی از اقتصاد، 
علم، دانش و فرهنگ را به عنوان برجســته ترین شاخصه ها و مولفه های اقتدار 
کشورها یاد کرد و گفت: یکی از مهم ترین مولفه های مهم قدرت در عصر حاضر، 
»قدرت دفاعی« کشورها است که به لطف خدا امروز نیروهای مسلح مقتدر ایران 
اســالمی به خصوص ارتش جمهوری اسالمی ایران با حضور فرماندهان مومن، 
شــجاع، والیتمدار و جان برکف و با در اختیار داشتن و بهره مندی از تسلیحات 
پیشرفته به آن دست یافته است.وی با تحلیل شرایط سیاسی- نظامی و امنیتی 
منطقه و جهان و رشــد سریع پیشــرفت های  علمی تاکید کرد: امروز با عزمی 
جــزم و همتی مضاعف در حوزه های علم، دانــش و فناوری همگام با علوم روز 
دنیا، بدون وابســتگی در حال حرکت هستیم و آخرین دانش های پیشرفته در 
حوزه های دفاعی و نظامی جهان را با تکیه به دانش بومی متخصصان و نخبگان 
جوان به دســت می آوریم.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: امروز با 
تدابیر حکیمانه فرماندهی معظــم کل قوا )مدظله العالی( در صنعت دفاعی به 
ویژه در حوزه های رزم زمینی که مورد نیاز فرماندهان و رزمندگان نیروی زمینی 
است، به پیشــرفت های خیره کننده ای دست یافته ایم. ما در این مسیر به هیچ 
کشــور و قدرتی وابستگی نداریم و آمادگی داریم بخش اعظمی از محصوالت و 
دستاوردهای پیشرفته خود را به سایر کشورها صادر کنیم.امیر سرتیپ حاتمی 
گفت: در حال حاضر به هیچ عنوان با دوران دفاع مقدس و گذشته های نزدیک 
قابل مقایسه نیستیم و این پیشرفت های دفاعی در تمامی حوزه های رزم به ویژه 
در حوزه های موشکی، پدافندی و پهپادی، خار چشم دشمنان ایران اسالمی شده 
اســت.وی نیروی زمینی ارتش را دارای فرماندهان، مدیران و کارکنان متدین، 
متعهد و حزب اللهی  دانســت و تصریح کرد: بسیار خرسندیم که امروز نیروی 
زمینی در تمامی صحنه های حادثه، خطر و مردم یاری در جای جای کشــور با 
تمام ظرفیت در خط مقدم دفاع از ملت و آرمان های نظام اسالمی قرار دارد.وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح اعطای نشان درجه یک فتح به امیر سرتیپ 
حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش را اوج رضایت فرمانده معظم کل قوا )مدظله 
العالی( از عملکرد نیروی زمینی ارتش و فرمانده پُرتالش این نیرو دانست و آن 
را بزرگترین افتخار و پاداش برای فرماندهان و رزمندگان نیروی زمینی قلمداد 
و خاطرنشــان کرد: امروز به برکت این پا در رکابی و آمادگی های رزمی، نیروی 

زمینی همچون ستاره ای در آسمان عزت و سربلندی کشور می درخشد.

دریادار سیاری:
هم افزایی بین نیروهای مسلح در ارتقاء 

قدرت بازدارندگی نقش مهمی دارد
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: هم افزایی بین سازمان های نیروهای مسلح در 
ارتقاء قدرت بازدارندگی نقش مهم و بسزایی داشته است.به گزارش خبرگزاری 
مهر، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در پیامی از علی 
اکبر سلیمانی معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع به دلیل تالش در 

جهت توسعه دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تقدیر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

ارتش پرتوان جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر توانمندی های داخلی در حفظ 
و حراست از کیان مقدس کشور عزیزمان در ظل توجهات خاص حضرت ولی 
عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( و رهبری حکیمانه مقام عظمای والیت 
حضرت آیت اهلل امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی( همواره قدرت بازدارندگی 
خود را به دشمنان این کشور اسالمی به اثبات رسانده است.بی تردید هم افزایی 
بین ســازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در ارتقاء این قدرت 
بازدارندگی نقش مهم و بسزایی داشته است.تالش در جهت توسعه دانشکده 
پرســتاری دانشگاه علوم پزشــکی ارتش جمهوری اســالمی ایران با احداث 
ساختمان پردیس یاس فاطمی یادگاری مؤثر از تالش های خالصانه و جهادی 
آن همرزم گرامی در این دانشگاه باقی خواهد ماند.اینجانب مراتب تشکر خود 
را از جنابعالی ابراز داشــته و توفیقات بیش از پیش شما را از درگاه پروردگار 

متعال مسئلت دارم.

در واکنش به بیانیه وزرای امور خارجه کشورهای گروه ٧
به تامین امنیت آبراه خلیج فارس و تنگه 

هرمزمتعهدیم
ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش بــه بیانیه وزرای امور خارجه 
کشــورهای گروه ٧ اظهار داشــت: بیانیه بی اساس وزرای خارجه گروه 
٧ و نماینده عالی سیاســی خارجی اتحادیه اروپا را که طی آن اتهامات 
بی اساسی را متوجه جمهوری اسالمی ایران کرده است، به شدت محکوم 
می کنیم. به گزارش ایسنا،سعیدخطیب زاده افزود: قابل توجه است که 
ایــن حادثه تنها چند روز قبل از مراســم تحلیف رییس جمهور جدید 
جمهوری اسالمی ایران که جلوه ای از انتقال دموکراتیک قدرت در ایران 
است، سناریوسازی شــده است. خطیب زاده در ادامه خاطر نشان کرد:  
اینگونه سناریوسازی های بی پایه که غالبا رژیم صهیونیستی در پشت 
آن قرار دارد، با هدف مشــوه ســاختن فضا طراحی میشود و متاسفانه 
مشــتریانی را که بالفاصله آماده نتیجه گیریهای غیر واقعی و نابخردانه 
هســتند را نیز به همراه دارد.  در واقع برای اهل فن و آشنایان به تاریخ 
ایــن منطقه، طراحی چنین توطئه هایی در مقاطع مختلف  از ســوی 
رژیم صهیونیســتی تازگی ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان 
تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران به تامین امنیت آبراه راهبردی خلیج 
فارس و تنگه هرمز کامال متعهد است و آنرا جزیی از امنیت خود دانسته 
و کماکان آماده مشــارکت با کشورهای منطقه در زمینه ایجاد، استقرار 
و تضمین پایداری نطام امنیت دســته جمعی در منطقه می باشد و در 
عین حال در دفاع از حقــوق حاکمیتی خود در این حوزه حتی اندکی 

تردید نخواهد کرد.

فرمانده کل ارتش عنوان کرد
امدادرسانی ارتش به دوردست ترین 

نقاط، در کمترین زمان ممکن
امیر سرلشکر موســوی در مراسم اهدای نشــان فداکاری به تعدادی از 
خانواده شهدای سایت سوباشــی با تاکید بر اینکه اقتدار، آقایی و افتخار 
امروز کشور مرهون خون شهداست گفت: امدادرسانی ارتش به دوردست 
ترین نقاط کشور در کمترین زمان ممکن انجام می شود.به گزارش ایسنا 
به نقل از ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش 
در دیدار تعدادی از خانواده شــهدا و بازماندگان ســایت راداری سوباشی 
همدان و اهدای نشان فداکاری گفت: ارتش در دفاع مقدس با تمام وجود 
پای دفاع از کشور، ملت و ناموس ایستاد و بیش از ۴8 هزار شهید و بیش 
از دویســت هزار جانباز تقدیم انقالب کرد.وی افزود: همه نیروهای ارتش 
در خط مقدم دفاع از کشــور جانانه ایســتادند و پدافند هوایی به دلیل 
نــوع ماموریت و وظیفــه ای که به عهده دارد مثــل دوران دفاع مقدس 
همچنان در خط مقدم است.امیر سرلشکر موسوی دیدار با خانواده شهدا 
و ایثارگران را یک فرصت مغتنم برای یادآوری گذشــته دانســت و آن را 
برای همه مســئولین الزم عنوان کرد و ادامه داد: مرور خاطرات، ایثار و از 
خودگذشتگی شهدا و ایثارگران به ما یادآوری می کند که برای برافراشته 
ماندن این پرچم خونهای زیادی ریخته شده و چقدر انسان ها از لذت ها 
و خوشــی های خود گذشــتند تا امنیت و آرامش برقرار باشد.وی اقتدار 
ایران اسالمی را با گذشته بسیار متفاوت خواند و گفت: شهدا، جانبازان و 
ایثارگران با آن عظمتی که آفریدند باعث شدند تا امروز جمهوری اسالمی 
در برابر فشــارها و تحریم ها ایســتادگی کند. اگر امروز با اقتدار، آقایی و 
افتخار داریم در کمال آرامش زندگی می کنیم و با  قدرت با دنیا حرف می 
زنیم، مرهون خون شهدایی است که در حساس ترین مقاطع، این کشور 
را نجات دادند.فرمانده کل ارتش گفت: ماموریت اصلی ما دفاع از حدود و 
ثغور  و استقالل و نظام جمهوری اسالمی است، اما هر کجا مردم عزیزمان 
به حضور ارتش نیاز داشته باشند حاضر می شویم و خداوند را به پاس این 
خدمتگزاری شاکر و سپاسگزاریم.سرلشکر موسوی عملکردو حضور سریع 
ارتش در مردم یاری و امدادرســانی در بالیــای طبیعی را مورد رضایت 
مردم خواند و گفت: در گذشته برای راه اندازی یک بیمارستان  صحرایی  
زمان زیادی طول می کشــید اما امروز ظرف کمتر از ۱۵ روز مجهزترین 
بیمارســتان صحرایی با نیروی انســانی متخصص و امکانات پیشرفته در 
مناطق محروم برای خدمت رســانی به مردم توسط ارتش برپا می شود.

وی اضافه کرد: امروز امدادرسانی ارتش به دوردست ترین نقاط کشور به 
ساعت رسیده و در کمترین زمان ممکن انجام می شود.در ابتدای مراسم، 
امیر ســرتیپ دوم فوالدی گزارشی از روند اهدا نشان فداکاری به خانواده 
های شــهدا و ایثارگران ارتش و همچنین یادآوری حماســه عاشوراییان 
سایت سوباشــی ارائه کرد.در این مراسم  خانواده معظم شهیدان مهدی 
عسکری، حســنعلی مهدوی برازنده، اسداهلل زمانی، امیر سرتیپ  حسن 
شاهرخی فرمانده اسبق پدافند هوایی و سرهنگ بازنشسته درویش علی 
بنی اسدی حضور داشــتند ودر پایان این مراسم  با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، نشان فداکاری توسط فرمانده کل ارتش به خانواده معظم  شهدا 

و پیشکسوتان حاضر در مراسم اهدا شد.

مسلح  نیروهای  ارشــد  ســخنگوی 
با بیــان اینکه آمریــکا دنبال تعامل 
بــا ایران نبــوده و  نیســت، گفت: تا 
زمانی که ســایه رژیم صهیونیســتی 
بر آمریکا وجود دارد، شــیوه آنها در 
مواجهه با ایــران تغییری نمی کند.به 
گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل 
شکارچی ســخنگوی ارشد نیروهای 
مسلح صبح دیروز )شــنبه( در آئین 
تقدیر از اصحاب رسانه که به مناسبت 
روز خبرنگار برگزار شد، اظهار داشت: 
خبرنگار هــم می تواند کشــور را به 
سمت و سوی یک جریان هدایت کند 
و هم می تواند هجوم جریانی به سمت 
کشــور را ســد کند؛ در همین رابطه 
بایــد گفت که خبرنــگاری در مقوله 
فرهنگ سازی برای مردم نقش اساسی 
و کلیــدی دارد.شــکارچی افزود: در 
جنگ روایت ها، خبرنگاری که با فکر 
کار می کند می تواند بر دسیســه های 
دشــمنان غلبه کند. به عنوان نمونه 
در ترور شهید فخری زاده خبرنگاران 
خوب عمل کردند اما برخی مسئوالن 
خوب عمــل نکردند.وی تصریح کرد: 
اســاس منافع  بر  کشــورهای دیگر 
احــزاب و اسپانســرهای خود عمل 
می کنند ولی در اینجا باید خبرهای ما 
باعث اقتدار مجموعه نظام شود چون 
یکی از مهم تریــن عناصر توطئه ها و 
دسیســه های دشــمنان، خبرنگاران 
پیام  می توانند  خبرنگاران  هســتند. 
انقالب را به ســایر نقاط جهان ارسال 
کــرده و در همین رابطــه می توانند 
از تحریــف وقایــع نیــز جلوگیری 

کنند.ســردار شــکارچی عنوان کرد: 
اعتمــاد بخش در  خبرنگاران عنصر 
جامعه ما هستند اما دشمن می توند 
رســانه ای را متهم کنــد و هیبت آن 
رسانه را در جامعه بشکند.وی در ادامه 
عنــوان کرد: مطالبه گری و تشــریح 
خدمت رســانی در نیروهای مســلح 
می تواند اقتدار بخش و اقتدارزا باشد، 
البتــه گاهی هم اگر به درســتی کار 
انجام نشــود می تواند اقتدار زدا باشد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح افزود: 
هر خبری می تواند بسترساز مقابله با 
دشمنان باشد البته عکس این موضوع 
نیز وجــود دارد؛ موضوعی که بعضاً در 
برخی مواقع رعایت نمی شود.ســردار 

شکارچی ادامه داد: بر خالف آمریکا، 
انگلیس و اســراییل که راهبردشــان 
ایجــاد ناامنــی اســت، بخصــوص 
رسانه های ســعودی که به جمع آنها 
اضافه می شــوند تا ایران هراســی را 
تقویت  ایران  راهبرد  تشــدید کنند، 
امنیت در خلیج فارس اســت.وی با 
بیان اینکه اگر بخواهیم با دشــمنان 
تقابل داشته باشیم ، اجازه نمی دهیم 
صحنه نبرد پیرامون خودمان باشــد، 
گفت: دشــمنان همزمان با مراســم 
ایران  تحلیف جنگ رســانه ای علیه 
را آغــاز کردند و امــروز هم به دنبال 
سندسازی برای اقدامات خود هستند. 
بر همین اســاس اســت کــه امروز 

آمریکایی ها عنوان می کنند قطعاتی از 
پهپادهای ایران را از آب خارج کردند؛ 
این برای آنها ســند می شود ولی این 
ســند در کدام آزمایشگاه تشخیص 

داده شده که متعلق به ایران است.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح افزود: 
آمریکایی ها همین شیوه است  روش 
که داستان سرایی می کنند تا بواسطه 
آن ایران را متهم سازند و این اقدام آنها 
هم ناشــی از یکپارچگی و یک دستی 
در مجموعه نظام است؛ لذا بر همین 
اســاس راهکاری که برای فشــار به 
ایران انتخاب کردند چنین شــیوه ای 
است.سردار شکارچی ادامه داد: ما از 
دشــمنان هیچ انتظاری جز دشمنی 
نداریم؛ آمریــکا دنبال تعامل نبوده و 
نیست. آنها همواره دنبال براندازی در 
ایران بودند و تا زمانی هم که ســایه 
رژیم صهیونیستی بر این کشور وجود 
دارد، شــیوه آنها در مواجهه با ایران 
اگر  تغییری نمی کند.وی اضافه کرد: 
قرار باشــد با دشمنان مقابله کنیم به 
صــورت آشــکار آن را اعالم خواهیم 
کرد؛ مانند اقدامی که در عین االســد 
انجام دادیم. بنابراین داســتان سرایی 
برای عملیات روانی  اخیر دشــمنان 
اســت و این هم ناشی از وحشت آنها 
از یکپارچگی نظام اسالمی ایران است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: 
البته تهیه سند جعلی کار زیاد سختی 
نیســت چون صهیونیســت ها دست 
باالیی برای تهیه اســناد جعلی دارند 
حتی ایجاد یک انفجــار بر روی یک 

کشتی هم کار سختی نیست.

سردار شکارچی در نشست با خبرنگاران:

سندسازی اسرائیل علیه ایران، 
عملیات روانی است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره امضا 
نشدن اعتبار نامه رئیس جمهور توسط آملی الریجانی، 
گفت: براســاس قانون خدشــه ای در اعتبار نامه پیش 
نخواهــد آمد.به گزارش خبرنگار سیاســی خبرگزاری 
تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان 
در نشست خبری که صبح دیروز) یکشنبه ۱6 مرداد( 
برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: الیحه موافقتنامه 
همکاری در زمینه حفظ نباتات بین ایران و جمهوری 
صربستان یکی از لوایح بود که مورد بررسی قرار گرفت 
که در اردیبهشت توسط شورای نگهبان تایید و به قانون 
تبدیل شــد.  همچنین الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
مورد بررســی قرار گرفت که چند بار در تردد مجلس 
و شورای نگهبان بود که در نهایت تبدیل به قانون شد.

وی افزود: همچنین طرح اصالح برخی احکام ساختار 
بودجه کشور بود که پس از ترددهایی که بین مجلس 
و شــورا داشت تبدیل به قانون شد. طرح تمدید مهلت 
جذب اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای و مالی 
ســال ۱393 کل کشــور  که با بررسی های انجام شد 
خالف شرع شناخته شــد و در نهایت به قانون تبدیل 
شد. سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصالح موادی 
از  قانون انتخابات ریاســت جمهوری بود که با ترددی 
که بین مجلس و شورای صورت گرفت در نهایت از نظر 
شــورای نگهبان ایرادات رفع شده بود ولی هیئت عالی 
نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام ایراداتی به این 
طرح گرفته که به این واسطه به مجلس ارجاع شد و هم 
اکنون این مصوبه در اختیار نمایندگان محترم مجلس 
اســت تا اصالحات الزم را انجــام دهند. طحان نظیف 
ادامه داد: طرح بعدی، طرح جوانی جمعیت و حمایت 
از خانواده بود که در کمیســیون مشترک بود که اواخر 
سال گذشته بررسی شد و ابهامات زیادی به این طرح 
وارد شده بود که  بسیاری از این ابهامات برطرف شده 
ولی برخی ابهامات هنوز باقی اســت و هم اکنون طرح 

بــرای اصالح ابهامات در اختیار مجلس اســت تا مورد 
بررســی مجدد قرار گیرد. همچنین طرح جهش تولید 
مسکن در شورا مورد بررسی قرار گرفت که در مرحله 
اول اشکاالت متعددی به آن  وارد شد که بسیاری از این 
ایرادات از سوی مجلس اصالح شد اما در عین حال یک 
ابهام درباره تعریف اوراق رهنی است و یک بحث هم تا 
حدی به حقوق مردم بر می گشــت که راجع به ایجاد 
هزینه های داللی و مشــاوره بود که در این حوزه نباید 
حقی از مردم تضییع شــود. اگر ایــن دو ایراد برطرف 
شود، ما ایرادی به این مصوبه نداریم و تبدیل به قانون 
خواهد شد.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
درباره امضا نشدن اعتبار نامه رئیس جمهور توسط آملی 
الریجانی و اینکه آیا این مسئله ایراد قانونی برای اعتبار 
نامه آقای رئیسی ایجاد می کند یا خیر، گفت: براساس 
قانون خدشــه ای در اعتبار نامه پیش نخواهد آمد.وی 
تاکید کرد: اعتبار نامه رئیس جمهور منتخب در جلسه 
شــورای نگهبان که قبل از مراسم تنفیذ برگزار شد، به 
امضای اعضای حاضر در آن جلسه رسید. طحان نظیف 
درباره طرح صیانت از کاربــران فضای مجازی و طرح 
گمانــه زنی هایی مبنی بر هماهنگی شــورا و مجلس 
برای تصویب این طــرح گفت: هیچ هماهنگی قبلی و 
پیشینه درباره مصوبات با شورای نگهبان معنا ندارد چرا 
که ما تا لحظه آخر نمی دانیم که چه چیزی از ســوی 
نمایندگان به تصویب می رسد تا زمانی که متن کامل و 
مصوب به شــورا ارسال نشود، ما درباره متن طرح نمی 
توانیم اظهار نظر کنیم؛ شورای نگهبان یک نظر بیشتر 
درباره طرح ها نمی دهد آن هم زمانی که  هنوز چیزی به 
تصویب نرسیده است ولی این مسئله را بر اساس سابقه 
عرض می کنم که شــورای نگهبان زمانی که طرح ها به 
این شــورا ارسال می شــود می تواند حتی در ارتباط با 
هشــتاد و پنجی شــدن طرح ها ایراد وارد کند.  به هر 
حــال این اطمینان را می دهم که اگر این طرح و یا هر 

طرح و الیحه ای دیگری با قانون اساسی و شرع مغایرت 
داشته باشد، شورای نگهبان آن را تایید نخواهد کرد.وی 
درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح الزام ثبت رسمی 
معامالت اموال غیرمنقول گفــت: یکی از چالش های 
حقوقی و ثبت،  بحث ثبت نشدن اموال غیرمنقول است  
و طبیعتا برای رفع این چالش باید توجه داشت که این 
موضوع خالف قانون اساسی و شرع نباشد در عین حال 
ما نیز با فراگیری اســناد رسمی موافق هستیم اما باید 
راهکار جامعی در این خصوص در نظر گرفته شود که 
در آن حقی از مردم تضییع نشــود. سخنگوی شورای 
نگهبان افزود: هنوز در بسیاری از روستاها مواردی داریم 
که سند رســمی در اختیار مردم نیست که همه اینها 
باید پیش بینی شــود که امیدواریم با رفت و آمدهایی 
که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفته 
در نهایت مشکالت آن نیز بر طرف شود.طحان نظیف  
در رابطــه با اعــالم دالیل رد صالحیت بــه کاندیداها 
خاطرنشان کرد: بعضی افراد به شورای نگهبان مراجعه 
کردنــد و بعضی هــم غیر از مراجعه حضوری پاســخ 
گرفتند و شورای نگهبان هر پاسخی داشته باشد اعالم 
می کند و تا این جا هم اعالم شده اما این که دلیل عدم 
احراز چه بوده از آنجا که آرا مخفی بوده ما هم نمی دانیم 
و دلیل عدم اعالم عمومی دالیل رد صالحیت ها نیز این 
است که منع شرعی و قانونی داریم و نمی توانیم آن ها 
را اعالم کنیم.وی همچنین در پاســخ به این سوال که 
آیا آیت اهلل الریجانی اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب را 
امضا کرده است یا نه؟ گفت: کسانی که در جلسه قبل 
از تنفیذ در شورای نگهبان حضور داشتند، اعتبارنامه را 
امضا کردند اما کســانی که حضور نداشتند طبعا امضا 
نکردند.سخنگوی شــورای نگهبان  درباره درخواست 
علی الریجانی برای شفاف سازی دالیل رد صالحیتش 
نیز عنوان کرد: مواردی را که آقای الریجانی درخواست 

دادند به ایشان منعکس شده است.

واکنش طحان نظیف به عدم امضای اعتبار نامه آیت اهلل رئیسی از سوی آملی الریجانی
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گزیده خبر مخالفت دو دولت با افزایش عوارض واردات
حدود پنج ماه از الزام قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
از محاسبه عوارض واردات گذشته و هنوز تکلیف مشخصی برای 
اجــرا ندارد، دولت دوازدهم به نوعی مخالف این افزایش بود و به 
دنبال آن دولت ســیزدهم نیز موافقتی نداشته و خواستار تعویق 
شــده است، بر این اساس دولت روحانی در روزهای پایانی خود، 
گزارشی در رابطه با تبعات مصوبه مجلس و گرانی ها و تورم ناشی 
از آن به همراه پیشــنهاداتی جهت حل و فصل موضوع به مقام 
معظم رهبری ارائه کرده اســت.به گزارش ایسنا، حواشی حقوق 
ورودی کاالهای وارداتی، بــه مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰ بر می 
گردد که برای سال جاری نحوه محاسبه حقوق و عوارض گمرکی 

کاالها را تغییر داد.

تبعات افزایش چند برابری نرخ ارز  و اقدام دولت به روال 
قبل

حقوق ورودی، ســود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض 
مربوط به هالل احمر از بخش های درآمدی دولت در واردات است 
که تا پیش از این محاســبه آن با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت 
می گرفت ولی طبق تبصره )۷( قانون بودجه امسال مقرر شد که 
این نرخ فقط برای کاالهای اساسی و همچنین دارو، تجهیزات و 
ملزومات پزشکی اعمال شــده و عوارض سایر کاالها به نرخ  ارز  
»ای تی اس« بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار است تغییر 
کند، البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد و برای اقالم اساسی 

و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یافت.
از ابتدای سال جاری این مصوبه با واکنش ها و حواشی بسیاری از 
سوی تجار و البته مسئوالن مربوطه همراه شد؛ استدالل این بود 
که در حال حاضر بعد از کاالهای اساســی، تا ۸۰ درصد کاالهای 
دیگر وارداتی را اقالم و مواد اولیه تولید تشکیل می دهد که با این 
مصوبه هزینه واردات آنها به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد 
کرد، بر این اساس با پیشنهاد گمرک ایران و موافقت هیات وزیران 
مقرر شد که جهت جلوگیری از گرانی و تورم، گمرک به صورت 
موقت مجاز باشد که تا زمان تصویب و ابالغ حقوق ورودی، ارزش 
گمرکی و حقوق ورودی را به روال سال قبل و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ 

تومان محاسبه کند.

مجلس مخالفت کرد
اما چندی پیش رئیس مجلس، طی مکاتبه ای با روحانی-رئیس 
دولت دوازدهم- ضمن تذکر در رابطه با الزام اجرای قانون بودجه 
در مــورد حقوق ورودی، مصوبه هیات وزیران برای اقدام به روال 
سال قبل را خالف قانون بودجه دانسته و آن را ملغی اعالم کرد.

دولت روحانی به رهبری نامه نوشت
اینکــه دولت دوازدهم بعد از تذکر مجلس چه اقدامی انجام داده 
و یا تکلیف محاســبه حقوق ورودی درحال حاضر چیست و در 
دولت سیزدهم به چه روالی پیش خواهد رفت، موضوعی است که 
ارونقی-معاون فنی گمرک ایران- در تازه ترین اظهارات خود اعالم 
کرده که دولت دوازدهــم در روزهای پایانی خود، با مقام معظم 

رهبری در مورد جریان حقوق ورودی و تبعات ناشــی از اجرای 
قانون بودجه امسال و همچنین تعیین تکلیف موضوع مکاتبه ای 

داشته است.

پیشــنهاد دولت دوازدهم برای تعدیل 80 درصدی سود 
بازرگانی

طبق اعالم این مقام مسئول در گمرک ایران، بعد از آنکه مجلس 
اقــدام دولت را خالف قانون دانســته و ملغی کرد، هیات وزیران 
در اواخر تیرماه مقرر کرد که ســود بازرگانی به میزان ۸۰ درصد 
تعدیل شــود تا ضمن ممانعت از رسوب کاال در گمرک احتمال 
گرانــی به حداقل برســد، ولی ابالغ نهایی این مــورد منوط به 

هماهنگی با رئیس دولت سیزدهم شد.

دولت رئیسی خواستار تعویق مصوبه مجلس شد
وی درباره موضع دولت جدید در این رابطه نیز توضیح داد: در آن 
زمان آنچه آقای رئیسی و نمایندگان وی به دولت دوازدهم اعالم 
کردند حاکی از عدم موافقت بــا افزایش حقوق ورودی و اجرای 

قانون بودجه بود و آن را عامل تنش و گرانی دانستند.

پیشنهاد دولت به رهبری چه بود؟
معاون فنی گمرک ایران در ادامه، با اشاره به مکاتبه دولت با مقام 
معظــم رهبری گفت: با توجه به اینکه امکان توقف واردات حتی 
بــرای یک روز نیز وجود ندارد و از ســوی دیگر برای ممانعت از 
تورم و همچنین تاکید دولت ســیزدهم برای تعویق اجرای حکم 
قانون بودجه در مورد نحوه محاسبه حقوق ورودی، حضور رهبری 
پیشنهاداتی مطرح شــد.ارونقی افزود: دولت دوازدهم  پیشنهاد 
کرد کــه در صورت صالحدید رهبری، مصوبــه هیات وزیران تا 
پایان شــهریورماه مالک قرار گیــرد و در این مدت دولت جدید 
با همکاری مجلس بتوانند تدابیر الزم برای حل این مشــکل را 
اتخاذ کنند.به گفته وی، پیشنهاد دیگر این بود که تصمیم گیری 
درباره نحوه حل این مشکل به جلسه سران ارجاع شده تا با درنظر 
گرفتن تمامی ابعاد، تصمیم الزم اخذ شــود که در آستانه دولت 

جدید نیز مشکالتی ایجاد نکند.

همچنان ارز 4200 مالک است/تکلیف مشخص شود
آنطور که معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد، در حال حاضر نیز 
جریان اخذ حقوق ورودی و عوارض مربوطه واردات، بر اســاس 
رویه سال قبل بوده و محاسبات برای تمامی اقالم اعم از اساسی و 
غیر اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می شود که در صورت 
هرگونه تصمیمی برای اجرای قانون بودجه و افزایش چند برابری 
نرخ ارز محاسباتی با نرخ روز نزدیک به بازار، به طور حتم افزایش 
هزینه واردات و به دنبال آن رشد قابل توجه قیمت کاال در داخل 
بدیهــی خواهد بود.  وی تاکید کرد کــه رئیس جمهور و دولت 
جدید، باید بالفاصله تکلیف چند موضوع را روشن کند که تعیین 
تکلیف نحوه  محاســبه حقوق ورودی کاالهای وارداتی، در رأس 

این موضوعات قرار دارد.

صفر تا صد نحوه فروش سهام عدالت
درحالی که مشموالن سهام عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده بودند همچنان و بعد از گذشت یک سال امکان فروش سهام خود را 
ندارند، غیرمستقیم ها میتوانند با طی کردن چند مرحله سهام خود را به فروش 
بگذارند.به گزارش ایســنا، حدود یک ســال و دو ماه از آزادسازی سهام عدالت 
گذشته است، فرایندی که باعث شد مشموالن این سهام به دو دسته مستقیم، 
شــامل ۱۹ میلیون سهامدار،  و غیرمستقیم شامل ۳۰ میلیون سهامدار تقسیم 
شوند و درحالی که در روزهای نخست آزادسازی مستقیم ها به دلیل شرایط آن 
روزهای بازار ســرمایه به راحتی میتوانستند ۳۰ یا ۶۰ درصد سهام خود که آن 
روزها بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت را بفروشند، روند نزولی بازار بر این 
افراد سایه انداخت و نه تنها این افراد شاهد سقوط آزاد ارزش واقعی سهام عدالت 
خود بودند، بلکه حق فروش سهام عدالت نیز از آن ها گرفته شد و به نظر میرسد 
قرار اســت فورش سهام عدالت از سر گرفته شود!در این میان ۳۰ میلیون نفری 
که روش غیرمســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند سهامدار 
شــرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت شدند و هر فرد به اندازه دارایی خود 
در سهام عدالت، مالک بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری استانی است. نماد 
این شــرکت ها در بازار سرمایه نیز درحال معامله است. برای مثال نماد شرکت 
سرمایه گذاری خوزستان وسخوز و نماد شرکت سرمایه گذاری قزوین، وسقزوین 
است.این افراد برای فروش سهام خود، اگر سجامی نیستند، در ابتدا باید با ورود 
به سامانه WWW.SEJAM.IR سجامی شوند و کد بورسی دریافت کنند. سپس به 
سایت WWW.DDN.CSDIRAN.IR  مراجعه کرده تا دارایی سهام عدالت خود را 
مشاهده کنند. پس از انجام این فرایند باید به سامانه معامالت کارگزاری مراجعه 
کرده و در قسمت تغییر کارگزار ناظر، نماد استانی خود را انتخاب و درخواست 
خود را ثبت کنند تا نماد تا ۴۸ ســاعت بعد به پرتفوی فرد اضافه شود.سرانجام 
فــرد باید به پنل کارگزاری خود مراجعه کند، نماد خــود را انتخاب کرده و به 

فروش برساند.

ماهی بیش از ۷۰ درصد گران شد
ایســنا نوشــت: آخرین وضعیت تورمی در مورد ماهی نشان می دهد که ماهی 
قزل آال حداقل ۷۷ درصد نسبت به پارسال گران شده است.در بین ماهی های 
موجود در بازار، ماهی قزل آال معموال از قیمت مناسب تری نسبت به سایر انواع 
ماهی دارد. این در حالی است که بررسی تازه ترین گزارش مرکز آمار در رابطه 
با وضعیت قیمت اقالم خوارکی در تیرماه نشــان می دهد که همین ماهی نیز 
افزایش قابل توجهی نســبت به ســال قبل دارد؛ به گونه ای که هر کیلو  ماهی 
قزل آال به صورت متوســط ۵۸  هزار و ۸۰۰ تومان فروش رفته و حتی تا بیش 
از ۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان نیز قیمت خورده اســت.هر کیلو ماهی قزل آال در تیر 
ماه پارسال متوسط قیمتی حدود ۳۳ هزار تومان در  هر کیلو داشته است.براین 
اساس این نوع ماهی نسبت به تیر سال قبل،  ۷۷.۴ درصد گران شده و افزایش 
حدود ۱.۱ درصدی در مقایســه با خرداد سال جاری دارد.اما کنسرو ماهی تن 
دیگر کاالی اســت کــه افزایش قیمت آن به بیش از ۶۹ درصد نســبت به تیر 
پارسال می رسد. هر قوطی ۱۸۰ گرمی ماهی تن در سال گذشته حدود ۱۶ هزار 
و ۱۰۰ تومان قیمت داشته که در تیر ماه سال جاری به حداقل ۲۴ هزار و ۵۰۰ 
و حداکثر بیش از ۳۰ هزار تومانی می رسد.متوسط قیمت خرید یک کنسرو تن 

ماهی در تیرماه حدود ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است.

تفاهم نامه مسکن راهگشای حل مشکل 
مسکن ایثارگران است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در دیدار با 
مدیر کل راه و شهرسازی قم گفت: اجرای تفاهم نامه 
مسکن بخش زیادی از مشکالت مسکن ایثارگران را در 
استان مرتفع می سازد. به گزارش ایثار واحد استان قم، 
حجت االسالم حسن هنرمند افزود: در قالب تفاهم نامه 

مسکن که بین ریاســت بنیاد شهید و امور ایثارگران و استاندار قم منعقد شد، 
۳۵۱۵ ایثارگر استان مشمول دریافت زمین هستند.  وی ادامه داد: این سهمیه 
در فاز اول پیش بینی شده و امید است با اجرای آن مشکل مسکن تعداد زیادی 
از ایثارگران اســتان قم مرتفع شود.حجت االســالم هنرمند با اشاره به کندی 
واگذاری ها در حوزه مسکن در سالهای گذشته، افزود: از سال ۱۳۸۴، یک هزار 
و ۱۳۲ مورد واگذاری در حوزه مسکن به ایثارگران صورت گرفته است، از سال 
۱۳۸۶ به بعد نیز هیچ گونه اقدامی برای واگذاری انجام نشــده است.وی تاکید 
کرد: امید است با برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۰ 
بخشی از سهمیه فاز اول تفاهم نامه مسکن تأمین گردد.مدیرکل مسکن و شهر 
سازی استان قم نیز در این جلسه بر همکاری و مساعدت الزم برای اجرای تفاهم 
نامه مســکن و پیگیری تامین اعتبار آماده سازی زمین از طریق وزارت مسکن 
در حوزه ایثارگران اشــاره کرد.پیرو این جلسه، جلسه کارشناسی نیز به جهت 

پیگیری موضوع تامین زمین برای ایثارگران برگزار شد.

در آستانه روز خبرنگار اعالم شد؛
انجمن دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری 

مسائل و حقوق صنفی را پیگیری می کند
رییــس انجمن صنفی دفاتر نمایندگــی روزنامه های 
سراسری اســتان آذربایجان شرقی گفت: اولویت امور 
این انجمن، ســاماندهی و پیگیری مســائل و حقوق 
صنفی اعضا اســت. اسد فالح با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: مدیران دفاتر نمایندگی جراید سراسری در استان 

بلحاظ تقویت و توسعه جریان رســانه های مکتوب و فعالسازی دفاتر با هزینه 
های سنگین و اعتبارات مالی شخصی، نقش مهمی در بازتاب ملی اخبار استانی 
و محلی ایفا می کنند.وی رونق اشــتغال در این بخش از جامعه رسانه استان را 
متوجه عملکرد قریب به یکصد سرپرستی دارای پروانه فعالیت دفتر نمایندگی 
از ارشاد عنوان کرد و افزود: با احتساب تنها یکنفر کارکن طرف همکار با دفاتر 
سرپرستی می توان جمعیت ۲۰۰ نفری فعاالن این بخش را از پرجمعیت ترین 
اقشــار رسانه استان نامید. فالح، رویکرد انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه 
های سراســری را فعالیت مستقیم زیرنظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و تعامل و همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی در چارچوب اساسنامه 
این نهاد رسانه ای جدیدالتاسیس عنوان کرد و گفت: مطالبات و حقوق صنفی 
سرپرســتان جراید کشــوری در تمامی حوزه های کاری، از آغاز فعالیت هیئت 
مدیره و بازرســان منتخب مورد اهتمام و پیگیری جدی بوده است. وی افزود: 
سرپرستان جراید سراسری جزو اقشار خوداتکا و پرجمعیت خانواده رسانه استان 
هســتند.وی با اشاره به شیوه نامه همکاری با دفاتر سرپرستی و نمایندگی های 
رســانه ها، خواستار اجرای دقیق مفاد این شیوه نامه در خصوص مزایای مصرح 

ماده ۷ شد.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوییس اعالم کرد:
 افزایش سهم محصوالت کشاورزی و پزشکی 

در مبادالت تجاری ایران و سوییس
تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوییس گفت: عالقه شرکت های مستقر در این کشور برای خرید 
محصوالت کشــاورزی و پزشکی ایران از دالیل افزایش تجارت بین دو کشور است.به گزارش خبرنگار ایرنا، روابط 
تجاری ایران و سوییس طی ده های گذشته و با وجود تحریم های یکجانبه آمریکا ادامه داشته است.در چهار ماهه 
نخست امسال سوییس با  صادرات ۶۷۲ هزار تن کاال به ارزش ۵۳۹ میلیون دالر در جایگاه پنجم مبادی وارداتی 
کشور قرار گرفته است. این در حالی است که در سال های اخیر تجارت با این کشور کاهش چشمگیری را تجربه 
کرده بود.در همین راستا، »شریف نظام مافی« رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوییس اظهار داشت: دو کشور 
از لحاظ اقتصادی و تجاری تکمیل کننده یکدیگر هستند و همان طور که صنایع و کاالهای سوییسی نیاز ما را تامین 
می کند، تولیدات ایران نیز در پیشرفت صنعت در این کشور مورد توجه قرار دارد.وی افزود: طی ماه های نخست 
سال جاری گسترش تبادالت تجاری در جریان بوده است و عمده کاالهای وارداتی نیز مربوط به غالت و تجهیزات 
پزشکی است.نظام مافی تصریح کرد: برخی از شرکت های تجاری طرف معامله ایران ماهیت سوییسی ندارند بلکه 
دفتر تجاری آنها در ژنو مستقر است و محصوالت تجاری خود را به ایران عرضه یا کاالهای مورد نیاز خود را از ایران 
تامین می کنند.وی با بیان اینکه کاالهای صادراتی خوبی برای عرضه به سوییس داریم، خاطرنشان کرد: قطعات 
دستگاه های پزشکی، تولیدات نیمه صنعتی و اقالم کشاورزی از محصوالت مورد توجه شرکت های این کشور است.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوییس تاکید کرد: با وجود تمام مشکالت مالی و بانکی، شاهد رشد تجارت 
با این کشور هستیم هر چند که حجم و میزان مبادالت همچنان کمتر از ظرفیت پیش بینی شده است.وی با بیان 
اینکه شرکت های سوییسی در زمان تحریم ایران را ترک نکردند، اظهار داشت: کاهش صادرات و وادرات از شرکت 
های سوییســی به دلیل عدم عالقه آنها نیســت بلکه موانع تجاری فرصت افزایش را از دو کشور سلب کرده است 
اما تبادالت همچنان ادامه دارد.نظام مافی با بیان اینکه در صورت به نتیجه رسیدن توافقات بین المللی در دولت 
سیزدهم می توان به رشد چشمگیر تجاری تا پایان سال امیدوار بود، خاطرنشان کرد: سوییس را باید از کشورهای 
اروپایی مستقل دانست زیرا این کشور از نظر سیاسی و اقتصادی مستقل است و روابط خود را مستقالنه پیگیری 
می کند.وی با تاکید بر اینکه ایران می تواند روابط خوب تجاری با جهان داشته باشد، تصریح کرد: تعامل با جهان 

باید به نقطه ای برسد که تبادالت با کشورهایی که ارتباط و عالقه تجاری وجود دارد، افزایش یابد.

جزییات تجارت خارجی کشور در 
فصل بهار

تجارت خارجی کشــور در فصل بهار امسال نشان دهنده 
انجــام وارات بــه ارزش ۱۰ هــزار و ۴۷۰ میلیون دالر و 
صــادرات به ارزش ۱۰ هزار و ۶۸۸ میلیون دالر اســت.به 
گزارش ایِبنا، نگاهــی به جدیدترین گزارش بانک مرکزی 
از آمار ماهانه صادرات و واردات از طریق گمرکات کشــور 
در فصل بهار ســال جاری نشان می دهد که در فروردین 
ماه ســال جاری، ۱۰ هزار و ۴۷۰ میلیون دالر واردات به 
کشــور انجام شده که به لحاظ وزنی ۸۵۴۶ هزار تن است.

روند واردات صورت گرفته به کشور در ماه های فصل بهار 
امســال افزایشی بوده به نحوی که میزان واردات فروردین 
۲ هزار و ۷۹۴ میلیون دالر، اردیبهشت ماه ۳ هزار و ۷۳۱ 
میلیــون دالر و خرداد ماه نیز ۳ هزار و ۹۴۵ میلیون دالر 
بــوده اســت.همچنین در بخش صادرات نیــز ۱۰ هزار و 
۶۸۸ میلیــون دالر صادرات در فصل بهار امســال صورت 
گرفته که نسبت به واردات انجام شده، ۲۱۸ میلیون دالر 
بیشتر است. روند صادرات کشــور در ماه های فصل بهار 
مانند واردات، افزایشــی بــوده و از ۲ هزار و ۹۶۸ میلیون 
دالر فروردین امســال به ۳ هــزار و ۳۵۲ میلیون دالر در 
اردیبهشــت و ۴ هزار و ۳۶۸ میلیــون دالر در خرداد ماه 
رسیده اســت.به لحاظ وزنی نیز در فروردین ماه ۸ هزار و 
۳۰۲ هزار تن صادرات صورت گرفته که در اردیبهشت ماه 
بــه ۸ هزار و ۵۷۹ هزار تن و در خرداد ماه نیز به ۱۳ هزار 

و ۸۷ هزار تن رسید.

تداوم سیاست ارز ترجیحی ضربات 
مهلکی به تولید کشور وارد می کند

کارشناس اقتصادی گفت: تداوم سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی، 
ضربــات مهلکی را به تولیــد کشــور وارد می کند.به گزارش 
خبرنگار مهر، سیاســت گذاری ارزی از جمله مواردی است که 
سال هاست در کشورمان با شکســت مواجه شده است. برای 
مثال می توان به ارز ۴۲۰۰ اشــاره کرد که در دولت گذشــته 
اجرا شد، ولی منجر به کسری بودجه گردید. باید مدنظر داشت 
اختصاص ۱۴ میلیارد دالر ارز ترجیحی در ســال ۱۳۹۷ و در 
حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸، منابع بسیاری را هدر داده 
و این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت در ۶ ماه ابتدای 
ســال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی اختصاص یافته برای واردات 
کاالهای اساسی بوده اســت. البته ذکر این مسئله الزم است 
که برخی بازرگانان، حتی همان کاالهای اساســی را هم وارد 
نکرده و در بازار آزاد، اقدام به فروش آن ارزها کردند.در همین 
راســتا علی سعدوندی استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر 
گفت: ارز ۴۲۰۰ اثر منفی بســیاری در اقتصاد کشور داشت و 
فقــط در جهت ارائه رانت به افراد نزدیک به دولت و بازرگانان 
خاص، اجرا شد. توجیه ارز ۴۲۰۰، حمایت از اقشار آسیب پذیر 
و دهک های پایین جامعه بود، ولی واقعیت چیز دیگری است. 
تمام آن کاالهایی که به آن ها ارز ۴۲۰۰ تعلق می گیرد، در بازار 
آزاد قیمت بســیار باالیی دارند؛ بنابراین اینکه ما یک سیاست 
فسادزا را تعیین کنیم بعد بگوییم اگر فسادی رخ داده، به خاطر 
این اســت که این ارزها به افراد صالح نرســیده، حرف غلطی 
است. زیرا کل این سیاست، به گونه ای بود که حتی افراد صالح 
را هم فاسد می کرد.سعدوندی با اشاره به سابقه بد این سیاست 
در کشورمان، افزود: سالیان سال است که انتقادات بسیاری به 
این سیاست وارد می شود، ولی متأسفانه دولت پیشین نسبت 
به ادامه این سیاســت اصرار داشــت. عالوه بر ارز ۴۲۰۰، ارز 
نیمایی هم مشکل داشت که در آن، رانت صادرکننده به رانت 
واردکننده تبدیل شــد که هرگز نفعی برای اقتصاد به همراه 
نداشت. به عبارت دیگر به اسم اینکه برای واردات مان مشکلی 
پیش نیاید، رانت صادرکننده را گرفتیم و به واردکننده دادیم.

این استاد اقتصاد به لزوم تک نرخی شدن ارز اشاره کرد و اظهار 
داشت: مسئله اینجاست که اگر بخواهیم واقعاً به نفع تولید ملی 
کار کنیم، باید قیمت ارز یکســان و باالتر از نرخ حقیقی باشد. 
اگر اینگونه نباشــد، به نفع واردکننــده خواهد بود، نه اقتصاد 
یک کشور؛ چرا که این سیاست ضربات مهلکی را به تولید در 
کشور وارد کرده است.سعدوندی ادامه داد: ادعا می کنند که ارز 
۴۲۰۰ به کاالهای اساسی تخصیص یافته است. برخی کاالهای 
اساســی در حقیقت همان کاالهایی هستند که باید در داخل 
تولید می کردیم. پرداخــت ارز ۴۲۰۰ برای وارد کردن برخی 
محصوالت موجب شــد که تولید آن کاالها در داخل، توجیه 
اقتصادی نداشته باشد.ســعدوندی در پایان به ارائه سیاستی 
جایگزین ارز ترجیحی پرداخت و گفت: ما باید به علم و تجربه 
بشری برگردیم. واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کنونی 
کشورمان، پاسخ دارد، ولی پاسخ آن هرگز اجرا نشده است. اگر 
سیاســت پولی ما از دالر مستقل شود، می توان گفت اتفاقات 
خوبی برای اقتصاد کشورمان خواهد افتاد. اگر کشوری سیاست 
پولی مســتقلی داشته باشد، می تواند به خوبی تورم را کنترل 
کند. متأسفانه ما حداقل ۴ دهه است که سیاست گذاری پولی 
نداشــته ایم. از آن سو می بایست سیاست ارزی ما به سیاست 
ارزی شناور تبدیل شود و در کنار آن می بایست ارز به صورت 
تک نرخی در بازار یافت شــود که این موضوع می تواند کمک 
شایانی به سیاســت گذار کشور کند و این مساله باید از سوی 

دولت سیزدهم پیگیری شود.

یک اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه تاکید 
کرد: اولیــن و مهم ترین گام دولت جدید 
جلوگیری از بروز اَبَرتورم اســت که شرط 
اصلی آن هماهنگی سیاست های اقتصادی 
هیات دولت با نمایندگان مجلس اســت.
به گزارش ایِبنا، کمتر کســی اســت که 
نداند وضعیت اقتصادی کشــور از شرایط 
مطلوب و نرمال فاصله معنــاداری دارد. 
یکــی از دالیل اصلی ایــن امر نیز جنگ 
اقتصادی است که باعث شده تحریم های 
ظالمانــه  همه ابعاد اقتصادی کشــور در 
داخــل و خارج را تحت تاثیر قرار دهد.در 
حالی که وضعیت تورم در سال های ۹۳ تا 
۹۶ رو به بهبود بــود و حتی در مقاطعی 
نرخ تک رقمی را تجربــه کرد، اما با آغاز 
فشــارهای خارجی از سال ۹۷ به بعد، به 
تدریج انتظارات تورمی بر رشد نرخ تورم 
تاثیر گذاشت و طبق آخرین گزارشی که 
مرکز آمار ایران در تیرماه ۱۴۰۰ منتشــر 
کرد، شــاهد تورم باالی ۴۰ درصد بودیم.

تورمی که اگر در این شرایط باقی بماند و 
یا در حالت بدبینانه با رشد بیشتری همراه 
باشد کار را برای دولت سیزدهم که اولین 
روزها مسئولیت خود را آغاز کرده دشوار 
می کند تا جایی که ممکن اســت با عبور 
نرخ تورم از ۵۰ درصد، شاهد یک ابرتورم 
در اقتصاد ایران باشیم.حاال با گذشت چند 
سال از مطرح شدن امکان بروز ابرتورم در 
اقتصاد ایران، این بحــث دوباره مطرح و 

گمانه زنی ها درباره آن آغاز شده و به نظر 
می رسد دولت آیت اهلل رئیسی باید از امروز 
برای پیشــگیری از این وضعیت و تالش 
برای کاهش نرخ تــورم برنامه ریزی کند.

فتح اهلل تاری، استاد دانشگاه و کارشناس 
اقتصادی دربــاره این موضوع به خبرنگار 
ایِبنا گفت: ما می دانیم که در شکل گیری 
تورم و حتی ابرتورم مجموعه ای از عوامل 
وجود دارد. برای نمونه، عدم رشــد کافی 
بازار تولید اگر با افزایش جمعیت همزمان 
شــود، تقاضای اضافه ایجاد شده و تورم 
شــکل می گیرد.وی ادامه داد: جدای آن 
هزینه هایی که در بودجه تصویب می شود 
که بخــش مالی دولت اســت ولی منابع 
تامین آن مشخص نیست هم باعث تورم 
می شود و سوال آن است که این هزینه ها 

از کجا باید تامین شود؟
تاری اضافه کرد: از سوی دیگر، اگر منابعی 
که تامین می شود به شکل رشد نقدینگی 
و رشــد پایه پولی باشــد و همچنین در 
بخش تقاضا کسری بودجه هایی که نوعاً 
منابع تامین آن واقعی نیست و به صورت 
صوری در بودجه نوشــته می شــود و در 
نهایت به شکل استقراض از بانک مرکزی 

تامین می شــود؛ همه و همــه موجبات 
افزایــش نرخ تورم را ایجــاد می کند.این 
اســتاد دانشــگاه تصریح کرد: باید یک 
جامع نگری در بحث درآمدها و هزینه ها و 
سیاست های اقتصادی دولت داشته باشیم. 
وی افزود: حتــی در زمینه بین المللی و 
مباحث سیاســی، روابط خارجی و تعامل 
با کشــورها و جامعه جهانی سیاســت ها 
باید به شکلی همسو ایجاد شوند که مانع 

ابرتورم شود.
تاری با اشاره به هماهنگی تیم اقتصادی 
و سیاســی در کشــور تاکید کــرد: عدم 
بازارهــای مختلف  پیوند سیاســت های 
نوعی از هم گســیختگی را ایجاد می کند 
که ممکن است ابرتورم را به دنبال داشته 
باشــد. این اقتصاددان یادآور شد: اولین و 
مهم تریــن گام دولت بعد در جلوگیری از 
ابرتورم می تواند این باشــد که هماهنگی 
سیاســت های اقتصادی به درســت ترین 
شکل انجام گیرد.این کارشناس اقتصادی 
دربــاره این موضوع ادامه داد: بخشــی از 
سیاســت ها در اختیار مجلس اســت و 
معموال سیاســت های دولت توسط خود 
دولت نمی تواند به صورت یکپارچه اتخاذ 

شــود. در نتیجه همراهــی مجلس الزم 
است.وی خاطرنشان کرد: عدم هماهنگی 
میان مجلــس و دولت کــه گاهی اتفاق 
می افتد و در واقع هر سیاســتی که دولت 
می نویسد، مجلس آن را به گونه ای دیگر 
دستکاری کند، باعث می شود یکپارچگی 
سیاســت گذاری از بین برود، بنابراین ما 
می بینیم که بــا وجود اتخاذ یک تصمیم 
باز هم بــه هدف خود کــه کنترل تورم 
اســت، نمی رســیم.تاری در ادامه اظهار 
کرد: البته مهم است که خود سیاست ها و 
استراتژی هایی که دولت اتخاذ می کند در 
مقاطع کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت 
نیز همسو باشد و هم راستای همدیگر قرار 
گیرند تــا هرکدام بتوانند گامی در جهت 

رفع موانع اقتصادی بردارد.
این استاد دانشگاه در پایان با بیان اینکه 
همه تصمیمات دولت باید با رایزنی هایی 
که با مجلــس صورت بگیــرد تا به یک 
استراتژی جامعه و همه جانبه ختم شود، 
گفت: مجلــس در بخش هــای مختلف 
مدعی آن است که پشتیبان دیدگاه های 
نظری دولت خواهد بــود، ولی عمال باید 
دید آیا حاضر می شــود کــه برنامه های 
دولت را تصویب کند و یا به پذیرش تکه 
پاره هایی از سیاست ها مثل گذشته قناعت 
می کنــد که در آخر هــم آن برنامه ها به 
نتیجه مناسبی که در ابتدا مدنظر دولت 

بوده دست نمی یابد.

اقدام ویژه دولت در مهار تورم

 مراقب بروز اَبَرتورم باشیم



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 17 مرداد 1400  28 ذی الحجه 1442  8 آگوست 2021نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4697 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

 آیا از همسایگان جنوبی عقب ماندیم؟استانها

اماواگرهایاستفادهازآبشیرینکنهابرایعبورازکمآبی
کارشناس اقتصاد مدیریت منابع آب با اشاره به اینکه هزینه هر 
متر مکعب یک یورو برای شیرین کردن آب دریا است، گفت: 
اکنون در زمینه بهره گرفتن از این روش برای تامین آب بحث 
دوگانه ای وجــود دارد و آن اینکه این آب گران چه مصارفی 
خواهد داشــت؟محمدابراهیم رئیسی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره توســعه آب شیرین کن ها و نقش آنها در 
جبران کمبود آب در کشــور اظهار داشــت: آب شیرین کن ها 
مثل بقیه طرح های کشــور در دور باطل افراط و تفریط قرار 
گرفته اند، برخی طرفــدار افراطی و برخی مخالف افراطی آن 
هستند، اما بهرحال در دسته اســتفاده از آب های نامتعارف 
قرار دارند، یعنی آب هایی که خود شــیرین نیستند یعنی یا 
شور و یا آلوده هستند. وی افزود: با استفاده از آب شیرین کن ها 
می توانیم برخی از نیازهای خود را برطرف کنیم اما نکته مهم 
مکان و شکل استفاده است، آب شیرین کن   ها اکثرا کنار منابع 
آب شــور قرار دارند و متناســبا هم از آنها استفاده می شود، 
اکنون کشورهای حاشــیه خلیج فارس که منابع آب شیرین 
زیرزمینی کمی دارند از آب شــیرین کن ها استفاده می کنند، 
اگــر ما هم منابع آب ارزان تری داشــتیم نیازی به اســتفاده 
از آب شــیرین کن نداشــتیم، هرچند اکنون هم برخی منابع 
آب ارزان داریــم که با هزینه کمتری مــورد بهره برداری قرار 
می گیرند.این کارشــناس اقتصاد مدیریت منابع آب در ادامه 
با اشاره به هزینه هر متر مکعب یک یورو برای شیرین کردن 
آب دریا گفت: اکنون در زمینه بهره گرفتن از این روش برای 
تامین آب بحث دوگانه ای وجود دارد و آن اینکه این آب گران 
چه مصارفی خواهد داشت؟ مثال در عربستان برای کشاورزی 
هم استفاده می شود، کشاورزی چقدر باید درآمد داشته باشد 
که آب متر مکعبی یک یورو برای آن صرف شــود؟ در کشور 
ما در مناطق جنوبی و سیستان و بلوچستان که امکان تامین 
آب از منابع سطحی و زیرزمینی وجود ندارد از آب شیرین کن 

استفاده می شــود اما در هر حال آب گرانی است.وی تصریح 
کرد: در سال های اخیر اقداماتی برای شرین کردن آب جهت 
مصارف صنعتی انجام می شــود که ارزش افزوده آب بیشتر از 
هزینه تمام شده است، بنابراین توجیه دارد، زیرا وقتی آب با 
یک یورو هزینه کرد شــیرین می شود باید به گونه ای مصرف 
شــود که بیش از این رقم درآمد داشته باشد، یعنی در کشور 
ما تنها برای بخش صنعت به صرفه اســت، زیرا از لحاظ ارزش 
افزوده از یک متر مکعب آب مشــکلی نیســت اما برای بقیه 

بخش ها این میزان ارزش افزوده را نداریم.رئیسی بیان داشت: 
نکته دیگر اینکه در ایران آب بی رویه مصرف می شود، برای هر 
یک متر مکعب آب در اسمز معکوس 4 کیلووات ساعت برق 
مصرف می شود، اگر این میزان برق اگر برق ارزان بدهیم عدد 
بزرگی در قیمت تمام شــده نیســت اما در صورتی که قیمت 
برق را واقعی در نظر بگیریم حتما عدد قابل توجهی اســت، 
برق بخشی از آب شیرین کن هایی که در ایران وجود دارند به 
قیمت دولتی محاسبه می شود، بنابراین تامین آب جهت شرب 

و کشاورزی از این مسیر بسیار برای دولت هزینه بر است. وی 
خاطرنشــان کرد: آب شیرین کن یکی از روش های استفاده از 
آب غیرمتعارف در جای خود اســت اما هنوز ارزیابی درستی 
از آثار زیست محیطی بخصوص در حوزه دریا نداریم، معموال 
آب شــیرین کن ها 4 برابر آبی که شیرین می کنند آب دریا را 
شور می کنند و پساب این آب منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد 
که اگر ارزیابی درســت نداشته باشیم در استفاده از آن دچار 
مشکالتی می شویم، ضمن اینکه هزینه باالی تولید آب را هم 
باید در نظر گرفت.دبیر مالی و اقتصادی کمیته ملی سدهای 
بزرگ گفت: مسئله مهم در مورد آب شیرین کن ها اینکه بتوانیم 
تامین نیازهایمان را متناسب با جغرافیا انجام دهیم عنقریب 
در گیالن و مازندران با کمبود آب شرب مواجه می شویم سوال 
این است که چرا اســتفاده از آب شیرین کن در این استان ها 
مطرح نیســت؟وی همچنین اظهار کرد: ما در جنوب به آب 
زیرزمینی دسترســی نداریم، احداث سد نیز کار تامین آب را 
مشــکل تر می کند، اکنون به مرحله ای رسیدیم که به منابع 
آب متعارف دسترســی کمتری داریم، در امــارات، کویت و 
عربستان بیش از کشــور ما از آب دریا بهره می برند شاید ما 
نیز باید به صورت جدی تری به این عرصه ورود کنیم.رئیسی 
خاطرنشــان کرد: باید از فرصت بهره برداری از آب شور دریا و 
آب شیرین کن ها استفاده کنیم و در کنار آن برنامه ریزی کرده 
و نگرانی محیط زیســتی را برطرف کنیم. در کنار روش های 
بازچرخانی برای تامین آب صنایع به آب شیرین کن ها هم در 
چارچوب های خودش توجه شود، هرچند اگر انجام نشود هم 
ضرر نکرده ایم، زیرا ســواحل خودمان را کمتر آلوده کرده ایم 
و آبزیان ســمت کشورهای حاشــیه خلیج فارس که بیش از 
ما اقدام به ســاخت کرده اند به سوی کشور ما روانه می شوند، 
بهرحال اســتفاده بخردانه از این منبع آب حتما برای کشور 

مفید و حتی در برخی مناطق ضروری است.

سرپرست شرکت گاز استان عنوان کرد؛
حمایت مالی و جانی گاز مازندران با پوشش 

بیمه حوادث مشترکین
 سرپرست شرکت گاز استان مازندران گفت: در راستای 
مسئولیت اجتماعی، همه مشترکین خانگی و تجاری، 
تحت پوشش بیمه حوادث قرار دارند.مقدم بیگلریان با 
بیان مطلب فوق افزود: بر اســاس قرارداد منعقده بین 
شرکت ملی گاز ایران و بیمه تجارت نو در سال۱4۰۰؛ 
همه مشترکین خانگِی شهری و روستایی و همچنین مشترکین تجاری، تحت 
پوشش بیمه خسارت های مالی و جانی، اعم از فوت، نقص عضو، از کار افتادگِی 
کلی و جرئی، هزینه های پزشــکی و خســارت های ناشی از گاز طبیعی مانند 
حوادث انفجار، آتش ســوزی و مســمومیت قرار گرفته انــد.وی با بیان اینکه 
امیدواریم برای هیچ یک از مشــترکین عزیز حادثه ای اتفاق نیفتد، ابراز داشت: 
مشترکین محترم می توانند در صورت بروز هر گونه حادثه ی مرتبط با مصرف 
گاز طبیعی، سریعا به ۱94 امداد گاز و یا نیروهای گازبان در روستاها اطالع داده 
تا پس از انجام مقدمات قانونی، از این بیمه بهره مند شوند.سرپرست شرکت گاز 
مازندران با اشاره به اینکه به ازاء هر واحد مسکونی، ماهیانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال از 
مشــترکین خانگی شهری و از مشترکین خانگی روستایی مبلغ ۱۰۰۰ ریال در 
قبوض گاز اخذ می شود، عنوان کرد: مالک محاسبه و تعیین حق بیمه مشترکین 
خانگی شــهری و روستایی هر دوره براساس صورتحساب های مصرف کنندگان 

گاز طبیعی است.

سخنگوی شرکت گازاستان گلستان : 
واگذاری انشعاب رایگان گازبه مددجویان 

تحت پوشش استان
سید جالل ابوالقاسمی با بیان خبرفوق دراین خصوص گفت:درراستای مسئولیت 
اجتماعی وحمایت ازاقشارمحروم وکم بضاعت برای سال جاری نیزروند واگذاری 
انشعاب رایگان گازبه مددجویان تحت پوشــش استان همچنان ادامه دارد.وی 
درادامه افزود: این موضوع همچون سنوات گذشته  برای سال جاری نیزدربرنامه 
این شرکت قرارداشــته ومددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی استان می 
توانند از این فرصت اســتفاده کنند.ابوالقاسمی  با یادآوری این نکته که انشعاب 
رایگان تنها به مددجویانی تعلق می گیرد که تاکنون ازامتیاز انشعاب گازرایگان 
بهره مند نشده اند خاطرنشــان کرد:عزیزان تحت پوشش نهادهای حمایتی که 
این فرصت شــامل حال آنها می شود می توانند پس ازدریافت معرفی نامه ازنهاد 
مربوطه و ارائه آن به ادارات گاز اســتان برای یکبار ازامتیاز اشتراک گاز رایگان 
بهره مند شوند.رئیس روابط عمومی شرکت گازاستان گلستان اظهارداشت:درسال 
گذشــته تعداد 94۰ انشــعاب رایگان به مددجویان  واگذارشد که ازاین تعداد  
465 مــورد مربوط به کمیته امداد امام خمینــی )ره( و 475 مورد  نیز مربوط 
به بهزیستی می باشد.گفتنی اســت دراستان گلستان  تاکنون نزدیک به 6۱۰ 

هزارمشترک ازنعمت گازطبیعی برخوردارهستند.   

مدیرعامل توزیع برق غرب مازندران:
بیشترین خسارت بارندگی اخیر به تجهیزات 

برقی روستاهای تنکابن بود
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران 
گفت: در بارندگي اخیر بیشــترین آسیب به تجهیزات 
برقي روســتاهاي دوهزار، ســه هزار بخش کوهستان 
شهرستان تنکابن وارد شده است.کیوان فرح زاد اظهار 
کرد: ســتاد مدیریت بحران شرکت توزیع نیروي برق 
غرب مازندران در ساعات اولیه بارش باران، با تشکیل جلسه اي برنامه هاي گروه 
هاي اجرایي و فني را بر اساس آمادگي از پیش تعیین شده مورد بازبیني قرار داد.

وی گفت: با بررسي هاي انجام شده بیشترین آسیب به تجهیزات برقي مناطق 
دوهزار و سه هزار تنکابن وارد شده است که اکیپ هاي اجرایي با تمام توان در 
حال رفع آســیب هاي ایجاد شده هستند.فرح زاد بیان کرد: 4 اکیپ اجرایي، ۲ 
باالبر و ۲ جرثقیل با همراهي اکیپ هاي مدیریتي و اجرایي ســتادي در شرایط 
سخت جوي تالش خود را به کار گرفته اند تا در مسیر هایي که بازگشایي معبر 
توسط متولیان مربوطه صورت گرفت نسبت به ترمیم شبکه اقدام نمایند که در 
این راســتا نصب تیر و سیم کشي مسیرهاي آزاد شده انجام و با انجام اقدامات 
تکمیلي برقدار مي شــود. در شــرایط کلي تاکنون ٨ روستا برق دار شده که 4 
روستاي باقي مانده پس از اینکه جاده دسترسي به آنها باز شود سریعاً عملیات 

اصالحي جهت برق دار نمودن انها انجام خواهند شد.
مدیرعامل شرکت توزیع غرب مازندران گفت: تمامي همکاران شرکت تجربیات 
ارزنده خود در مواقع بحراني را به کار خواهند گرفت تا هر چه زودتر خاموشــي 

هاي احتمالي را برطرف کنند.

با حضور مدیران استانی:
عملیات آبرسانی دراز مدت آب سد سیازاخ 

به بیجار و حسن آباد یاسوکند کلید خورد
عملیات آبرســانی  دراز مدت آب سدســیازاخ به شهرهای بیجار، حسن آباد 
یاسوکند و ۱۳۰ روستای در مســیر با حضور استاندار کردستان و مدیران 
اســتانی آغاز گردید.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان 
کردســتان، مراســم کلنگ زنی پروژه عملیــات آبرســانی دراز مدت به 
شهرســتان های بیجار، حسن آباد یاسوکند و ۱۳۰ روستای در مسیر از سد 
ســیازاخ با حضور استاندار  کردســتان، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای و 
جمعی از مدیران و معاونین استانی، آغاز شد .مدیر عامل این شرکت با اشاره 
به اســتراتژیک بودن منابع آب زیرزمینی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۰۰ 
درصد آب شــرب و صنعت شهرســتان بیجار از منابع آب زیرزمینی تامین 
می شــود، که با اجرای این پروژه آب ســالم و پایدار در اختیار شــهروندان 
بیجار، حســن آباد یاسوکند و روستاهای در مســیر قرار خواهد گرفت.وی 
افــزود: برای اجرای ۲۳ کیلومتر فاز اول این پروژه، برای امســال مبلغ ٨5 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 5۳ میلیارد آن از محل اعتبارات طرح 
تملک دارایی های سرمایه ای و مابقی توسط  سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان تخصیص داده شده است.مهندس آرش آریانژاد در خصوص اجرای 
فاز دوم پــروژه نیز ابراز امیدواری کرد و گفت: با توجه به اهمیت این طرح 
امیدواریم با پیگیری های مجدانه مدیران اســتانی بتوانیم به زودی شــاهد 
انعقاد قرارداد با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء جهت اجرای فاز دوم پروژه نیز 
باشیم.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کردستان در پایان اضافه نمود: 
مجموع اعتبار مورد نیاز برای به بهره برداری رسیدن این طرح حدود هزار و 

7۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است .

در دیدار با دبیرکل اوپک
زنگنه: ایران آمادگی فنی کامل برای بازگشت 

به بازار نفت را دارد
 وزیر نفت کشورمان، از آمادگی فنی کامل ایران برای بازگشت به بازارهای جهانی 
نفت خام در باالترین ســطح پس از توافق سیاســی و لغو تحریم ها خبر داد.به 
گزارش ایرنا از وزارت نفت، بیژن زنگنه، در دیدار با »محمد سانوسی بارکیندو«، 
دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( ضمن اشاره به آمادگی ایران 
برای بازگشت به بازارهای جهانی گفت: پس از خروج آمریکا از برجام )مه ۲۰۱٨ 
تاکنون( ایران از صادرات حدود ۲ میلیارد بشــکه نفت خام محروم شد که این 
مقدار معادل حدود ۱۲۰ میلیارد دالر است.وی با بیان اینکه اوپک تنها سازمان 
اقتصادی جهان سومی تأثیرگذار در فعل و انفعاالت اقتصادی جهان است، تصریح 
کرد: معنا یا مفهوم کلیدی که اوپک توانســته به آن عمل کند و موفق شــود، 
همکاری در عین رقابت و اختالف سیاسی بوده است، به  طوری  که در نشست و 
اختالف اخیر بین عربستان و امارات این همکاری را مشاهده کردیم.دبیرکل اوپک 
هــم در این دیدار ضمن قدردانی از کارها و اقدام های زنگنه در طول ســال های 
مدیریت او و با بیان اینکه همه وزیران اوپک از شما به نیکی یاد می کنند، افزود: 
امیدواریم ایران همچنان نقش کلیدی و مهم خود را در اوپک و بازار نفت ادامه 
دهد. بهبود و توسعه روابط با همسایگان هم بسیار امیدوارکننده خواهد بود.وی 
خطاب به زنگنه گفت: شما سرمایه ارزشمند ایران هستید و در این چهار دهه با 

توجه به شرایط سخت کشورتان به  خوبی عمل کردید.

 چالش نفت عربستان در برابر کرونا
 و رقیبان ارزان

اقدام عربستان سعودی در افزایش قیمت فروش نفت به آسیا ممکن است نتیجه 
نامطلوبی به همراه داشــته باشد زیرا شیوع کرونای دلتا به تقاضای چین آسیب 
زده و همزمان آمریکا و روسیه با قیمت رقابتی تری نفت به این منطقه عرضه می 
کنند.به گزارش ایسنا، آرامکوی سعودی قیمت فروش گریدهای نفتی مدیوم و 
سنگین به آسیا برای سپتامبر را به میزان ۲۰ تا ۳۰ سنت در هر بشکه افزایش 
داد و به باالترین میزان در چهار ماه گذشــته رساند. اگرچه این قیمت اختالف 
چندانی با قیمت پایه دوبی که مبنای قیمت گذاری آرامکوست، ندارد اما تقاضا 
برای گریدهای نفتی مدیوم و سنگین ترش ممکن است ضعیف شود زیرا چین 
با شــیوع نوع شــدیدا مسری کرونای دلتا دســت و پنجه نرم می کند.از سوی 
دیگر گریدهای نفتی آمریکایی مانند مارس که کیفیت مدیوم مشــابهی دارند، 
ماه گذشــته با نرخ پایینتری عرضه شدند. همزمان معامله گران می گویند نفت 
اورال روســیه ارزانتر شده است. قیمت پریمیوم نفت برنت نسبت به نفت دوبی 
روز جمعه سه دالر و 5۱ سنت در مقایسه با چهار دالر و ۳6 سنت در ماه پیش 
بود.این وضعیت ممکن است پاالیشگاههای آسیایی را ترغیب کند میزان کمتری 
نفــت از آرامکو خریداری کنند. همچنین بــازار محموله های تک که وضعیت 
چندان پرفروغی در ژوییه نداشت، ممکن است راکد بماند. محموله های بعضی 
از گریدهای نفتی مدیوم و ســنگین ترش خاورمیانه ای نسبت به قیمت فروش 

رسمی آنها تخفیف پیدا کرده اند.

 کرونای دلتا عامل ریزش هفتگی 
سنگین نفت شد

قیمت نفت تحت تاثیر نگرانی ها نســبت به متاثر شدن تقاضا برای سوخت در پی 
شــیوع کرونای دلتا، روز جمعه حدود یک درصد ســقوط کرد و بزرگترین کاهش 
هفتگی در 9 ماه گذشــته را رقم زد.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با 
59 ســنت معادل ۰.٨ درصد کاهش، در 7۰ دالر و 7۰ ســنت در هر بشــکه بسته 
شــد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ٨۱ سنت معادل ۱.۲ درصد 
کاهش، در 6٨ دالر و ۲٨ ســنت در هر بشــکه بسته شد.نفت برنت برای کل هفته 
بیش از شش درصد کاهش قیمت داشت که بزرگترین کاهش هفتگی در چهار ماه 
گذشته بود و شاخص نفت آمریکا حدود هفت درصد کاهش پیدا کرد که بزرگترین 
کاهش هفتگی در 9 ماه گذشته بود.قیمتهای نفت در پی افزایش جهانی موارد ابتال 
به ویروس کرونا که مربوط به شــیوع نوع به شدت مسری کرونای دلتاست، در سه 
روز نخست هفته گذشته ریزش کرده بودند اما روز پنج شنبه تحت تاثیر تنش های 
ژئوپلیتیکی در خاورمیانه روند نزولی قیمت ها متوقف شــده بود.آمار روزانه ابتال به 
کووید ۱9 در آمریکا به باالترین میزان در شــش ماه گذشــته صعود کرده و ژاپن و 
چین هم محدودیت هایی را برای متوقف کردن شیوع ویروس وضع کرده اند. شیوع 
کرونای دلتا در کشورهای مصرف کننده بزرگ نفت نگرانی ها نسبت به محدود شدن 
دوباره ســفرها و آسیب دیدن تقاضا برای سوخت را برانگیخته است.جیم ریتربوش، 
رییس شرکت ریتربوش و آسوشــیتس اظهار کرد: افزایش محدودیت های سفر در 
چین زیر میکروســکوپ معامله گران قرار گرفته و ممکن است به عامل تاثیرگذار بر 
قیمت ها در ماه جاری تبدیل شود.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا اعالم کرد که آمار 
ابتال به کووید ۱9 در این کشــور پیش از این که کاهش پیدا کند، اوج بیشتری می 
گیرد و کرونای دلتا آسیب بی موردی به این کشور وارد می کند.عامل دیگری که در 
کاهش قیمت ها موثر بود، رشــد ارزش دالر در پی انتشار آمار اشتغال ماهانه بهتر از 
حد مطلوب در آمریکا بود. دالر قوی تر نفت را که به این ارز قیمت گذاری می شود 
برای خریداران غیرآمریکایی گران تر می کند.بر اساس گزارش رویترز، شرکت خدمات 
انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شرکت های انرژی آمریکایی هفته گذشته برای 
پنجمین هفته در شــش هفته گذشته به شمار دکل های حفاری نفت و گاز طبیعی 
اضافه کردند.شمار دکل های حفاری نفت و گاز طبیعی در هفته منتهی به ششم اوت، 

سه حلقه افزایش یافت و به 49۱ حلقه رسید. 

امضای تفاهم نامه آبرسانی پایدار به عشایر 
میان آبفا و اداره کل امور عشایر استان اصفهان

تفاهم نامه مشارکت در ایجاد و تکمیل تاسیسات آبرسانی 
مجتمع روستایي دولت آباد و مناطق عشایرنشین کوگانک 
شهرستان چادگان به امضای مدیران ارشد آبفا و اداره کل 
امور عشایر اســتان اصفهان رســید.این تفاهم نامه را روز 
چهارشــنبه ســیزدهم مرداد ماه جاری هاشم امینی مدیر 

عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و مختار اسفندیاری مدیرکل امور عشایر 
امضا کردند.بر اســاس این تفاهم نامه با صرف هزینه ای بالغ بر 7۲ میلیارد ریال و 
اجرای ۳۳ هزار و 5۰۰ متر خط انتقال با قطرهای مختلف، احداث یک مخزن بتونی با 
ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب، یک مخزن ۲۰ متر مکعبی کامپوزیتی و حفر و تجهیز یک 
حلقه چاه، آب شرب پایدار جمعیتی بالغ بر ۱4۲۰ نفر از عشایر و روستائیان مناطق 
کوگانک و مجتمع های آبرسانی روستایی دولت آباد ها، خرسانک ها و حرمانک ها در 
شهرستان چادگان تامین می شود.این طرح قرار است در مدت سه سال و با مشارکت 
6٨ درصدی شرکت آب و فاضالب و ۳۲ درصدی اداره کل امور عشایر استان اصفهان 
اجرا شــود .مدیرعامل آّبفای اســتان اصفهان در آیین امضای این تفاهم نامه با بیان 
این که پس از یکپارچه ســازی شرکت های آب وفاضالب شهری و روستایی فاصله 
خدمات رسانی به روستائیان از لحاظ کمی و کیفی رو به کاهش است اظهار داشت: 
یکی از دغدغه های آبفای اصفهان چگونگی خدمات رسانی مطلوب به عشایر زحمت 
کش در اســتان است.هاشــم امینی اعالم کرد: آبفای استان اصفهان در شهرستان 
های فریدونشــهر، سمیرم، چادگان و جرقویه که سکونتگاه عشایر است، زیرساخت 
های الزم را برای دسترســی این قشر مولد اقتصادی به آب شرب سالم و بهداشتی 
در دستور کار قرار داده است .وی با اشاره به  ارتقا سطح خدمات آبفای اصفهان  به 
عشایر تصریح کرد: در سکونتگاه های عشایر در استان حداقل باید یک شیر برداشت 
آب نصب شــده باشد تا دسترسی این قشر به آب شرب سالم و بهداشتی به راحتی 

صورت گیرد. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایران غذا 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 4388 و شناسه ملی 10260255400
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : غالمعلی دشتبانی ورنوســفادرانی به شماره ملی 
1140979371به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و محمد 
هادی دشــتبانی ورنوســفادرانی به شــماره ملی 1142389022 
ســمت نایب رئیــس هیأت مدیره و زهرا دشــتبانی به شــمارملی 
0384992439به ســمت عضو اصلی هیأت مدیره برای بقیه مدت 
تا تاریخ 1401/11/29 انتخاب گردیدند کلیه اســناد و اوراق بهادار 
و تعهــدآور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، بــروات ، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء منفرد رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1150021( 

آگهی تغییرات شرکت قیر مظروف سپاهان
 شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 33232 و شناسه ملی 10260537547
 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1400/02/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1400/2/27در خصوص افزایش سرمایه 
به هیات مدیره ســرمایه شــرکت از مبلغ 214500000000 
ریال به مبلــغ 721500000000 ریال از محل مطالبات حال 
شــده ســهامداران و صدور ســهام جدید افزایش یافت. ماده 
اساســنامه بدین شــرح اصالح گردید : ســرمایه شرکت مبلغ 
721500000000ریال منقسم به 5550 سهم 130000000 

ریالی با نام که تماماً پرداخت شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1151614(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی مبدا نیرو اسپادانا
 سهامی خاص

 به شماره ثبت 31898 و شناسه ملی 10260524476 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/19 نام 
شــرکت به » مبنا الکتریک بنیان » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری اصفهان )1150113(

 آگهی تغییرات شرکت تداوم نیرو سرزمین پارس
 شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 48265 و شناسه ملی 10260664470
 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1400/01/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ترازنامه و حساب ســودوزیان شرکت منتهی به سال مالی 

1399 مورد تصویب قرار گرفت .
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )1154070(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین طراح فرآیند کیا سهامی خاص 
به شماره ثبت 49128 و شناسه ملی 10260674330

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: محل شرکت به آدرس استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، 
محله فرهنگیان، شــهرک علمی تحقیقاتی، کوچه گل باران، خیابان 22 بهمن، پالک 248، 
ســاختمان غدیر، طبقــه اول، واحد 109 کدپســتی 8158698563 تغییر یافت و ماده 4 

اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1158754(

آگهی تغییرات شرکت گروه شیمیایی نساجی یاسین رزین سجاد 
سهامی خاص به شماره ثبت 603 و شناسه ملی 10260116731

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی 10260103000 
به سمت بازرس اصلی و سید حسین سجادی به کدملی 1199276820 به سمت 

بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 انتخاب گردیدند.
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری شهرضا )1174489(
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گزیده خبر مدیریت رانت ناشی از ارز 4200 با برخورد قهری امکانپذیر نیست

 خروج سرمایه با توزیع ارز ترجیحی افزایش یافت
رئیس اتاق مشــترک ایران و چین گفت: رانت ارز ترجیحی آن قدر بزرگ اســت که 
کسی نمیتواند با سیســتم بگیر و ببند و برخورد قهری با آن مقابله کند، چرا که ارز 
سوبســیدی، زمینه مساعدی برای تخلفات بزرگ اســت.به گزارش فارس، اختصاص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاال های اساســی، از ســال ۱۳۹۷ تا کنون باعث هدر 
رفت بســیاری از منابع و درنتیجه، تشدید کسری بودجه دولت شده است. این یارانه 
در دســتیابی به اهداف مدنظر موفق نبوده و شاهد افزایش چشمگیر قیمت کاال های 
اساســی در این دوره زمانی بوده ایم. مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشــترک ایران و 
چین در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: ارز ۴۲۰۰ فقط معطوف به 
دولت آقای روحانی نیست. این ارز در سال ۹۱ معادل ۱۲۲۶ تومان بود در حالی که در 
بازار آزاد به قیمت ۴ هزار تومان معامله می شد. رانت این گونه ارز ها آن قدر بزرگ است 
که کسی نمی تواند با سیستم بگیر و ببند و برخورد قهری با آن مقابله کند، چرا که ارز 
سوبسیدی، زمینه مساعدی برای تخلفات بزرگ است. این که ما بخواهیم سفره رانت 
را پهن کنیم و بعد به سراغ افرادی برویم که پای این سفره نشسته اند، نامش سیاست 
گذاری نیســت، بالهت اســت.حریری افزود: البته این موضوع فقط درباره ارز ۴۲۰۰ 

نیست. از دهه ۶۰، ارز ترجیحی وجود داشته و هنگامی که دالر در آن زمان ۶۴ تومان 
بود، به عده ای دالر ۱۶ تومانی تعلق می گرفت. در دولت مرحوم هاشــمی رفسنجانی 
نیز چنین مسئله ای وجود داشــت که با یک حساب سرانگشتی، به این رسیدیم که 
حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان، از محل اعطا ارز ترجیحی، رانت توزیع شده بود که در 
آن زمان پول بسیار زیادی بود.وی ادامه داد: همان زمان سیاستمدارانی که قدرتی در 
دســتان شان نبود و نســبت به ارز ترجیحی انتقاد داشتند، به فاصله دو سال، بر سر 
کار آمدند. نکته جالب این است که همان منتقدین وضع، توزیع ارز ترجیحی را ادامه 
دادند.حریری با بیان اینکه »سیاست گذاری ارزی ما سال هاست تغییر نکرده«، گفت: 
در ادبیات فارســی ما یک مثل وجود دارد که می گوید آدم عاقل، دو بار از یک سوراخ 
گزیده نمی شود، ولی سیاست گذاری ما در زمینه ارز، نشان داد که این مثل درباره ما 
صدق نمی کند.رئیس اتاق مشــترک ایران و چین به دیگر مشکالتی که ارز ترجیحی 
ایجاد کرد پرداخت و گفت: متاسفانه افرادی که ارز ترجیحی گرفتند، معموال کاالیی 
را وارد نکردنــد و یا آن کــه کاالی دیگری به جای آن وارد کردند که نیاز مردم نبود. 
این موضوع منجر به خروج سرمایه شد. اگر نگاهی به منحنی خروج سرمایه از کشور 

بیاندازیم، خواهیم دید که در سال های ۹۱ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۸، این موضوع شدت پیدا 
کرد. حتی آن عده که کاالی ضروری را وارد کردند هم توفیقی نصیب کشــور نکردند 
چرا که با گذشــت زمان، رفته رفته کاال های اساسی تا ۴ برابر گران شدند و کنترلی 
روی قیمت آن ها صورت نگرفت. نتیجه ارز ترجیحی این است که هردو طرف میز، به 
فساد آلوده می شــوند. یعنی هم طرف دولتی که ارز را می دهد رشوه خوار می شود و 
هم واردکننده به فضای رانت ورود خواهد کرد.حریری در پایان به لزوم تغییر سیاست 
گذاری ارزی اشــاره کرد و اظهار داشت: در خصوص چگونگی سیاست گذاری ارزی 
برای تجارت خارجی اظهار نظر های بسیاری وجود دارد. یکی از آن ها استفاده از یوان 
چین اســت. باید گفت دالر، ارز مسلط بر بازار تجارت دنیا است و یوان چین، جایگاه 
معامالتی خوبی در تجارت دنیا ندارد و این کار چندان شدنی نیست. افرادی نیز تهاتر 
را پیشــنهاد می دهند. این در حالی اســت که تهاتر روشی بسیار قدیمی است که در 
نهایت منجر به اختراع اسکناس شد. با این وجود به نظر می رسد بهترین راه این است 
که به جای آن که این رانت بزرگ را به عده ای خاص بدهیم، آن را به شکل تک نرخی 
بفروشیم و منابع حاصل از آن را برای پوشش حفره های اقتصادی کشور صرف کنیم.

رکورد تولید روزانه
 در گندله سازی چادرملو شکسته شد 

 به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتــی چادرملو؛ رکورد ۱۳۲۴۹ تن تولید 
گندلــه در یک روز ،که از ابتدای راه اندازی کارخانه گندله ســازی تاکنون بی 
ســابقه بوده است ثبت شد. ثبت این رکورد، که نشان از همت واال و عزم جدی 
همه کارگران و مدیران در تمامی ســطوح و تالش همه شرکت های تابعه دارد 
را تبریک گفته و برای همگان آرزوی موفقیت،ســربلندی و سالمتی داریم. بی 
شک این امر در سایه حمایت ها و رهنمودهای خردمندانه مدیرعامل محترم و 
با بهره گیری از دانش ،تجربه و تالش تمامی عوامل محقق شده و امید است این 

اتفاق مبارک،نویدبخش تداوم موفقیت ها و همدلی و همکاری باشد.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اعالم کرد:
رشد 290 درصدی صادرات و ثبت رشد 30 

درصدی حمل و نقل ساحلی
  مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از رونق نزدیک به ۲ میلیون تن صادرات 
کاالهای نفتی و غیر نفتی و افزایش بیش از یک میلیون تن کابوتاژ)حمل و نقل 
ساحلی( فرآورده های نفتی و غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان و کسب جایگاه 
چهارم در بین بنادر کشــور طی ۴ ماهه سال ۱۴۰۰ خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه، »قاسم عسکری نسب« میزان صادرات 
کاالهــای نفتی و غیرنفتی در بنادر غــرب هرمزگان را یک میلیون و ۹۸۶ هزار 
و 5۷5 تــن اعالم کرد و گفت: عمده این محموله های صادراتی شــامل میوه و 
تره بار، خشکبار، مواد معدنی و مصالح ساختمانی بوده که این میزان از صادرات 
نمایانگر رشــد ۲۹۰ درصدی در ۴ ماهه سال ۱۴۰۰ است.عسکری نسب افزود: 
از مجموع عملیات انجام شده، 5۱۳ هزار و ۴۶۲ تن با رشد ۶۰ درصدی مربوط 
بــه صادرات غیر نفتی و یک میلیون و ۴55 هــزار و ۱۱۳ تن به صادرات نفتی 
اختصاص دارد که این میزان از صادرات غیر نفتی نمایانگر رشد ۷۲۶ درصدی در 
۴ ماهه سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« می باشد.وی در بخش دیگری 
از اظهاراتش گفت: از مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی انجام شده، یک میلیون 
و ۲۱۸ هزار و ۴ تن فرآورده های نفتی و غیرنفتی با رشد ۳۰ درصدی به صورت 

رویه کابوتاژ )حمل و نقل ساحلی( در بنادر غرب هرمزگان جابجا شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبر داد:
آغاز طرح واکسیناسیون کارکنان صنعت 

خودرو از گروه سایپا
مدیرعامل گروه ســایپا از آغاز طرح واکسن کارکنان خطوط تولید و پشتیبانی 
صنعت خودرو خبر داد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، گروه 
خودروســازي سایپا را به عنوان نماینده خودروسازان کشور جهت سازماندهي و 
مدیریت یکپارچه واکسیناسیون کووید۱۹ در این صنعت انتخاب کرد.به گزارش 
سایپانیوز؛ سید جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود: به دنبال 
پیگیري هاي مســتمر این گروه جهت اجراي واکسیناســیون کارکنان صنعت 
خودرو و کارگران خط مقدم تولیِد خودروسازان و قطعه سازان برای ادامه فعالیت 
و برنامه هاي تولیدي این صنایع به دلیل ارتباط مستمر و نزدیک کارکنان خطوط 
تولید این صنعت در سالن های مونتاژ، رنگ، پرس و ... که ریسک ابتالی آنان به 
کرونا را افزایش می دهد، در ادامه روند واکسیناسیون مشاغل، معاونت بهداشت 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکي در نامه اي، گروه خودروسازي سایپا 
را به عنــوان متولی و هماهنگ کننده واکسیناســیون کارکنان صنایع خودرو و 

قطعه سازي کشور معرفی کرد.

مدیرعامل فوالدمبارکه در جلسه ای با حضور معاونین و جمعی از مدیران:
کاهش دغدغه های کارگران باعث بهره وری و 

دستاوردهای بیشتر خواهد شد
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه ای که با حضور 
معاونین وجمعی از مدیران این شرکت برگزار گردید ضمن اشاره به برگزاری 
مجمع عادی سالیانه شرکت در چند روز گذشته از اینکه فوالد مبارکه توانست 
به خوبی پاسخ اعتماد سهامداران محترم را بدهد ابراز خورسندی کرد و قرار 
گرفتن شــرکت فوالد مبارکه را در جایگاه بزرگترین شــرکت بورسی کشور 
را امری بســیار مبارک قلمداد کرد که چشم انداز بسیار روشنی را برای این 
شــرکت معظم به ارمغان آورده است.وی  اصلی ترین عامل قرار گرفتن فوالد 
مبارکــه را در این جایگاه ویژه، عزم و اراده آهنین کارکنان و نیروی انســانی 
شرکت به عنوان مهمترین سرمایه موجود برشمرد و خاطرنشان کرد: اعتبار و 
ثبات عملکرد شرکت فوالد مبارکه با ثبت رکوردهای مختلف در سال گذشته 
با وجود بحران کرونا و کمبود مواد اولیه و انرژی بر همگان نمایان شد و عیار 
باالی این شرکت به معرض نمایش دشمنان خارجی گذاشته شد چرا که اگر 
نیروی انسانی توانمند و سخت کوش فوالد مبارکه که در قالب کارکنان شاغل 
و پیمانکار به ایفای وظایف خود مشــغول و متعهد بوده اند نبود، هیچ کدام 
از موفقیت ها و رکوردهای چشمگیر به دست نمی آمد. میدرضا عظیمیان با 
اشــاره به اولویت هایی که از روز معارفه خود در فوالد مبارکه بیان کرده بود 
گفــت: بنده در اولین روز کاری ام بر اهمیت به نیروی انســانی تاکید کردم 
چرا که اعتقاد راسخ دارم هرچقدر بتوانیم دغدغه های نیروی کار خودمان را 
کاهش دهیم بهره وری در کار باال خواهد رفت و دستاوردهای بیشتری را به 

دست خواهیم آورد.

طبق گفته رییس کمیســیون عمران مجلس، هنوز با اپراتور 
هندی بندر چابهار قرارداد ۱۰ســاله منعقد نشــده و با مجوز 
مجلس تغییراتی در این قرارداد خواهیم داشت و هند خواستار 
ارجاع اختالف قراردادی به داوری بین المللی شــده  اســت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، موافقتنامه تاســیس داالن 
تجاری ایران – هند- افغانســتان خرداد ماه سال ۹5 بین سه 
کشــور به امضا رسید و از همان ابتدا ورود یک شرکت هندی 
به بندر شهید بهشتی چابهار مطرح و در نهایت اپراتوری بندر 
شهید بهشتی چابهار به یک شرکت هندی با هدف توسعه این 
بندر و افزایش سهم ایران در مسیر ترازیتی شرق کشور واگذار 
شد.هر چند که جریانی مخالف ورود این شرکت هندی بودند 
و آن را ناتوان در اجرای چنیــن تعهداتی می دیدند، دی ماه 
سال ۹۷ دفتر شرکت هندی آی پی جی ال به صورت رسمی 
در منطقه آزاد چابهار اجرای قرارداد فعالیت موقت خود را به 
مدت ۲ ســال در بندر شهید بهشتی شروع کرد تا در صورت 

انجام تعهداتش از جملــه تجهیز بندر با تجهیزات مورد نیاز، 
وارد پروسه قرارداد ۱۰ ساله با سازمان بنادر و دریانوردی شود.    
در حالی که طبق زمانبندی های پیش بینی شــده در قرارداد، 
باید قرارداد ۱۰ ســاله با شــرکت هندی منعقد می شد اما تا 
به امروز این قرارداد منعقد نشــده که یکی از دالیل آن عدم 
تعهدات شرکت هندی است. از سوی دیگر این روزها خبرهایی 
از تغییر قرارداد سازمان بنادر با شرکت هندی می شنویم که 
ســازمان بنادر باید برای این تغییــرات باید از مجلس مجوز 
بگیرد.با پایان دوره خدمت دولت گذشــته که تصمیم گیران 
این دولت از »حســن روحانی« تــا »عباس آخوندی« و تمام 
افرادی که در این حلقه حضور مســتمر داشتند و از حامیان 
حضور شــرکت هندی در چابهار بودنــد، درباره ادامه حضور 
شرکت هندی شک و شــبهه ای ایجاد شده، البته همین که 
با حذف شــرکت خصوصی شــرکت هندی در سال گذشته، 
شرکت وابسته به بنیاد مســتضعفان جایگزین آن شد، خود 
بــه نوعی ادامه کار هندی هــا را ضمانت می کند اما تاخیر در 
انعقاد قرارداد ۱۰ ساله ابهاماتی را ایجاد کرده  است.محمدرضا 
رضایی کوچی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشــاره 
تغییرات قرارداد ایران با هند برای بندر شهید بهشتی چابهار 
گفت: در حال حاضر کار با هندی ها در بندر شــهید بهشتی 
چابهار ادامه دارد اما یکی از تغییرات ســازمان بنادر جایگزین 
شرکت آریا بنادر ایرانیان در قرارداد با اپراتور هندی می شود.

وی ادامه داد: عالوه بر آن، شــرکت هندی یک شرکت اپراتور 
داخلی را به عنوان همکار خود از طریق مناقصه انتخاب کرده 
که در مرحله اول شرکت کاوه بود و اکنون شرکت سینا است 
که ایــن همکاری اپراتور هندی و ایرانــی به قوت خود باقی 
است.رییس کمیسیون عمران با اشاره به تغییرات مهم قرارداد 
با شرکت هندی اظهار داشت: از دیگر تغییرات، تغییر جزیی 
و شــکلی نام شرکت هندی ) با حفظ هویت و ساختار قبلی( 
است و همانطور که گفته شد دیگر شرکت آریا بنادر ایرانیان از 
این پروژه حذف می شود.رضایی کوچی با تاکید بر اینکه ارجاع 
اختالف قراردادی به داوری بین المللی که مورد درخواســت 
طرف هندی است، تاکید کرد: همچنین یکی از تغییرات مهم،  
ارجاع حل اختالف قراردادی به داوری بین المللی اســت که 
البته  این موضوع نیاز به مصوبه مجلس دارد و در حال حاضر 
الیحه آن به مجلس ارسال شده است.  وی افزود: قراردادی با 
هندی ها برای بندر شهید بهشتی چابهار داریم در حال حاضر 
عملیاتی و در حال اجرا است اما با توافق طرفین تغییراتی در 
قــرارداد در حال اعمال  بوده که  مراحل آن در دســت اقدام 
است. طرفین برای اعمال این اصالحات به توافق رسیده اند و 
فقط تشریفات قانونی آن در حال انجام است.رییس کمیسوین 
عمران گفت: اخیرا شرکت هندی ۶ جرثقیل موبایل ساحلی 
کــه جزو تعهدات قرارداد اســت را  وارد بندر کرده که ارزش 
آنها مجموعا به حدود ۲۴ میلیون یورو می رســد. طبق گفته 

کارشناسان، از هفت ماه پیش ترافیک کانتینری بندر شهید 
بهشتی چابهار نزدیک به صفر بوده و این بندر صرفا به کانونی 
به تخلیه کاالهای اساســی شد که گفته می شود سهم آن از 
تخلیه کل کاالهای اساســی کشور اکنون به ۹ درصد رسیده 
است.همچنین ســرویس منظم خطوط کشتیرانی کانتینری 
به بندر شــهید بهشتی قطع شده و ترافیک کانتینری چابهار 
عمدتا از طریق بندر شــهید کالنتری با استفاده از کشتیرانی 
ج.ا .ا انجام می شود.در این میان باید به موضوع بسته شدن مرز 
میلک که با افغانستان که نزدیک ترین مرز به بندر چابهار است 
و عمده کاالها از بندر چابهار به سمت مرز میلک می رود، باید 
توجه داشــت که این شــرایط تنش با طالبان در این منطقه 
می تواند اهداف تعریف شده برای بندر شهید بهشتی چابهار را 
به شــدت تحت شعاع خود قرار دهد.امسال به دلیل کرونا در 
هندوستان، ارســال گندم اهدایی هند به افغانستان از طریق 
بندر شهید بهشتی انجام نشــد و ترانزیت کاالهای صادراتی 
افغانستان به هند نیز به دلیل عدم وجود سرویس منظم حمل 
دریایی کانتینر بین بندر شهید بهشتی و بنادر هندوستان قطع 
شد و به سمت کراچی و پورت قاسم و بخشی هم بندرعباس 
روانه شــد. بنابراین به نظر می رســد اصل و اساس توافق سه 
جانبه ایران و هند و افغانســتان با توجه به شــرایط فوق زیر 
ســئوال رفته که البته پاکســتان را خوشحال و امید مردمان 

سیستان و بلوچستان را کمرنگ کرده است.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی تعالی صنعت اسپادانا
 سهامی خاص

 به شماره ثبت 29934 و شناسه ملی 10260505288
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - محمد عبدی به شــماره ملی 1273851056 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، امیرعلی روفرش باف به شــماره 
ملی 0051703785 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحیم 
عبدی به شماره ملی 1283483629 به سمت عضو هیئت مدیره 
ومدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد 
و مدارک تعهدآور اعم از چک، ســفته، برات و قراردادها با امضای 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

خواهد بود. - مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1165899(

رییس کمیسیون عمران:
قرارداد با اپراتور هندی 
بندر چابهار تغییر می کند
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چرا پولی سازی کسری بودجه از مسیر بانک مرکزی خطرناک است؟گزیده خبر
رشــد پایه پولی و رشــد نقدینگی همواره خــط قرمز بانک 
مرکزی بوده اســت. موضوعی که در صورت تــداوم، به آثار 
منفی همچــون افزایش تورم و کاهــش ارزش پول ملی در 

اقتصاد می انجامد.
به گــزارش خبرنگار ایِبنــا؛ اما بر خالف تالش هــا و برنامه 
ریزی های بانکی مرکزی در جهت کنترل پایه پولی و اقداماتی 
همچون الزام بانک های ناتراز به تراز شــدن در شبکه بانکی، 
بازهم شــاهد افزایش نقدینگی و پایه پولی هستیم. اتفاقی 
که حاال در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شــاخص های 
اقتصادی نیز مشــاهده می شود. به گونه ای که در پایان بهار 
۱۴۰۰، حجم نقدینگی نســبت به پایان ســال گذشته، ۶.۶ 
درصد افزایش داشته و رقم ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده 
اســت. این در حالی اســت که در این مدت، پایه پولی نیز با 
رشد ۹.۲ درصدی مواجه شده است؛ که در این بخش مشاهده 
می شود که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در 
پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، بیش از ۲۸۱ 
درصد رشــد داشته اســت. این آمار در بازه زمانی یک ساله 
نیز خبــر از افزایش نقدینگی و پایه پولی می دهد. به عبارت 
دیگر حجم نقدینگی در پایان خردادماه امسال نسبت به پایان 
خردادماه ســال گذشته، ۳۹.۴ درصد و پایه پولی نیز در این 
بازه زمانی، ۳۰.۷ درصد افزایش داشته اند.اتفاقی خطرناک که 
اقتصاد و معیشــت مردم را با آثار منفی مواجه ساخته است. 
اما در باب چرایی این چالش، دکتر کمیجانی رئیس کل بانک 
مرکزی کشــورمان به تازگی ضمن هشــدار نسبت به لزوم 
رعایت جدی انضباط مالی، تاکید کرده است: »حجم کسری 
بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب 
تنخواه  گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه 
اول ســال جاری بوده اســت. به گفته عالی ترین مقام بانکی 
کشــور، بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، 
کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست.«اشاره 
رئیس کل بانک مرکزی به عامل مهمی به نام کسری بودجه، 

همواره از موضوعات پر چالش اقتصادی در ســال اخیر بوده 
است. زیرا افزایش کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی 
منجر می شود که این مسیر پرخطر نیز در شرایطی که منابع 
ارزی نفتی به دلیل تحریم ها، امکانی برای بازگشت به خزانه 
بانک مرکزی  تا به امروز نداشــته است؛ در نهایت به افزایش 
پایه پولی و نقدینگی منجر می شود و سرانجام شاهد افزایش 
تورم و کاهش ارزش ریال خواهیم بود. این در شرایطی است 
کــه یکی از وظایف بانک مرکزی، کنترل تورم و حفظ ارزش 
پول ملی اســت، اما همان گونه که بیان شد، تحت فشارهای 
متعــدد به منابع بانــک مرکزی، عماًل تــالش این بانک در 

جهت تحقق وظایف و اهداف تعیین شده، به نتیجه مطلوبی 
نمی رسد.در سال های اخیر، شاهد هستیم که  کسری بودجه 
در شرایط تحریم نفتی، همواره خودنمایی می کند و با وجود 
تاکید کارشناسان اقتصادی مبنی بر لزوم استفاده از ابزارهای 
غیرتورم زا همچون توســعه عادالنه و شــفاف نظام مالیات 
ســتانی، مقابله با فرار مالیاتی و همچنیــن عرضه و فروش 
اوراق بدهی توسط وزارت اقتصاد برای جبران و تامین کسری 
بودجه، بازهم شاهد فشار به منابع بانک مرکزی برای تأمین 
کسری بودجه و به تبع آن، افزایش پایه پولی بوده ایم.بنابراین 
به نظر می رســد یکی از موضوعات اساسی در دولت جدید، 

برنامه ریزی کارشناســی در جهت مقابله با این روند پرخطر 
در اقتصاد و معیشــت مردم اســت؛ این موضوع در شرایطی 
اهمیت بســیار زیادی دارد که در این سال ها، به دلیل عدم 
اســتقالل بانک مرکزی و فشارهای دولت بر این بانک، عماًل 
تالش های بانک مرکزی نیــز در زمینه مدیریت نقدینگی و 
تورم با مشکالتی همراه بوده است. حال آن گونه پورابراهیمی 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفته است 
در ســال جاری بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه داریم و بایســتی جبران این کسری بودجه در اولویت 

کاری دولت جدید باشد.

میزان بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، در پایان خردادماه 
امســال، حجم بدهی دولت به بانک مرکــزی ۱۶۵۲.۷ هزار 
میلیارد ریال رســیده است که این رقم نسبت به پایان سال 
گذشــته، ۴۳.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان 
بدهی دولت در پایان بهار ۱۴۰۰ نســبت به خردادماه سال 
گذشته )بازه یک ساله( بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است. 
بنابراین آمار نیز بیان گر این اســت که اســتقراض از بانک 
مرکزی و در نهایت بدهی دولت به این بانک، نقش زیادی در 
افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی داشته است.در این باره، 
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی معتقد است باید عماًل دو 
بودجه به مجلس تقدیم شود و نرخ تسعیر ارز در بودجه صفر 
در نظر گرفته شــود به این صــورت هیچ پایه پولی به دلیل 
درآمدهای نفتی ایجاد نمی شود اگر این اتفاق رخ داد یکی از 
معضالت اقتصاد ایران که افزایش پایه پولی به دلیل افزایش 
ذخایر بانک مرکزی اســت حذف خواهد شد. این کارشناس 
اقتصادی با اشاره به آشــکار شدن کسری بودجه در صورت 
خروج ارز نفتی از بودجه ریالی، تشــریح کرد: کسری بودجه 
باید از طریق انتشــار اوراق به همراه بازارسازی بانک مرکزی 

تأمین شود.

پیام مدیرعامل به مناسبت دوازدهمین 
سالگرد تاسیس بانک توسعه تعاون 

به مناسبت دوازدهمین سالگرد بانک توسعه تعاون مدیرعامل بانک پیام تبریکی 
صادر کرد.۱۵ مرداد ماه مصادف اســت با سالگرد تأسیس بانک توسعه تعاون، 
روزی که پــس از طی مراحل مختلف قانونی، آرزوی دیرینه فعالین و دســت 
اندرکاران بخش اقتصاد تعاونی ایران اسالمی برای ایجاد بانکی تخصصی محقق 
شــد و این امید قوت گرفت که شاهد تسریع روند توسعه کسب و کار تعاونی و 
کوتاه شدن مسیر تامین اعتبارات الزم در راستای گسترش فعالیت های شرکت 
ها و اتحادیه های تعاونی باشیم.دوســتان، ماموریــت اصلی این بانک تأمین و 
تجهیز منابع الزم بخش تعاونی کشــور است، بخشی که به دلیل اهمیت آن در 
ایجاد اشتغال، توزیع عادالنه ثروت و به خدمت گرفتن تمامی نیروهای مستعد 
فعالیت و ازجمله دهک های کمتر بهره مند اجتماعی، در قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران هم شــأن دو بخش دولتی و خصوصی دیده  شده است و از این 
منظر می توان بدون مبالغه گفت که نه تنها به لحاظ مادی، به لحاظ معنوی نیز 
از جایگاهی حائز اهمیت برخوردار می باشــد؛ و به حمد پروردگار، سوابق و روند 
فعالیت ها بر این نکته داللت دارد که بانک توسعه تعاون به عنوان جوان ترین بانک 
دولتی جمهوری اسالمی ایران طی سال های تأسیس و به همت کارکنان پرتالش 
خود به توفیقات بســیاری در حوزه ماموریت خود و همچنین دیگر عرصه های 
کار و فعالیت نائل آمده است.وهمچنین تاکید می کنم که بدون پشتیبانی همه 
مســئولین و دلســوزان بخش تعاون و همت و تالش مجدانه کارکنان این نهاد 
مردمی در تمامی رسته های صف و ستادی طی این سال ها و پیش از آن از سال 
۱۳۶۸ در قالب صندوق تعاون کشور، امروز شاهد وجود چنین سازمانی ارزشمند 
و اثرگذار در عرصه صنعت بانکداری کشــور نبودیم؛ بزرگوارانی که بســیاری از 
آنان به درجه بازنشستگی نائل آمده اند و جای آن دارد که به پاسداشت این روز 
گرامی از همگی قدردانی نمایم.فرا رســیدن دوازدهمین سالگرد تاسیس بانک 
توســعه تعاون را حضور مدیران بخش اقتصاد تعاونی کشــور، تعاونگران عرصه 
کار و تالش، مشــتریان محترم که بدون حضور و پشتیبانی آنان سازمان فلسفه 
وجودی خود را از دست خواهد داد و البته کارکنان ساعی و خدوم این تنها بانک 
تخصصی بخش تعاونی ایران اسالمی در اقصا نقاط کشور صمیمانه تبریک عرض 
می نمایم و از درگاه خداوند متعال توفیق بیش از پیش برای تمامی خادمان ایران 

اسالمی مسئلت دارم.

محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن:
همه امکانات بانک مسکن برای واکسیناسیون 

بسیج شد
بــه گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا ، در این طرح قرار اســت ظرف 
حداکثر یک هفته تمامی کارکنان بانک اعم از شاغل و بازنشسته واکسینه شوند.
این طرح به دنبال آغاز فاز اول واکسیناسیون کارکنان این بانک در تاریخ ۷ مرداد 
ماه به اجرا درآمده است و در حال حاضر همه نیروهای خدمتگزار در شبکه بانکی 

کشور تحت پوشش عملیات واکسیناسیون برای مقابله با کرونا قرار گرفته اند.
محمود شایان صبح امروز در مجتمع پردیس فرمانیه خطاب به کارکنان بانکی 
که برای واکسیناسیون حضور پیدا کرده بودند ، اعالم کرد: این خدمت به دنبال 
پیگیری های شــورای هماهنگی بانک ها و تالش مدیران عامل شــبکه بانکی 
بــرای کارکنان به اجرا درمی آید چرا که اعتقاد داریم کارکنان بانک ها در صف 
اول خدمات رســانی به مردم قرار دارند و به همین خاطر در معرض بیشــترین 
خطر ابتال به کرونا می باشــند.مدیرعامل بانک مسکن افزود : از امروز عملیات 
واکسیناســیون کارکنان شبکه بانکی در ۱۷ نقطه شروع شده است و امیدواریم 
در یک هفته همه همکاران در سطح استان تهران واکسینه شوند.شایان خطاب 
به کارکنان بانک مســکن یک توصیه مطرح کــرد . وی گفت: از آنجا که طبق 
اعالم صریح مقامات وزارت بهداشــت و پزشکان معتبر فرآیند ایمن سازی افراد 
واکسینه یک هفته بعد از دوز دوم شروع می شود الزم است همه شما عزیزان تا 
آن زمان همچنان نسبت به حداکثر مراقبت و رعایت پروتکل های بهداشتی دوره 
پاندمی اقدامات الزم ، احتیاطی ، بهداشتی و تکمیلی را انجام دهید.مدیرعامل 
بانک مســکن در ادامه گفت: تاکنون ۳۵۰ نفر از کارکنان خدوم شبکه بانکی به 
خاطر کرونا جان خود را از دســت داده اند که با خانواده این از دســت رفتگان 

اظهار همدردی میکنم.

بازگشت ملی پوشان والیبال به ایران 
حضور معاونان و مدیران بانک گردشگری در 

مراسم استقبال 
مردان والیبال ایران در میان اســتقبال مدیران و اعضای این فدراســیون، قائم 
مقام ، معاونان و مدیران بانک گردشــگری و جمعی از عالقه مندان این رشــته 
ورزشــی وارد کشور شدند.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در مراسم 
استقبال از سروقامتان بازگشته از توکیو، عالوه بر مسئوالن فدراسیون والیبال، 
قائممقام، معاونان و مدیران بانک گردشگری به همراه جمعی از پیشکسوتان و 
مدیران این فدراسیون نیز حضور داشتند و با اهدای گل به استقبال آنان رفتند.
شاگردان والدیمیر آلکنو که با هدف حضور در جمع ۴ تیم برتر راهی توکیو شده 
بودند، در نهایت با قبول ۳ شکست و کسب ۲ پیروزی وقرار گرفتن در رده نهم 
به پایان خط رســیدند.بانک گردشگری که از ســال ۱۳۹۶ حامی مالی والیبال 
ایران اســت، با هدف توسعه ورزش و حمایت از ورزش قهرمانی، حامی تیم های 
ملیوالیبال در تمام رده های ســنی است.بانک گردشگری حامی اصلی و رسمی 

تیم ملی والیبال است.

تفاهم نامه همکاری مشترک پست بانک ایران 
با سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور 

با امضای تفاهم نامه پنج ساله مجدد بین پست بانک ایران و سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های وزارت کشــور، دهیاری ها می توانند با رعایت سیاست ها و ضوابط 
اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پست بانک ایران از خدمات مالی 
و تســهیالت این بانک اســتفاده کنند.به گزارش اداره کل روابط عمومی، بهزاد 
شیری مدیرعامل پست بانک ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه 
سازمان شــهرداری ها و دهیاری ها و بخصوص دهیاری ها مشتریان استراتژیک 
بانک هستند، گفت: ما در پســت بانک ایران همواره سعی می کنیم هزینه ها و 
قیمت تمام شده خدمات را برای مشتریان استراتژیک خود به حداقل برسانیم، 
زیرا اعتقاد داریم که اگر قیمت تمام شده را باال ببریم ممکن است مدتی عایدی 
و درآمد بیشــتری داشته باشــیم، ولی این انتفاع دائمی نیست.وی با اشاره به 
همکاری ســایر بانک ها برای ارائه خدمات مالی و بانکی به سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ها اظهار کرد: در دنیای اقتصاد رقابتی، حاصل رقابت برای مشــتریان، 
کیفیت بهتر و قیمت مطلوب تر اســت و معتقدیم که پست بانک ایران بهترین 

کیفیت و خدمات را به مشتریان و ذینفعان این سازمان ارائه می دهد.

تقویت ۱۷۰۰ واحدی شاخص کل بورس در آغاز هفته
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۷۱۸ واحدی معادل ۰.۱۲ درصد به یک میلیون و ۴۰۷  
هزار و ۷۵۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۴۷ واحدی به ۲۰ هزار و ۲۴۰ 
واحد رسید.به گزارش خبرنگار ایِبنا، دیروز تاالر شیشه ای، در معامالت اولین روز کاری هفته )شنبه 
شــانزدهم مردادماه ۱۴۰۰(، شاهد روند صعودی شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص 
قیمت )وزنی-ارزشــی(، با افزایش ۴۳۰ واحدی معادل ۰.۱۲ درصد به رقم ۳۵۲ هزار و ۷۲۲ واحد 
رسید.شــاخص کل هم وزن نیز، با رشــد ۹۹۴ واحدی معادل ۰.۲۵ درصد، عدد ۴۰۴ هزار و ۲۴۸ 
واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایش ۶۲۸ واحدی به رقم ۲۵۵ هزار 
و ۴۱۵ واحد رســید.همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۴۸۱۵ واحد افزایش را رقم زد و به سطح 
یک میلیون و ۸۳۵ هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۱۶۹۷ واحد کاهش به رقم یک 
میلیون و ۵۷ هزار واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۱۲۶۵۴ واحد افزایش همراه بود و عدد دو 
میلیون و ۷۵۵ هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، در معامالت دیروز بورس تهران، 
نمادهای معامالتی فارس، وبملت، وتجارت، وبصادر، خساپا و پاکشو با بیشترین افزایش، تاثیر مثبت 
در روند صعودی شــاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معامالتی پارسان، فخوز و فملی، 
بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در اولین روز 
کاری هفته، معامله گران بورس ۷ میلیارد و ۸۴۶ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۸۸۳ هزار و 
۳۷۸ نوبت معامله و به ارزش ۵۹  هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال داد و ستد کردند.در بازار دیروز، بیشترین 
افزایش قیمت متعلق به نماد خلنت)لنت  ترمزایران ( با ۵ درصد رشد و پس از آن، نمادهای کدما، 
قهکمت، تیپیکو و نمرینو بود. همچنین نماد معامالتی فپنتا)سپنتا( با ۴.۹۲ درصد، بیشترین کاهش 

قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای غالبر، مداران، غاذر، داسوه و کاما قرار گرفتند.

سرپرست بیمه های زندگی بیمه تعاون مطرح کرد:
بیمه زندگی، گامی برای تقویت فرهنگ بیمه داری

محمدحسین یوسفی، سرپرست بیمه های زندگی بیمه تعاون در گفت و گویی به ویژگی های بیمه 
نامه زندگی پرداخت و از امتیازات جدید این بیمه نامه ســخن گفت.به گزارش روابط عمومی بیمه 
تعاون، محمدحسین یوسفی با اعالم اینکه بیمه نامه های زندگی جزو بیمه نامه های ترکیبی به شرط 
حیات و به شرط سرمایه گذاری هست اظهار داشت: در این بیمه نامه، فوت، حادثه و سرمایه گذاری 
مورد توجه قرار گرفته و این بیمه نامه را ذیل مجموعه بیمه های universal قرار می دهد.سرپرست 
بیمه های زندگی بیمه تعاون بیمه تعاون در ادامه گفت: تفاوت این بیمه نامه با ســایر شرکت های 
ارائه دهنده در مواردی چون اعطای معافیت به بیمه گذار است؛ در این خصوص چنانچه بیمه گذار 
به هر دلیلی فوت کند، شرکت بیمه حق بیمه را تا آخر پرداخت کرده و به صورت جاری در می آورد.

وی افزود: همچنین چنانچه بیمه گذار و بیمه شده نیز یکسان نباشند؛ مورد معافیت حق بیمه قرار 
می گیرند.یوســفی ادامه داد: از موارد دیگر باید به بحث نقص عضو و از کار افتادگی اشــاره کرد که 
چنانچه بیمه گذار در حادثه ای دچار نقص عضو شود، تا یک برابر سرمایه فوت را دریافت خواهد کرد.

سرپرست بیمه های زندگی بیمه تعاون اضافه کرد: اگر بیمه گذار و بیمه شده نیز یکسان باشد و بیمه 
گذار از کارافتادگی دائم پیدا کند، تا تاریخ اتمام قرارداد یا فوت )برحســب وقوع زمانی( می تواند ۴ 
برابر معادل آخرین دریافتی را از شرکت بیمه تعاون مستمری دریافت کند.شوی افزود: برای ۵ مورد 
از بیماری های خاص نیز شــرایطی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن چنانچه به طور مثال، 
بیمه شده ای سقف پرداختی ۵۰ میلیون را انتخاب کرده باشد تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان می تواند 
غرامت دریافت کند؛ این مهم برای پاندمی ها نیز در نظر گرفته شده و بیمه گذاران، پس از ۱۴ روز 
از زمان صدور، می توانند تا سقف ۵ میلیون تومان از هزینه های خود را از بیمه تعاون دریافت کنند.

به گفته یوسفی حداقل غرامت پرداختی به بیمه شدگان بیمه کرونا ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰ 
میلیون ریال خواهد بود که براساس طرح های انتخابی بیمه گزاران این ارقام متفاوت خواهد بود.این 
بیمه نامه که با هدف پشتیبانی از بیماران کرونایی طراحی و ارائه شده است، دارای سه طرح برنزی، 
نقره ای و طالیی است که در هر یک از طرح های برنزی، نقره ای و طالیی، یک دسته بندی چهارگانه 
در نظر گرفته شده که بر این اساس »بیماران زیر ۵۰ سال بدون بیماری زمینه ای، بیماران زیر ۵۰ 
سال دارای بیماری زمینه ای، بیماران باالی ۵۰ سال بدون بیماری زمینه ای و بیماران باالی ۵۰ سال 
دارای بیماری زمینه ای« از یکدیگر تفکیک شده اند تا خدمت رسانی متناسب با وضعیت بیمه گذار 
صورت پذیرد.سرپرست بیمه های زندگی بیمه تعاون هم چنین در خصوص مبلغ بیمه نامه های ارائه 
شــده برای بیمه کرونا گفت: حداقل هزینه برای صدور بیمه کرونا ۱۶۸ هزار تومان و حداکثر ۵۵۷ 
هزار تومان است که متناسب با شرایط و نیاز بیمه گذار برای او بیمه نامه صادر خواهد شد.یوسفی با 
تأکید بر مدت زمان ۳۶۵ روزه پوشش بیمه نامه کرونا گفت: این بیمه نامه نه تنها قابل رقابت با سایر 
شرکت های بیمه ای ارائه دهنده خدمت به مبتالیان ویروس کرونا است، بلکه با توجه به خدماتی که 
در این بیمه نامه درنظرگرفته شــده است می توان آن را به نوعی متمایز از تمام شرکت های دیگر 
دانست.یوسفی در ادامه از سایر تسهیالتی که در نظر گرفته شده سخن گفت و اظهار داشت: اگر افراد 
درخواست درمان تکمیلی کامل داشته باشند هم می توانند خود طرح درمان تکمیلی بیمه تعاون را 
به صورت مجزا و با ۱۵ درصد تخفیف دریافت کنند؛ همچنین بیمه آتش سوزی نیز تا سقف ۲۰۰ 

میلیون تومان، با تخفیف ۳۵ درصدی و با حق بیمه رایگان در سال نخست از دیگر مواردی است.

بررسی عملکرد بانک ها و موسسات 
اعتباری کشور بیانگر این است که 
مانده تسهیالت اعطایی در خرداد 
سال جاری در مقایســه با اسفند 
ســال گذشته رشــد ۶.۴ درصدی 
داشته است.به گزارش ایسنا، طبق 
اطالعات منتشــر شــده از سوی 
اعطایی  تســهیالت  مرکزی  بانک 
بانک هــا و موسســات اعتباری تا 
پایان خرداد امسال، معادل ۲۵۴۶ 
هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان بوده 
که نســبت به اسفند سال گذشته 
بــا رشــد ۶.۴ درصــدی مواجــه 
شــده اســت.همچنین، تسهیالت 
قرض الحســنه ۸.۴ درصــد از کل 
و  بانک هــا  اعطایــی  تســهیالت 
قرض الحسنه  اعتباری  موسســات 
را تشــکیل داده و حجــم عمــده 
مربوط  بانک ها  تسهیالتی  عملکرد 
بــه مرابحه بــا ۲۹ درصد و فروش 
اقســاطی با ۲۱.۴ درصد است. به 
لحاظ عددی در پایان خرداد سال 
جاری ۲۱۲ هــزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومــان از کل تســهیالت اعطایی 
بانک ها و موسسات اعتباری کشور 
قرض الحســنه بوده که این میزان 
نسبت به اسفند ماه سال گذشته، 

۴.۸ درصد رشد را نشان می دهد.

در  تجاری  بانک هــای  اوضاع 
پرداخت تسهیالت 

از ســوی دیگر، بانک های تجاری 

در کل ۳۸۰ هــزار و ۶۰۰ میلیارد 
کرده اند  پرداخت  تسهیالت  تومان 
که با رشــد ۳.۸ درصــدی مواجه 
شده و سهم وام های قرض الحسنه 
از این میزان تســهیالت ۵۳ هزار و 
۳۰۰ میلیارد تومان است که اعطای 
این وام از ســوی بانک های تجاری 
در پایان ســال گذشته ۷.۴ درصد 
افزایش یافته اســت.گفتنی است؛ 
۱۴ درصــد از وام هــای بانک های 
تجاری را قرض الحســنه تشــکیل 
می دهد.  در بانک های تجاری کشور 
نیز، سهم عمده تسهیالت پرداختی 
مانند بانک ها و موسسات اعتباری 
مربوط به فروش اقساطی به میزان 
۳۱.۳ درصد است که رقم آن ۱۱۹ 
هزار میلیارد تومان در پایان خرداد 
۱۴۰۰ بوده است. عالوه براین، ۸.۲ 
بانک های تجاری  درصد تسهیالت 
به رقم ۳۱۳ هزار میلیارد تومان در 
پایان خرداد ماه به تسهیالت جعاله 
اختصاص داشــته که این رقم در 
اسفند سال قبل ۳۱۵ هزار میلیارد 
تومان بوده اســت. به صورت کلی، 
پرداختی  تســهیالت  عمده  سهم 
بانک های تجــاری در پایان خرداد 
۱۴۰۰ به فروش اقساطی، جعاله و 

قرض الحسنه اختصاص یافته است.

بانک هــای تخصصــی چقدر 
تسهیالت قرض الحسنه دادند؟  
همچنین، بررسی عملکرد بانک های 
تخصصی در پرداخت تسهیالت تا 
پایان خرداد ســال جاری نشــان 
دهنده این اســت که تســهیالت 
اعطایــی با ۰.۸ درصــد افزایش از 
رقــم ۳۸۷ هــزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومــان به عدد ۳۹۰ هــزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان رســیده که ســهم 
از این  تســهیالت قرض الحســنه 
میزان تسهیالت اعطایی بانک های 
تخصصی معــادل ۱۹ هزار و ۹۰۰ 
میلیارد تومان بــوده که با کاهش 
۰.۴ درصدی در مقایســه با اسفند 
ســال گذشته مواجه شــده است. 
گفتنی اســت کــه ۵.۱ درصد از 
را  بانک هــای تخصصی  وام هــای 
قرض الحســنه تشــکیل می دهد.  
بزرگترین بخش تسهیالت پرداخت 
شده در بانک های تخصصی کشور 
مربوط به فروش اقساطی می شود؛ 
به نحوی که در پایان خرداد ســال 
جاری ۴۲.۵ درصد کل تســهیالت 
اعطایی این بانک هــا به رقم ۱۶۶ 

هزار میلیارد تومان در بخش فروش 
اقســاطی بوده و این رقم در اسفند 
ماه سال گذشته به میزان ۱۶۸ هزار 

و ۱۰۰ میلیارد تومان بود.
بانک های تخصصــی نیز در بخش 
مشــارکت مدنی تســهیالت قابل 
توجهــی پرداخــت کرده انــد؛ به 
نحوی کــه ۱۵.۸ درصد کل منابع 
تســهیالتی این بانک هــا در پایان 
خرداد امســال به میزان ۶۱ هزار و 
۶۰۰ میلیــارد تومان در این بخش 

پرداخت شده است.

بانک های  وام دهــی  عملکرد 
غیردولتی و موسسات اعتباری 
طبق این گزارش، بررسی تسهیالت 
اعطایــی بانک هــای غیردولتی و 
موسسات اعتباری در پایان خرداد 
امسال نشان می دهد که تسهیالت 
این بانک با ۸.۴ درصد رشد به رقم 
۱۷۷۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
رســیده است و ســهم تسهیالت 
میــزان  ایــن  از  قرض الحســنه 
تســهیالت ۷.۸ درصد ) ۱۳۹ هزار 
و ۳۰۰ میلیــارد تومــان( بوده که 
اعطای این نوع تســهیالت در این 
نوع بانک ها در خرداد امســال ۴.۶ 
درصد رشد داشته است.همچنین، 
۳۴.۶ درصد کل اعتبارات ارائه شده 
به متقاضیان در بخش مرابحه این 
بانک بــه رقم ۶۱۴ هــزار و ۲۰۰ 

میلیارد تومان بوده است.

کدامیک از بانک ها بیشتر 
وام دادند؟

تداوم روند کاهشی نسبت تعداد 
چک های برگشتی به مبادله شده

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نســبت تعداد چک های برگشتی 
به چک های مبادله شــده در خردادماه مشابه ماه های قبل، زیر ۱۰ 
درصد است.به گزارش فارس، چک  برگشتی یکی از موانع مهم بر سر 
راه کسب و کارها شناخته می شود زیرا عالوه بر اختالل در معامالت 
صاحبان کســب و کار، اعتماد طرفین معامله به انجام مبادله را نیز 
کاهش می دهد؛ معضلی که بخصوص تا سال۱۳۹۶ دامن گیر بسیاری 
از کسب و کارها بود. به منظور کاهش نرخ برگشت چک و افزایش 
اعتماد در معامالت با چک، قانون جدید چک در سال۱۳۹۷ تصویب 
شد.بر اساس آمارهای ماهیانه بانک مرکزی، در خرداد ماه امسال، ۸ 
میلیون فقره چک به ارزش ۲۲۲.۶ هزار میلیارد تومان مبادله شده 
که به نســبت ماه قبل که ۷.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۴.۳ 
هزار میلیارد تومان مبادله شده بود، با افزایش ۶.۴ درصدی در تعداد 
و ۱۴.۶درصدی در ارزش مواجه شده است.براساس آمارها، نسبت 
تعداد چک های برگشتی به مبادله  شده در خرداد ماه امسال برابر با 
۹.۵ درصد بوده است در حالی که همین نسبت در خرداد ماه سال 
قبل برابر با ۱۱.۱ درصد بوده اســت.به گزارش فارس، در سه ماهه 
ابتدایی پارسال، نسبت ارزش چک  های برگشتی به چک های مبادله 
شــده برابر با ۱۳.۶درصد بوده و همین نســبت از ابتدای امسال تا 
انتهای خرداد ماه، برابر با ۱۱.۸ درصد شــده اســت. نسبت تعداد 
چک  های برگشــتی به مبادله  شده از ابتدای فروردین ماه تا انتهای 
خردادماه نیز در ســال گذشته برابر با ۱۳.۶ درصد و در سال۱۴۰۰ 
برابر با ۹ درصد شده است. مقایسه این اعداد، کاهش ۳۴ درصدی 

نسبت ارزش چک  های برگشتی به مبادله  شده را نشان می دهد.

 نوسان نرخ سود بین بانکی 
در کانال ۱۸ درصد

نرخ سود بین بانکی که در نیمه تیرماه وارد کانال ۱۷ درصدی شده بود در هفته 
اول مــرداد ماه به ۱۸.۱۷ درصد افزایش یافت.به گزارش ایِبنا، جدول تغییرات 
نرخ سود بین بانکی نشان می دهد که نرخ سود در این بازار از ۱۷.۹۵ درصد در 
نیمه تیرماه امسال به ۱۸.۱۷ درصد در ۷ مردادماه افزایش یافته است.البته این 
در حالی اســت که نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی تیرماه تا ۱۸.۶۱ درصد 
هم افزایش یافته بود و در ۲۴ تیرماه نیز این شاخص معادل ۱۸.۳۱ درصد ثبت 
شده بود.نرخ ســود بین بانکی از خردادماه به زیر ۱۹ درصد رسیده و در کانال 
۱۸ درصدی در نوســان بود ولی در نهایت با ادامه مسیر نزولی این نرخ در ۱۷ 
تیرماه وارد کانال ۱۷ درصدی شد اما در نیمه دوم تیرماه نمودار نرخ سود دوباره 

صعودی شد و به کانال ۱۸ درصد بازگشت.

اتر جای بیت کوین را می گیرد؟
افزایش قیمت اتر به دنبال به روز رســانی شبکه اصلی اتریوم نشان می دهد 
این ارز مجازی می تواند در آینده بیت کوین را به عنوان ارز مجازی برتر دنیا 
پشت ســر بگذرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت اتر، بزرگترین رقیب 
بیت کوین در روز پنجشنبه به دنبال به روز رسانی شبکه اصلی اتریوم افزایش 
یافت.اتر ۶.۲ درصد افزایش قیمت داشــت و در ساعت ۲:۴۳ به وقت لندن 
۲۷۸۱ دالرمعامله می شد. دومین ارز مجازی بزرگ دنیا از نظر سرمایه بازار 
از ابتدای ســال جاری میالدی ۲۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است. این 
درحالیســت که ارزش بیت کوین ۴۰ درصد طی این دوره باال رفته اســت.
ســرمایه بازار اتر ۳۲۴.۴ میلیارد دالر بــوده در حالی که این رقم برای بیت 

کوین برابر با ۷۶۵.۵ میلیارد دالر است.
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گزیده خبر

بیانیه گروه ۷ درباره حادثه کشتی مرسر؛ 
تکرار اتهامات بی اساس علیه ایران

وزرای امور خارجه کشورهای گروه ۷ طی بیانیه ای مشترک، اظهارات بی  پایه 
و اساس رژیم صهیونیستی و کشــورهای غربی مبنی بر دست داشتن ایران 
در حادثه کشــتی مرسر-اســتریت را تکرار کردند.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تســنیم، وزرای خارجه کشــورهای موســوم به گروه ۷ )آمریکا، 
انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن( و نماینده عالی اتحادیه اروپا روز 
جمعه طی بیانیه ای مشترک، ایران را به دست داشتن در حادثه کشتی مرسر-

اســتریت متهم کردند.وزرای خارجه گروه ۷ و نماینده عالی  اتحادیه اروپا در 
این بیانیه اعالم کردند: »ما حمله غیرقانونی به یک کشتی تجاری در آب های 
اطراف ســواحل عمان در روز 29 ژوئیه ]۷ مرداد[ که یک شهروند بریتانیایی 
و یک شــهروند رومانیایی طی آن کشته شــدند را محکوم می کنیم.«آنها در 
ادامه بیانیه خود با متهم کردن ایران به دســت داشــتن در این حادثه، بدون 
ارائه کوچکترین شــواهدی مدعی شدند: »این یک حمله عامدانه و هدفمند 
و نقض آشــکار قوانین بین المللی بود. همه شــواهد قابل دسترس به وضوح 
به ایران اشــاره می کنند. هیچ توجیهی برای ایــن حمله وجود ندارد.«وزرای 
خارجه گروه ۷ و نماینــده عالی  اتحادیه اروپا در بخش دیگری از این بیانیه 
افزودند: »باید به کشــتی ها اجازه داده شــود که مطابــق قوانین بین المللی 
آزادانه تــردد کنند. ما همچنان همه توان خود را بــه کار خواهیم گرفت تا 
از کشــتیرانی ]آزاد[ که اقتصاد جهانی به آن وابسته است، حفاظت کنیم تا 
]کشتیرانی[ بتواند آزادانه و بدون اقدامات خشونت آمیز و غیرمسئوالنه فعالیت 
کند.«روز شنبه هشتم مردادماه نهاد انگلیسی موسوم به عملیات های تجاری 
دریایی انگلیس )UKMTO( مدعی شد که یک کشتی پنجشنبه شب )ششم 
مردادماه( در دریای عمان هدف قرار گرفته شــده است.ساعاتی پس از انتشار 
این خبر، رســانه های صهیونیستی مدعی شدند که کشتی حادثه دیده به نام 
»مرسر استریت« در مالکیت یک شرکت ژاپنی و تحت مدیریت یک شرکت 
اسرائیلی بوده است.منابع غربی در ادامه از کشته شدن یک شهروند انگلیسی 
و یک شــهروند رومانیایی در جریان حادثه کشتی مرسر استریت خبر دادند.

سه شنبه شب دولت های انگلیس، رومانی و لیبریا با ارسال نامه ای به شورای 
امنیت سازمان ملل و مطرح کردن اتهامات بی پایه و اساس علیه ایران مدعی 
شــدند که »به احتمال زیاد ایران در حمله هفته گذشــته به یک کشتی در 
دریای عمان از یک پهپاد یا بیشتر استفاده کرده است«.این اتهامات در حالی 
مطرح می شود که سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخبار 
منتشرشــده در مورد بروز حوادث امنیتی پی درپی برای کشتی ها در منطقه 
خلیج فارس و دریای عمان را کاماًل مشــکوک دانســت و نسبت به هر گونه 

فضاسازی کاذب برای اغراض خاص سیاسی هشدار داد.

بلینکن:
  آمریکا نگران رشد سریع زرادخانه

 اتمی چین است
وزیر خارجه آمریکا به وزرای خارجی کشــورهای جنوب شــرق آسیا گفت، 
ایاالت متحده نگران رشــد سریع زرادخانه اتمی چین است.به گزارش ایسنا، 
به نقل از پایگاه خبری آکســیوس، این اظهارات از سوی آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه آمریکا در حالی مطرح شــده که اگرچه واشــنگتن بارها پکن را برای 
پیوســتن به تالش هایش در کنار روســیه در توافق های سه جانبه به منظور 
جلوگیری از اشــاعه تسلیحات اتمی تشویق کرده اما ایاالت متحده همچنان 
هیچ توافق کنترل سالحی با چین ندارد.»دیو اللر«، خبرنگار آکسیوس گزارش 
می دهد، زرادخانه کنونی چین کوچکتر از آمریکا و روسیه است اما اطالعات 
آمریکا انتظار دارد که این زرادخانه به سرعت رشد کند.بلینکن همچنین این 
مساله را در نشست با وزرای خارجی کشورهای عضو مجمع جنوب شرق آسیا 
مطرح کرد.ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره این نشست و 
اشاره به چین گفت: بلینکن همچنین به نگرانی عمیق سرعت رشد زرادخانه 
اتمی چین و همچنین اینکه پکن چقدر سریع از استراتژی اتمی چندین ده 
ســاله بر مبنای بازدارندگی حداقلی منحرف شده، اشاره کرد.بلینکن از چین 
خواســت تا از رفتار تحریک آمیز خود در قبال کره جنوبی دســت بردارد و 
نگرانی خود را بابت نقض های حقوق بشری در تبت،  سین کیانگ و هنگ کنگ 
ابراز داشت.در گزارش فدراسیون دانشمندان آمریکایی که ماه گذشته میالدی 
منتشر شد،  تخمین زده شده که چین تقریبا ۳۵۰ کالهک اتمی عملیاتی دارد.

این گزارش همچنین مشخص کرد که چین در حال ساخت دومین سیلوی 
موشــک اتمی خود در استان سین کیانگ اســت که می تواند موشک هایی با 

قابلیت حمل کالهک اتمی پرتاب کند.

بر اساس یک گزارش کنگره،
دولت بایدن احتماال به دنبال کم کردن 

تحریم های اعمال شده علیه کره شمالی است
یکی از گزارشات کنگره نشان داد، به نظر می رسد که دولت آمریکا پیشنهاد رفع 
بخشی از تحریم ها علیه کره شــمالی در ازای اینکه پیونگ یانگ اقداماتی را در 
راستای خلع تسلیحات اتمی اتخاذ کند، در نظر دارد اما اجرای این رفع تحریم ها 
بدون حمایت کنگره دشــوار خواهد بود.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
یونهاپ، در گزارش سرویس تحقیقات کنگره آمریکا آمده است: علت این است 
که این تحریم ها علیه کره شــمالی نه تنها توســعه تسلیحاتی این کشور بلکه 
تعدادی دیگر از مســائل از جمله نقض های حقوق بشــر، پول شویی، تروریسم 
بین المللــی و عملیات ســایبری را هدف می گیرند.در ادامــه این گزارش آمده 
اســت: ظاهرا رویکرد جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا این است که رفع بخشی 
از تحریم ها را در ازای اقداماتی از ســوی پیونگ یانگ در راستای خلع تسلیحات 
اتمی پیشنهاد دهد. اجرای رفع تحریم ها علیه کره شمالی بدون حمایت کنگره 
دشوار خواهد بود.سرویس تحقیقات کنگره آمریکا افزود: الزامات قانونی آمریکا 
در کنار دیگر فاکتورها باعث پیچیده شــدن احتمال رفع تحریم های واشنگتن 
علیه پیونگ یانگ شده است. تحریم های آمریکا علیه کره شمالی نه تنها توسعه 
تسلیحاتی بلکه نقض های حقوق بشر، پول شویی، تجارت تسلیحاتی، تروریسم 
بین المللی و عملیات ســایبری را هدف می گیرند.در این گزارش آمده است: اگر 
مذاکرات میان کره شــمالی و آمریکا از سر گرفته شود، اعضای کنگره می توانند 
درباره مزایای هدف ظاهری دولت بایدن برای برچیدن برنامه تســلیحاتی کره 
شــمالی در کوتاه مدت هم گام با رفــع تحریم های تدریجی بحث کنند.در این 
گزارش همچنین آمده اســت: اعضای کنگره همچنین بررسی خواهند کرد که 
چگونه می توانند دولت را تحت فشار بگذارند که کمک های بشردوستانه را به طور 

موثرتری از تأثیر تحریم ها محافظت کند.

استرالیا دعوت به مذاکره چین را رد کرد
تهران- ایرنا - وزیر امور خارجه استرالیا اعالم کرد، کانبرا درخواست پکن مبنی بر 
تغییر سیاست هایش را برای شروع مذاکراِت دوجانبه نمی پذیرد.به گزارش روز 
شــنبه ایرنا از خبرگزاری » رویترز «، » ماریس پین « وزیر امور خارجه استرالیا 
در ادامه افزود: » مطلع شــدیم چین تنها درصورتی به گفت و گو بازمی گردد 
که استرالیا چندین شــرط را بپذیرد. ما هیچ گونه شرطی را برای مذاکره نمی 
پذیریم. روابط میان چین و استرالیا پس از اینکه در سال 2۰۱۸ کانبرا ممنوعیت 
شرکت » هوآووی « از گسترش شبکه اینترنتی ۵G را وضع کرد شکننده شد و 
پس از آنکه ساِل گذشته استرالیا درخواسِت تحقیقاِت مستقل برای ریشه یابِی 
همه گیری ویروس کرونا را مطرح کرد، به سردی بیشتر گرایید. چین نیز پاسخ 
این اقدامات استرالیا را با تحمیِل تعرفه گمرکی بر روی کاالهای استرالیایی داد 
و وارداِت برخی اقالم را از این کشور محدود کرد. گفتنی است سفارِت چین در 
کانبــرا درباره صحبت های اخیر وزیر امور خارجه اســترالیا اظهارِ نظری نکرده 
است. به رغِم تنش های دوجانبه،چین بزرگترین شریِک تجاری استرالیا است. 
در ۱2 ماه گذشــته تا ماه مارس، اســترالیا ۱۴9 میلیارد دالر استرالیا ) ۱۱۰.۱ 
میلیارد دالر آمریکا ( کاال به چین صادر کرده است. این مقدار ۰.۶ درصد کمتر 

از ساِل گذشته است.

رسوایی دیگر برای حزب دموکرات؛
سناتور آمریکایی به اتهام فساد اخالقی 

بازداشت شد
یکی از سناتورهای ایالتی آمریکا به اتهام فساد اخالقی و آزار جنسی یک نوجوان، 
بازداشت شده اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، »اوتونیل 
)تونی( ناوارت« ســناتور ۳۵ ســاله ایالت آریزونا از حزب دموکــرات، به اتهام 
برقراری رابطه با یک نوجوان در ســال 2۰۱9، بازداشت و سپس برای رسیدگی 
به اتهاماتش در دادگاه عالی بخش »ماریکوپا« این ایالت حاضر شد.»استیو مک 
کارتی« کمیسر این دادگاه علناً اعالم کرد که اتهاماتی از جمله آزار جنسی یک 
نوجوان زیر ســن قانونی، علیه ناوارت مطرح است.پلیس شهر »فینکس« ایالت 
آریزونا در اعالمیه ای که صادر کرد، گفت این نیرو ابتدا در روز چهارشنبه گذشته 
گزارشــی را از فردی که گفته می شــود قربانی این اقدام است دریافت و پس از 
گفتگو با نوجوان قربانی، علت احتمالی بازداشت را مشخص کرد.قاضی دادگاه با 
رد کردن ادعای وکیل ناوارت مبنی بر اینکه وی به خاطر نداشــتن سوء سابقه، 
خطر فرار از چنگال قانون و مجازات را ندارد، قرار وثیقه ای ۵۰ هزار دالری برای 
این سناتور ایالتی تعیین کرد.ناوارت حین رسیدگی به اتهاماتش اجازه ندارد که 
با هیچ نوجوانی حتی از اعضای خانواده اش در تماس باشد و باید از یک دستگاه 
الکترونیکی که محل وی را مشخص می کند، استفاده کند.فساد اخالقی مقامات 
سیاسی آمریکا مسئله جدیدی نیست و هر بار با شکایت قربانیان و ادای شهادت 
آنان علیه یکی از این افراد، ابعاد جدیدی از فســاد همه گیر در بین سردمداران 
این کشــور پیش روی جهانیان گشوده می شود.اخیراً و در همین رابطه، »اندور 
کومو« فرماندار دموکرات ایالت »نیویورک« نیز که رسوایی های اخالقی اش برای 
وی دردسر ساز شده، با خطر استیضاح مواجه است و افکار عمومی این کشور و 

این ایالت وی را مجبور کرده اند تا از مقام خود کناره گیری کند.

افزایش شیوع کرونا در اروپا برای پنجمین 
هفته متوالی

تهران - ایرنا - »مرکز پیشــگیری و کنترل بیماریهای اروپا« از افزایش آمار 
ابتال به ویروس کرونا در اروپا برای پنجمین هفته متوالی خبر داد.به گزارش 
ایرنا به نقل از خبرگزاری افه،  بر اســاس اعالم این نهاد بهداشــتی، شاخص 
موارد ابتالی جدید در حوزه کشورهای »اتحادیه اروپا« و »منطقه اقتصادی 
اروپا« در هفت روز منتهی به یک آگوســت )ســوم تا نهم مرداد ماه(، 2۱۴ 
مورد بــه ازای هر یکصد هزار نفر بوده که این میزان شــش درصد بیش از 
هفته پیشــتر برآورد شده است.همچنین میزان مرگ ومیر در این بازه زمانی 
۳۰ درصد بیشتر از هفته پیش از این تاریخ گزارش شده است.  قبرس با یک 
میلیون و 2۴۱ هزار و ۷۷ مورد جدید ابتال به ویروس کرونا در ۱۴ روز اخیر 
در صدر کشورهای با سریعترین میزان انتقال بیماری قرار داشته و پس از آن، 
اســپانیا )با ۷2۰ هزار و ۷۱ مورد ابتال(، فرانسه )۴۱۴ هزار و 2۷ مورد( قرار 
دارند.  این در حالی است که لهستان، مجارستان و رومانی در ۱۴ روز اخیر به 
ترتیب با ثبت چهار هزار و 29، هشت هزار و 9 هزار و ۳۱ مورد جدید ابتالی 
روزانه به ازای هر یکصد هزار نفر، شاهد کمترین میزان شیوع ویروس کرونا 
بوده اند.مرکز پیشــگیری و کنترل بیماریهای اروپا همچنین وضعیت شیوع 
بیماری کووید-۱9 در دو کشور فرانسه و ایسلند را »بسیار نگران کننده« و در 
۱2 کشور از جمله اسپانیا، متوسط ارزیابی کرد.  گسترش ویروس کرونا بی 
توجه به آمار باالی واکسیناسیون در حالی ادامه دارد که اوالف شولتز، معاون 
صدر اعظم آلمان خواستار تمدید شرایط اضطراری کرونایی در این کشور بعد 

از پایان ماه سپتامبر شد.

سفیر ایران در سازمان ملل؛

شورای امنیت فریب اسراییل را نخورد
سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: شورای امنیت بایستی 
با ماجراجویی اسراییل در منطقه برخورد کرده و فریب و جعل 
ســازی های آن را رد کند.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از 
ایســنا، مجید تخت روانچی در توییتی نوشت: امروز اسراییل 
و حامیانش اطالعــات جعلی در مورد حوادث اخیر در آبهای 
منطقه ارائه کرده تا شــورای امنیت را متقاعد کنند ایران را 
محکوم کند و شکســت خوردند.ما این ادعاها را به شدت رد 
می کنیم. شــورای امنیت بایستی با ماجراجویی اسراییل در 
منطقــه برخورد کرده و فریب و جعل ســازی های آن را رد 
کند.زهرا ارشادی، ســفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری 
اســالمی ایران در ســازمان ملل نیز پیش از این، در حاشیه 
نشست شورای امنیت سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت: 
ما همین االن سخنان تحریف شــده ای درباره حادثه کشتی 
مرسر اســتریت شنیدیم. اجازه بدهید چند کلمه در این باره 
عرض کنم. ما با خانواده های کسانی که عزیزان شان را در آن 
حادثه تأســف بار از دســت داده اند، ابراز همدردی می کنیم.

او با اشــاره به ایــن که بالفاصله بعد از ایــن حادثه، مقامات 
اســراییلی ایران را به انجام آن رخداد متهــم کردند، افزود: 
این رویه همیشــگی و معمول رژیم اسراییل است. هدف آن 
نیــز منحرف کردن افکار عمومی جهان از جنایات این رژیم و 
اقدامات غیر انســانی آن در منطقه اســت. بدین منظور، آنها 
دیگران را به انجام کارهای نادرست متهم می کنند. تقریبا بعد 
از تمام حوادث در خاورمیانه، اسراییل ایران را متهم می کند. 
آنها بالفاصله و بدون هیچ مدرکی این کار را انجام می دهند.او 
ادامه داد: مظلوم نمایی، دروغ و فریب بخشــی از ابزارهای آنها 
اســت. هدف جار و جنجال اسراییل در حادثه مرسر استریت 

نیز بویژه پنهان کردن اعمال تروریســتی خــود علیه ناوبری 
تجاری اســت. تنها در کمتر از دو سال این رژیم بیش از ۱۰ 
کشــتی تجاری در دریاهای منطقه را مــورد حمله قرار داده 
اســت. در ۱۷ ژانویه 2۰2۱، نخست وزیر سوریه اعالم کرد که 
۷ نفتکش در مسیر خود به سوریه مورد حمله قرار گرفته اند. 
این حوادث که اســراییل عامل آنها بود، باعث کمبود جدی 
سوخت در سوریه شد. در ۱۱ مارس 2۰2۱، رسانه های جریان 
اصلی گزارش دادند که اســراییل حداقل بیش از ۱۰ کشتی 
عازم ســوریه را که بیشترشــان حامل نفت بودند، هدف قرار 

داده اســت. همچنین در 2۳ آوریــل 2۰2۱، یک نفتکش در 
ســواحل سوریه مورد حمله یک پهپاد قرار گرفت. سه سوری 
از جمله دو خدمه کشــتی در این حمله کشته شدند. باز هم 
اسراییل مسئول حمله بود.ارشادی گفت: اینها تنها چند نمونه 
از ماجراجویی و فعالیت های بی ثبات کننده رژیم اسراییل در 
دریاهای منطقه اســت. چنین اعمال تروریستی و غیر قانونی 
امنیــت دریانوردی را به طور جدی تهدیــد می کند، آزادی 
ناوبری را مختل می سازد و امنیت انرژی را به خطر می اندازد. 
همچنین اسراییل به تجاوزهای نظام مند و مستمر خود علیه 

حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه ادامه می دهد. این 
اقدامات غیر قانونی تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه 
ای و بین المللی است.سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: 
آخریــن نمونه این اقدامات، حمله هوایــی اخیر آن به لبنان 
اســت. اینها نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور سازمان 
ملل اســت و نباید بدون مجازات باقی بماند. شــورای امنیت 
باید از ماجراجویی لجام گسیخته اسراییل در منطقه جلوگیری 
کند. شــورا باید همچنین ثابت کند کــه در دام فریب ها و 
اخبار ساختگی اســراییل گرفتار نمی شود.همان طور که در 
نامه اخیرمان به رییس شورای امنیت تأکید کردیم، ما اتهام 
بی اساس اســراییل در مورد حادثه مرسر استریت را رد می 
کنیم. رژیم اسراییل نمی تواند با سرزنش و متهم کردن دیگران 
رفتار بی ثبات کننده و سیاست های شرورانه خود را الپوشانی 
کند. این رژیم بیــش از ۷ دهه منبع اصلی تهدید، بی ثباتی 
و ناامنی در منطقه بوده اســت. سالح های کشتار جمعی آن 
همچنان کل منطقه را به خطر می اندازد.ارشادی اظهار مرد: 
این رژیم تنها دارنده سالح هسته ای در منطقه است. در عین 
حال، این رژیم تنها غیر عضو پیمان منع گسترش سالح های 
هسته ای در منطقه است و فعالیت ها و تأسیسات خطرناک 
آن نیز تحت پادمان جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار 
ندارد. این رژیم همچنان گســتاخانه تهدید می کند که علیه 
کشورهای منطقه از زور استفاده خواهد کرد. اخیرا دوباره وزیر 
دفاع آن رژیم تهدید کرد که از زور علیه ایران استفاده خواهد 
کرد. ایران در مورد هرگونه ماجراجویی و اشــتباه محاسباتی 
هشدار می دهد. در عین حال ما در دفاع از خود و تأمین منافع 

ملی خویش تردید به خود راه نخواهیم داد.

سفیر کشورمان در فرانسه در واکنش 
به اظهارات بی اساس رژیم صهیونیستی 
و حامیــان ایــن رژیم علیــه ایران در 
خصوص حادثه کشــتی مرسر، تأکید 
کرد که امنیت خلیــج فارس و دریای 
عمان برای ایران یک ضرورت غیرقابل 
انکار بــوده و ایران همواره برای تحقق 
آن تالش کرده اســت.به گزارش گروه 
بین الملــل خبرگزاری تســنیم، بهرام 
قاسمی سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در فرانســه طی بیانیه ای به اظهارات 
بی اساس مقامات رژیم صهیونیستی و 
دولت های غربی حامی این رژیم مبنی 
بر دست داشتن ایران در حادثه کشتی 
مرسر-استریت واکنش نشان داد.در این 
بیانیه که در پایگاه اطالع رسانی سفارت 
جمهوری اســالمی ایران در فرانســه 
منتشر شده، آمده است:»ایران به عنوان 
کشوری که بیشترین ساحل را با خلیج 

فــارس و دریای عمان دارد و به عنوان 
تنها کشوری با سابقه تمدنی چند هزار 
ساله همواره در طول تاریخ حیات خود 
در جهت تحکیم صلح و ثبات منطقه و 
صیانت از امنیت خلیج فارس و آزادی 
کشتیرانی تالشی وافر داشته است.صلح 
و ثبــات و آزادی کشــتیرانی و تامین 
امنیــت آبراه های راهبــردی در خلیج 
فــارس و دریای عمان و حتی در دیگر 
نقاط جهان یک اصل و ضرورت غیرقابل 
انــکار برای ایران محســوب می گردد.

افراط گرایــان اشــغالگر و هم پیمانان 
آنان در آن ســو و این سوی جهان با 

نگرانی و خشــم از امکان اســتمرار و 
پیشرفت روند دیپلماتیک و مذاکرات 
و رویکردهای جدید در دولت آمریکا 
و تاکیــد بر حل و فصــل موضوعات 
پیش رو از کانال های سیاسی، با تمام 
توان و در جهت تخریب این روند گام 
برمی دارند و در این مســیر شیطانی 
خود، از هر نیرنگ و حیلتی به منظور 
فراهم آوردن یک فضای غیرسازنده و 
مخرب و تالش بــرای جنگ افروزی 
اتهامات واهی  بر  بهره می گیرند.تکیه 
و بی اساس و سناریوهای خودساخته 
عناصر ثالــث نوعی مین گــذاری در 

مســیر عقالنیت و اخالل در روندهای 
دیپلماتیک و رفتاری نابخردانه است. 
ماجراجویی هــای اخیر آنان در حادثه 
کشتی » مرسر استریت « نه نخستین 
توطئه و نه آخرین اقدام ایران ستیزانه 
آنان خواهد بود. ایران هوشیارتر از هر 
روز از اینگونــه دام های چند منظوره 
جنگ طلبانه عبور خواهد کرد.ایران با 
شدت تمام از هرگونه اقدام و توطئه در 
ایجاد نابسامانی و ثبات زدائی که امنیت 
و آزادی کشــتیرانی و حمل و نقل را 
در این منطقه حساس از جهان هدف 
قــرار دهد، ابراز انزجار نموده و آنان را 
محکــوم می نماید. ایــران کماکان با 
خردورزی و هشیاری راهبردی خاص 
ایرانیان، آتش افروزان اشغالگر را بیش 
از گذشته بخصوص در این برهه زمانی 
بسیار حساس، رسوا و پشیمان خواهد 

نمود.«

سفیر ایران در فرانسه:
آتش افروزان را پشیمان 

می  کنیم

والدیمیــر پوتین رئیــس جمهوری 
روسیه و سرگئی شــایگو وزیر دفاع 
این کشور اخیرا از داشتن مدرن ترین 
ارتش در جهان سخن به میان آوردند 
به طوری که تغییر و تحول اساســی 
نیروهای مسلح روسیه کامل و ارتش 
این کشــور، مدرن، متحرک، جمع و 
جور و کارآمد شــده است.به گزارش 
ایرنا، سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه 
در بازدیــد از مجتمــع تولید بالگرد 
»روستوف روســتورتول« )بخشی از 
پایگاه بالگردهای روســی( گفت که 
نیروهای مسلح روسیه نسبت به دیگر 
ارتش های جهان مجهز به جدیدترین 
خودروها و سالح های زرهی هستند. 
عالوه بر این، در نیروهای هســته ای 
راهبــردی  این درصد حتی بیشــتر 
است.وی  افزود که وضعیت نیروهای 
مسلح روسیه طی ۸-9 سال گذشته 
به طور اساســی تغییر کرده است.او 
تصریح کرد: مجهز شــدن به سالح 
های مدرن و تجهیــزات نظامی در 
نیروهای مســلح روســیه تقریبا ۷۱ 
درصد است  که این باالترین شاخص 
در جهان است.وزیر دفاع خاطرنشان 
کرد: امروزه همه - برخی با عصبانیت، 
برخی با تأیید - می گویند که ارتش 
روسیه بیش از ۷۰ درصد، یا دقیق تر، 
تقریبا ۷۱ درصد ســالح و تجهیزات 

مدرن را در اختیار دارد.
شــایگو افــزود، در عین حــال، در 
»سطح  راهبردی،  موشکی  نیروهای 

مدرنیته«  به ۸۳ درصد می رسد.
وزیر گفت که باید از چنین شاخص 
هایــی برای دانشــمندان و طراحان 
روســی تشــکر کرد، »که به منظور 
دســتیابی بــه موفقیت توانســتند 
پتانسیل علمی خود را حفظ کنند.« 

به گفته شــایگو، تغییرات اساسی در 
ارتش طی هشــت تا 9 سال گذشته 
رخ داده اســت. نیروهــای مســلح 
فدراسیون روسیه یکی از مدرن ترین 
ارتش های جهان است و امروز هیچ 
کس در این مورد شــک ندارد. اگر 9 
سال پیش به ما می گفتند که قوطی 
های معمولی به رژه برده می شــوند 
و هیچ چیــز در آنها وجود ندارد و از 
این نظر هیچ معنایی نخواهد داشت، 
امروز هیچ کس در این مورد صحبت 

نمی کند.«

وجود  نیز  دیگری  های  موفقیت 
دارد؟

شــایگو همچنین گفت کــه تعداد 
دانشگاهی  پیش  آموزشی  موسسات 
از  و  دانشــگاهی در وزارت دفــاع 
سال 2۰۱2میالدی ســه برابر شده 
است. این امر برای ایجاد یک پایگاه 
مســتحکم برای جذب آکادمی ها و 
دانشــگاه های نظامی ضروری است.  
به گفتــه وی، در طول این ســالها، 
دو مدرسه شــبانه روزی برای دانش 

آمــوزان بخش نظامی افتتاح شــده 
اســت.او تصریح کرد: ما همه کارها 
را کردیم تا دختران افســران در آنجا 
تحصیل کنند. ما واقعاً می خواستیم 
که فرزندان افسران ما از فرصت های 
مشــابه با دیگران برخوردار باشــند.   
»شــایگو می گوید دختران افسران 
روســی یکی از بهترین تحصیالت را 
در آنجا دریافت می کنند.وزیر تصریح 
کرد: »آنهــا باید دو زبان خارجی یاد 
بگیرند، در چهار نوع ورزش شــرکت 
کننــد و موظف به داشــتن اجباری 

وسایل موسیقی هستند.

سامانه های موشکی سرمت
والدیمیــر پوتین رئیــس جمهوری 
روســیه نیز ماه گذشــته  از دریافت 
سامانه های تسلیحاتی منحصر به فرد 
موشک بالستیک قاره پیمای سرمت 
)Sarmat(، موشک مافوق صوت شناور 
زیرکون و سیســتم های ضد هوایی 
 )Prometheus  ۵۰۰-S  (  ۵۰۰ اس 
خبــر داد.وی خاطرنشــان کرد که 
سامانه های موشــکی مافوق صوت 

 )Dagger( و داگر )Avangard( اوانگارد
قباًل در روســیه در حالت آماده باش 

قرار گرفته اند.
چرا روسیه به ارتش خود می نازد؟به 
گفته وی، در چارچوب برنامه جدید 
تسلیحات دولتی، محاسبه شده است 
که تا ســال 2۰۳۴، از پیشرفت های 
تحقیقاتی  هــای  تیم  امیدوارکننده 
برجسته، موسســات دفاعی و دفاتر 
این زمینه،  طراحی استفاده شود.در 
پوتین به فارغ التحصیالن و به نقش و 
مسئولیت روزافزون فرماندهانشان که 
مســئول تجهیزات روزافزون نظامی 
بر اســاس فناوری ها و نوآوری های 

پیشرفته هستند، اشاره کرد.

اس ۵00 در راه است
سرگئی باباکوف، سرپرست نیروهای 
موشکی ضدهوایی نیروهای هوافضای 
روسیه، نیز اعالم کرد که جدیدترین 
سامانه های موشکی ضد هوایی اس 
۵۰۰ با موفقیت شــلیک مستقیم به 
اهــداف واقعی را انجام داده اســت.

اس ۵۰۰ برای نابودی موشــک های 
بالستیک میان برد و در صورت لزوم 
موشــک های قاره پیمــا در انتهای 
مسیر پرواز خود، هواپیماهای مافوق 
هواپیماهای  و  هواپیماهــا  صــوت، 
بدون سرنشــین طراحی شده است.

وی افزود: ویژگی های ســامانه های 
دفــاع هوایی اس ۵۰۰، امکان از بین 
بردن سالح های مافوق صوت با همه 
تغییــرات، از جمله در فضای نزدیک 
را فراهم می کند، عــالوه بر اهداف 
امکان  بالســتیکی،  و  آیرودینامیکی 
این را دارد که با اطمینان بگوییم که 
هیچ سیستم مشــابهی با  اس ۵۰۰ 

وجود ندارد.  

چرا روسیه به ارتش خود می نازد؟
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میگرن یک بیماری عصبی اســت که به صورت سردرد های مزمن 
بروز می کند. دارو های مختلفی برای این بیماری تجویز می شود، اما 
به طور عمومی متخصصان برای کاهش خطر بروز حمالت میگرنی 
بــه فرد توصیه می کنند رژیم های غذایی خاصی را نیز رعایت کند. 
یکی از این توصیه های غذایی، افزایش مصرف اســید چرب امگا ۳ 
است. از منابع حیوانی غنی از امگا ۳ می توان به ساردین، ماهی آزاد، 
موتو ماهیان، ماهی خال دار و ماهی تن اشاره کرد. افرادی که رژیم 
غذایی گیاهی دارند هم می توانند از منابعی مانند دانه کتان آسیاب 
شده، دانه چیا و گردو برای تامین امگا ۳ بهره بگیرند.  افراد مبتال به 
میگــرن در کنار باید های غذایی، به نباید های غذایی هم باید توجه 

داشته باشند. 

با افزایش شواهد بالینی، دانشمندان دانشگاه آلبرتای کانادا دریافتند علت 
اصلی مرگ و میر در بیماران مبتال به کووید-۱۹ فعال شــدن پروتئین 
خطرناکی در خون اســت که  طوفان سیتوکین  را منجر می شود. این 
گروه دریافتند که سطح پروتئینی به نام گالکتین- ۹ در پالسمای خون 
بیماران مبتال به کووید -۱۹ به میزان قابل توجهی افزایش می یابد این 
بدان معناست که بین سطح گالکتین -۹ و سیتوکین های پیش التهابی 
منتشر شده در خون که می تواند منجر به طوفان سیتوکین شود، ارتباط 
مثبت وجود دارد. این تحقیق توســط شکراهلل الهی، دانشیار گروه علوم 
پایه دانشــکده دندانپزشکی رهبری شد. الهی و تیمش با گسترش کار 
قبلی خود با HIV و بیماران سرطانی، پالسمای خون ۱۲۰ بیمار مبتال 

به کووید-۱۹ را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. 

یافته های محققان دانشگاه لیورپول انگلیس نشان می دهد مصرف مکرر 
بادام زمینی توســط بیماران سرطانی، می تواند خطر گسترش سرطان را 
افزایش دهد. این مطالعه نشان می دهد آگلوتینین بادام زمینی )پروتئینی 
که به کربوهیدرات ها متصل و پس از خوردن بادام زمینی به سرعت وارد 
گردش خون می شود(، با ســلول های دیواره عروق خون )اندوتلیال( در 
تعامل است و مولکول هایی به نام سیتوکین تولید می کند. سیتوکین های 
مورد بحث، IL-۶ و MCP-۱ از مروجین معروف متاستاز هستند و افزایش 
تولید سیتوکین  متاستاز را به طور بالقوه افزایش می دهد. در مطالعه ای که 
قبال توسط پروفسور لوگانگ یو و همکارانش انجام شد، مشخص شد که 
آگلوتینین بادام زمینی )PNA( در خون عمدتا به زنجیره قند ایجاد شده 

در سلول های پیش سرطانی و سرطانی متصل می شود .

 چرا افراد میگرنی باید 
ماهی زیاد بخورند؟

شناسایی عامل اصلی مرگ و میر 
در بیماران کرونایی

خطر پیشرفت سرطان با مصرف 
مداوم بادام زمینی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خسارات ناشی از سیالب در مازندران

لغو نمایشگاه نیویورک 2021 به خاطر شیوع کرونا دلتا
به نظر می رسد حال و روز نمایشگاه خودرویی معتبر هنوز هم خوب نیست. پس از تعویق چندباره برگزاری نمایشگاه خودروی 
نیویورک در یک و نیم سال گذشته به خاطر همه گیری کرونا، حاال خبر آمده این رویداد خودرویی در سال ۲۰۲۱ اصاًل برگزار 
نخواهد شد. این رویداد قرار بود از ۲۰ تا ۲۹ آگوست برگزار شود و روز ۱۹ آگوست نیز به اصحاب رسانه اختصاص داشت. قرار است 
نمایشگاه خودروی نیویورک در آوریل ۲۰۲۲ برگزار شود.  رئیس نمایشگاه خودروی نیویورک با انتشار بیانیه ای گفته است: لغو 
نمایشگاه خودروی نیویورک ۲۰۲۱ به خاطر افزایش تعداد مبتالیان به سویه دلتای کرونا بسیار ناامیدکننده است. افزایش سریع 
تعداد مبتالیان به این ویروس خطرناک در آمریکا برنامه های زیادی را دستخوش تغییر کرده است. مراکز کنترل بیماری گفته اند 
تنها در ۳۰ جوالی بیش از ۱۰۵ هزار مورد ابتالی جدید را ثبت کرده اند این در حالی است که در ۱۶ ژوئن تعداد مبتالیان برابر 
با ۸۰۶۹ نفر بوده است. نیویورک از نظر میزان ابتال در هفته های اخیر شرایط وخیمی داشته و در دوم آگوست تعداد ۱۵۹۰ نفر 
مبتال ثبت شده درحالی که این آمار در اواسط ماه ژوئن تنها ۹۱ نفر بوده است. پس از برگزاری نه چندان گرم نمایشگاه خودروی 

شیکاگو، نمایشگاه نیویورک قرار بود بازگشتی باشکوه به چنین رویدادهایی باشد.

پایان دور باطل تعویض مربیان در فوتبال ایران
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به دنبال اجرای طرحی هستند که بر این اساس یک مربی قادر به حضور در دو تیم لیگ برتری 
در طول یک فصل نخواهد بود و فرصت به مربیان دیگر هم می رســد. لیگ بیســتم صحنه جا به جایی های تکراری مربیان از 
نیمکتی به نیمکت دیگر بود و هیچ چهره جدیدی برای عرضه دانش و توانایی های خود در آن دیده نشد. شنیدن و دیدن نام ها 
و چهره ها تکراری در فوتبال ایران تبدیل به عادت بدی شده که می تواند ریشه فوتبال به خصوص فوتبال باشگاهی را بخشکاند. 
فوتبال ایران طی سال های اخیر اسیر دور تسلسلی شده است که در آن یک عده نام آشنا دور می زنند و جابه جا می شوند و این 
چرخه بدون دانش افزایی و حضور افرادی با نگاه تازه و متفاوت تر و حتی بدون حضور جوان ترها ادامه دارد. روی آوردن تیم های 
باشگاهی فوتبال ایران به مربیان بیکار و ناکارآمد و مربیان نام آشنا با کارنامه ای ضعیف و حتی فاجعه بار مؤید وجود این دور باطل 
در فوتبال ایران است. همین امروز که این چند سطر را از نگاه محترمتان می گذرانید چند تیم لیگ برتری با عقد قرارداد با چنین 

مربیانی عماًل پول خود و حتی به جرات می توان گفت پول بیت المال را دور ریخته اند. 

تن بدریوزه خوی کرد و ندید
گانی داشت هک چو جان گنج شای خیره دنتفگ روح گنج تن است
گنج اگر بود، پاسبانی داشت

تن هک یک عمر زندهٔ جان بود
رهگز آهگ نشد هک جانی داشت باغ ایام باغبانی داشتآنچنان شو هک گل شوی هن گیاه نیکبخت آن توانگری هک بدل
غم مسکین انتوانی داشت

گان میخورد ات هک رد سفره نیم اننی داشتچاشت را با گرسن

پیشنهاد

چهره روز

چگونه دانشورز بهتری باشید؟
کتاب »چگونه دانشــورز بهتری باشــید؟« نوشته 
مشــترک اندریو جانسون و جان  ســامپر با ترجمه 
محمدرضا توکلی صابری توســط انتشــارات معین 
به چاپ دوم رســید. کتاب »چگونه دانشورز بهتری 
باشــید؟« نوشته مشــترک اندریو جانسون و جان  
ســامپر با ترجمه محمدرضا توکلی صابری به تازگی 
توسط انتشــارات معین به چاپ دوم رسیده است. 
چاپ اول این کتاب اردیبهشت امسال به بازار عرضه 
شد و حاال نسخه های چاپ دومش به کتابفروشی ها 
آمده انــد. این کتــاب یکــی از عناویــن مجموعه 
»کتاب های زیتون« است که این ناشر در حوزه آثار 
علمی چاپ می کند و هدف نویسندگانش این بوده 
که مخاطب را تبدیل به دانشورز )scientist( بهتری کنند؛ یعنی بهترین فرصت را به او دهند 
تا شغل موفق و رضایت بخشی را در دانشورزی به دست آورد. این دو می گویند فهمیدن اصول 
 )scientist( خوب که تاثیری داشته باشــد، هدف هر دانشورز )science(یک دانشــورزی
پر امید اســت. بنابراین مخاطب کتابشــان با مطالعه آن، با رهنمودهایی مواجه می شــوند که 
می توانند در موفقیت در این زمینه کمک شــان کند. اندریو جانسون و جان  سامپر، دانشجویان 
دکترای زیادی را راهنمایی کرده اند و از نوشــتن کتاب »چگونه دانشورز بهتری باشید؟« چند 
هدف عمده داشــته اند: تبیین این که دانشــورزی چیســت و تفاوت آن با دیگر معارف مانند 
علم و دانش چیســت؟، بیان این که یک دانشورز چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟، چگونگی 
مدیریت وقت، بیان چگونگی تهیه مقاله، پوســتر و سخنرانی و کنار آمدن با رد شدن مقاالت 

و درخواست بودجه.

محمدرضا شفیعی کدکنی
محمدرضا شفیعی َکْدَکنی ادیب، نویسنده، پژوهشگر، 
استاد دانشگاه و شاعر با تخلص م. سرشک اهل ایران 
است. شــفیعی کدکنی از سال ۱۳۴۸ تاکنون استاد 
دانشگاه تهران اســت. بدیع الزمان فروزانفر زیر برگهٔ 
پیشــنهاد استخدام وی نوشــته بود »احترامی است 
به فضیلت او«. شــفیعی از جمله دوســتان نزدیک 
مهدی اخوان ثالث، شــاعر خراسانی، به شمار می رود 
و دلبســتگی خود را به اشــعار وی پنهان نمی کند. 
محمدرضا شفیعی کدکنی روز پنجشنبه ۵ شهریور 
۱۳۸۸ تهران را به مقصد آمریکا ترک کرد. این سفر 
بازتاب وســیعی در مطبوعات ایران داشــت. او برای 
استفاده از یک فرصت مطالعاتی به مؤسسهٔ مطالعات 
پیشرفتهٔ پرینستون رفت تا در باب تاریخ و تطور فرقهٔ َکرامیه تحقیق کند، و پس از ۹ ماه دوری 
از میهن، به ایران بازگشت و پس از بازگشت به ایران بر سر کرسی تدریس خود در دانشگاه تهران 
حاضر شد. در مهر ۱۳۹۸ در هفتمین دورهٔ جشنوارهٔ بین المللی هنر برای صلح، »نشان عالی هنر 
برای صلح« به سبِب بیش از نیم قرن تالش در اعتالی فرهنگ و ادب پارسی به محمدرضا شفیعی 

کدکنی اهداء شد.

فرهنگ

پنجاه وپنجمین جشنواره فیلم کارلووی واری امسال میزبان نمایش دو فیلم ایرانی خواهد بود. این 
رویداد ســینمایی که از تاریخ ۲۰ تا ۲۸ اوت )۲۹ مرداد تا ۶ شــهریور( در جمهوری چک برگزار 
می شود، در بخش غیر رقابتی افق ها دو فیلم »قصیده گاو سفید« ساخته بهتاش صناعی ها و مریم 
مقدم و »جاده خاکی« به کارگردانی پناه پناهی را به نمایش خواهد گذاشت. »قصیده گاو سفید« 
اولین حضور جهانی خود را در بخش مسابقه اصلی هفتادویکمین جشنواره فیلم برلین پشت سر 
گذاشت و در رتبه ســوم برترین فیلم های جشنواره فیلم برلین از نگاه مخاطبان قرار گرفت. این 
فیلــم همچنین در دومین حضور بین المللی خود در بخش هفته منتقدین جشــنواره ترایبکای 
نیویورک به روی پرده رفت و در جشنواره ادینبورگ اسکاتلند و ملبورن استرالیا نیز پذیرفته شده 
است. مریم مقدم، علیرضا ثانی فر، آوین پوررئوفی و پوریا رحیمی سام بازیگران نقش های اصلی این 
فیلم هستند. فیلم »جاده خاکی« نیز امسال نماینده سینمای ایران در بخش دو هفته کارگردانان 
جشنواره کن بود و اخیرا به جشنواره های ملبورن و سارایوو نیز دعوت شده است. حسن معجونی، 
پانته آ پناهی ها، رایان سرلک، امین سیمیار و بهرام ارک بازیگران اصلی فیلم »جاده خاکی« هستند.

2 فیلم ایرانی به جشنواره کارلووی 
واری دعوت شدند
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