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 منشأ تورم چیست؛ 
رشد نقدینگی یا فشار هزینه؟

بسیاری از افراد در کودکی آرزوی داشتن دستگاه چاپ پول را داشته اند تا با 
چاپ پول هرآنچه نیاز دارند را به دست آورند، اما کودکان از آثار چاپ پول بر 
اقتصاد اطالعی ندارند. در برخی از جوامع این آرزو تا بزرگسالی با افراد باقی 
می ماند و حتی سیاستمداران کشورها نیز این آرزو را در سر دارند غافل از 
اینکه چاپ پول عامل اصلی تورم است.در کشور ما، با افزایش قیمت ها در 
سال های اخیر، تورم به مهم ترین دغدغه مردم تبدیل شده است اما بسیاری 
از افــراد در مــورد تورم و علل بروز آن اطالعات درســت و دقیق ندارند و 
باورهای غلطی درمورد تورم در جامعه و حتی در فضای علمی کشور وجود 
دارد. تورم به افزایش مستمر و همه گیر قیمت تمامی کاالها گفته می شود 
به عبارتی هنگامی که قیمت یک کاال یا گروهی از کاالها به یکباره افزایش 
می یابد تورم به وجود نمی آید بلکه این حالت را جهش قیمت ها می گویند. 
بنابراین هنگام استفاده از واژه تورم باید دقت کرد که آیا واقعا تورم است یا 
جهش قیمت، چرا که بیشتر مشکالت ناشی از تورم به معنی افزایش مداوم 
قیمتها و نه افزایش یکباره و مقطعی اســت. حال که با تعریف تورم آشــنا 
شدیم بررسی علل به وجود آمدن تورم ضروری است چرا که درمورد دالیل 
ایجاد تورم نیز باورهای نادرستی در جامعه رواج دارد. نظریه های مختلفی 
درمورد تورم وجــود دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از: ۱-نظریه مقداری 
پول  ۲-نظریه تورم ناشــی از افزایش تقاضا ۳- نظریه تورم ناشی از فشار 

هزینه  ۴-نظریه پولی تورم
نظریه مقداری پــول: از اولین نظریات اقتصــادی می توان به تئوری 
مقداری پول اشــاره کرد. تئوری مقداری پول تاکید می کند که تغییر 
در ســطح عمومی قیمت ها با تغییر در مقدار پول در گردش، تعیین 
می شود. این تئوری هسته مرکزی تجزیه و تحلیل  پولی کالسیک در 
قرن نوزدهم را تشکیل داد. دیوید هیوم اولین تجزیه و تحلیل درمورد 
تاثیر تغییرات پولی از یک بخش اقتصاد به بخش دیگر، تغییر قیمت و 
مقدارنسبی را در این فرآیند ارائه کرد. معروف ترین معادله این تئوری 
به صورت MV = PY اســت که در این رابطه M حجم پول، V سرعت 
گردش پول، P سطح عمومی قیمت ها وY تولید است. طبق این رابطه 
چون Y و V تقریبا ثابت درنظر گرفته می شوند هرگونه تغییر در حجم 
پول مستقیما بر ســطح عمومی قیمت ها اثر می گذارد.نظریه تئوری 
تورم ناشــی از فشــار تقاضا: کینز و طرفداران مکتب وی، منبع تورم 
ناشی از فشار تقاضا را افزایش تقاضای کل می دانند. تقاضای کل اجزای 
متفاوتی مثل مصرف، سرمایه گذاری و مخارج دولت دارد. هنگامی که 
اقتصاد در وضعیت اشــتغال کامل قرار دارد بــا افزایش تقاضای کل، 
شــکاف تورمی به وجود می آید. براســاس تئوری تورم ناشی از فشار 
تقاضای کینز، سیاســت هایی که موجب کاهش تقاضای کل شــوند 
تــورم را کاهش می دهند. بنابراین در این نظریه، با کاهش هرکدام از 
اجزای تقاضای کل می توان تورم را کاهش داد به عنوان مثال با کاهش 
هزینه های دولت و کنترل حجم پول به صورت مشــترک یا به تنهایی 
می تــوان تقاضای کل را کاهــش داد و تورم را کنترل کرد.مثال فرض 
کنید در بازار ده عدد ســیب وجود دارد و برای ده عدد سیب موجود، 
ده خریدار وجود دارد یعنی ده نفر متقاضی خرید این سیب ها هستند، 
فرض کنید قیمت هر ســیب هزار تومان باشــد حال اگر دوازده نفر 
متقاضی خرید سیب ها باشند چون تعداد سیب های موجود در جامعه 
افزایش نیافته اســت ناچارا قیمت ها افزایش می یابند تا بعضی از این 
خریدارها منصرف شده و بازار به تعادل برسد چراکه هر سیب برای هر 
فرد ارزش خاصی دارد مثال تعدادی از خریدارها حاضر نیستند بیش 
از هزار تومان برای یک سیب پرداخت  کنند و وقتی قیمت مثال هزارو 
دویســت تومان شود از خرید منصرف شده و ده خریدار باقی می ماند 
که در این حالت بازار به تعادل می رســد.نظریه تورم ناشــی از فشار 
هزینه: نظریه تورم فشار هزینه که ناشی از افزایش هزینه های بنگاه ها 
است، پدیده ای جدید نیست و حتی در دوره قرون وسطی نیز مشاهده 
شده است. اما در دهه ۱۹۵۰ و دهه ۱۹۷۰ به عنوان عامل اصلی تورم 
شناخته می شد. علت اصلی تورم ناشی از فشار هزینه، افزایش سریع تر 
دستمزد نســبت به بهره وری کارگران است. اتحادیه های کارگری به 
کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگران فشار می آورند و کارفرمایان 
به دلیل افزایش هزینه های تولید، قیمت محصول را افزایش می دهند. 
با افزایش قیمت ها اتحادیه ها تقاضای دستمزد باالتر می کنند. به این 
ترتیب اقتصاد درگیر مارپیچ دســتمزد شده و درنتیجه تورم ناشی از 
فشــار هزینه یا فشار دستمزد به وجود می آید. این نوع تورم با تعدیل 
دســتمزدها برای جبران افزایش هزینه های زندگی تشدید می شود. 
همچنیــن افزایش قیمت مواداولیه  وارداتی نیز می تواند منجر به این 
نوع تورم شــود.  زمانی که هزینه هــای بنگاه ها افزایش پیدا می کنند 
منحنی عرضه آن ها به سمت چپ و باال منتقل می شود و چون منحنی 
تقاضا ثابت اســت میزان تولید کاهــش یافته و قیمت ها افزایش پیدا 
می کنند. به زبان ســاده، وقتی هزینه هــای بنگاه ها افزایش می یابند، 
هزینه  تمام شــده  و در نتیجه قیمت کاالها افزایش می یابد و بنابراین 
طبق این نظریه تورم به وجود می آید.عوامل مختلفی از جمله افزایش 
دســتمزد، افزایش قیمت کاالهای وارداتی، افزایش قیمت مواد اولیه، 
افزایش مالیات و... موجب بروز تورم ناشــی از فشــار هزینه می شوند.

نظریه پولی تورم: طرفداران این نظریه معتقدند که در تثبیت اقتصادی 
سیاست پولی مهم است. از نظر پول گرایان آنچه سطح تولید و قیمت ها 
را در کوتاه مدت و بلندمدت تعیین می کند، عرضه پول است. فریدمن 
معتقد اســت تورم همیشــه و در همه جا یک پدیده پولی است و از 
افزایش سریعتر حجم پول نسبت به کل تولید ناشی می شود. مشخص 
است که این نظریه مشابه نظریه مقداری پول است و پول گرایان از آن 
نظریه اســتفاده کرده اند.در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ میالدی دیدگاه 
رایــج در جهان نســبت به تورم به  این صورت بود که تورم ناشــی از 
فشار هزینه اســت اما کم کم این دیدگاه جای خود را به نظریه پولی 
داد و تقریبا برای تمامی کشورها تورم پدیده ای پولی است. از مدت ها 
قبل کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که تورم را باید از 
طریق کنترل نقدینگی مهار کرد به همین دلیل قوانین زیادی درمورد 
استقالل بانک مرکزی به تصویب رسیده است تا دولت ها نتوانند به بانک 
مرکزی به عنوان حســاب پس انداز خود نگاه کنند و کسری بودجه و 
سایر هزینه های خود را با چاپ پول جبران کنند. اما متاسفانه در ایران 
هنوز باور رایج این اســت که تورم موجود ناشــی از فشار هزینه است 
بطوری که بسیاری از مردم و مسئولین معتقدند به دلیل باالرفتن نرخ 
ارز و افزایــش قیمت مواداولیه وارداتی ، قیمت محصوالت باال رفته و 

تورم به وجود آمده است.
ادامه در همین صفحه

یادداشت

منشأ تورم چیست؛ رشد نقدینگی یا فشار هزینه؟
 در حالیکه در کشــور ما دولت به دلیل پرداخت یارانه و ســایر هزینه های جــاری مثل حقوق کارمندان 
دولت،که تعداد آن ها بســیار زیاد است معموال هزینه های هنگفتی دارد از طرفی در سال های اخیر درآمد 
دولت نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته است، بنابراین دولت با کسری بودجه بسیار بزرگی مواجه 
بوده است که برای رفع آن دست خود را در جیب بانک مرکزی کرده و با پولی کردن کسری بودجه مالیاتی 
تحت عنوان تورم از تمامی مردم دریافت کرده اســت. در این حالت چون پول بدون پشــتوانه تولید، چاپ 
شده اســت نقدینگی افزایش یافته به زبان ســاده تر چون تولید افزایش نیافته و پول در جامعه بیشتر شده 
است برای خرید همان محصوالت که قبال در بازار وجود داشت باید قیمت باالتری پرداخت کرد مثال اگر 
در اقتصاد ده واحد سیب وجود داشته باشد و ده هزار تومان پول نیز در بازار موجود باشد قیمت هر واحد 
ســیب )دقت کنید در اینجا فرض کردیم ســیب تنها کاالی موجود است( هزار تومان می شود حاال فرض 
کنید سیب بیشتری تولید نشود و همان ده واحد وجود داشته باشد اما در بازار بیست هزارتومان پول موجود 
باشــد که افراد باید با این مقدار پول همین یک کاال را بخرند و نگه داشــتن پول بی فایده است، بنابراین 
حال قیمت هر ســیب دوهزارتومان می شود. در نتیجه هنگامی که پول موجود در اقتصاد افزایش یابد اما 
تولید افزایش نیابد ناچارا قیمت ها افزایش می یابند. متاســفانه باوجود حل شدن مساله تورم در دنیا هنوز 
هم در کشور ما این باور وجود دارد که تورم ناشی از فشار هزینه و افزایش هزینه های بنگاه هاست.برای حل 
مساله نیاز به شناخت دقیق آن داریم و باید دقت کرد که تورم تنها یک دلیل دارد و آن هم رشد نقدینگی 
اســت بنابراین باید به دنبال حل عواملی باشیم که موجب رشد نقدینگی شده اند. در حالی که تفکر فشار 
هزینه منجر به پرداخت انواع یارانه ها توسط دولت می شود که خود کسری بودجه دولت و به تبع آن رشد 

نقدینگی و تورم را تشدید می کند.

 راضیه پاپی باالگریوه-دانشجوی دکترای اقتصاد شریف

 مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: ۵۴۲ بیمار مبتال به کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایرنا، وزارت بهداشت افزود:  مجموع جان باختگان بیماری کرونا در کشور به ۹۴ هزار و ۱۵ نفر رسیده است.تا دیروز ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی نیز ۳۹ هزار و ۶۱۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۴ هزار و ۱۰۲ نفر از آنها بستری شدند.
همچنین مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۷۲۹ نفر رسید.تا کنون سه میلیون ۵۳۹ هزار و ۳۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و 
یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.بر اساس این گزارش،۶ هزار و ۴۶۲ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت 
مراقبت قرار دارند.تا کنون ۲۶ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۴۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.تا کنون ۱۲ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۵۸۷ 
نفر ُدز اول واکسن کرونا و سه میلیون و ۷۲ هزار و ۳۷۱ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵ میلیون و 
۶۶۱ هزار و ۹۵۸ ُدز رسید.افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.اکنون ۳۳۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، 

۸۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۸ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

یک اپیدمیولوژیست با اشاره به کاهش انجام تست های PCR در جهت شناسایی 
مبتالیان کرونا، گفت: بر این اساس تعداد زیادی از موارد بیماری را تشخیص 
نمی دهیم و بــه عبارتی موارد ما بیش از چیزی اســت که گزارش می کنیم. 
از طرفــی مرگ هایی هم که به عنوان مــرگ قطعی کووید۱۹ اعالم می کنیم 
همان هایی اســت که تست شان مثبت شده اســت؛ پس نه تعداد مرگ ها و 
نه تعداد ابتالها واقعی نیســت.دکتر مسعود یونســیان در گفت وگو با ایسنا، 
گفت: نکته ای که در مورد آمارها از گذشــته ثابت بوده و خالف گویی نیست، 
این اســت که آنچه به عنوان ابتال و متعاقب آن به عنوان مرگ های ناشــی از 
کرونا گزارش می کنیم بر اساس توصیه سازمان بهداشت جهانی آنهایی است 
که تست PCR مثبت داشــته اند و این یعنی تست برایشان درخواست شده و 
نتیجه مثبت شده است و تســت PCR هم به شیوه درستی انجام شده است. 
با این فرض در یک ماه و نیم گذشــته حدود ۶ یا ۷ درصد از تســت هایمان 
مثبت می شــد. یعنی به ازای هر یک مریض ۱۵ یا ۱۶ تست انجام می دادیم، 
در روزهای اخیر این عدد به کمتر از ۳ تســت به ازای هر بیمار رسیده است و 
این یعنی بیش از ۴۰ درصد تست های ما مثبت می شود و این اصال خبر خوبی 
نیســت.وی افزود: معنای آنچه گفته شد این اســت که تعداد زیادی از موارد 
بیماری را تشــخیص نمی دهیم و به عبارتی موارد ما بیش از چیزی است که 
گزارش می کنیم. از طرفی مرگ هایی هم که به عنوان مرگ قطعی کووید۱۹ 
اعالم می کنیم همان هایی است که تست شان مثبت شده است؛ پس نه تعداد 
مرگ ها و نه تعداد ابتالها واقعی نیســت. البته واقعی نبودن به معنای گزارش 
جعلی نیست؛ بلکه بر اساس تعریف ارائه شده می بایست تعداد تست بیشتری 
انجام می دادیم اما به هر دلیلی این اتفاق نیفتاده است. یونسیان ادامه داد: این 
نکته را در گزارش ســازمان ثبت احوال هم می بینید که تعداد مرگ هایی که 
در ســال ۹۹ به کشور اضافه شده، بسیار بیش از مرگ های قطعی اعالم شده 
کرونا است و این را هم می توان با مراجعه به درگاه رسمی سازمان ثبت احوال 
مشاهده کرد.وی با اشاره به اینکه با توضیحات فوق زمان رسیدن به اوج پیک 
پنجم مشخص نیست، تصریح کرد: از طرفی تعداد مرگ ها معموال مدتی بعد 

از افزایــش تعداد موارد، افزایش می یابد و بــاز هم پس از آن کاهش می یابد؛ 
بنابرایــن تا زمانی که تعداد مواردمان نزولی نشــود انتظار کاهش مرگ و میر 
بیهوده است. از پیک چهارم و پنجم شاهد این بوده ایم که اول موارد ابتال و پس 
از آن مرگ و میر زیاد شده است که این موضوع در پیک های اول و دوم چنین 
نبود و این ناشی از گزارش دهی ناکامل ما بود.این اپیدمیولوژیست، تاکید کرد: 
چون نمی توانیم بگوییم نقطه اوج شناسایی بیماران در پیک پنجم چه زمانی 
خواهد بود، لذا در مورد نقطــه اوج مرگ و میر کرونایی هم نمی توانیم اظهار 
نظر کنیم. هر زمان سرازیر شدن موارد ابتال را مشاهده کردیم و این روند چند 
روزی بــه طول انجامید، آن وقت می توان با اطمینان گفت که یک یا دو هفته 
بعد شاهد کاهش تعداد مرگ ها هم خواهیم بود.وی درباره اینکه آیا بروز پیک 
ششم کرونا محتمل است یا خیر؟، بیان کرد: خیلی نمی توان پیش بینی کرد 
و شرایط وابسته به متغیرهای متفاوتی از این قبیل است که واریانت المبدا و 
یا واریانت جدید دیگری به کشور ما می رسد یا خیر، سرعت واکسیناسیون به 
چه شکل خواهد بود، واریانت های جدید چقدر در برابر واکسن هایی که زدیم 
مقاوم خواهند بود و... بنابراین؛ تعداد مجهوالت از معلومات ما بیشتر است. اما 
آنچه که مسلم است این است که باید با حداکثر سرعت واکسیناسیون را ادامه 
دهیم؛ زیرا در وهله اول مشخص است که علی رغم اینکه واریانت دلتا نسبت 
به واکسن تا حدودی مقاوم است اما با واکسیناسیون موارد پیشرفته بیماری به 
شدت کاهش می یابد و همچنین واکسن زدن احتمال بروز جهش های جدید 
را کاهش می دهد، بنابراین اگر ســرعت واکسیناسیون که اخیرا افزایش یافته 
پایدار بماند و بتوانیم به درصد قابل توجهی از مردم واکسن بزنیم و تا آن زمان 
موج جدیدی رخ ندهد، ان شــاءاهلل پیک ششم هم رخ نخواهد داد یا با شدت 
کمتری خواهد بود.یونسیان در خاتمه تاکید کرد: واریانت المبدا فعال برای ما 
خیلی نگرانی ندارد؛ زیرا غیر از آمریکای جنوبی در بقیه کشورها سرعت توسعه 
باالیی نداشــته اســت؛ بنابراین فعال دغدغه جدی ما نیست ولی باید همیشه 
نگران باشیم و شرایط را رصد کنیم و به تعداد کافی توالی یابی ژنتیکی انجام 

دهیم که آنهم متاسفانه به شکل کافی انجام نمی شود.

چرا آمار ابتال و فوتی های کرونا واقعی نیست؟

بازار کاالهای اساسی در تالطم 

 سیاحت سبدهای خالی در فروشگاه های زنجیره  ای
راغفر:

عمده یارانه بگیرها وجود 
خارجی ندارند!

قیمت گذاری دستوری ضامن سود دالالن

 قیمت خودرو باز هم ترمز برید

یک اقتصاددان فســاد در سیستم توزیع یارانه نقدی را تأیید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از افرادی که 
یارانه می گیرند حضور خارجی ندارند.به گزارش ایســنا، حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد 
ســناریوهای پیش روی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاالهای اساســی به ارائه توضیحاتی پرداخت.راغفر منطق 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را یک منطق سست ارزیابی کرد و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت از 
خارج تخصیص داده شد اما گوشت با قیمت باالتری به دست مصرف کننده رسید چراکه فرایندهای توزیعی 

با فساد همراه است ....

محمد مخبر معاول اول رئیس جمهور شد
آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور، طی حکمی 
محمد مخبر را به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب 
کرد.به گزارش تسنیم،  محمد مخبر که با حکم رهبر معظم 
انقالب از ســال ۱۳۸۶ ریاست ســتاد اجرایی فرمان امام را 
برعهده داشته، دارای مدرک دکتری حقوق بین الملل است.

وی متولد دزفول و دارای ســوابق و فعالیت های انقالبی در 
دوران طاغوت و ســوابق مدیریتی پــس از پیروزی انقالب 
است؛ مسئول بهداری سپاه دزفول در زمان جنگ، مدیرعامل مخابرات دزفول، معاون استانداری خوزستان، 
معاون بازرگانی بنیاد مســتضعفان بوده و از ســال ۱۳۸۶ تاکنون نیز ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( را برعهده داشــته  است.از جمله اقدامات وی در ستاد اجرایی فرمان امام)ره( می توان به تاسیس 
بنیاد برکت، بنیاد احســان، موسسه دانش بنیان برکت، گروه توســعه اقتصادی تدبیر، راه اندازی قرارگاه 
محرومیت زدایی و پیشرفت در مسیر خدمت به محرومان و مستضعفین و تولید نخستین واکسن ایرانی 

کرونا )کوو ایران برکت( اشاره کرد.

اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور شد
رئیس جمهور در حکمی، غالمحســین اســماعیلی را به 
عنوان رئیس دفتر خود منصوب کرد.به گزارش تســنیم، 
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور طی حکمی 
غالمحســین اسماعیلی را به ســمت رئیس دفتر رئیس 
جمهور منصوب کرد.غالمحسین اسماعیلی دارای سوابق 
متعدد اجرایی از جمله در دستگاه قضایی بوده و پیش از 
این سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه بوده است.

وی از جانبازان دوران دفاع مقدس است.

علیرضا زاکانی شهردار تهران شد
علیرضا زاکانی با کسب ۱۸ رأی از ۲۱ رأی مأخوذه به عنوان 
شهردار تهران انتخاب شــد.به گزارش تسنیم، پس از ارائه 
برنامــه علیرضا زاکانــی گزینه تصدی شــهرداری تهران و 
همچنین پاسخ  به سؤاالت برخی از اعضای شورای اسالمی 
شــهر تهران رأی گیری در دســتور کار اعضا قرار گرفت، از 
۲۱ رأی مأخوذه علیرضا زاکانی با کســب ۱۸ رأی به عنوان 

شهردار تهران انتخاب شد.

۵42 نفر ظرف 24 ساعت جان باختند
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احتمال ریزش ۱۰۰ دالر دیگر از قیمت طال
تحلیلگران پیش بینی می کنند قیمت اونس طال پس از ریزش ۵۰ دالری که روز جمعه پس از انتشار گزارش اشتغال ماهانه آمریکا داشت، ممکن است هفته جاری ۱۰۰ 
دالر دیگر سقوط کند.به گزارش ایسنا، گزارش اشتغال ماهانه بخش غیرکشاورزی آمریکا نشان داد ۹۴۳ هزار شغل جدید در ژوییه ایجاد شده است که بهتر از پیش بینی 
رشد ۸۷۰ هزار شغل جدید از سوی اقتصاددانان بود. نرخ بیکاری هم به ۵.۴ درصد کاهش پیدا کرد.دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کاال در شرکت »آر جی او فیوچرز« 
اظهار کرد:  آمار اشتغال برای دالر آمریکا مثبت بود و نرخ آن را باالتر برد و نتیجه معکوسی روی طال داشت. در حال حاضر ممکن است بازی برای طال تمام شده باشد. 
گزارش اشتغال قوی به معنای آن است که جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا ممکن است تا پایان اوت به تعدیل برنامه محرک مالی اشاره کند.وی تاکید کرد: شاخص 
دالر آمریکا به ۹۵ واحد صعود کرده است. برای طال به معنای آن است که به سطح ۱۶۷۳ دالر برمی گردد. طال احتماال زمان بیشتری را در مسیر نزولی سپری خواهد 
کرد. در حال حاضر ممکن است فروش بیشتری در بازار مشاهده شد. گزارش اشتغال به ما می گوید که دستمزدها باال می روند. نرخ بیکاری پایین می رود و مردم در 

جست و جوی کار هستند. اگر بخشی از بسته محرک مالی در سپتامبر حذف شود، وضعیت حتی بهبود بیشتری پیدا خواهد کرد.
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اژه ای: گزیده خبر

 مبارزه بی امان با فساد خواهیم داشت
گروه اســتان ها ـ رئیس قــوه قضائیه با بیــان اینکه مبارزه 
بی امان با فساد خواهیم داشت، گفت: امروز میدان مجاهدت 
و خدمت در دســتگاه قضایی به وســعت همــه دغدغه های 
نظام و آرمان های آن اســت.به گزارش خبرگزاری تسنیم از 
یزد، حجت االســالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای 
با صدور پیامی به جشــنواره عدلیه و رسانه عالوه بر تبریک 
روز خبرنگار، از برگزاری این جشــنواره تقدیر و تشــکر کرد.

در متن پیام حجت االســالم و المســلمین محســنی اژه ای 
خطاب به جشنواره عدلیه و رســانه یزد که توسط غالمعلی 
دهشــیری رئیس کل دادگستری استان یزد قرائت شد آمده 
اســت:   از تالش ها و مجاهدت فعاالن و اهالی منصف و نیک 
اندیش حوزه حســاس و پیچیده رسانه و ارتباطات و تبریک 
و تهنیت روز خبرنگار برگزاری جشنواره ای با عنوان عدلیه و 
رسانه را اقدامی شایسته و در راستای برنامه ها و سیاست های 
راهبردی دســتگاه قضایی و در مسیر تحول و تعالی دانسته 
و با شــکل گیری موج جدید هم افزایی و تعامل بین  فعاالن 
حوزه رســانه و ارتباطات در فضای حقیقی و مجازی نسبت 
به شــکل گیری روندی نوین و امیدبخش در امر توسعه همه 
جانبه و پیشرفت سریع جامعه اسالمی و تبیین  دستاوردها و 
خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی و پاسداری از سرمایه 
اجتماعی و اعتماد عمومی اظهــار امیدواری دارم.قطعاً آینده 
امن و روشــن ایران اســالمی با تعمیق آگاهی و برانگیختن 
حس مســئولیت افراد و مشــارکت عمومــی در برقراری و 
گســترش عدالت ممکن اســت و در این میان نقش رسانه ها 
و خبرنگاران متعهد بی بدیل اســت. امروز میدان مجاهدت و 

خدمت در دســتگاه قضایی به وسعت همه دغدغه های نظام 
و آرمان های آن اســت که جامعه اســالمی بــرای تحققش 
تالش ها و مجاهدت های گرانبهایی داشــته اســت.هم افزایی 
و تفاهم مجموعه قضا و رســانه در شناسایی و بهره گیری از 

ابزارها و ســاز و کارهای نوین رسانه ای در روشنگری و تبیین 
ماموریت ها و وظایف مجموعه  های قضایی با تولید و انتشــار 
اخبار و گزارش های واقعی و امیدبخش که از یک ســو مبین 
اقدامات و خدمات ملموس قضایی و از سویی دیگر کمک به 

شناسایی و انعکاس مسائل و آسیب ها و مطالبات واقعی مردم 
باشد؛ نظیر مبارزه بی امان با فساد، تکریم مردم و مراجعین، 
رسیدگی ســریع و دقیق به پرونده ها، صیانت از حقوق عامه 
و حقوق شــهروندی، تســهیل خدمات قضایی؛ پیشگیری و 
مهار آســیب های اجتماعی در صــدر اولویت ها و برنامه های 
رسانه ای در دستگاه قضایی قرار دارد.اینک تقدیر از زحمات 
و خدمات اصحاب رســانه و خبرنگاران و گزارشگران متعهد، 
بصیر و ســختکوش که به تاسی از روحیه جهادی و فرهنگ 
ایثار و مقاومِت شهدای واالمقام  به ویژه شهدای رسانه که در 
مسیر تحقق آرمان های عدالت گسترانه انقالب اسالمی، گام 
برمی دارند و به رشــد و تعالی نظام و کشور کمک می کنند 
تقدیر و تکریم مجاهدت همه عزیزان و شهدایی است که جان 
شیرینشان را در مسیر آگاهی و بیداری این مردم و سرزمین 
فدا کردند و بی تردید این تالش های ماندگار، شایسته بهترین 
ســپاس ها، تقدیر ها و تکریم ها است.در پایان ضمن تقدیر از 
دست اندرکاران برگزاری جشنواره  رسانه و عدلیه و قدردانی 
صمیمانه از تالش ها و خدمات خبرنگاران و فعاالن و مجاهدان 
حوزه خبر و رســانه توفیقات روز افزونتان را  تحت عنایات و 
الطاف حضرت ولی اهلل االعظم)عج( و در سایه عمل به وصایای 
امام راحل)ره( و رهنمودهای ارزشــمند مقام معظم رهبری 
حضرت آیــت اهلل العظمی امام خامنه ای مدظلــه العالی در 
تمامی عرصه های مجاهدت برای اسالم و ایران اسالمی و به 
ویژه کمک به انعکاس حقایق، ارتقای آگاهی عمومی، احقاق 
حقوق فردی و عامه و گسترش قســط و عدالت در »دوران 
تحول و تعالی« دستگاه قضایی، از خداوند متعال مسالت دارم. 

نگاهی به سوابق اجرایی »محمد مخبر« معاون 
اول دولت سیزدهم

معاون اول رئیس جمهور در طول سالیان گذشته دارای سوابق اجرایی متعددی 
از جمله ریاست ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( بوده است.به گزارش خبرگزاری 
مهر، محمد مخبر صبح دیروز )یک شــنبه( با حکم حجت االســالم رئیسی به 
عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب شد. وی در طول سالیان گذشته دارای 
ســمت های اجرایی متعددی بوده اســت که در ادامه به بخشی از آن پرداخته 
خواهد شــد.مخبر با حکم رهبر معظم انقالب در دو دهه اخیر ریاســت ستاد 
اجرایی فرمان امام را برعهده داشــته است و دستاوردهای دوره مدیریت وی به 
خصوص در ســال های اخیر و ایام شیوع کرونا مورد توجه مردم و اقشار مختلف 
کشور قرار گرفت.وی دارای سوابقی همچون مسئول بهداری سپاه دزفول، حضور 
در جبهه هــای جنگ تحمیلی، معاون بازرگانی بنیاد مســتضعفان، مدیرعامل 
مخابرات خوزســتان و معاون استانداری خوزستان اســت و از سال ۱۳۸۶ نیز 
با حکم آیت اهلل ســیدعلی خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، ریاست ستاد 
اجرایی فرمان امام را برعهده داشــته است.مخبر دارای مدرک دکتری در رشته 
حقوق بین الملل اســت و مقاالت و کتاب های متعددی در حوزه های اقتصاد و 

حقوق تألیف کرده است که از جمله می توان به آثار زیر اشاره کرد:
رهیافتی به توسعه اقتصادی توام با عدالت

رشد اقتصادی شتابان در ایران
اقتصاددانان برتر جهان )۲ جلد(

مبانی لزوم ایجاد نهاد تجدیدنظر در مرکز بین المللی حل اختالف های ناشی از 
سرمایه گذاری )ایکسید(

معاذیر معاف کننده مجازات ها در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
اقتصاد دریا؛ محور توسعه

از اقدامات تأثیرگذار مخبر در ســتاد اجرایی فرمان امام، تأسیس و راه اندازی 
بنیاد برکت، بنیاد احسان، موسسه دانش بنیان برکت و جهت دهی کلیه منابع و 
سرمایه گذاری های ستاد به مناطق محروم و روستایی و سرمایه گذاری زیربنایی 
برای پیشرفت و محرومیت زدایی در این مناطق و ورود به مباحث استراتژیک 
و حیاتی کشــور بوده است.فلسفه وجودی بنیاد برکت، کمک و همیاری برای 
بهبود و ارتقــای توانمندی اقتصادی و کارآفرینی افــراد، گروه ها و واحدهای 
کسب وکار مستعد فعالیت و فاقد دانش و مهارت الزم در مناطق کم برخوردار 
کشــور، در راستای تحقق اهداف سند چشــم انداز جمهوری اسالمی ایران و 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب اســت. بنیاد برکت با مشارکت در راه اندازی و 
توسعه طرح های اقتصادی در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و …، انجام 
طرح های عمرانی و زیربنایی، مدرسه سازی و ارایه خدمات سالمت، عام المنفعه 
و بیمه ای، افزایش فرصت های شــغلی، توســعه کارآفرینی، محرومیت زدایی، 
فقرزدایی و جلوگیری از مهاجرت نیروهای محلی به شهرهای بزرگ است.بنیاد 
احسان نهادی است که ماموریت اصلی آن کمک به افزایش سرمایه اجتماعی 
نظام اســالمی از طریق تقویت جبهه مردمی فعاالن اجتماعی در عرصه های 
توسعه، تعمیق و تکمیل زنجیره فعالیت های توانمندساز در حوزه های اجتماعی 
و حمایتی در مناطق کم برخوردار، گفتمان سازی، شبکه سازی و جریان سازی 
در زیست بوم محرومیت زدایی و پیشرفت، کمک به تحقق هرچه بیشترعدالت 
اجتماعی در کشــور و کمک به کاهش آسیب های اجتماعی می باشد.مؤسسه 
دانش بنیان برکت در توسعه فعالیت ها و طرح های دانش بنیان از جمله مشارکت 
در سرمایه گذاری های جسورانه در بنگاه های دانش بنیان، ایجاد یا مشارکت در 
تشکیل شتابدهنده ها در زمینه راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان، حمایت 
از ایجاد بســترها و زیرســاخت های دانش بنیان، کمک به فعالیت مجموعه ها 
و تیم هــای دانش بنیــان کوچک و فرهنگ ســازی و نهادینه کــردن باور »ما 
می توانیم« با برگزاری رویدادها و برنامه های مرتبط و تعامالت موثر بین المللی 
در حوزه های دانش بنیان فعالیت می نماید.درکنار این ها، گروه توسعه اقتصادی 
تدبیر یکی دیگر از زیرمجموعه های ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( با ورود به 
حوزه های راهبردی نظیر امنیت غذایی، امنیت دارویی و امنیت انرژی که بخش 
خصوصی و دولتی به دلیل وجود تحریم های سنگین ظالمانه و محدودیت های 
خود قادر به اجرای آنها نبودند، درکمترین زمان و با کمترین هزینه و با باالترین 
کیفیــت روز جهان و با بکارگیری نیروهای متخصــص داخلی و عمدتاً بومی 
همان مناطق بسیاری از پروژه های حساس و استراتژیک کشور را به سرانجام 
رساند. در حال حاضر، کلیه فعالیت های این بخش به سوی محرومیت زدایی و 
اشتغالزایی در مناطق محروم در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی سوق 
یافته است.شناخته شــده ترین بخش فعالیت های ســتاد نزد افکار عمومی در 
دوره ریاست محمد مخبر را شاید بتوان در دوران همه گیری ویروس منحوس 
کرونا و ورود همه جانبه این مجموعه برای مبارزه تمام قد با این بیماری دانست 
که کمبودهای به وجود آمده در ســطح کشــور را مرتفع می کرد که در این 
عرصه می توان به دســتاوردهای زیر اشاره نمود:تولید نخستین واکسن ایرانی 
کرونا )کوو ایران برکت( و کســب مجوز تزریق عمومی به عنوان اولین واکسن 
تأییدشده از سوی وزارت بهداشــت، احداث بزرگترین کارخانه تولید واکسن 
خاورمیانه توســط دانشمندان ایرانی، احداث بزرگترین شهرک دارویی کشور، 
احداث بزرگترین کارخانه تولید ماسک در منطقه با ظرفیت ۵ میلیون ماسک 
در روز با کمک شــرکت های دانش بنیان ظرف ۲۰ روز درنخســتین ماه های 
آغاز کرونا و در ایامی که کشــورهای خارجی حاضر به فروش و ارسال ماسک 
نبودند، راه اندازی کارخانه تولیدداروی رمدسیویر و ایورمکتین و شکستن بازار 
ســیاه و نجومی این دارو و راه اندازی خطوط تولید انواع کیت های تشــخیص 
فــوری کرونــا.در عرصه خدمت رســانی صادقانه به مردم، از دســتاوردهای 
گســترده دوره مدیریتی دکتر محمد مخبر می توان به موارد زیر اشــاره کرد: 
ایجاد یک میلیون شــغل درمناطق محروم و روستایی، احداث ۲۱۰۰ مدرسه 
،۱۷۰۰ مسجد و مرکز فرهنگی، مشــارکت در ساخت ۴۵ هزار واحد مسکن 
محرومین، ســاخت ۱۲ بیمارستان و ۲۵۰ مرکز بهداشتی- درمانی در مناطق 
محروم، اهدای ۱۲ میلیون بسته معیشــتی و بهداشتی به مناطق محروم در 
ایام کرونا، ساخت بزرگترین بیمارستان سیار کشور به وسعت ۳۰۰۰ مترمربع 
با ظرفیت ۱۱۰ تختخواب و مجهز به امکان تله مدیســین، اهدای یک میلیون 
بســته لوازم التحریر در مناطق محروم، تأمین و اهدای ده ها هزار ویلچر برای 
معلولین، آزادســازی بیش از ۳ هزار نفر از زندانیان جرایم غیرعمد، درمان ۱۳ 
هزار زوج نابارور، کاشــت حلزون شــنوایی برای ۵ هزار کودک ناشنوا، احداث 
بزرگترین مجتمع اســتحصال اتان کشور در ُمهر و عسلویه با ظرفیت خوراک 
۳ فاز پارس جنوبی، بهره برداری از میدان نفتی یاران شمالی در شرایط تحریم، 
راه اندازی اولین خط تولید روغن های پیشرفته تحریمی صنایع هوایی و دریایی، 
تکمیل زنجیره ارزش سرمایه گذاری خطرپذیر به عنوان مهم ترین عامل توسعه 
اقتصاد دانش بنیان در کشور، ایجاد ۶ صندوق، ۱ فراصندوق و ۱۲ شتاب دهنده 
تخصصی سرمایه گذاری خطرپذیر در بیش از ۳۳۰ استارتاپ و شرکت، اشتغال 
مستقیم بالغ بر ۱۱ هزار نفر از نخبگان کشور و ایجاد بیش از ۹ هزار مترمربع 
زیرساخت فضای کار برای گروه های دانش بنیان و نوآور.مدیریت محمد مخبر 
در طی این ســال ها مدیریتی مردمی، جهادی، تحول گرا، چابک، کم هزینه و 
فارغ از هرگونه جانبداری از گروه های سیاسی و صرفاً در راستای منافع مردم و 

همکاری با قوای سه گانه بوده است.

سازمان انرژی اتمی:
شأن کمیسیون اصل ۹۰ فراتر از 

مرزبندی های سیاسی است
ســازمان انرژی اتمی با صدور بیانیه ای نسبت به اظهارات سخنگوی 
کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شورای اســالمی واکنش نشان داد و 
نوشت: شأن کمیسیون یاد شده فراتر از مرزبندی های سیاسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ســازمان انــرژی اتمی با صدور بیانیه ای 
نســبت به اظهارات سخنگوی کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شورای 

اسالمی واکنش نشان داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
اقدامات این ســازمان به عنوان مجری تکالیف مصرح در قانون اقدام 
راهبــردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، بســیار 
روشن، شــفاف و قابل سنجش اســت. این اقدامات تاکنون بارها به 
صورت مکتوب و مشــروح برای کمیسیون های محترم مجلس و از 
جمله کمیسیون اصل ۹۰ و در جلسات و بازدیدهای متعدد میدانی، 
ارائه گردیده و بارها از سوی بزرگان مجلس شورای اسالمی از جمله 
ریاست محترم مجلس )درتاریخ نهم بهمن ماه هزارو سیصدو نودو نه، 
طی بازدید از مجتمع غنی ســازی شهید دکتر علی محمدی- فردو 
و در تاریخ ششــم تیر ماه هــزار و چهارصد در صحن مجلس( مورد 
صحه گذاری واقع شده  است.سازمان انرژی اتمی به منظور روشنگری 
هر چه بهتــر، اعالم می نماید، کلیه تکالیف مصــرح در قانون اقدام 
راهبردی را با روحیه جهادی و شــرافتمندانه کارکنان و مهندسان 
خدوم و انقالبی صنعت هسته ای به طور کامل اجرا نموده و در بسیاری 
از موارد حتی فراتر و سریعتر از انتظار مقنن محترم عمل کرده و در 
این مسیر هماهنگی کامل با مراجع ذیصالح نظام به ویژه شورایعالی 
امنیت ملی داشته و کلیه اقدامات خود را به مقامات ذیصالح متعدداً 
گزارش نموده اســت.در آخرین نشست کمیسون اصل ۹۰ به تاریخ 
یازدهم مرداد ماه هزار و چهارصد که دقیقاً در آستانه انتقال مسئولیت 
از دولت قبلی به دولت جدید برگزار شد؛ رئیس سازمان انرژی اتمی 
به همراه مدیران مربوطه، دعوت رئیس کمیسیون اصل ۹۰ را اجابت 
نموده و علیرغم اینکه جلســه کمیسیون ابتدا با حضور تنها ۴ عضو 
و در ادامه ۳ عضو کمیســیون و بدون حضور سخنگوی کمیسیون 
مذکور برگزار شــده بود، سواالت و ابهامات مطروحه را پاسخ دادند و 
نهایتاً با جمع بندی رئیس کمیسیون -که قاعدتاً باید مضبوط باشد- 
مقرر شد ســواالت و جزئیات به صورت مکتوب برای سازمان انرژی 
اتمی ارسال تا پاسخ داده شود.صرف نظر از زمان اصراری جلسه و عدم 
نصاب یا رسمیت و جمع بندی مضبوط آن، سازمان انرژی اتمی ایران 
با در نظر گرفتن جایگاه رفیع کمیسیون اصل ۹۰ و لزوم پاسخگویی 
به آن، باور دارد که شــأن کمیسیون یاد شده فراتر از مرزبندی های 
سیاسی اســت و در رســیدگی به موضوعاتی مانند هسته ای، همه 
مصالح و جوانب مختلف آن از جمله ابعاد ملی، بین المللی؛ سیاســی 
و امنیتی را مّد نظر قرار می دهد.بر همین اساس مجدداً و بنابر جمع  
بندی تازه ترین نشست مشترک، انتظار دارد، موارد ادعایی ترک فعل 
را کتباً و مشــخصاً به ســازمان انرژی اتمی ایران منعکس نمایند تا 
مســتدالً و مستنداً و دور از فضاسازی، در راستای مطالبه همیشگی 
مقام معظم رهبری مبنی بر یک صدایی دولت و مجلس پاســخ های 

الزم داده شود.

فرهنگی خبر داد؛
وزرای پیشنهادی دولت »چهارشنبه« 

به مجلس معرفی می شوند
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: فهرســت وزرای پیشــنهادی 
دولت سیزدهم چهارشنبه به مجلس ارائه می شود و بررسی اعضای 
کابینه نیز به بعد از تاسوعا و عاشورا موکول خواهد شد.محمدحسین 
فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 
خبرنگار مهر اظهار داشت: فهرست وزرای پیشنهادی امروز )یکشنبه 
۱۷ مرداد( به مجلس ارائه نخواهد شد.وی ادامه داد: وزرای پیشنهادی 
دولت سیزدهم روز چهارشنبه )۲۰ مرداد( به مجلس معرفی خواهند 
شد و بررسی رای اعتماد به وزرا پس از تعطیالت تاسوعا و عاشورای 

حسینی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر اینکه ما همواره قانــون و مقررات را 
دنبال می کنیم و به دنبال امنیت راه های 
بین المللی و انتقال انرژی هستیم، گفت: 
رژیــم صهیونیســتی در رأس اقدامات 
تروریســتی اســت.به گزارش خبرنگار 
مهر، محمدباقر قالیباف در حاشیه جلسه 
علنی امروز مجلس شــورای اســالمی 
با حضور در جایــگاه خبرنگاران ضمن 
تبریک روز خبرنــگار، گفت: این روز را 
به همه خبرنگاران در سراســر کشور به 
ویژه خبرنگاران پارلمانی که بار مضاعفی 
را به دوش می کشند، تبریک و تهنیت 
عرض می کنــم.وی بیان کرد: همچنین 
یاد شــهدای عزیز خبرنگار چه کسانی 
که در دوران دفــاع مقدس و آن روزها 
که صبر کردند و چه کســانی که امروز 
در راه روشن کردن حقایق و پایان دادن 
به شایعات، جان خود را از دست دادند، 
گرامی می دارم.رئیس مجلس شــورای 
اسالمی تصریح کرد: خبرنگاران رسالت 
مهمی را بر عهده دارند و به دنبال انتشار 

حقایق و انعکاس آن در جامعه هستند، 
آنان در مســیر شفاف سازی حقایق گام 
برمی دارنــد و اگــر زحمات این قشــر 
نبود، قطعاً شفافیت، اصالح امور و حل 
مشکالت مردم هم محقق نمی شد؛ باید 
گفت که خبرنگاران حلقوم واقعی مردم 
در حل مشکالت مردم هستند.قالیباف 
ادامه داد: بر اســاس قانون اساسی، هر 
یــک از قوا وظایف مشــخصی بر عهده 
دارند و هر سه قوه باید به صورت مستقل 
وظایف خــود را انجام دهند اما با توجه 
به مشــکالت کشــور و همچنین برای 
پیشرفت جامعه و حل مشکالت مردم، 
همدلی، انسجام و همکاری در روش های 
اجرایی و رویکردها بین هر سه قوه امری 

ضروری است.وی اظهار داشت: قطعاً بار 
دولت سنگین تر است و مجلس شورای 
اسالمی در مسیر حل مشکالت عالوه بر 
توجــه به وظایف نظارتی خود، با دولت 
هم همکاری خواهد کرد و ما باید دست 
به دست هم دهیم تا مشکالت را از بین 
اسالمی  ببریم.رئیس مجلس شــورای 
اظهار داشــت: خبرنگاران نقش مؤثری 
در این زمینه دارنــد، باید به هم افزایی 
مسئوالن در هر سه قوه کمک کنند، در 
مسیر روشن کردن حقایق و واقعیت ها 
گام بردارنــد و در هر کجا که هر قوه ای 
خارج از این مسیر حرکت کرد، به آنان 
متذکر شوند.قالیباف در پاسخ به سوالی 
درباره بیانیه ۷ کشور اقتصادی مبنی بر 

حمله به نفتکش رژیم صهیونیســتی، 
گفت: ما همیشه گفته ایم که با هرگونه 
اقدام غیرقانونی و حرکت تروریســتی 
مخالف هســتیم، اما االن کســانی که 
خودشان داعش و تروریست را تربیت و 
از آنان حمایت کرده اند، چنین رویکردی 
را پیــش می گیرند.وی گفــت: هر روز 
می بینید که در دریای ســرخ و مسیر 
حرکت کشتی ها در آنجا، چه مشکالتی 
ایجاد می شــود و اگر تروریستی وجود 
داشته باشد، رژیم صهیونیستی در رأس 
آن است.رئیس مجلس شورای اسالمی 
با تأکیــد بر اینکه ما همــواره قانون و 
مقررات را دنبــال می کنیم و به دنبال 
امنیت راه های بین المللی و انتقال انرژی 
هســتیم، تصریح کرد: کسانی که نگاه 
تروریســتی دارند، این مواضع را اتخاذ 
می کنند و در آتش ســوزی اخیری که 
اتفــاق افتاد، دیدیم در همان ســاعات 
اولیــه چه حرف هایی زدند اما ســپس 
متوجه شــدند که حادثه کاماًل طبیعی 

بوده است.

قالیباف در جمع خبرنگاران:

ایران به دنبال امنیت راه های 
بین المللی است

فرمانده کل سپاه گفت: حرف های اساسی همواره در میدان زده می شود و قدرت های واقعی 
سیاسی، قدرت های میدانی هستند و حشدالشعبی در این عرصه فوق العاده است.به گزارش 
خبرگزاری مهر، »فالح الفیاض« فرمانده حشدالشــعبی عراق دیروز )یکشنبه( با سرلشکر 
حسین سالمی فرمانده کل سپاه دیدار و گفتگو کرد.سرلشکر سالمی در این دیدار حضور 
توأمان رئیس جمهور عراق و فرمانده حشدالشعبی این کشور در مراسم تحلیف سیزدهم 
ریاســت جمهوری ایران را حاوی پیام های مهم توصیف کرد و با تجلیل از نقش راهبردی 
حشدالشــعبی در پیروزی ملت عراق بر داعش و تأمین امنیت و ثبات این کشــور، گفت: 
چیزی که ما امروز به نام زوال آمریکا در صحنه جهانی از آن صحبت می کنیم، بخش مهم 
آن در عراق اتفاق افتاده اســت، یعنی مقاومتی که در این کشور شکل گرفت، آمریکایی ها 
را ضعیف و فرســوده کرده و با باال بردن هزینه هایشــان، آن ها را بین دو شــر قرار داد که 
اگر بمانند، آســیب می بینند و اگر هم از عراق خارج شــوند، شکست خورده اند.وی افزود: 
حرف های اساســی همواره در میدان زده می شود و قدرت های واقعی سیاسی، قدرت های 
میدانی هستند و حشدالشعبی در این عرصه فوق العاده است و ان شاءاهلل قدرت آن به عنوان 
یک نیــروی دفاعی، جهادی با آرمان هــای بزرگ، ایمان قوی، انســجام درونی و نظم و 
انضباط واال گسترش می یابد.فرمانده کل سپاه ویژگی ها و خصایص حشدالشعبی را ضامن 
ماندگاری و نقش تعیین کننده و موثر این نبرد در آینده عراق قلمداد و خاطرنشان کرد: ما 
و امت اسالمی وقتی غیظ و غضب آمریکا نسبت به شما را دیدیم، خوشحال شدیم، چون 
متوجه کار موثر شما شدیم.سرلشکر سالمی رمز اساسی توفیقات مقاومت و حشدالشعبی را 
وحدت و اتصال آن ها با مردم و نهادینه شدن این درک که شما مدافع عزت و امنیت آن ها 
هستید توصیف و خاطرنشان کرد: همه ما و شما باید هوشیار باشیم که مردم تحت تأثیر 
عملیات روانی دشمن قرار نگیرند؛ هرچند شما بخش های سخت مبارزه را سپری کرده اند، 
اما از کید و حیله دشــمن هرگز نباید غفلت کرد.وی با بیان اینکه پیوند ما با شما ایمانی، 

اســالمی، دینی و بدون توجه به مرزهای جغرافیایی است، تصریح کرد: ما جزئی از پیکره 
امت اسالمی هستیم و شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس اثبات کردند 
عراق ســرزمینی است که مردم به خاطر کربال، نجف، کاظمین و سامرا حاضرند فدای آن 
شــوند.فرمانده کل سپاه در پایان تاکید کرد: ما در جبهه مقاومت و تداوم این نبرد بزرگ 
حامی و پشتیبان شما هستیم و امیدواریم که مصوبه مجلس ملی عراق در خروج نظامیان 
آمریکایی از این کشور به صورت عملی و به نحو احسن تحقق یابد و عراق مستقل، مقتدر 
و امن بدون حضور اشغالگران به راه خود ادامه دهد.فرمانده حشدالشعبی عراق هم در این 
دیدار با قدردانی از حمایت های ملت ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی از ملت عراق و 
حشدالشعبی این کشور با تجلیل از مجاهدت های شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی الهام دهنده حشدالشعبی بود و امروز حشدالشعبی وجود خود 
را مدیون حاج قاســم سلیمانی و تالش های ابومهدی المهندس که جانشان را فدا کردند؛ 
می داند.وی افزود: دشمن فکر می کرد با شهادت حاج قاسم می تواند شجره طیبه مقاومت 
و حشدالشــعبی را بخشکاند؛ اما به تدبیر و سنت الهی و به برکت خون شهدا و امدادهای 
غیبی، این جریان به پیش می رود و تصمیم خروج آمریکا از عراق بعد از شهادت شهیدان 
عزیز، اتفاق بسیار بزرگ و مهمی بود.فالح الفیاض با بیان اینکه ملت عراق و حشدالشعبی، 
ســپاه را به واسطه خون حاج قاسم و کمک هایش عزیز می دانند، افزود: ما به الگوی سپاه 
با خصوصیات انقالب اســالمی افتخار می کنیم و امروز چگونگی استفاده از تجربه سپاه با 
قوانین و خصوصیات عراق را وظیفه خود می دانیم و هرگز روزی که رســانه های آمریکایی 
بعد از ورود داعش نقشــه عراق را در حال سوختن نشــان دادند، فراموش نخواهیم کرد.
فرمانده حشدالشعبی نعمت ائمه )ع(، مرجعیت و شهدا را عامل به حرکت درآمدن روحیه 
جهادی در عراق قلمداد و تأکید کرد: در عراق هیچ قدرت و کشــوری نمی تواند در عین 

دوستی با عراق، با حشدالشعبی دشمنی داشته باشد.

سرلشکر سالمی:

حرفهایاساسیهموارهدرمیدانزدهمیشود

اسامی نمایندگان غایب در مراسم تحلیف اعالم شود
رئیس مجلس شورای اسالمی غیبت تعدادی از نمایندگان در مراسم تحلیف رئیس جمهور را موجه و طبق موارد مندرج در آیین نامه دانست و تأکید کرد که هیچ تبعیضی پیرامون اجرای آیین نامه 
داخلی مجلس برای نمایندگان وجود ندارد.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدغنی نظری خانقاه نماینده خلخال در مجلس در نشست علنی دیروز )یکشنبه، ۱۷ مرداد( قوه مقننه 
و  با استناد به ماده )۲۲( بند )۱۱( آیین نامه داخلی گفت: این ماده به حفظ شأن مجلس تأکید کرده ضمن اینکه یکی از تعهدات نمایندگان رعایت مفاد آیین نامه داخلی مجلس است.وی ادامه 
داد: هم اکنون برخی مذاکراتی که داریم مفید نیست و اینکه ما صرفاً به دلیل ایجاد یک شورایی چندین جلسه است که در صحن پیرامون آن مذاکره می کنیم، موثر نیست چرا که اینگونه شورا 
اکثرا غیرموثر و غیرفعال هستند و گاه یک کارشناس فرمانداری ۱۰ شورا را مدیریت می کند و صورتجلسه ها را نیز در ادارات می نویسند بنابراین نباید وقت مجلس برای اینگونه امورات گرفته شود.
نماینده مردم خلخال در مجلس تصریح کرد: این مخالف اصل )۳( بند )۱۰( بوده که به حذف تشکیالت غیرضروری اشاره دارد بنابراین ما نباید مدام تشکیالت جدیدی اضافه کنیم.نظری خانقاه 
ضمن تشکر از نحوه برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور خاطر نشان کرد: این امر باید روشن شود که چرا ۲۵ نفر از نمایندگان در مراسم روز تحلیف که یکی از مهمترین جلسات برگزار شده 
در مجلس بوده و از ۸۰ کشور دنیا در آن مهمان داشتیم، غیبت داشتند.این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: اسامی نمایندگان غایب در روز تحلیف باید از طریق رسانه ها منتشر شود 

و نباید این روش تداوم یابد که برخی در مجلس احساس کنند نماینده تر هستند بنابراین تقاضا داریم اسامی نمایندگان غایب به خصوص در روز تحلیف قرائت شود.
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گزیده خبر بازار کاالهای اساسی در تالطم 

 سیاحت سبدهای خالی در فروشگاه های زنجیره  ای
بازار کاالهای اساســی همچنان به لحاظ قیمتی متالطم است 
و همین موضوع کار دولت ســیزدهم را ســخت تر از گذشته 
می کند؛ به خصوص در روزهایی که مردم از دولت جدید انتظار 
دارنــد تا به تامین به موقع و با قیمت مناســب کاالهای مورد 
نیاز سبد معیشتی اقدام نماید.به گزارش اقتصاد آنالین، تامین 
به موقع کاالهای اساســی یکی از دغدغه های اساسی بسیاری 
از سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور است؛ همان بازاری که 
این روزها، حال و روز خوشــی نــدارد و اگرچه به دلیل قدرت 
خرید پایین مردم، کاهش شــدید تقاضا را تجربه می کند؛ اما 
باز هــم افزایش قیمت را گاه به صــورت هفتگی در برخی از 
کاالها نظاره گر است.این، ثمره عدم برنامه ریزی و دغدغه مندی 
سیاســتگذاران برای تامین به موقع کاالهای اساسی و تالش 
برای کاهش قیمت است که هر روز خود را در قیمت و شرایط 

بازار یکی از کاالهای اساسی مورد نیاز مردم نشان می دهد.

خرید از فروشگاه تبدیل به یک تفریح لوکس شد
گشت و گذاری در فروشــگاههای زنجیره ای و میادین میوه و 
تــره بار که به محل هایی برای توزیع کاالهای اساســی با نرخ 
مناســب به شمار می روند هم به خوبی این موضوع را در ذهن 
تداعی می کند کــه قدرت خرید مردم کاهش یافته اســت و 
آنها به شــدت با مضیقه مالی برای تامین مایحتاج خود مواجه 
هستند.یکی از متصدیان فروشگاههای زنجیره ای در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصاد آنالین می گوید: مدتها اســت که بسیاری از 
مردم از حضور در فروشگاههای زنجیره ای تنها به ابزاری برای 
تفریح می نگرند کــه البته این کار هم اکنون به دلیل وضعیت 
بهــم ریخته قیمتی از یک ســو و کاهش قدرت خرید مردم از 
ســوی دیگر، کم کم به یک تفریح لوکس تبدیل شــده است.

وی می افزاید: در حال حاضر بر روی برخی اقالم کاالیی عموما 
به صورت ماهانه یا در حالت خوشــبینانه فصلی شاهد افزایش 
۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت هستیم؛ در حالیکه در برخی از اقالم 
ســبد مصرفی خانوارها به خصوص اقــالم پروتئینی، حتی با 
افزایش هفتگی قیمت هم مواجه شــده ایم که این امر بسیاری 
از فروشــگاهها را با چالش تامین کاال مواجه کرده اســت.این 
متصدی فروشــگاه زنجیره ای می گوید: ظرف یکسال گذشته، 
قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است و این وضعیت را 
می توان از ســبدهای خالی که مصرف کنندگان و خریداران در 

میان قفسه های فروشگاه می چرخانند به خوبی دریافت.

اول وسواس در بررسی قیمت، بعد انتخاب و خرید
در عیــن حال، یکی از خریداران نیــز در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصاد آنالین می گوید: قیمت بســیاری از کاالها به ویژه اقالم 
پروتئینی و گروه لبنیات با تغییرات هفتگی مواجه شده است؛ 
به نحوی که تولیدکنندگان با تغییر یک برچسب یا اضافه کردن 
به اصطالح یک آپشن به کاالهایشــان، قیمت را تا ۳۰ درصد 
هم باال می برنــد؛ اگرچه باید به این نکته هم اشــاره کرد که 
تولیدکنندگان نیز به دلیل اعمال سیاســت های پولی دولت و 
تورم لجام گســیخته ای که با آن ظرف ماههای گذشته مواجه 
بوده اند، قادر به مقاومت در مقابل تورم نیســتند و مجبور می 
شوند که قیمت کاالهای خود را باال برند تا بتوانند به تولید خود 
ادامه دهند؛ اما داستان هر چه باشد، قدرت خرید مردم بسیار 
کم اســت و به خوبی می توان دید که از تنوع کاالهای تولیدی 
ممکن است کم نشده باشد، اما در قفسه ها تعداد کاالهای عرضه 
شــده دیگر مثل سابق پر و پیمان نیست؛ یعنی مردم استقبال 
و تقاضا نشان نمی دهند که عرضه هم باال برود.او می افزاید که 
برای خرید هر کاال دقت بســیار باالیی بر روی قیمت و حجم 

کاالها صورت می دهد تا حتی اگر با اختالف قیمتی اندک هم 
بتواند، کاالیی را انتخاب کند که ارزانتر است.

ایــن خریدار بــه این نکته اشــاره می کند کــه این وضعیت 
فروشگاههای زنجیره ای است که عمدتا اقشار با درآمد متوسط 
قادر به مراجعه به آن و خرید هســتند؛ در غیر این صورت در 
ســوپرمارکت ها و مغازه های عادی اوضاع به مراتب بدتر بوده و 

گاه خریدها به میزان مایحتاج روزانه صورت می گیرد.

استقبال کم از خرید اقالم پروتئینی
بررسی های میدانی خبرنگار اقتصاد آنالین نیز به خوبی این را 
نشان می دهد که فروشگاههای زنجیره ای بسیار کم رونق شده 
و به نظر می رســد که میزان فروش آنها نیز به مراتب کمتر از 
قبل شده باشد.از ســوی دیگر، قفسه اقالم پروتئینی کمتر از 
سایر بخش ها مورد استقبال قرار می گیرد و به نظر می رسد که 
تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند به لحاظ روانی، موضوع قیمت 
را برای مصرف  کنندگان تســهیل کننــد؛ اقدام به کاهش وزن 
موثر اقالم در بسته بندی کرده اند که حداقل بدون تغییر قیمت 
بتوانند، با کاهــش وزن نرخ قبلی را ثابت نگاه دارند.نکته حائز 
اهمیت، بی تفاوتی وزارتخانه های متولی و دستگاه های نظارتی 

به این حجم از کارشــکنی سیاستگذاران در حوزه تنظیم بازار 
اســت؛ چراکه دیگر خبری از برگزاری جلسات تنظیم بازار در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سیاستگذاری های به موقع و 
حساسیت های وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی 
در این حوزه نیســت؛ چرا که سیاســتهای قیمتگذاری و ورود 
سختگیرانه دولت به نرخگذاری برخی کاالهای تولیدی، حال 
و روز بازار برخی کاالها را به شــدت نامیزان کرده و شرایط را 
برای حضور دالالن و واســطه هایی فراهم کرده است که تنها 
از این سیاستگذاری غلط دولت در حوزه قیمتگذاری بهره مند 
می شوند.به همین دلیل اســت که نه تنها سیاستگذاری برای 
تولید به موقع و عرضه مکفــی به بازار صورت نمی گیرد؛ بلکه 
واردات نیز در مخمصه سیاستگذاری های اشتباه بانک مرکزی 
در تامین و تخصیص ارز افتاده است و دیگر به عنوان یک مکمل 

قوی در تامین کاالهای مورد نیاز عمل نمی کند.

قیمت برخی کاالهای اساسی در فروشگاههای زنجیره ای
بررسی های میدانی خبرنگار اقتصاد آنالین حکایت از آن دارد 
که اگرچه در برخی فروشگاههای زنجیره ای به دلیل نوسانات 
قیمتی عرضه مرغ به شــدت کاهش یافته و یا متوقف شــده 
است، اما در برخی دیگر از فروشگاهها قیمت هر کیلوگرم سینه 
مرغ بدون پوســت ۴۴ هزار و ۹۸۰ تومان اســت.همچنین هر 
بســته تخم مرغ ۶ عددی ۱۱ هــزار و ۹۰۰ تومان، تخم مرغ 
۹  عــددی ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومــان و تخم مرغ ۱۵ عددی ۲۹ 
هزار و ۸۰۰ تومان اســت.از ســوی دیگر، هر کیلوگرم گوشت 
قلوه گاه گوسفندی ۱۰۱ هزار و ۲۱۰ تومان، بسته ۵۰۰ گرمی 
گوشت گوسفندی قیمه ای ۱۱۰ هزار و ۸۱۰ تومان، بسته ۵۰۰ 
گرمی گوشت قیمه ای گوساله ۱۱۱ هزار و ۹۳۰ تومان، گوشت 
چرخ کــرده یک کیلویی ۱۶۰ هــزار و ۲۱۰ تومان، ران ممتاز 
گوســفندی یک کیلویی ۱۷۷ هــزار و ۳۰۰ تومان، ران ممتاز 
گوســاله یک کیلویی ۱۹۹ هزار و ۸۴۰ تومان است.همچنین 
قیمت هر کیسه شیر ۸۰۰ میلی لیتری کم چرب ۶۱۸۰ تومان، 
شــیر نیم چرب بطری یک لیتری ۷۵۰۰ تومان و شــیر نیم 
چرب ۹۴۰ گرمی ۱۵ هزار و ۹۷۰ تومان است.هر بسته ماست 
پرچرب ۵۰۰ گرمی ۷۲۰۰ تومان، ماســت دبه کم چرب ۲۱ 
هزار و ۳۸۰ تومان و ماســت همزده پرچرب ۲۲۰۰ گرمی ۳۶ 

هزار و ۵۸۰ تومان است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
ضریب خطرابتال به کرونا در مازندران 

به۲برابر آمار میانگین کشوری رسیده است
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اوضاع شیوع ، ابتال و بستری 
بیماران کرونایی اســتان را فوق بحرانی توصیف کرد و گفت: ضریب خطر ابتال 
به بیماری کووید ۱۹ در این خطه به ازای هریکصد هزار نفر ۲۵ نفر اســت که 
دوبرابرآمار میانگین کشوری می باشد.دکتر سیمین بابایی، وضعیت مازندران با 
توجه به آمار ابتال حادتر از سایر نقاط کشور است، افزود: مازندران اولین استان 
کشــور در افزایش تعداد بستری نســبت به جمعیت آن است.وی توضیح داد: 
ضریب خطر که به تعداد بستری روزانه در بیمارستان  به ازای هر صد هزار نفر 
جمعیت اطالق می شــود در مازندران به ۲۵ نفر رسیده است ،در حالی که این 
عدد در متوســط کشور ۱۲ نفر است.مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران  با بیان این که وضعیت کرونایی در شــهر آمل از ســایر نقاط استان 
وخیم تر گزارش شــده است، بیان داشت:  طبق آمار رسمی ، شهرستان آمل با 
ضریب خطر باالی ۴۰ نفر به ازاری صد هزار نفر جمعیت بدترین شهر استان از 
نظر تعداد بستری و شیوع کرونا است.وی ادامه داد: در برخی از شهرها همچون 
ســاری و قائمشهر نیز ضریب خطر باالی ۳۰ می باشد که نشان دهنده وخامت 
اوضاع کرونایی در این شهرســتان های پرجمعیت اســت.وی تاکید کرد: ادامه 
تالش بــرای کنترل بحران به همراهی مردم نیاز دارد زیرا دیگر تخت خالی در 
بیمارســتان ها باقی نمانده است و با توجه به محدودیت کادر درمان و امکاناتی 
نظیر اکســیژن امکان ایجاد بیمارستان صحرایی در همه شهرها وجود نخواهد 
داشت.مدیر روابط عمومی دانشگاه مازندران افزود:  با توجه به شرایط فوق حاد 
اســتان و پرشدن تخت های بیمارستان های استان توسط بیماران کرونایی در 

حال حاضر باید ظرفیت بستری موقت را افزایش دهیم.

مدیر امور مالی و رئیس اداره خدمات 
آموزشی ابقاء شدند

دکتر نســرین صادق زاده در احکامی محمد مهدی بختیاری را به عنوان مدیر 
امور مالی و نیره موسوی هاشمی را به عنوان رئیس اداره خدمات آموزشی و امور 
دانش آموختگان ابقاء رد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل در حکم ابقاء 
محمد مهدی بختیاری به عنوان  مدیر امور مالی آمده است:نظر به تعهد، دغدغه 
مندی، تجارب ارزشمند و حسن انجام وظایف، بر اساس ماده۱۷ آیین نامه جامع 
مدیریت دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی به موجب این حکم به مدت ۲ 
ســال به عنوان مدیر امور مالی دانشــگاه ابقاء می شوید.انتظار می رود در کنار 
انجام وظایف مندرج در چارت تشکیالتی، نسبت به انضباط مالی با رعایت صالح 
و صرفه ی دانشــگاه و همچنین فراهم سازی بستر مناسب برای گردش برخط 
اطالعات مالی اهتمام ورزید.امید است با اتکال به ایزد منان و بهره گیری از تمامی 
ظرفیت های موجود، هماهنگی و تعامل ســازنده با سایر حوزه های مدیریتی در 
جهت ارتقای اهداف دانشگاه موفق باشید.همچنین در حکم ابقای نیره موسوی 
هاشــمی به عنوان رئیس  اداره خدمات آموزشی و امور دانش آموختگان آمده 
اســت:با عنایت به تعهد، تجارب ارزشمند و حسن انجام وظایف، بر اساس ماده 
۱۷ آیین نامه جامع مدیریت دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی به موجب 
این حکم به مدت دو ســال به عنوان رئیس اداره خدمات آموزشی و امور دانش 
آموختگان دانشگاه ابقاء می شــوید.اجرای دقیق قوانین آموزشی، برنامه ریزی 
بهینه در برگزاری کالس ها، امتحانات و ســایر امور آموزشی و دانش آموختگی 
با هماهنگی گروه های آموزشــی و سایر واحد های مدیریتی و همچنین فراهم 
ســازی بستر مناسب جهت گردش برخط اطالعات آموزشی از اولویت های این 
اداره به شــمار می رود.امیدوارم در راســتای نیل به اهداف دانشگاه و توسعه و 

پیشرفت این موسسه آموزش عالی در سایه عنایات ایزد منان موفق باشید.

شهردار گرگان:
30+ 10برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری 

گرگان تا سال 1404
شــهردار گرگان از تالش های مجموعه مدیریت شــهری برای بهبود کیفیت 
زندگی شهروندان و تبدیل این شــهر به مقصد عالی برای گردشگران سخن 
گفت.دکتر عبدالرضا دادبود در نشســت خبری با اصحاب رســانه به مناسبت 
هفته خبرنگار با تبریک پیشــاپیش روز خبرنگار از همراهی ها و تالش های 
جامعه خبری استان نسبت به مجموعه مدیریت شهرداری قدردانی کرد.دکتر 
دادبود در ادامه به توضیح پروژه های کالن در دست احداث شهرداری پرداخت 
و گفت: یکی از پروژه های بزرگ در دســت اقــدام، مجموعه بزرگ تجاری و 
تفریحی »هفت شهر« است که فرصتی بی نظیر برای توسعه اقتصادی و صنعت 
گردشــگری گرگان خواهد بود.وی ادامه داد: احیای بافت تاریخی از آن قبیل 
طرح هایی بود که شهرداری برای نخستین بار در سال ۹۷ در دستور کار قرار 
داد و به واسطه آن بسیاری از محالت و محوطه های قدیمی سطح شهر مورد 
مرمت و بازسازی قرار گرفت.شهردار گرگان در خصوص پروژه شهر بازی گفت: 
ساخت و راه اندازی شهربازی مدرن یکی از خواسته ها و آرزوهای دیرینه مردم 
گرگان بود که با ســرمایه گذاری شــهرداری و مشارکت بخش خصوصی در 
زمینی به مســاحت ۱۸ هکتار در حال راه اندازی است.دکتر دادبود افزود: هم 
اکنون اسکلت های شهربازی سرپوشیده در حال ساخت و آماده سازی است و 
سورتمه ریلی در کشور چین مراحل نهایی تست فنی را پشت سر می گذارد.

وی با اشــاره به پروژه تله کابین بیان کرد: تمامی مجوزهای الزم برای ساخت 
تله کابین دریافت و ســرمایه گذار بخش خصوصی انتخاب شده و منتظر عقد 
قرارداد نهایی سرمایه گذار هستیم تا کار ساخت آن آغاز شود.شهردار گرگان 
در ادامه به سایر پروژه ها در بخش های سرمایه گذاری، تفریحی، گردشگری، 
رفاهی، خدماتی، فرهنگی، ورزشــی و پژوهشی شهرداری اشاره کرد.عبدالرضا 
دادبود همچنین به افزایش بودجه شهرداری گرگان اشاره و اظهار کرد: بودجه 
شهرداری گرگان طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته 
درحالی که در دوره مشابه قبل تنها ۵ درصد افزایش یافته بود.دکتر دادبود با 
بیان اینکه طرح های ویژه ای برای سال ۱۴۰۴ پیش بینی کرده ایم گفت: ۴ 
سال دیگر سن شهرداری به عدد ۱۰۰ می رسد و بنا داریم برنامه های متنوع 
و مدونی برای آن سال اجرا کنیم.وی در ادامه بیان کرد: هم اکنون ۱۱۵ هزار 
خانواده در شــهر گرگان ساکن هســتند و ما تصمیم داریم از امسال تا سال 
۱۴۰۴ به ازای هر خانواده در سطح و یا حاشیه شهر یک درخت بکاریم.شهردار 
گرگان به تفاهمنامه های بین المللی اشاره کرد و گفت: شهرداری گرگان هم 
اکنون با شهر گوانگژو که از نظر اقتصادی سومین )بعد از پکن و شانگهای( شهر 
بزرگ کشور چین است عقد خواهرخواندگی بسته و دو شهر خدمات متقابلی 
را به یکدیگر ارائه می کنند.دکتر دادبود در خصوص حمایت از تیم بســکتبال 
شــهرداری گرگان نیز تصریح کرد: امسال هم تیم بسیار خوبی روانه مسابقات 
خواهد شد و از این بابت نگران نیستیم. و امیدواریم همچون سه فصل گذشته 
عملکرد خوبی در مســابقات داشته باشیم.وی افزود: توجه به ورزش همگانی 

جزو اولویت های شهرداری گرگان است .

نظــارت یکپارچه بــر کســب وکارهای مجازی با 
رویکرد حمایت از کســب وکارهای شناسنامه دار و 
لغو خدمات بانکی فعاالن غیررســمی در راستای 
کاهش قاچاق کاال، سیاســتی عاجل و ضروری به 
نظر می رســد.به گزارش خبرنگار مهر، بر اســاس 
آمار رســمی از زمان شناسایی نخســتین موارد 
ابتــالء به ویروس کرونا در ووهان چین و ســرایت 
این همه گیری به ایران و ســایر کشورهای جهان، 
قریب به ۲۰۰ میلیون نفر به آن مبتال شده و بیش 
از ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار بیمار نیز در جدال با کرونا 
جان باخته اند. البته شــاید کمتر کسی در روزهای 
نخســتین، اوضاع وخیــم امروز ناشــی از جوالن 
ســویه های مختلفی از ویروس کووید ۱۹ را پس 
از یک ســال و نیم درگیری بشر با آن متصور بود.
اما نه تنها مخاطرات ایــن بیماری، کادر درمانی و 
زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان کشورهای 
توســعه یافته را هم به چالش کشیده، بلکه سبک 
زندگی و تعامالت اجتماعی بشر را نیز تحت تأثیر 
قرار داده اســت. از کاهش چشم گیر اجتماعات در 
عرصه های ورزشی و هنری )با وجود واکسیناسیون 
گروه هــای پرخطر( تا نیم نگاه کاســبان ناامید از 
فروش سنتی به بســترهای مجازی برای بازاریابی 
محصوالتشــان و در مجموع هر نوع تغییر سبک 

زندگی که به حداقل رساندن ترددهای غیرضروری 
را در پی داشته باشــد، از پیامدهای مانور مرگبار 
کرونا در حلقه های متراکم انسانی محسوب می شود.

بــدون تردید، یکی از تغییر رفتارهای اجتماعی در 
دوران شیوع کرونا، افزایش استقبال از فروشگاه های 
آنالیــن و رونــق کســب وکارهای اینترنتی بوده 
است. کارشناسان حوزه کســب وکار درباره دالیل 
استقبال از فروشــگاه های آنالین، به صرفه جویی 
در هزینه های تــردد، جلوگیــری از اتالف زمان، 
قیمت گذاری رقابتی محصوالت و آگاهی تدریجی 
مصرف کنندگان از خدمــات پلت فرم های آنالین 
اشاره می کنند و در امان ماندن از ویروس کرونا را 
به عنوان عامل محرک بلوغ کسب وکارهای اینترنتی 
به ویژه در جوامعی همچون ایران می دانند.به اعتقاد 
کارشناسان، فروشــگاه های آنالین شناسنامه دار و 
دارای مجوز، در رصد زنجیره توزیع کاال نقش آفرین 
هســتند و می توان از ظرفیتشان به عنوان یکی از 
ابزار مؤثر در مدیریت نظــام توزیع کاال و خدمات 

از جمله کنترل قاچــاق کاال در بازار لوازم خانگی، 
تلفن همراه و پوشاک استفاده کرد.در همین رابطه، 
آن طور که عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی گفته، پیش از همه گیری کرونا، حدود ۵۰ 
هزار واحد صنفی در قالــب پلتفرم های آنالین در 
ایران فعالیت می کردند، در حالی که در حال حاضر 
تعداد آن ها از ۲۰۰ هزار مورد عبور کرده است. وی 
پیشــنهاد داده، سایر واحدهای صنفی تولیدی نیز 
در پاساژهای معتبر اینترنتی، کاال و خدماتشان را 
عرضه کنند تا با جمعیــت میلیونی متقاضیان به 
عنوان یک بازار بزرگ فروش در سراسر کشور مواجه 
شوند.الفت نسب در ادامه با اشاره به مالحظات مد 
نظر هنگام خرید اینترنتی گفت: میزان شــکایات 
از کسب وکارهای رسمی دارای مجوزهای الزم در 
سال ۹۹، کمتر از ۸ هزار مورد بوده که بیش از ۸۰ 
درصد این شکایات مرتفع و رضایت مشتریان جلب 
شده است؛ اما در مواردی که افراد از کسب وکارهای 
غیررســمی و بدون مجوز به ویژه در شــبکه های 

اجتماعی خرید می کنند، امکان پیگیری شــکایت 
مشــتریان از ســوی اتحادیه وجود ندارد.براساس 
گزارش مرکز تجارت الکترونیک از تحوالت ســال 
۹۹، حدود ۵۰ هزار فروشــگاه آنالیــن دارای نماد 
الکترونیک )این ماد( و همچنین فروشگاه های آنالین 
فعال در بستر شبکه های اجتماعی، در مجموع تنها 
۳.۲ درصد از کل ســهم خرده فروشی در بازار ایران 
را تشکیل داده و ارزش اسمی معامالت الکترونیکی 
در سال ۹۹ با رشد حقیقی ۸۳ درصدی به ۱,۰۹۷ 
هزار میلیارد تومان رســیده است.در همین زمینه، 
اخیراً حجت اهلل فیروزی سخنگوی کمسیون صنایع و 
معادن مجلس درباره ضرورت حمایت از فروشگاه های 
آنالین به دلیل ظرفیت مبارزه با قاچاق، اظهار داشت: 
یکی از اثرات کرونا توجه به فروشــگاه های آنالین و 
گســترش خریدهای غیرحضوری در بستر اینترنت 
بود. این فروشــگاه ها با وجود تمــام مزایا، در حال 
حاضر با مشــکل رقابت با فروشــگاه های حضوری 
و غیررســمی که به راحتی کاالهای قاچاق عرضه 
می کنند، درگیر هستند. کاالی قاچاق به دلیل عدم 
پرداخت هزینه های دولتی مانند عوارض گمرکی، از 
کاالهایی که در فروشــگاه های آنالین عرضه شده و 
از مبادی رســمی وارد کشور می شود، ارزان تر است 
که این امر خود موجب زیان فروشــگاه های آنالین 

اســت.برآیند محتوای فوق نشــان می دهد، نه تنها 
نقش کســب وکارهای اینترنتی در شبکه فروش و 
توزیع کاال قابل توجه و نیازمند سیاست گذاری کالن 
اســت؛ بلکه نظارت بر عملکرد فروشگاه های آنالین 
برای تأمین منافع دولت، صاحبان کســب وکارهای 
شناسنامه دار و مصرف کنندگان امری ضروری و الزم 
االجرا است.نظارتی که با لغو ارائه خدمات بانکی به 
فعاالن غیررسمی و زیرزمینی، تأمین مالی شبکه های 
توزیــع کاالی قاچاق در فضای مجازی و حقیقی را 
از کار می اندازد؛ ریســک معامــالت الکترونیکی را 
بــرای مصرف کننده به حداقل می رســاند و بهبود 
فضای کسب وکار مجازی برای فعاالن شناسنامه دار 
را محقــق می کند. از این رو، یکــی از ارکان نظارت 
بر فعالیت فروشــگاه های آنالین، همکاری مضاعف 
شــبکه بانکی با ناظران فعالیت هــای مجازی برای 
ارائه خدمات صرف به کســب وکارهای دارای مجوز 
از جمله نمــاد اعتماد الکترونیــک و پروانه صنفی 
است.در همین رابطه، امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل 
دفتر پیشــگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صاحبان تمامی 
کسب وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس 
از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد 

اعتماد الکترونیک دریافت می کردند، 

راغفر:
عمده یارانه بگیرها وجود خارجی ندارند!

یک اقتصاددان فســاد در سیســتم توزیع یارانه نقدی را تأیید کرد و گفت: 
بخــش قابل توجهی از افرادی که یارانــه می گیرند حضور خارجی ندارند.به 
گزارش ایسنا، حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد سناریوهای 
پیــش روی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاالهای اساســی بــه ارائه توضیحاتی 
پرداخت.راغفر منطق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را یک منطق سســت ارزیابی 
کــرد و گفــت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشــت از خارج تخصیص 
داده شد اما گوشــت با قیمت باالتری به دست مصرف کننده رسید چراکه 
فرایندهای توزیعی با فســاد همراه اســت و بنابراین منابع بزرگی به جیب 
مفسدان رفت.وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز افزایش قیمت همه کاالها 
را به دنبال دارد افزود: پرداخت یارانه های نقدی نیز فاجعه بزرگی اســت که 
تجربه جهانی هــم آن را تأیید می کند زیرا در هیچ جای دنیا چنین کاری 
مرســوم و مفید نیســت.این اقتصاددان تأکید کرد: همان طور که نمی توان 
با حفظ کانون های عفونی در بدن یک انســان به حل مســئله و بیماری او 
پرداخت و باید کانون های عفونی را خشک کرد کانون های فساد را هم باید 
از بیــن برد.راغفر در رادیو گفت وگو، با بیــان اینکه افرادی که به دنبال باال 
بردن قیمت ارز هســتند به شدت از این موضوع منتفع می شوند گفت: این 
افراد از افزایش قیمت ها منتفع شــده و برنده می شــوند.این استاد دانشگاه 
فساد در سیستم توزیع یارانه نقدی را تأیید کرد و گفت: بخش قابل توجهی 
از افــرادی هم که یارانه می گیرند حضور خارجی ندارند و یا اینکه منابع در 
مقیاس بزرگی از سیســتم خارج می شود.وی با تأکید بر اینکه دولت باید با 
کاهش نرخ ارز، برنامه مشخصی برای توسعه و سرمایه گذاری برای تولید در 
کشور طراحی کند گفت: این راهکار قطعاً در کوتاه مدت پاسخگو خواهد بود.

راغفر تصریح کرد: آیت اهلل رئیســی باید قیمت ارز را همان طور که دستوری 
افزایش پیدا کرده بود به صورت دســتوری به ۱۰ هزار تومان کاهش دهد و 

این امکان پذیر و قابل اجراست.

در حالی طرح تفکیک وزارت راه و شهرســازی امروز در دستور کار مجلس قرار 
می گیرد که مخالفت هایی با این طرح مطرح می شود اما موافقان می گویند که این 
تفکیک به سود مسکن خواهد بود.به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دستور کارهای 
امروز مجلس، بررســی طرح تفکیک وزارت راه و شهرســازی و ایجاد دو وزارت 
خانه مســتقل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی است.این طرح در جلسه علنی 
چهارشنبه ۶ مردادماه مجلس شورای اسالمی با اولویت بررسی طرح انتزاع بخش 
ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل »وزارت حمل و نقل« 
و »وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین«، بررسی و اولویت رسیدگی 
به آن نیز با ۱۲۰ رأی موافق نمایندگان، به تصویب رسید که قرار است امروز در 

صحن علنی به این طرح رأی داده شود.

نیکزاد: اگر طرح رأی بیاورد، وزارت راه و شهرسازی تفکیک می شود
علی نیکزاد نایب رئیــس اول مجلس در نطق ابتدایی امروز خود درباره تفکیک 
وزارت راه و شهرســازی گفت: کمیســیون عمران طرحی را پیشنهاد داد که در 
صحن هم اعالم وصول شد؛ طبق قانون آئین نامه داخلی مجلس اگر ۵۰ نماینده 
یک طرحی را که اعالم وصول شــده اســت، امضا کنند مجلس باید همان روز 
اولویت آن را رأی گیری کند که در چهارشــنبه هفته گذشته رأی گیری شد و 
اولویت آن هم رأی آورد و در روز یکشنبه )امروز( هم دستور دوم مجلس است که 
اگر مجلس به آن رأی بدهد جدا شدن وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و 

ترابری بعد از تأیید شورای نگهبان اتفاق می افتد.

عضو کمیسیون عمران: ادغام راه و مسکن سبب شد تا از ساخت سالی 
یک میلیون مسکن عقب بمانیم

پیش از این نیز علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگویی 

کــه ۲۹ تیر ماه امســال با خبرنگار مهر در خصوص طــرح تفکیک وزارت راه و 
شهرســازی داشــت، ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مســکن و شهرسازی را 
اقدامــی غلط خواند و گفته بــود: وزارت راه و ترابری یکی از وزارتخانه های مهم 
است که می تواند در حوزه واردات و صادرات، ارزآوری خوبی را برای کشور داشته 
باشــد اما متأســفانه به دلیل این ادغام اشــتباه در حوزه مسکن، حمل و نقل و 
شهرسازی دچار مشکالت اساسی هســتیم.پاک فطرت اظهار داشت: مشکالت 
بخش مسکن طی سال های گذشته به شدت افزایش یافته و نتوانستیم به اهداف 
برنامه در ساخت یک میلیون مســکن در سال دست پیدا کنیم و از این اهداف 

بسیار عقب هستیم.

معاون آخوندی: اجرای دقیق وعده مســکنی حجت االسالم رئیسی با 
تفکیک راه و مسکن

سید محسن پورسیدآقایی مدیرعامل اسبق شرکت راه آهن و معاون وزیر سابق 
راه و شهرســازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با حمایت از تفکیک وزارت راه و 
شهرســازی در پاسخ به این پرسش که آیا تفکیک این وزارتخانه، شوکی به بازار 
مسکن وارد می کند؟ گفت: به نظر من این اتفاق نمی افتد؛ به خصوص که دولت 
ســیزدهم در اجرای وعده ساخت مسکن جدی اســت و انتظار دارد وزارت راه و 
شهرسازی با تمام قوا و امکانات خود به ساخت مسکن منتقل شود.وی افزود: این 
در حالی است که وزارت خانه بسیار بزرگی مانند راه و شهرسازی که حدود ۲۰ 
معاون وزیر دارد، از اجرای آن باز می ماند؛ در شورای معاونان این وزارتخانه امکان 
رســیدگی به طرح های همزمان حمل و نقل و مسکن وجود ندارد.پورسیدآقایی 
یادآور شد: تفکیک این وزارتخانه کار عاقالنه ای است و وزارت تازه تأسیس مسکن 
می تواند روی موضوع مســکن که اولویت رئیس دولت ســیزدهم است، متمرکز 
شــود؛ وزارت حمل و نقل هم می تواند به موضوع حمل و نقل کشور سامان دهد 
که اتفاقاً آن هم موضوع بســیار مهمی است و ۷ درصد تولید ناخالص داخلی به 
موضوع حمل و نقل اختصاص دارد.وی خاطرنشان کرد: ممکن است در ماه های 
نخست تفکیک، کارهای اداری آن کمی طول بکشد؛ اما در بلندمدت به نفع دولت 

است که دو وزارت مستقل قوی برای دو موضوع مهم داشته باشد.

جدایی راه از مسکن؟

خدمات رسانی بانک ها به شبکه قاچاق کاال 
پایان می  یابد؟
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 حضور ایران در افغانستان خوشایند روس ها نیستگزیده خبر

همدستی واشنگتن-مسکو برای تحریم تهران
به گفته رئیس گروه مرکز مطالعات بین المللی انرژی؛ روسیه اکنون 
از هر اهرم فشاری برای تاثیرگذاری بر تهران استفاده می کند که 
بخش نفت و انرژی یکی از آنها می تواند باشــد. روسیه نسبت به 
بخش انــرژی خود نگاه کامال اســتراتژیک دارد.به گزارش ایلنا، 
میخاییل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی 
روز چهارشنبه 13 مردادماه در توئیتی در پاسخ به توئیت کاظم 
غریب آبادی، نماینده ایران نزد ســازمان های بین المللی در وین 
نوشــت: یک پیام مهم. امیدواریم که پس از لغو تحریم ها درباره 
ایــران و احیای صادرات نفت این کشــور، تهــران به تالش های 
اوپک پالس برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت بپیوندد.غریب آبادی 
در توئیت خود نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی 
ایران در پاسخ به پیام تبریک محمد سانوسی بارکیندو،  دبیرکل 
اوپک، از دبیرخانه این ســازمان به خاطر تالش هایش برای حفظ 
ثبات در بازار جهانی نفت در طول دو ســال اخیر قدردانی کرده 
و بــرای او و همکارانش آرزوی موفقیت کرد.آنچه واضح اســت؛ 
علیرغم اینکه برداشــت عمومی از روابط روسیه با ایران، روابطی 
بسیار همگرا و گرم است، اما واقعیت های تاریخی در مورد روابط 
مســکو و تهران، نشــان دهنده رابطه ای پیچیده همراه با فراز و 
فرود بســیار و وابســته به عوامل و مؤلفه های گوناگون دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللی اســت که نمــود آن را در حوزه انرژی از 
جمله تالش برای نرسیدن خط لوله گاز ایران به اروپا و رفتار کج 
دار و مریز در توســعه میادین نفتی یا نیروگاه اتمی و برق ایران 
توسط شرکت های روسی و یا حتی اظهارات این مقام روسیه به 
عنوان نماینده دائم این کشــور در وین شاهدیم. به عبارت دیگر 
اگرچه نفت ایران همواره در معرض تحریم های امریکا قرار گرفته 
و کشورها به صورت آشکارا از خرید نفت ما منع و تهدید شده اند 
امــا در بزنگاه های روزهای خوب نفت ایران و احتمال باز شــدن 
گره هــا این روس ها بوده اند که کامال زیرکانه و با زبان دوســتی 
مسیر نفت ایران را منحرف و در معرض سردرگمی قرار داده اند.

به هر روی این روزها که اوپک پالس به تدریج بخشــی از عرضه 
را احیا کرده و رقم کاهش عرضه را به حدود 5.8 میلیون بشــکه 
در روز رســانده و ایران نیز که تاکنون به دلیل تحریم ها نفتی را 
وارد بازار نمی کرد در حال بازگشــت به جایگاه قبلی خود است، 
شاید این اظهارنظر از سوی یک مقام روسی در وینی که نه تنها 
تصمیمات مهم نفتی در آن اتخاذ می شود که مذاکرات پیرامون 
موضوع هســته ای ایران هم در این شهر در جریان است، چندان 
قابل اغماض نباشد و نباید ناشنیده گرفته شود.رئیس گروه مرکز 
مطالعات بین المللی انرژی در وین به بررسی این موضوع پرداخته 
اســت.او اظهارات نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی 
طنز دانســته و می گوید: بحث ســهمیه اعضای اوپک ربطی به 
تولیدکنندگان غیراوپک ندارد. اساسنامه اوپک در مورد مکانیسم 
تعیین سقف و سهمیه در اوپک روشن است. همکاری غیر اوپک 
با اوپک، متضمن ثبات بازار جهانی نفت است، اما هیچ کشور غیر 
عضو اوپک، حق دخالت در سهمیه اعضای اوپک را ندارد.به گفته 
این کارشناس ارشد انرژی؛ روسیه اکنون از هر اهرم فشاری برای 
تاثیرگذاری بر تهران استفاده می کند که بخش نفت و انرژی یکی 
از آنها می تواند باشد. روسیه نسبت به بخش انرژی خود نگاه کامال 
استراتژیک دارد.نماینده اسبق ایران در اوپک خاطرنشان می کند: 
اولین تحریم نفتی ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی در 1358 
توســط کارتر، آسیب های فلج کننده ای بر صنعت نفت ایران وارد 
کرد. البته روسیه بخش عمده آسیب به ایران را در بخش گاز وارد 

کرد.در ادامه گفت وگوی ایلنا را با فریدون برکشلی می خوانید: 

- یکی از مقامات روســی اخیرا گفته ایــران بعد از لغو 
تحریم هــا باید به توافق اوپک پالس برای کاهش تولید و 
حفظ ثبات بازار بپیوندد، ارزیابی شما از این پیام از جانب 

سفیر این کشور در وین چیست؟
خوب کمی طنز اســت. این آقای میخاییــل اولیانوف هم برای 
خودش عالمی دارد. ایشــان ســفیر و نماینده دائم دولت روسیه 
نزد سازمان های بین المللی در وین است. در ارتباط با موضوعات 
مختلف صحبت می کند. اظهارات ضد و نقیصی هم در ارتباط با 
مذاکرات هســته ای در وین داشت و گاهی هم رهنمود می کرد. 
حاال همتای ایرانی ایشان، آقای غریب آبادی مطلبی در خصوص 
ســهم جمهوری اسالمی ایران در اوپک گفتند و آقای اولیانوفهم 

چند ســاعت بعد نظرش را در مورد سهمیه ایران ابراز کرد.بحث 
ســهمیه اعضای اوپک ربطی به تولیدکنندگان غیراوپک ندارد. 
اساســنامه اوپک در مورد مکانیســم تعیین سقف و سهمیه در 
اوپک روشن است. همکاری غیر اوپک با اوپک، متضمن ثبات بازار 
جهانی نفت است، اما هیچ کشور غیر عضو اوپک، حق دخالت در 
ســهمیه اعضای اوپک را ندارد. امارات متحده عربی هم، موضوع 
افزایش پایه سهمیه بندی خود را با اوپک و عربستان حل و فصل 
کــرد. بنابراین از نظر من دیدگاه ایشــان وجاهت قانونی ندارد و 

اعضای اوپک به اساسنامه سازمان پایبندند.

-در کل ارزیابی خــود را از مواضع روس ها در قبال نفت 
ایران بفرمایید.

بدیهی است که در شرایطی که بازار نفت، سخت تقاضامحور است 
و عرضه نفت بیش از تقاضاست، روسیه هم مانند هر تولیدکننده 
دیگری، می خواهد که از بازار سهم بگیرد. شرایطی مانند تحریم 
کنونی که دو عضو مهم یعنی ایــران و ونزوئال از حضور موثر در 
بازار جهانی نفت دور مانده اند، بقیه تولیدکنندگان، می کوشند تا 
سهم و موقعیت خود در بازار را تحکیم کنند. زمانی هم که نفت 
عراق تحت تحریم بود، ایران تولید خود را باال برد. در زمان حمله 
صدام به کویت و متعاقبا، حمله امریکا به عراق، 5.4 میلیون بشکه 
نفت از بازار خارج شد. تمام تولیدکنندگان، تولید خود را باالبردند 
تا از موقعیت حفره بزرگی که در بازار ایجاد شده بود، بهره برداری 
کنند.البته ایران در تولید نفت، رقیب بزرگی برای روسیه نیست. 
روسیه در تولید جهانی نفت رتبه دوم را داراست و فاصله زیادی 
با ایران دارد. در مورد برخی از انواع نفت خام مانند اورال، نفت خام 
ســبک ایران رقیب سرســختی برای برای روســیه است، اما در 
مجموع ایران و روســیه در بخش نفــت رقابت تنگاتنگی ندارند. 
به طوریکه گفته شد، هر بشکه نفتی که از یکی از تولیدکنندگان 
از بازار خارج شــود، فرصتی برای بقیه فراهم می آید. تشــابهاتی 
مابین نفت خام های ایران و روسیه هست که روس ها را از بازگشت 
ســریع ایران به بازار نگران می کند.توضیح این نکته الزم اســت 
که نفت روســیه هم از جانب امریکا تحت تحریم است. بازاریابی 
و فروش نفت روســیه هم با دشواری هایی رو بروست، ولی نه در 
سطحی که صادرات ایران با آن مواجه است. در عین حال روسیه 
با تجارب دوران جنگ سرد با امریکا، ساز و کارهای متعددی برای 
فروش نفت خام خود، تدارک دیده اســت. روسیه در اکثر بازارها 
و کریدورهای مهم انرژی نفوذ کرده و در عین حال در هر بازاری 
که گاز عرضه می کند، نفت و فراورده هم صادر می کند. بطور کل 

دیپلماسی انرژی فعالی دارند.

-وزارت نفت همواره عنوان کرده کــه ایران تاکنون  در 
بازار حضور نداشــته و نباید مشمول توافق کاهش تولید 
شــود، این پیام مقام روسیه در این برهه چه اهدافی را از 

اوپک پالس در قبال ایران آشکار می کند؟
سهمیه رسمی کنونی ایران در اوپک 3.85 میلیون بشکه در روز 

اســت که در 2018 بر اساس نظام ســهمیه بندی اوپک، تعیین 
شده بود. این همان زمانی است که امارات متحده عربی هم سهمیه 
گرفت و در اجالس ژانویــه 2921 آن را مورد انتقاد قرار داد. در 
اجالس ژوئن 2021 امارات با اعتراض صحن اجالس را ترک کرد 
و پــس از وقفه ای 12 روزه در یک اجــالس مجازی اوپک، پایه 
ســهمیه خود را ارتقا داد.برای ایران هــم این روند تکرار خواهد 
شد. سهمیه دادنی نیست، گرفتنی است. اما برای سهمیه گرفتن 
باید ظرفیت تولید داشــت. یعنی بازار باید مجاب شود و بپذیرد 
که عضوی ظرفیت سازی کرده و قادر است که قدرت تولید بالقوه 
خود را بالفعل درآورد.باالترین سهمیه و تولید ایران در سال های 
اخیر 4.25 میلیون بشکه در روز بوده است. بنابراین قبل از تجربه 
و اعمال ظرفیت سازی، نگرانی از سهمیه چندان پسندیده نیست. 
البته ســهمیه گرفتن در اوپک، راهکار و ترفندهای خود را دارد، 
اما در هر صورت ابتدا الزم است که از پشتوانه ظرفیت اطمینان 
حاصل کرد. در اوپک و بازار جهانی نفت، قدرت از سرچاه بیرون 
می آید. بازار به نفتی که در اعماق زمین نهفته اســت، واکنشی 
نشان نمی دهد. در حقیقت بیشتر تحلیل گران بازار از هیجان ایران 
برای افزایش ســهم تولید در اوپک متعجب شده اند. رجزخوانی 
یکی از ابزارهای الزم برای خیز ســهمیه گیری اســت. اما باید از 

پشتوانه آن هم مطمئن بود.

-طبق قوانین موجود آیا ایران باید به این توافق بپیوندد 
یا این امکان را دارد تا سقف قبلی، تولید و صادرات داشته 

باشد؟
بطوریکه گفته شــد، ســهمیه گیری در اوپک منبعث از ظرفیت 
تولید اســت. با رشــد بی امان مصرف بنزین و انواع فراورده های 
نفتی در داخل، با افت طبیعی ســالیانه تولید بیشتر میادین که 
ناشی از پیری چاه هاست و پیری زودهنگام خیلی از چاه ها در اثر 
افت فشــار، تکنولوژی قدیمی و فقدان سرمایه گذاری الزم، بنده 
امید چندانی ندارم که به راحتی به ســطح تولید رســمی قبلی 
هم برسیم. متاسفانه بالتکلیفی در استراتژی های انرژی، شرایط 
چندان مطلوبی را در برنداشــته است.این مشکل را در ارتباط  با 
گاز و برق هم داریم. فن آوری ها متحول شده اند. نگرانی از تحقق 
جدی دوران گذار انرژی، تولیدکنندگان نفت خام های متعارف را 
به تکاپو انداخته است. تحریم های فلج کننده هم، تاثیرات خود را 
گذارده است. صنعت نفت ایران در جهان منزوی است. ارتباطات 
بین المللی به حداقل رسیده اســت. صنعت نفت دارای ماهیتی 
بین المللی اســت. بنابراین ما اکنون در مورد بایدها و نبایدهای 
سهمیه ای در اوپک بحث می کنیم که دلمشغولی تولیدکنندگانی 
است که ظرفیت سازی کرده اند. ظرفیت واقعی با آرزوی ظرفیت 

فرق می کند.

-رفتار کج دار و مریز روسیه در قبال ایران و نفت و گاز  چه 
دلیلی دارد و روس ها چه اهدافی را دنبال می کنند؟

اوپک پــالس در حال افزایش عرضه اســت. از همیــن ماه اوت، 

اوپک پالس 400 هزار بشــکه نفت بیشــتر وارد بازار کرد. اکتبر، 
اغلب اعضای اوپک پالس به ســطح تولید 2019 بازمی گردند. در 
نیمه دوم 2021 تقاضای جهانی نفت از مرز 100 میلیون بشکه در 
روز می گذرد. در واقع در نیمه اول 2022 علی االصول اوپک پالس 
سقف سهمیه های رسمی را افزایش خواهد داد. بنابراین خواستگاه 
عمده جمهوری اسالمی باید بر روی ظرفیت سازی متمرکز باشد. 
بحث محدودیت های ناشــی از نظام ســهمیه بندی اوپک پالس 

مربوط به نیمه اول 2021 بود.

-غیر از روس ها آیا واکنش های دیگری از ســوی دیگر 
تولیدکنندگان و اعضا در قبال بازگشت نفت ایران شاهد 

خواهیم بود؟
بخش مهمی از مناسبات مســکو با تهران در مدار انرژی تعریف 
می شود. در بخش گاز که ایران مهم ترین رقیب روسیه است. در 
بخش نفت و برق هم در هر صورت، روسیه می داند که باید مراقب 
ایران باشد.حاال چون این سوال را مطرح کردید در سیاست های 
منطقه ای، ایران در معرض فرصت های مهمی قرار گرفته اســت. 
به اعتقاد بنده افغانستان محور این فرصت هاست. چنانچه ایران 
بخواهد فرصت بیشــتری به مناطق و همســایگان شرقی خود 
اختصاص دهد، شاید افق های نوینی قابل گشایش باشد که برای 
مسکو چندان خوش آیند نیست.آقای جی شانکر وزیر امور خارجه 
هند طی ســه هفته دوبار از تهران دیــدار کرد و حامل پیام های 
مهمی بود. تهران و دهلی هر دو نسبت به تحوالت اخیر افغانستان 
و بی ثباتی آن نگرانند. بخش عمده نگرانی هندوستان، تاثیر اوضاع 
افغانستان بر کشمیر است. البته نگرانی های ایران هم بسیار جدی 
اســت. در واقع این اولین بار اســت که ایران نســبت به مسائل 
افغانستان با نگاه اســتراتژیک و ژئوپلیتیک نظر می کند. روسیه 
هم از بابت جمهوری های سابق اتحاد شوروی مانند تاجیکستان 
و ازبکستان نگران است. حاال ترکیه هم خود را وارد بازی کرده و 
شــرایط را سخت  تر کرده است.با توجه به آنچه بیان شد، روسیه 
اکنون از هر اهرم فشــاری برای تاثیرگذاری بر تهران اســتفاده 
می کند که بخش نفت و انرژی یکی از آنها می تواند باشد. روسیه 
نسبت به بخش انرژی خود نگاه کامال استراتژیک دارد. وزیر انرژی 
و مدیر عامل گازپروم، تنها افرادی هستند که به پرزیدنت پوتین 
دسترســی آنی دارند.اما در ایران نفت و گاز و انرژی کامال داخلی 
شــده است. دلمشــغولی های انرژی ایران به یارانه و خاموشی و 

کمبودها منتهی می شود.

 -آیا می توان گفت که در واقع همواره نفت ایران در معرض 
تحریم قرار دارد؟ زمانی تحریم از سوی امریکا که به طور 
آشکارا کشورها را از خرید از ایران منع می کند زمانی هم 
ناملموس همچون آنچه روس ها انجام می دهند و بواقع نفت 

ایران را در شرایط سخت ورود با بازار قرار می دهند؟
درست اســت. در ایران توسعه از مســیر نفت می گذرد. هر 
آینه ایران به آســتانه توســعه نزدیک می شــود، قدرت های 
متخاصــم، از حربه تحریم برای بازداری صنعت نفت ایران به 
عنوان موتور توسعه وارد عمل می شوند.از اولین تحریم نفتی 
ایران در 1951، ایران ضربات جبران ناپذیری را متحمل شد. 
الگوی مصرف انرژی ایران به دنبال تحریم 1951 تغییر کرد. 
بخش مهمی از لطمات بعدی در نقشه راه توسعه انرژی ایران 
از همان زمان شــروع شــد. در دنباله آن اولین تحریم نفتی 
ایران پس از پیروزی انقالب اســالمی در 1358 توسط کارتر، 
آسیب های فلج کننده ای بر صنعت نفت ایران وارد کرد. البته 
روسیه بخش عمده آسیب به ایران را در بخش گاز وارد کرد.

در ایران بحث رهایی از وابستگی به نفت، خودکفایی و اقتصاد 
مقاومتی به اشتباه به بی توجهی و بی اعتنایی به صنعت نفت 
انجامید. درحقیقت نفت را رها کردیم. تصور بر این شــد که 
نفت یک منبع خودجوش و دائمی اســت. من طی سال هایی 
که در ارتباط با جلسات اوپک بودم، غالبا کنجکاوی می  کردم 
و از هیئت ها می پرســیدم. تقریبا تمام هیات های کارشناسی 
می گفتند که رهبران کشورشــان حداقل یک چهارم از وقت 
خود را به امور مربوط به نفت، اختصاص می دهند. هیئت های 
عربستان و الجزایر می گفتند که تقریبا نیمی از وقت رهبران 

کشورهایشان به امور مربوط به نفت مربوط می شود.

در اختتامیه سومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب وبرق 
کشور عنوان شد:

برای سومین بار متوالی کسب دو رتبه برتر 
توسط روابط عمومی توزیع برق زنجان

برترین ها در اختتامیه ســومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت 
آب و برق کشــور معرفی و تقدیر شــدند.به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان زنجان،در سومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی 
های صنعت آب وبرق، روابط عمومی این شرکت در بین 127 شرکت وابسته 
و تابعه وزارت نیرو در دو رشته جشنواره موفق به کسب رتبه برتری در بخش 
»جشنواره و نمایشگاه« و »آموزش همکاران روابط عمومی و اصحاب  رسانه« 
مابین تمامی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشــور شد.ارزیابی این 
جشنواره در 14 محور شامل »انتشــارات و مستندسازی«، »ارتباط درون 
سازمانی«، »حضور در فضای مجازی«، »ارتباط با پایگاه خبری وزارت نیرو 
)پــاون(«، »ارتباط با رادیو تلویزیون اینترنتی«، »فرهنگ ســازی و آموزش 
همگانی«، »تبلیغات محیطی و رســانه ای«، »ارتباط با رســانه ها )دیداری، 
شنیداری، مکتوب و مجازی(«، »جشنواره و نمایشگاه«، »آموزش همکاران 
روابط عمومی و اصحاب  رســانه«، »مدیریــت و برنامه ریزی«، »پژوهش و 
افکارسنجی«، »نوآوری و خالقیت« و »پویش #هرهفته_الف_ب_ایران« 

صورت گرفته است.

در مقایسه با10 سال گذشته:
رکورد تولید انرژی در بلوک سیکل ترکیبی 

نیروگاه نکا شکسته شد
 بلوک ســیکل ترکیبی نیروگاه شهیدســلیمی نکا 
با تولید بیــش از یک میلیــارد و یکصد میلیون و 
پانصدهزارکیلووات ســاعت طی چهــار ماه ابتدای 
امســال، رکورد تولید انرژی را در مدت مشــابه 10 
سال گذشته شکســت.مدیرعامل شرکت مدیریت 
تولید برق نکا با اعالم این خبر افزود: مجموع انرژی خالص تولید شــده در 
واحدهای بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه نکا در چهار ماه ابتدای امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته نیز 15،7 درصد افزایش داشت. محسن نعمتی 
با اشاره به اینکه طی چهارماه ابتدای امسال حدود 51 درصد انرژی تعهدی 
ســاالنه بلوک ســیکل ترکیبی نیروگاه طبق برنامه محقق شد ابراز داشت: 
این موفقیت با توجه به دشــواری و حساسیت بسیار زیاد نگهداری و بهره 
بــرداری از واحدها و علیرغم همه محدودیتهــا و چالش های موجود بویژه 
در شرایط سخت مقابله با ویروس کرونا، با همدلی و تالش جهادی و شبانه 
روزی کارکنان، بهره برداری و تعمیرات مناسب و به موقع و نیز اجرای پروژه 
گازوییل سوز کردن واحدهای گازی جهت استفاده از سوخت مایع در شرایط 

عدم تخصیص سهمیه سوخت گاز حاصل گردید.

آیا بازار نفت به زندگی با کرونا عادت 
کرده است؟

پــس از چند ماه ابهام، با تداوم محدودیت عرضه تولید اوپک و احیای 
محدودیتهای کرونایی، تقاضا برای نفت در ســال 2021 سرانجام به 
نظر می رسد ثبات پیدا کرده است و رشد قیمت و تقاضا ادامه دارد.به 
گزارش ایسنا، کرونای دلتا ابتدا در هند و انگلیس و سپس در سایر نقاط 
جهان ظاهر شــد. با گسترش شیوع این نوع به شدت مسری ویروس 
کرونا در ژوییه، بســیاری از کشورها ناچار شدند دوباره قرنطینه اعالم 
کرده و محدودیتهایی را برای رفت و آمد وضع کنند. این امر باعث شد 
چندین کارشناس بازار پیش بینی کنند تقاضا برای نفت و گاز بار دیگر 
در مواجهه با محدودیتهای جهانی که سفر و صنعت را متاثر می کند، 
به شــکل غیرقابل اجتنابی کاهش پیدا خواهد کرد. اما انگلیس همه 
محدودیتها را اواسط ژوییه تسهیل کرد و چندین کشور همچنین به 
تسهیل محدودیتهای کرونایی ادامه می دهند بنابراین برخالف تصور 
این عده، تقاضا برای نفت از ســوی صنعت آسیب شدیدی ندید.نفت 
برنت در ژوییه چهارمین رشــد ماهانه متوالــی را ثبت کرد که تحت 
تاثیر رشد سریعتر تقاضا از عرضه به مدد پیشرفت نرخ واکسیناسیون 
و افزایش فعالیتهای کاری و مســافرتی در سراســر جهان روی داد. با 
پیشرفت واکسیناسیون در آمریکای شمالی و اروپا، پروازهای بین المللی 
و سفرهای جاده ای سرانجام اوج گرفته و تقاضا برای فرآورده های نفتی 
را افزایش داده اند.در حالی که شرکتهای نفتی آمریکایی تولیدشان را 
در دوران همه گیری محدود نگه داشته اند، این روند احتماال با تداوم 

رشد تقاضا تغییر می کند. 
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گزیده خبر قائم مقام وزیر صمت

۱۲۰۰۰هزار میلیارد تومان پول، معطل در طرح های نیمه تمام
قائم مقام وزیر صمت در ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان 
اینکــه ۷۷ هزار واحــد تولیدی با ســرمایه گذاری ۱۲۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان هم اکنون نیمه تمام هســتند، گفت: ۳۶۶۰ واحد 
تولیدی دارای پیشــرفت فیزیکی باالی ۸۰ درصد برای تکمیل 
خــود به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالــی نیاز دارند که در 
صــورت تامین آن، دو میلیون و ۳۰۰ هزار شــغل ایجاد خواهد 
شد.اقتصادآنالین - محبوبه فکوری؛ بابک دین پرست با بیان اینکه 
آخرین گزارش ها از وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی کشــور 
حکایت از آن دارد که حدود ۷۷ هزار واحد صنعتی در حوزه های 
صنعتی و صنایع معدنی در کشــور نیمه کاره مانده اند، گفت: بر 
اســاس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۷۷ هزار 
واحد صنعتی نیمه تمام در کشــور وجــود دارد که از این تعداد، 
۳ هــزار و ۶۶۰ واحد دارای پیشــرفت فیزیکی باالی ۸۰ درصد 
هســتند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید افزود: بر اساس گزارشی که دو روز قبل وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت از وضعیت واحدهای نیمه تمام صنعتی 
ارایه کرده اســت، برآوردها نشــان می دهد که برای احداث این 

واحدها، ۱۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته 
است.وی تصریح کرد: برای تکمیل ۳۶۶۰ واحد نیمه تمام، بیش 
از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است؛ اما در عوض، 
با این حجم از سرمایه گذاری دو میلیون و ۳۰۰ هزار شغل ایجاد 
خواهد شــد. دین پرست گفت: بر این اساس ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید مصوب کرده تا تمامی اســتان ها، واحدهای تولیدی 
نیمه تمام خود را که دارای دو شرط »حجم سرمایه گذاری باالی 
۱۰۰۰ میلیارد تومان« و » پیشــرفت فیزیکی باالی ۸۰ درصد« 
دارند را به ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید استانی معرفی کنند 
تا بتوان این واحدها را به چرخه تولید رســاند. این مقام مسئول 
در ستاد تســهیل و رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: البته برای 
برخی اســتان های خاص همچون خوزستان این شرایط تسهیل 
شده و مقرر گردیده تا واحدهایی که حجم سرمایه گذاری باالی 
۵۰۰ میلیارد تومان دارند معرفی شــوند. دین پرست گفت: تمام 
تالش ما این اســت که بتوانیم آن دسته از واحدهای تولیدی که 
دارای پیشــرفت باالی فیزیکی هستند را هر چه سریعتر به مدار 

تولید برگردانیم.

از حرکت های کوچک هم بازمانده ایم
 بدون FATF فاصله طبقاتی شدیدا 

افزایش می یابد 
نایب رئیس کمیســیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران اظهار 
داشت: اگر شرایط به سمت پذیرش FATF نرود، نرخ ارز بسیار بیشتر خواهد شد 
و ارزش پول ملی کاهش شــدیدی پیدا خواهد کرد. فاصله بین اقشار ثروتمند 
و فقیر گرچه وجود دارد ولی به شــدت افزایش خواهد یافت.عبدالرضا نوروزی 
در گفت وگــو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا در مورد تاثیر FATF بر اقتصاد کشــور 
اظهار کرد: تاثیر مشــکل FATF بر روند تجارت دیجیتال ما بسیار زیاد بوده، نه 
تنها در حوزه تجارت دیجیتــال بلکه همه حوزه های تجارت، صنعت، واردات و 
صادرات موثر بوده است. به هر صورت ما دچار تحریم های پی  در پی شدیم که 
بخشــی از آن به خاطر FATF است که اکثریت کشورهای دنیا به آن پیوسته اند 
و ایران جزو معدود کشورهایی که عضو آن نشده است.نوروزی خاطرنشان کرد: 
امروز شــاهد پیامدهای این موضوع در کشور هســتیم و تجار و صنعتگران ما 
دچار مشــکل شده اند. برای مثال اگر ما بخواهیم پول را حواله تا کاالی خود را 
دریافت کنیم یا بفروشیم یا هر کار دیگری کنیم باید با دور زدن ها پیش برویم . 
این  دور زدن ها باعث می شــود عالوه بر اینکه سرمایه هایمان دچار خطر شود، 
هزینه هایمان چندین برابر می شــود. در نتیجه در بازار داخلی و نه بازار خارجی 
نمی توانیم رقابت مناسبی داشته باشیم. نایب رئیس کمیسیون فناوری اطالعات 
و ارتباطــات اتاق بازرگانی ایران تصریح کــرد: مطمئنا اگر ما FATF را بپذیریم، 
شرایط اقتصاد کشور بهبود می یابد. ممکن است این اتفاق با سرعت رخ ندهد ولی 
می توان به آن امیدوار بود. االن تجار و دارندگان بنگاه های اقتصادی فقط امیدوار 
هستند که یک چرخه کوچک حرکتی کند. چراکه وضعیت نشانگر این است که 
ما از حرکت های کوچک هم بازمانده ایم و تقریبا راکد شده است. نتیجه آن یعنی 
تورم و رکود را هم شاهد هستیم. اگر FATF پذیرفته نشود، چندان نمی توانیم به 
بهبود وضعیت اقتصادی خوشبین باشیم.وی در ادامه اضافه کرد: امیدواریم دولت 
جدید برنامه ریزی برای FATF داشته باشد اما تا به امروز ما پاسخ شفافی را نه از 
رئیس جمهور و نه دیگر کسانی که نزدیک به دولت هستند نشنیدیم. ولی نباید 
پیشاپیش قضاوت کرد، باید صبر کنیم و امیدوارم در دولت جدید به این موضوع 
پرداخته و این مشکل را حل کنند. وی ضمن اخطار نسبت به  تشدید مشکالت 
در صورت نپذیرفتن FATF گفت: اگر این الیحه پذیرفته نشــود، با وضعیتی که 
ما بدهی های انباشــته داریم، از نظر بودجه دچار مشکل شده و منفی هستیم، 
نقدینگــی زیادی هم در جامعه وجود دارد؛ اگر بازهم نتوانیم گردش مناســبی 
داشــته باشیم و تعامل خود را با دنیا شروع نکنیم، طبیعتا به حکم اجبار دولت 
آینده تولید پول انجام می دهد که موجب نقدینگی اضافه خواهد شد. به تبع این 
موضوع تورم مجددا افزایش می یابد. وی در ادامه خاطرنشــان کرد: اگر شرایط 
به سمت پذیرش FATF نرود، نرخ ارز بسیار بیشتر خواهد شد و ارزش پول ملی 
کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد. فاصله بین اقشار ثروتمند و فقیر گرچه وجود 
دارد ولی به شــدت افزایش خواهد یافت، امیدواریم با دولت جدید این وضعیت 

مورد کنترل قرار بگیرد.

ایمیدرو به عنوان برگزیده جشنواره شهید 
رجایی معرفی شد

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( به عنوان سازمان 
برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت در جشــنواره ســال ۱4۰۰ شهید رجایی 
معرفی شد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، سازمان فوق این عنوان را در بخش 
»شــاخص های اختصاصی« و به لحاظ عملکرد توســعه ای در سال 99 کسب 
کرده اســت.در ارزیابی انجام شده از بین ۲4 وزارتخانه و سازمان مستقل، تعداد 
۱۲ دستگاه موفق به کســب بیش از ۷۵ درصد مجموع امتیازات شاخص های 
عمومی و اختصاصی شده و در سطح »خوب« قرار گرفتند.به استناد مواد ۸۱ و 
۸۲ قانون مدیریت خدمات کشــوری و آیین نامه و دستورالعمل های مربوط، هر 
ساله تمامی دســتگاه های اجرایی در دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی 

مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه:
در شرایط تحریم و كرونا یاد گرفتیم هر 

تهدیدی را به یك فرصت تبدیل كنیم
در شــرایطی که وقوع بحران همه گیری کرونا، بقای شرکت های تولیدی و 
به خصوص بخش صنعت را در مقیاس جهانی تهدید می کرد و نتایج ویرانگر 
اجتماعی و اقتصادی را برای بخش تولید در پی داشت، شرکت فوالد مبارکه 
بــا اقدامات مؤثر خود نه تنها در مهار ایــن ویروس موفق عمل کرد، بلکه با 
افزایش تولید نشان داد که به عنوان شرکتی سرآمد در کشور و جهان مطرح 
است.مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه با اعالم این مطلب 
افزود: در شرکت فوالد مبارکه با حمایت های مدیریت عالی شرکت، معاونین، 
مدیران و تالش تمامی کارکنان شــرکت، توانســتیم در سال 99 با لبیک 
به فرمان مقام معظم رهبری، بــا جهش تولید، گام بزرگی در صنعت فوالد 
برداریم.حسین مدرســی فر تصریح کرد: افتخار ما در شرکت فوالد مبارکه 
این اســت که علی رغم تعطیلی بسیاری از شرکت ها در پیک اول کرونا، ما 
توانستیم با مدیریت هم زمان تولید و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا عالوه 
بر دست یابی به افزایش تولید، از همه گیری این بیماری در شرکت جلوگیری 
به عمل آوریم، به طوری که تاکنون این بیماری نتوانســته خدشه ای  به تولید 
این واحد صنعتی وارد نماید. وی تأکید کرد: ما در فوالد مبارکه در شرایط 
تحریم هــا یاد گرفتیم هر تهدیــدی را به یک فرصت تبدیل کنیم و همین 
یادگیری باعث شــد در پی انتشــار این ویروس در چین در اواخر سال 9۸ 
قبــل از اینکه این بیماری به ایران بیاید، با انجمن جهانی فوالد یک ارتباط 
دوســویه برقرار سازیم. به همین منظور شــروع به شناسایی این بیماری و 
عالئم آن نمودیم و درنهایت در اواخر اســفند و اوایل فروردین 99 با شروع 
موج اول با آمادگی کامل در مقابل این ویروس قرار گرفتیم و موفق شدیم از 
تعطیلی شرکت جلوگیری کنیم. همین تجربیات و برنامه های پیشگیرانه را 
در قالب یک طرح به انجمن جهانی فوالد ارائه کردیم که با استقبال زیادی 
در دنیا روبه رو شــد و از تجربیات ما استفاده گردید.مدیر ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست فوالد مبارکه با بیان این که یکی از کارهای زیربنایی در مقابله 
با این ویروس پشتیبانی از تولید ماسک با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان 
بود، افزود: ایجاد ۲۳ دســتورالعمل مقابله با این ویروس در ۳ روز، بازنگری 
تهویه ها و ایجاد سامانه خود اظهاری هفتگی که کارکنان در قالب مدیریت 
خوداظهاری آن را انجام می دهند نیز کمک شایانی در شناسایی و پیشگیری 
از این بیماری برای شــرکت به همراه داشته است.مدرسی فر، تدوین طرح 
دوساله برای مقابله با این ویروس را از مهم ترین اقدامات شرکت برشمرد و 
گفت: آمار مبتالیان به ایــن ویروس با اقدامات خوب فوالد مبارکه تاکنون 
به کمترین میزان بوده اســت که نشــان از پیش بینی های مؤثر و اقدامات 

ارزشمندی است که در طراحی اولیه به آن پرداخته شده است.

توقع اصناف از وزیر صنعت جدید:
 دوران پشت میز نشینی 

به سر آمده است
ســخنگو و نائب رئیس اتاق اصناف ایــران با بیان اینکه دوران 
پشت میزنشینی و تصمیم گرفتن برای وضعیت اقتصادی مردم 
به سر آمده، گفت که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت جدید 
باید کاربلد و مردمی باشد، از نزدیک با مشکالت مناطق صنعتی 
و صنفی کشور آشنا و در جلسات ستاد تنظیم بازار کشور حضور 
فعال داشته باشد.به گزارش اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی با 
بیان اینکه بخش خصوصی بزرگ ترین مجموعه اقتصادی کشور 
است که متأسفانه در سال های اخیر توجهی به این بخش نشده 
و حوزه اقتصادی و صنعتی کشور نیاز به وزیر کاردان و عملیاتی 
دارد، اظهار کرد: دوران پشت میزنشینی و تصمیم گرفتن برای 
وضعیت اقتصادی مردم به ســر آمده اســت و اگر می خواهیم 
شاهد رونق و پویایی اقتصاد کشور باشیم باید وارد عمل شویم و 
توجه بیشتری به بخش خصوصی کشور و ارتقای تولید داخلی 
کشور داشته باشیم.وی تصریح کرد: در چند سال گذشته بخش 
خصوصی کشــور به نوعی همواره مغضوب برخی از مســئوالن 
بوده و گوش شــنوایی برای مشــکالت و مطالبات آن ها وجود 
نداشــته است و انتظار این است وزیری انتخاب شود که کاربلد 
و مردمی باشــد و دغدغه مردم و رفع مشکالت اقتصادی نظام 
را داشته باشد.صفایی با بیان اینکه در دوره قبلی وزیر منتخب 
هیچ جلسه ای را با هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران نداشت، گفت: 
باید افرادی که دغدغه نظــام و مردم را دارند پای کار بیایند و 
هوای مردم را داشته باشند کسی که قرار است بر مسند وزارت 
تکیه کند باید بداند که سرنوشت ۸۰ میلیون هموطن متاثر از 
تصمیمات او است بنابراین اینکه پشت میز نشسته و به صورت 
جهادی در میدان حضور نداشته باشیم و از نزدیک با مشکالت 
مناطق صنعتی و صنفی کشور آشنا نشویم و از خیلی اتفاقات 
بی اطالع باشیم نتایج مطلوبی به دنبال ندارد.وی افزود: مجموعه 
صنفی کشــور در یک ســال و نیم اخیر به دلیل خسارت های 
پی درپی از تعطیلی کرونا و وضعیت ایجاد شده تغییر شغل داده 
و یا به طورکلی ورشکســت شــدند و توجهی که اصناف انتظار 
داشــتند از سوی دولت، صورت نگرفت.صفایی اظهار کرد: وزیر 
منتخب حوزه صنعتی و اقتصادی باید در میدان حضور داشته 
باشــد، حضور وزیر در میدان برای اخذ تصمیمات ضروری که 
وضعیت را به سمت بهبودی پیش ببرد الزم است؛ و به گونه ای 
که در جلســات ستاد تنظیم بازار کشــور حضور فعال داشته 
باشــد که در غیر این صورت چگونه می تواند اشراف عملیاتی 
بر قیمت گذاری دقیق کاال و تصمیم مثبت در راستای نهادهای 
دامی و دیگر موضوعات مهم اقتصادی کشور داشته باشند؟!به 
گفته وی جامعه صنفی کشــور و اتاق اصناف ایران برای رئیس 
جمهوری و تمامی اعضای کابینه دولت سیزدهم آرزوی موفقیت 
دارند و اصناف در کنار آنان خواهند بود و امیدواریم این عزیزان 

نیز دغدغه بخش خصوصی را داشته باشند.

در چهار ماهه امسال صورت گرفت
 رشد ۸۰ درصدی ثبت 

سفارش كاالها
به گفته رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( استان تهران، ثبت سفارشات در تهران، در 
چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۸۰ درصد رشــد داشــته که با توجه به ســهم ۸4 درصدی 
مواد اولیه، کاالهای واســطه تولید و ماشین آالت خط تولید 
از واردات، نشــان دهنده برنامه ریزی واحدهای تولیدی برای 
افزایش واردات مواد اولیه بــرای تامین بازار داخل و صادرات 
است.هوشــنگ رضائی ثمرین در گفت وگو با ایســنا، از ورود 
بیش از ۲۷ هزار و ۳۰۰ پرونده ثبت ســفارش در چهار ماهه 
نخست امسال خبر داد و گفت: از این تعداد،  ۱9 هزار پرونده 
تائید شده است.به گفته وی ۱۷ درصد از پرونده های وارد شده 
توسط کارشناسان در دست بررسی است،  ۷۰ درصد آن تائید 
و مابقی اعالم نظرنهایی نشده است.رضائی ثمرین با بیان اینکه 
ارزش کل موارد تائید شــده بالغ بر۶۰۶۱  میلیون یورو است، 
گفت: ۸4 درصد از کاالها مواد اولیه، کاالهای واسطه تولید و 
ماشین آالت خط تولید بوده است.همچنین به گفته این مقام 
مسئول ثبت سفارشات چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته ۸۰ درصد رشد داشته که نشان دهنده 
برنامه ریزی واحدهای تولیدی برای افزایش واردات مواد اولیه 

برای تامین بازار داخل و صادرات است.

۶۷ درصد واردات با ارز جنجالی ۴۲۰۰ تومانی!
از مجمــوع ۱۲.۵ میلیون تنی واردات صورت گرفته در ابتدای ســال جاری بالغ بر ۶۷ 
درصد آن با ارز 4۲۰۰ تومان بوده است؛ نرخی که به دلیل رانت و تبعات ناشی از آن در 
این حجم از واردات بسیار مورد نقد بوده ولی بالتکلیف است.به گزارش ایسنا،  وضعیت 
واردات ایران در چهارماه ابتدایی ســال جاری نشان می دهد که از کل ۵۰ میلیون تن 
تجــارت خارجی ایران، ۱۲.۵ میلیون تن کاال به ارزش ۱4 میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
به واردات اختصاص دارد.بررسی جزئیات بیشتر حاکی از آن است که از مجموع واردات 
صــورت گرفتــه،  9.4 میلیون تن یعنی حدود ۷۵ درصد آن کاالهای اساســی در ۲۵ 
گروه است و از این میزان  ۸.4 میلیون تن آن با ارز ترجیحی )4۲۰۰ تومان(وارد شده 
است که ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام، گندم، دانه های روغنی  و همچنین دارو، 
تجهیزات و ملزومات پزشکی را در بر می گیرد. این در حالی است که تامین ارز 4۲۰۰ 
برای ترخیص کاالهای اساســی همواره از چالش های واردات این بخش و افزایش دپو 
در گمرک و بنادر بوده  و با وجود مصوباتی در این رابطه از جمله ترخیص 9۰ درصدی 
بدون کد رهگیری ارز بانک، بازهم دپوی حجم بیش از ۵.۵ میلیون تنی اقالم اساســی 
در گمرک و بنادر قابل تامل اســت.اما جریان پرحاشیه ارز ترجیحی به سال ۱۳9۷ که 
دولت سیاســت ارزی خود را تغییر و ارز 4۲۰۰ وارد چرخه تجاری و ارزی ایران شد بر 
می گردد که در ابتدا تمامی کاالهای وارداتی با این نرخ تامین ارز می شد اما در فاصله 
کوتاه با توجه به رانت و فسادی که در نرخ 4۲۰۰ و حجم واردات وجود داشت ، میزان 
واردات محدود و ارز 4۲۰۰ تومان به تدریج فقط به کاالهای اساسی اختصاص یافت.به 
مروز زمان همان ۲۵ قلم کاالی اساسی که با ارز ترجیحی وارد می شد محدود تر شده 
و اکنون مدتهاســت فقط شــش قلم به همراه دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز 
4۲۰۰ وارد می شــود ولی در رابطه با همین میزان از واردات با نرخ 4۲۰۰ نیز با توجه 
به فاصله ای که با نرخ بازار آزاد و ســامانه نیما که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان 
اســت وجود دارد  و رانت ســنگینی ایجاد می کند، همواره انتقاداتی مطرح بوده و این 
تاکید وجود دارد که کاالهای اساســی مردم در نهایت با این ارز به دستشان نمی رسد.

بارها حذف ارز 4۲۰۰ مطرح شده است و حتی در بودجه سال جاری مجلس البته بدون 
برنامه مشخص و کارآمد، بر آن تاکید داشت ولی دولت به هر دلیلی از جمله تورم ناشی 
از حذف، نپذیرفت.این روزها بــار  دیگر موضوع حذف ارز 4۲۰۰ مورد توجه قرار دارد  
و زمزمه های آن شــنیده می شود ، ولی اینکه دولت سیزدهم چه تصمیمی در ابتدای 

حضور خود در این رابطه اخذ کند باید در انتظار تشکیل کابینه و مواضع آنها بود.

قیمت گذاری دستوری ضامن سود دالالن
 قیمت خودرو باز هم ترمز برید

رصد بازار خودرو حکایت از آن دارد که با ورود به مردادماه ترمز قیمت ها بریده شده و 
چه در معامالت فیزیکی ســطح بازار و چه در فضای مجازی قیمت ها به صورت روزانه 
در حال افزایش اســت.به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار خودرو بیانگر آن اســت که 
طی هفته های اخیر ترمز قیمت ها در بازار بریده شــده و نرخ ها مداوم دستخوش تغییر 
می شوند.هفته گذشته گزارش میدانی مهر حکایت از آن داشت که طی کمتر از یک ماه 
قیمت خودروها به صورت میانگین بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته اســت و 
حاال پس از یک هفته، رصد جدید بازار نشان می دهد که نرخ ها به صورت روزانه تغییر 
می کنند. این افزایش قیمت به ویژه در خودروی پراید بیشتر به چشم می آید.البته این 
افزایش قیمت در فضای مجازی نیز خودنمایی می کند؛ به گونه ای که نه تنها نرخ های 
آنالین خودروهای صفر اعداد نجومی را نشان می دهد بلکه نرخ خودروهای کارکرده نیز 
به شــدت افزایش یافته است.به نظر می رسد سوداگران با استفاده از شرایط پیش آمده 
نرخ های سلیقه ای در بازار واقعی و مجازی اعمال می کنند و در این بین مصرف کننده 
واقعی دست خالی می ماند.یک فعال بازار خودرو به مهر می گوید: اگرچه معموالً فصل 
تابستان فصل خرید خودرو است اما امسال قضیه کمی متفاوت بوده و تب و تاب زیادی 
در بازار نیست. البته خرید و فروش انجام می شود اما نسبت به دوره های قبل کمتر شده 
اســت.وی افزود: قیمت ها در بازار هر روز عوض می شــود و خریداران تمایلی به خرید 
ندارند. نرخ امروز با فردا فرق می کند که به نظر نوســانات نرخ دالر و اخبار و جریانات 
روانی مهم ترین نقش را در این تغییر قیمت ها داشته اند.آشفته بازار خودرو در حالی هر 
روز نوسان قیمتی دارد که طبق آمار از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، ۳۲۲ هزار و 9۱9 
دســتگاه خودرو در کشور از سوی خودروســازان داخلی تولید شده است.افزایش لجام 
گســیخته قیمت خودرو طی سال های اخیر در شــرایطی رقم خورد که بر اساس آمار 
میزان تولید خودرو توســط دو خودروساز بزرگ کشور در سال 99 نسبت به سال 9۶ 
معادل 4۳ درصد کاهش یافته است. کارشناسان قیمت گذاری دستوری بدون توجه به 
افزایش نهاده های تولید را از علل مهم کاهش تولید خودرو عنوان می کنند. این قیمت 
گذاری دستوری نه فقط منجر به کاهش تولید شده بلکه زیان انباشته خودروسازان را 
افزایش داده و با سرازیر کردن سود اصلی تولید به جیب دالالن، موجب شده خودرو با 

تفاوت قیمت باال نسبت به قیمت کارخانه، به دست خریداران واقعی برسد.



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 18 مرداد 1400  29 ذی الحجه 1442  9 آگوست 2021بانک و بیمه

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4698 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:گزیده خبر

تشریح جزییات تامین مالی ۶۸۰ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشــت: صندوق 
تثبیت و توسعه بازار برای یک بازار در حال رشد الزم است و 
در بازار توسعه یافته نهادهای مالی و حقوقی هایی که در بازار 
حضوردارند، همان نقش صندوق را ایفا می کنند و نباید انتظار 
داشته باشــیم که صندوق تثبیت روند بازار را تغییر دهد اما 
می تواند به تثبیت بازار کمک کند و نوسانات را تا حد امکان 
کاهش دهد. محمدعلی دهقان دهنوی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادی ایلنا درباره جزییات تامین مالی 680 هزار میلیارد 
تومان از بازار ســرمایه برای اقتصاد اظهار داشــت: 680 هزار 
میلیارد تومان تامین مالی از بازار ســرمایه برای اقتصاد انجام 
شده  است و نباید با تامین مالی دولت اشتباه گرفته شود.وی 
ادامه داد:  این رقم را می توان به ســه بخش تقسیم کرد. یک 
سوم این عدد تامین مالی ســرمایه ای و متعلق به شرکت ها 
است که شامل افزایش سرمایه، عرضه اولیه شرکت های سهام 
عام پروژه ای و.. می شــود. در واقع ابزارهایی که از طریق بازار 
سرمایه با سرمایه شرکت ها اضافه می کند البته بخش هایی از 
آن )عرضه های اولیه( به صورت نقدی بوده و بخشی از افزایش 
ســرمایه ها به صورت نقدی و بخشی دیگر به صورت تجدید 
ارزیابی دارایی ها بوده اســت.رییس سازمان بورس افزود: یک 
ســوم دیگر از این عدد مربوط به تامین مالی بدهی است. از 
طریق انتشار اوراق بدهی شرکت ها و دولت  تامین مالی کردند 
و در این بخش، سهم شرکت ها در سال گذشته نسبت به سال 
98  بیش از 5 برابر رشد داشت و رقم 6.7 هزار میلیارد تومانی 
در ســال 98 به بیش از 36 هزار میلیارد تومان در ســال 99 
رسید.دهقان دهنوی با بیان اینکه بخشی از این اوراق توسط 
بانک ها خریداری شــد، گفت: البتــه بانک ها پیش از این هم 
اوراق می خریدند اما قبال به طور مستقیم از طریق خزانه داری 
و بانک مرکزی اقدام می کردند اما از این پس باید برای خرید 
اوراق از طریق بازار ســرمایه اقدام کنند.رییس سازمان بورس 
گفت: یک سوم دیگر از 680 هزار میلیارد تومان تجهیز منابعی 

بوده در صندوق های ســرمایه گذاری انجام شــده است. انواع 
صندوق ها بابت فروش واحدهای سرمایه گذاری سرمایه مردم 
را جذب کرده اند که البته سرمایه این صندوق ها هم در نهایت 

صرف تجهیز منابع برای سرمایه گذاری های جدید می شود.

برای کمک به بازار در بودجه ردیفی نداشتیم
دهقان دهنوی درباره تعابیر نادرست از گفته های وزیر اقتصاد 
درباره تامین مالی از بازار ســرمایه اظهار داشت: متاسفانه در 
این زمینه اشــتباهی رخ داد. در سال گذشته سهم دولت از 

بازار ســرمایه بابت فروش سهام شرکت های دولتی حدود 32 
هزار میلیارد تومان بود که البته سال های قبل از آن سهم دولت 
بســیار کم بود. باید در نظر داشته باشیم که در 5 ماه ابتدای 
سال گذشــته یکی از ابزارهایی که برای کنترل عطش تقاضا 
در بازار وجود داشت، عرضه سهام بود و سازمان بورس مصرانه 
از دولت می خواســت که عرضه ها تقویت شــود و قرار بر این 
شد سهام شناوری شرکت های وابسته به دولت افزایش یابد. 
در همان زمانی که مردم تقاضای ســهام داشتند باید عرضه 
افزایش پیدا می کرد که فروش ســهام شرکت های وابسته به 

دولت هم در آن مقطع باال رفت.وی افزود: در دوره و فاز صعود 
وقتی از دولت خواسته  شود، سهام عرضه کند و میزان شناوری 
را باال ببرد، می تواند این خواسته را اجرا کند و   دولت این ابزار 
را کامل در اختیار دارد؛ چراکه مقدار قابل توجهی از ســهام 
متعلق به سازمان خصوصی ســازی است اما پول هر سهامی 
که به فروش می رود وارد خزانه و صرف بودجه دولت می شود. 
حال اگر در فاز ریزشی باشیم، دولت منبعی ندارد که بخواهد 
از آن طریق ســهام خریداری کند. هیچ ساز و کاری برای این 
موضوع تعریف نشــده که بخواهد آن چیــزی که فروخته را 
جمع آوری کند و به طور قطع برای این اقدام باید سال قبل از 
آن در بودجه ردیفی تعریف شده باشد.رییس سازمان بورس 
ادامه داد: بنابراین در زمانی که در دوره ریزش دولت باید تغییر 
نقش می داد، مواجه شدیم با این که در بودجه چیزی برای این 
موضوع پیش بینی نشده است اما راهکار استفاده از سایر ابزارها 
بــود و کمک کرد تا تزریق منابع از محل یک درصد صندوق 
توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام شود. یا با 
مصوباتی که ابالغ شد بانک های دولتی با خرید سهام به کمک 
بازار سرمایه آمدند.وی همچنین درباره حمات از بازار از طریق 
تزریق منابع از صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت گفت: 
صندوق تثبیت و توســعه بازار برای یک بازار در حال رشــد 
الزم است و در بازار توسعه یافته نهادهای مالی و حقوقی هایی 
کــه در بازار حضوردارند، همان نقش صندوق را ایفا می کنند 
و نباید انتظار داشته باشــیم که صندوق تثبیت روند بازار را 
تغییر دهد اما می تواند به تثبیت بازار کمک کند و نوســانات 
را تا حد امکان کاهش دهد. وی افزود: از همین رقم بســیار 
پایین صندوق تثبیت به شــکل هوشمندانه استفاده می شود. 
ما در حال توســعه این سرمایه هستیم و پشتوانه سهامی که 
خریداری شــده اوراق منتشر می کنیم و سعی مان این است 
که از این پول به نفع بازار ســرمایه به کاراترین شکل ممکن 

استفاده کنیم.

مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران با دیگر کشورها
لوکزامبورگ تقریبا ۱۶ برابر ایران

سرانه تولید ناخالص داخلی در لوکزامبورگ تقریبا ۱6 برابر ایران است.به گزارش 
ایسنا، سرانه تولید ناخالص داخلی که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت 
هر کشــور به دســت می آید، یکی از اصلی ترین شاخص های مقایسه سطح 
استاندارد زندگی افراد در کشورهای مختلف محسوب می شود و با وجود جامع 
نبودن به عنوان یک معیار کلی، به نوعی بیانگر توان مالی شــهروندان است. به 
صورت کلی، ســرانه تولید ناخالص داخلی در ســطح جهان در سال های اخیر 
افزایش محسوسی داشته تا جایی که متوسط جهانی این شاخص در سال 20۱8 
در مقایســه با ســال ۱820 بیش از ۱5 برابر بیشتر شده است. آمارهایی که در 
ادامه می آید، بر اساس آمارهای منتشرشده تا پایان سه ماهه سوم امسال تهیه 
شده است. )آمارها از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و مراکز آمار کشورها 

استخراج شده است(
اختالف ۴7۱ برابری باالترین و کمترین ســطح سرانه تولید ناخالص داخلی در 

جهان!
کشور اروپایی کوچک لوکزامبورگ در ســال های اخیر همواره باالترین سرانه 
تولید ناخالص داخلی جهان را داشــته است. در مقام مقایسه خوب است بدانید 
که سزانه تولید ناخالص داخلی لوکزامبورگی ها، حدودا ۴7۱ برابر بیشتر از کشور 
انتهای لیست- بروندی- است! همچنین آمریکا بیشترین سرانه تولید ناخالص 

داخلی در جهان را با احتساب جمعیتش دارد.  

باالترین سرانه های تولید ناخالص داخلی
1- لوکزامبورگ

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: ۱25 هزار و 923 دالر
2- ایرلند

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 90 هزار و ۴78 دالر
۳- سوییس

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 90 هزار و 358 دالر
4- نروژ

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 76 هزار و ۴08 دالر
۵- آمریکا

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 66 هزار و ۱۴۴ دالر

کمترین سرانه های تولید ناخالص داخلی
1- بروندی

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 267 دالر
2- سودان جنوبی

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 323 دالر
۳- ماالوی

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 397 دالر
4- موزامبیک

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: ۴3۱ دالر
۵- سیرالئون

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: ۴7۱ دالر

سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران و دیگر کشورها
سنگاپور

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 62 هزار و ۱۱3 دالر
هلند

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 58 هزار و 29 دالر
قطر

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 55 هزار و ۴۱7 دالر
آلمان

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 5۱ هزار و 967 دالر
کانادا

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: ۴5 هزار و 87۱ دالر
 فرانسه

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: ۴۴ هزار و 770 دالر
انگلیس

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: ۴2 هزار و 236 دالر
امارات

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 32 هزار و 686 دالر
بحرین

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 23 هزار و 7۱0 دالر
کویت

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 23 هزار و ۱38 دالر
چین

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: ۱۱ هزار و 7۱3 دالر
 ترکمنستان

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 887۴ دالر
ایران

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 7668 دالر
 ترکیه

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 7659 دالر
 برزیل

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 6728 دالر
 گرجستان

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: ۴7۱۴ دالر
 اندونزی

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: ۴287 دالر
 اوکراین

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 36۱5 دالر
هند

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 203۱ دالر
افغانستان

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 202۱: 506 دالر

امکان واگذاری درگاه پرداخت تلفنی به 
کسب و کارها در بانک دی فراهم شد

بانک دی با هدف توســعه خدمــات در حوزه ســرویس های پرداخت و 
 )TPG( خرید در بســتر تلفن، اقدام به واگــذاری درگاه پرداخت تلفنی
به متقاضیــان می نماید.به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ در راســتای 
پاســخگویی به نیاز کســب و کارهای مبتنی بر فروش کاال و خدمات از 
طریق تلفن و با هدف توســعه خدمات ســرویس های پرداخت و خرید، 
بانک دی با راه اندازی زیرســاخت TPG اقدام به واگذاری درگاه پرداخت 
تلفنی به کســب و کارهای متقاضی می  کند.تمامی شرکت های متقاضی 
می توانند با مراجعه به شــعب بانک دی در سراسر کشور، با ارائه مدارک 
شناسایی و انعقاد قرارداد نسبت به دریافت خدمات درگاه پرداخت تلفنی 

اقدام کنند.

سپرده گذاران سال 99 بانک ملت تا 
5درصد بیشتر سود گرفتند

بانک ملت به ســپرده های ســرمایه گذاری مدت دار مشتریان خود در 
ســال ۱399 تا 5 درصد مابه التفاوت ســود قطعی بیشتر پرداخت کرد.
بــه گزارش روابط عمومی بانک ملت، در اتفاقی کم نظیر، این بانک موفق 
شد برای دومین ســال پیاپی به سپرده های ســرمایه گذاری مدت دار 
مشتریان در سال 99 تا 5 درصد، مابه التفاوت سود قطعی پرداخت کند.

بر اساس این گزارش، عملکرد درخشان بانک ملت در جذب منابع، اعطای 
تســهیالت و کسب سود عملیاتی در سال ۱399، این موفقیت متمایز را 
در دومین سال پیاپی برای سپرده گذاران و مشتریان وفادار این بانک در 
شرایط سخت اقتصادی و آثار ناشــی از شیوع کرونا بر اقتصاد به ارمغان 
آورده اســت.بر این اساس، تا 5 درصد مابه التفاوت سود قطعی نسبت به 
ســود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه و بلند 
مدت سال ۱399 براساس معیارهایی از قبیل نرخ اسمی سپرده در زمان 
افتتاح آن، نوع، میزان ماندگاری و ... محاسبه و به حساب سپرده گذاران 
بانک ملت واریز شــده اســت.این خبر خوش در حالی اعالم می شود که 
ســال گذشته نیز بانک ملت پس از ۱7 سال، تا 3.3 درصد به عنوان مابه 
التفاوت سود قطعی به سپرده گذاران سال ۱398 خود پرداخت کرده بود.

بازدید رئیس کل بانک مرکزی از طرح 
واکسیناسیون کارکنان شبکه بانکی

رئیــس کل بانــک مرکزی با حضــور در محل بانک ملی ایــران از روند 
واکسیناسیون کارکنان شبکه بانکی کشور با عاملیت بیمارستان این بانک 
بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر اکبر کمیجانی 
در جریان این بازدید با قدردانی از خدمات بیمارســتان بانک ملی ایران 
در جریان اجرای طرح،  گفت: خوشبختانه بخش قابل توجهی از کارکنان 
نظام بانکی تا کنون دوز نخســت واکسن را دریافت کرده اند و این روند 
با ســرعت ادامه دارد.وی افزود: تا یک ماه آینده، دوز دوم واکسن نیز به 
کارکنان بانک ها تزریق خواهد شــد تا آنها در مقابل این بیماری مهلک 
مقاوم شده و روند مرگ و میر تا حد امکان کاهش یابد.کمیجانی با گرامی 
داشــت یا و خاطره کارکنان نظام بانکــی که در اثر ابتال به بیماری کرونا 
جان خود را از دســت دادند،  تاکید کرد که اختصــاص ارز برای واردات 
واکســن بدون وقفه در حال انجام است و با تالش وزارت بهداشت و سایر 
مقام های مسئول، سرعت واکسیناسیون در حال افزایش است.مدیرعامل 
بانک ملی ایران نیز در حاشــیه این بازدید با بیان این که اکنون بیش از 
70 درصــد کارکنان بانک ها در اســتان ها و بیش از 50 درصد کارکنان 
بانک ها در تهران واکســن کرونا دریافت کــرده اند،  گفت: طی چند روز 
آینده، با تسریع در واکسیناسیون، مرحله نسخت این فرایند به پایان می 
رسد.محمد رضا حسین زاده با بیان این که واکسینه کردن کارکنان بانک 
ها،  بخشی قابل توجهی از مراجعان روزانه به شعب را از خطر ابتال به این 
بیماری مصون می کند، خاطرنشــان کرد: بیمارستان بانک ملی ایران با 

تمام قوا در خدمت اجرای این طرح است.

بــا توجه بــه افزایش تعــداد و ارزش 
چک های برگشــتی در ســومین ماه 
امسال، تعداد و ارزش چک های مبادله 
شده در این ماه نسبت به مقطع مشابه 
در سال گذشته و ماه قبل افزایش یافته 
اســت که حکایت از رونــق مبادالت 
اقتصادی همراه با افزایش اعتبار چک ها 
دارد.به گزارش ایســنا، تازه ترین آماری 
کــه بانک مرکزی از جریــان مبادالت 
چک منتشر کرده است، نشان می دهد 
که در خرداد ســالجاری حدود هشت 
میلیون  فقره چک به ارزش 222 هزار 
و 600 میلیارد تومان مبادله شده که در 
مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتیــب 6.۴ و ۱۴.6 درصد افزایش 
یافته است.از ســوی دیگر، حدود 7.2 
میلیون فقره با ارزش ۱9۴ هزار و 600 
میلیارد تومــان از چک های مبادله ای 
وصول شــده است که در مقایسه با ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5.5 
و ۱3.5 درصــد افزایــش دارد. در کنار 
چک های وصولی 773 هزار فقره چک 
برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ 
چک های برگشتی به ترتیب با  ۱5.3 و 

20.7 درصد افزایش داشته است.البته، 
آمارها حاکی از آن اســت در ســومین 
مــاه ســال ۱۴00 نســبت چک های 
برگشتی به چک های مبادله ای افزایش 
یافته اســت؛ به طوریکه در خرداد ماه 
سال جاری تعداد چک های برگشتی به 
9.7 درصد رسید تا نسبت به ماه گذشته 
رشــد را تجربه کند.  این آمار حاکی از 
آن اســت که وضعیــت وصول چک ها 
در خرداد ماه وضعیــت نامطلوب تری 
را تجربه کرده اســت. اما با وجود رشد 
چک های برگشتی در خرداد ماه نسبت 
به اردیبهشت، نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشته شاهد بهبود چشمگیری 
در این آمار هستیم. در خرداد ماه سال 
گذشته نســبت چک های برگشتی به 
چک های مبادله ای تقریبا ۱۱.۱ درصد 
بوده که این نســبت در خرداد ماه سال 

جاری کاهش یافته است.

رونق اقتصاد در سومین ماه سال 

 از سوی دیگر، افزایش تعداد چک های 
مبادله در خرداد ســال جاری نســبت 
به ماه قبل نشــان می دهد که وضعیت 
ســومین ماه بهار نسبت به ماه گذشته 
روبه بهبود بوده و رشــد 6.25 درصدی 
در تعداد چک های صادر شــده نشان از 
رونق گرفتن اقتصاد دارد. عالوه بر این، 
ارزش چک های مبادله شــده در خرداد 
ماه ســالجاری نسبت به اردیبهشت ماه 
رشد ۱2.7 درصدی داشته است و ارزش 
چک های مبادله شــده در سومین ماه 
سالجاری نسبت به خرداد سال گذشته، 
30.6 درصد زیاد شده که نشان می دهد 
حجم معامالت نســبت به مدت مشابه 
پارســال و ماه گذشته رشد کرده است.

همچنین، آمار چک ها در استان تهران 
نشــان می دهد که حدود 2.5 میلیون 
فقره چک با ارزشــی ۱۱۱ هزار میلیارد 
تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی 
استان تهران در مبادله چک در سطوح 
کشور اســت.چک های وصول شده در 

تهــران نیز بیش از 2.2 میلیون فقره به 
ارزش 99 هزار و ۴00 میلیارد تومان و 
چک های برگشــتی بیش از 2۱3 هزار 
فقره بــه ارزش ۱۱ هزار و 600 میلیارد 

تومان گزارش شده است.

به  برگشــتی  چک های  میــزان 
تفکیک علل 

عالوه بر این، در خرداد ماه کل کشــور 
بیش از 7۴9 هـــزار فقـــره چـک بـه 
ارزش 27 هـــزار میلیـــارد تومان به 
دالیل کسری یـا فقـــدان موجـودی 
برگشـــت خــورده  که از نظــر تعداد 
از کل  ارزش 96.9 و 96.6 درصــد  و 
چک های برگشــتی به دالیل کسری یا 
فقدان موجودی بوده اســت. از ســوی 
دیگر، در اســتان تهران حــدود 205 
هــزار فقره چک بــه ارزش ۱۱ هزار و 
۱00 میلیارد تومان به دالیل کســری 
یا فقدان موجودی برگشــت داده شده 
که در استان تهران از نظر تعداد 95.9 
درصد و از نظر مبلغ 95.7 درصد از کل 
چک های برگشتی به دالیل کسری یا 

فقدان موجودی بوده است.

مبادالت با چک رونق گرفت

بانک مرکزی اوراق بدهی منتشــر شــده در فصل بهار 
امسال را 27۴.6 هزار میلیارد ریال اعالم کرد که ۴۱.9 
درصد رشد نشان می دهد.به گزارش ایِبنا، یکی از ارکان 
مهم در زمینه هدایت نقدینگی بدون تشدید انتظارات 
تورمی جامعه، اتخاذ سیاست انقباضی در سیاست های 
پولی و بانکی اســت که در نهایــت باید به نرخ بازدهی 
مثبت اوراق بدهی دولتی و غیردولتی بیانجامد و در عین 
حال، با تامین نقدینگی مورد نیاز بخش های مختلف، از 
تاثیر رشد پایه پولی بر تورم جلوگیری کند.سیاستی که 
به نظر می رسد، در چند ســال اخیر، در کنار عملیات 
بازار باز، سپرده گذاری و اعتبارگیری قاعده مند، متعادل 
کردن ترازنامه بانک ها و همچنین انتشار نرخ  سود بازار 
بین بانکی و نرخ توافق بازخرید در اولویت بانک مرکزی 
قرار گرفته است.از این رو، سیاست های بانک مرکزی در 
الزام بانک ها به نگهداری بخشــی از دارایی های خود به 
شکل اوراق بدهی دولت و افزایش تدریجی اوراق دولتی 
و اسناد خزانه اســالمی در ترازنامه بانک ها و گسترش 
ظرفیت اســتفاده از ابزارهای مالی انقباضی برای جذب 
سرمایه مورد نیاز بخش هایی از جمله شهرداری، موجب 
باالرفتن حجم عملیات بازار باز و متعاقباً تقویت انضباط 

در میان شبکه بانکی با بانک مرکزی شده است.

رشد 26.۷ درصدی عرضه اوراق بدهی دولتی در 
بهار 1400

اطالعــات وضعیت فروش اوراق بهــادار تا پایان خرداد 
۱۴00 که از ســوی بانک مرکزی منتشــر شده است، 
نیز نشــان می دهد، در دوره اخیر، اوراق بدهی یکی از 
کارویژه های نظام بانکی برای کنترل نقدینگی و تامین 

بودجه دولت و سایر بخش ها از سوی بانک مرکزی بوده 
و بازدهی خوبی را در سه ماهه بهار ۱۴00 تجربه کرده 
است.براســاس آمار بانک مرکزی، مجموع اوراق بدهی 
منتشــره در سه ماهه نخست سال ۱۴00؛ 27۴.6 هزار 
میلیارد ریال بوده که در مقایســه با مدت مشــابه در 
ســال 99، با افزایش ۴۱.9 درصدی مواجه شده است. 
اوراق بدهی دولتی در ســه ماهه ابتدایی ســال ۱۴00 
در مجموع 227.5 هزار میلیــارد ریال بوده که ۱27.5 
هزار میلیارد ریال آن در خرداد ۱۴00 به ثبت رســیده 
و درصد تغییرات ســه ماهه ۱۴00 نسبت به سه ماهه 

۱399، 26.7 درصد بوده است.

افزایش 18۵.۷ درصدی انتشــار اســناد خزانه 
اسالمی

همچنین در ســه ماهه منتهی به خــرداد ۱۴00، بالغ 
بر 200 هزار میلیارد ریال اســناد خزانه اسالمی منتشر 
شده که در مقایسه با مدت مشابه با ۱85.7درصد رشد، 
افزایش چشمگیری داشــته است.اسناد خزانه اسالمی، 
اوراق بهادار با نامی اســت کــه دولت به منظور تصفیه 
بدهی هــای خود بابــت طرح های تملــک دارایی های 
سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران 
غیردولتی واگذار می کند. اسنادی که تاکنون به صورت 
منظم حراج های دوره ای آن از سوی بانک مرکزی اعالم 

و برگزار شده است.
اوراق مرابحه )یا اوراق صکوک( نیز در سه ماهه منتهی 
به خرداد امســال،  27.5 هزار میلیارد ریال ثبت شده 
است که نســبت به مدت مشابه 7۴.9 درصد کاهش را 

تجربه کرده است.

عرضــه 6.1 هــزار میلیارد ریــال اوراق بدهی 
شهرداری تا خردادماه 1400

البته در کنار اسناد خزانه اسالمی، بخشی از اوراق بهادار 
نیز به شهرداری ها مربوط می شود. اوراق قرضه شهرداری 
یک بدهی است که توسط یک سازمان غیرانتفاعی، یک 
شرکت خصوصی و یا یک نهاد دولتی مرتبط با مدیریت 

شهری با استفاده از وام برای پروژه های دولتی از جمله 
ساخت مترو، بیمارستان ها و بزرگراه ها صادر می شود تا 
شــهرداری  یا شرکت تابعه آن، با تعهد نسبت به تامین 
ســرمایه مورد نیــاز اقدام به بهره بــرداری از طرح های 
مدیریت شــهری خود کند.در این گــزارش، رقم اوراق 
بدهی شــهرداری که در قالب اوراق مشــارکت عرضه 
می شود، نیز منتشر شده است؛ رقمی که تا پایان سال 
۱399، 55.۴ هزار میلیارد ریال بوده اســت و در ســه 
ماهه منتهی به خرداد امسال هم  6.۱ هزار میلیارد ریال 
برآورد شده است و به نظر می رسد عرضه چنین اوراقی 

در دوره جدید نیز ادامه یابد.

رشد 192.9 درصدی اوراق بدهی شرکتی
اوراق بدهی شــرکتی بخش پایانی این جدول است که 
نشــان می دهد، انتشــار اوراق بدهی شرکتی با ۱92.9 
درصد رشد در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴00، به رقم 
۴۱ هزار میلیارد ریال رســیده است که سهم خرداد در 
آن 2۱ هزار میلیارد ریال بوده اســت.با اینکه پشتیبانی 
اوراق بدهی شــرکتی معموالً تعهــد اعتباری و توانایی 
پرداخت شرکت از محل پولی است که از عملیات آینده 
به دســت می آید و در برخی موارد، دارایی های فیزیکی 
شرکت ممکن اســت به عنوان وثیقه برای اوراق قرضه 
نزد بانک ها اســتفاده شود و به همین خاطر، این بخش 
از اوراق بهادار دارای ریســک بیشتری تلقی می شود اما 
بازدهی آن نشان می دهد که تا خردادماه ۱۴00، عرضه 
اوراق بدهی شــرکتی مورد استقبال خوبی قرار گرفته 
است.هرچند انتشار اوراق بدهی برای دولت، شهرداری 
و شــرکت ها تعهد مالی ایجاد می کند که طرفین باید 
همــواره برای آن برنامه ریزی دقیق و هدفمند داشــته 
باشند. اما در مجموع، می توان گفت، عرضه اوراق بدهی 
دولتی و غیردولتی که به عنوان یک اســتراتژی پولی و 
بانکی در دســتور کار بانک مرکزی قرار دارد، در ســال 
اخیر، روند مثبتی را تجربه کرده است و رشد معامالت 
و بازدهی بازارهای مالی آن نشــان می دهد، انتشار این 
اوراق با استقبال خوبی در نظام بانکی مواجه شده است.

انتشار 2۷4.6هزار 
میلیارد ریال اوراق
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گزیده خبر

افراد طالبان وارد بخش هایی از شهر قندوز و 
سرپل شدند

براســاس گزارش ها از والیت قندوز در شمال شــرق و والیت سرپل در شمال 
افغانســتان افراد طالبان وارد این دو شهر شــده و درگیری در داخل شهر ادامه 
دارد.به گزارش ایســنا، ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان مدعی است که 
افراد آنان توانسته دو شهر قندوز و سرپل را تصرف کنند.او گفته که هواپیماهای 
آمریکایی و دولت افغانستان »مردم غیرنظامی و خانه های آنها را مورد بمباران های 
وحشــیانه قرار داده اند« که به گفته او »اثرگذار نیست« و افراد طالبان »تلفات 
قابل مالحظه ای نداشــته است.«عزیزه جلیس، نماینده مردم سرپل در مجلس 
نمایندگان به بی بی سی گفت که مسئوالن دولتی از جمله والی، فرمانده پلیس 
و رئیس امنیت ملی در پایگاه ارتش ملی در منطقه امام کالن میدان بزکشی در 
جنوب غرب شــهر جابجا شــده اند و جنگ فعال در اطراف این پایگاه ادامه دارد.

تاکنون مقام ها درباره سقوط شهر قندوز ابراز نظر نکرده ولی سپاه عملیات های 
ویژه ارتش افغانســتان گفته که عملیات پاکسازی در قندوز توسط کماندوهای 
ارتش ادامه دارد.به گفته این نهاد کماندوهای ارتش چهار راهی ژنرال عبدالرازق 
و ساختمان رادیو و تلویزیون ملی قندوز را از طالبان پس گرفته است.طالبان شهر 
قندوز را که یکی از شهرهای مهم افغانستان است یک بار پنج سال پیش تصرف 
کردند و یک بار دیگر نیز با رخنه به داخل شهر قادر شدند که کنترل بخشهای از 
شهر را برای مدتی در دست داشته باشند.در روزهای گذشته طالبان موفق شدند 
که کنترل دو شــهر زرنج مرکز والیت نیمروز در جنوب و شــهر شبرغان مرکز 
والیت جوزجان پایگاه ژنرال دوســتم را تصرف کند.با افزایش درگیری ها وزارت 
دفاع افغانستان اعالم کرده که هواپیماهای بی -۵۲ آمریکایی طالبان را در شهر 

شبرغان بمباران کرده و ۲۰۰ عضو گروه طالبان کشته شده اند.

در ادامه دخالت در امور کشورهای آمریکای التین؛
بلینکن: انتخابات آینده نیکاراگوئه فاقد 

مشروعیت است!
وزیر امور خارجــه آمریکا طی اظهاراتی مداخله جویانه، اتهاماتی را علیه رئیس 
جمهــور نیکاراگوئه و معاونش مبنی بر ســرکوب نامزدهای احتمالی انتخابات 
در این کشــور مطرح کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، »آنتونی 
بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شــد که »دانیل اورتگا« رئیس جمهور 
نیکاراگوئه اقداماتی به زعم او غیر دموکراتیک و مستبدانه انجام داده است. ادعای 
بلینکن در این رابطه اشــاره به بازداشت فردی در نیکاراگوئه دارد که گفته می 
شود رقیب اورتگا در انتخابات پیش رو در سال جاری است.بلینکن در بیانیه ای، 
اورتگا و همسرش »رزاریو موریو« را که معاون وی نیز هست، به اینکه در تالشند 
تا قدرت را به گفته بلینکن »به هر قیمتی که شــده« در دست خود نگه دارند، 
متهــم کرد. بنا به ادعای بلینکن، ایــن رویکرد از طریق رد صالحیت نامزدهای 

احتمالی مخالف این دو نفر صورت می گیرد.

مقام اروپایی:
 مذاکرات وین ممکن است اوایل سپتامبر از 

سرگرفته شود
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز شنبه گفت که ایران برای ادامه مذاکرات احیای 
برجــام آمادگی دارد و این مذاکرات ممکن اســت اوایل ماه ســپتامبر آینده از 
ســرگرفته شود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک مقام اروپایی 
با اشــاره به تماس هایی که این هفته با مقامات ایرانی در حاشیه مراسم تحلیف 
سید ابراهیم رئیسی انجام شد، افزود: ایرانی ها برای بازگشت به وین اعالم آمادگی 
کردند اما نمی خواهند فقط برای مذاکره، مذاکره کرده باشند بلکه خواهان توافق 
و موفقیت هســتند.وی ادامه داد: ایرانی ها باید اول دولت تشکیل دهند و وزیر 
خارجه معرفی کنند و سپس تیم مذاکره کننده در وین را تعیین نمایند. بنابراین 
ممکن اســت اوایل ماه سپتامبر )اواسط شــهریور( گفتگوها از سر گرفته شود.
گفتنی اســت که تا کنون ۶ دور از مذاکرات وین برای احیای برجام انجام شده 

است.

درگیری در مرزهای جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان

وزارت دفاع ارمنستان از درگیری در منطقه سیونیک واقع در مرزهای این کشور 
با جمهوری آذربایجان خبر داد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، 
وزارت دفاع ارمنســتان از درگیری نیروهای این کشــور با نیروهای جمهوری 
آذربایجان در منطقه ســیونیک واقع در مرزهای شمالی ارمنستان خبر داد. در 
بیانیه منتشر شده آمده اســت: نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان صبح روز 
شــنبه با انواع ســالح ها به منطقه سیونیک آتش گشــوده و بار دیگر اقدامات 
تحریک آمیزی را مرتکب شــدند.بعد از آتش بس اعالم شــده در سال گذشته، 

درگیری های پراکنده هر از چندی بین طرفین رخ می دهد.

 دیدار پشت درهای بسته اردوغان
 با نخست وزیر لیبی

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و عبدالحمید الدبیبه، نخســت 
وزیر لیبی روز شنبه در استانبول دیدار کردند.به گزارش ایسنا، خبرگزاری 
آناتولی ترکیه گزارش داد که این جلســه پشــت درهای بسته و از ساعت 
۱۴:۰۵ به وقت محلی در کاخ وحیدالدین اســتانبول برگزار شد.اوایل روز 
شنبه وزارت ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه گفت که اردوغان و الدبیبه 
یــک دیدار دوجانبه اولیه قبل از مشــارکت هیئت های دو کشــور در این 
نشست خواهند داشت.ولید الالفی، وزیر مشاور دولت لیبی در امور ارتباطی 
و سیاســی لیبی ، گفت که در دیدار هیئت لیبی با رئیس جمهور اردوغان 
»تقویت روابط بین دو کشــور ، بازگشت شــرکت های ترکیه ای به کار در 
لیبی و تســهیل مراحل صدور ویزا« بحث شــد. »وی افزود که دو طرف 
همچنین »توافقنامه های شورای عالی همکاری استراتژیک لیبی-ترکیه و 
راه های همکاری در پرونده پزشکی« را مورد بحث قرار خواهند داد.این مقام 
لیبیایی خاطرنشــان کرد که هیئت لیبی عالوه بر الدبیبه و الالفی، شامل 
صدیق الکبیر ، رئیس بانک مرکزی لیبی، عادل جمعه، وزیر دولت در امور 

نخست وزیر  و معاون وزیر کشور لیبی بود.

با وجود هشدار کره شمالی،
 کره جنوبی مانور نظامی مشترک با آمریکا 

را برگزار می کند
منابع آگاه دیروز )یکشــنبه( اعالم کردند، با وجود هشدارهای کره شمالی 
دال بر اینکه مانور نظامی مشترک کره جنوبی-آمریکا بر روابط دو کره سایه 
می افکند، سئول به طور آزمایشی تصمیم گرفته تا این مانور قریب الوقوع را 
طبق برنامه و البته در مقیاسی کوچک تر به خاطر پاندمی کرونا برگزار کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری یونهاپ، امکان و چگونگی برگزاری 
این مانور نظامی تابســتانی توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است، 
به ویژه پس از آنکه کیم یو-جونــگ، خواهر کیم جونگ-اون، رهبر کره 
شمالی هشدار داد که این مانورها روحیه و شرایط سازش ایجاد شده پس 
از بازگشــایی خطوط ارتباطی دو کره را خدشه دار خواهد کرد.یک منبع 
دولتــی گفت: ما تالش می کنیم تا این مانور را طبق برنامه برگزار کنیم؛ 
مانوری کــه امری عادی و ضروری برای یــک وضعیت آمادگی ترکیبی 
و مشــترک محسوب می شــود. ما به رایزنی ها با آمریکا در این خصوص 
ادامه می دهیم.یکی دیگر از منابع آگاه گفت، مانور »آموزش ترکیبی پست 
فرماندهی« که توسط کامپیوتر شبیه سازی می شود، قرار است ۱۶ تا ۲۶ 
اوت )۲۵ مرداد تا چهارم شهریور( برگزار شود که احتماال پس از آموزش 
چهار روزه نیروهای مدیریت بحران که قرار است ۱۰ اوت )۱۹ مرداد( آغاز 
شــود، صورت می گیرد.کره شمالی همواره مخالف چنین مانورهایی بوده 
و آنهــا را به عنوان تمرینی برای جنگ محکوم کرده اســت.منبع مذکور 
گفت: این مانور قریب الوقوع شــامل یک حداقل نیرو خواهد بود که حتی 
از مانور فصل بهار هم کوچک تر است و در آن هیچ تمرینی در فضای باز 
انجام نخواهد شــد. وزارت دفاع کره جنوبی روز جمعه تصمیم گرفت در 
بحبوحه پاندمی کرونا ســفت و سخت ترین برنامه آنتی ویروس برای کل 
نیروهای نظامی را تا ۲۲ اوت )۳۱ مرداد( تمدید کند.کره جنوبی از اواخر 
ماه گذشته شاهد افزایش چشمگیر تعداد مبتالیان به ویروس کرونا بوده 
اســت.آمریکا و کره جنوبی مانور فصل بهار ار بــه خاطر پاندمی کرونا و 
تالش های صلح آمیز شامل کره شمالی در مقیاسی کوچک برگزار کردند.

وزارت دفاع کره جنوبی اعالم کرده که مانورها در فضای باز به جای اینکه 
در یک بازه زمانی خاص انجام شــوند، در طول ســال انجام شده اند.»بو 
سئونگ-چن«، سخنگوی ارتش کره جنوبی گفت: همزمان با اینکه شرایط 
مربوطه را با دقت دنبال می کنیم، درباره جزئیات این موضوع با آمریکا نیز 

رایزنی می کنیم.

سخنگوی سابق کاخ سفید: 
ترامپ برای انتخابات ۲۰۲۴ نامزد می شود

رئیس جمهور ســابق آمریکا بر اســاس اعالم دبیر مطبوعاتی سابق کاخ 
سفید قصد دارد برای ریاســت جمهوری در انتخابات سال ۲۰۲۴ نامزد 
شــود.به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه دیلی میل، این تاییدیه ظاهری 
نامزدی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا برای انتخابات ۲۰۲۴ در 
حالی مطرح می شود که او پس از باختش در انتخابات ۲۰۲۰ به جو بایدن، 
به تبلیــغ و مانور روی کمپین دیگری برای دور دوم ریاســت جمهوری 
خود پرداخت.شــان اسپایسر، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید دونالد ترامپ به 
روزنامه واشــنگتن اگزماینر در ضمن مصاحبه از بابت کتاب جدیدش در 
تایید نامزدی ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ اظهار کرد: او 
این کار را می کند.ترامپ هنوز به طور رســمی تایید نکرده که آیا مجددا 
برای ریاســت جمهوری نامزد می شــود یا خیر اما گفته شده که اخیرا با 
مارک میدوز، رئیس دفتر ســابقش و مقامهای کابینه ســابقش در محل 
باشگاه گلفش در بدمینستر، نیوجرســی مالقات کرده است.اسپایسر به 
واشــنگتن اگزماینر تصریح کرد که ترامپ از بابت ناخرسندی از مواضع 
دولت بایدن تشــویق به نامزدی مجدد برای انتخابات ریاست جمهوری 
شده است. او بیان داشت، ترامپ ظاهرا مبلغ ۱۰۲ میلیون دالر به عنوان 
اعتبــارات مربوط به کمپین در اختیار دارد و تالش کرده تا در آســتانه 
ســومین نامزدی بالقوه اش برای ریاســت جمهوری وزنش را کم کرده و 
نرخ محبوبیت پسا ریاست جمهوری اش را باال نگه دارد.جان مک الفلین، 
یک عامل نظرســنجی ترامپ، به نشریه مذکور گفت که »هر چه بایدن 
بیشتر شکست بخورد، دونالد ترامپ بهتر به نظر می رسد.«اسپایسر اضافه 
کرد که ترامپ برنامــه دارد برای انتخابات میان دوره ای کنگره در ۲۰۲۲ 
»تعیین کننده« باشــد و قبل از شروع آن رقابتها از چند کاندیدا حمایت 
کرده اســت.او قبال گفته است که »۱۰۰ درصد« نامزدی مجددش برای 
ریاست جمهوری را در نظر دارد اما تا بعد از انتخابات میاندوره ای آتی به 
منظور اعالم تصمیم نهایی در این زمینه صبر خواهد کرد. ترامپ در سال 
۲۰۲۴، ۷۸ سال سن خواهد داشت و در صورت پیروز شدنش در انتخابات 
آن ســال تبدیل به پیرترین رئیس جمهوری که تا کنون برگزیده شده، 
خواهد شد.هم اکنون بایدن مسن ترین فردی است که در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا پیروز شده است. او در زمان شرکت در انتخابات ۲۰۲۰، 
۷۷ سال سن داشت. او در صورتی که در سال ۲۰۲۴ مجددا در انتخابات 
ریاست جمهوری نامزد شــود ۸۱ ساله خواهد بود.نیوزویک گزارش داد، 
اخیرا یک نظرسنجی دانشگاه کویینیپیاک نشــان داد اکثر آمریکایی ها 
معتقدند نامزدی مجدد دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری برای آمریکا 
بد خواهد بود.این نظرسنجی نشان داد ۶۰ درصد آمریکایی با این صحبت 
که »این اتفاق برای کشــور بد خواهد بود« موافق بودند در حالی که تنها 

۳۰ درصد با این موضع ابراز مخالفت کردند.

آتش سوزی گسترده یونان در روز پنجم؛

 یک شهر کامال در آتش سوخت
حریق گسترده جنگل های یونان که از روز سه شنبه آغاز شده بود، 
با سوزاندن کامل یک شهر، وارد روز پنجم شد.به گزارش فارس، 
آتش ســوزی گســترده در جنگل ها و مراتع یونان که همچنان 
به پیشــروی در مناطق مختلف این کشــور ادامه می دهد،  وارد 
پنجمین روز شــد.این آتش ســوزی که روز سه شنبه در مناطق 
شــرق آتن )پایتخت یونان( شــروع شــد، در پــی بادهای گرم 
تابستانی بســرعت در چند جهت گسترش یافت، هزاران هکتار 
از جنگل های شمال یونان را سوزاند و باعث تخلیه ده ها روستان 
و منطقه مســکونی شد.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، یونان که 
درگیر گرمای بی ســابقه در ۳۰ ســال اخیر خود است، اکنون با 
آتش سوزی های گسترده ای در مناطق مختلف خود دست وپنجه 
نرم می کند که در حال بلعیدن جنگل ها، خانه ها، کســب وکارها 
و حیوانات اســت.»فرانیس اســپانوس« فرماندار بخش مرکزی 
یونان شامگاه شــنبه به شبکه »اسکای تی وی« گفت: »وضعیت 
بسیار دشــوار است. ]آتش در[ جبهه شمالی درحال پیمون یک 
ســمت جزیره به سمت دیگر آن است«.نخســت وزیر یونان نیز 
با توصیف کردن این روزهای کشــور به »تابســتان کابوس وار«، 
گفت اولویت دولت وی پیــش از هرچیز، نجات دادن جان مردم 
یونان اســت.به نوشــته رویترز، بادهای شدید و سوزان نیز باعث 
ســرایت آتش به شــهر »ثراکوماکیدونیس« در حومه آتن شد و 

ســاکنان آن را مجبور به تخلیه و رها کردن خانه و کاشانه خود 
کرد. حریق ســپس کل شهر را سوزاند و در مسیر خود خانه ها و 
خودروهای سوخته بجای گذاشت.یکی از ساکنان این شهر بعد از 
فرار از چنگ حریق، با اشــاره به ابر سیاه و عظیم دود که آسمان 
شــهر آتن را فراگرفته گفت: »اوضاع واقعا بد اســت. تمام یونان 
در حال سوختن است!«بر اســاس این گزارش، رسیدن آتش به 
کوهپایه های »پارنیتا« در شمال آتن نیز باعث تخلیه هزاران نفر 
شــد. در حالی که آتش در آن منطقه تا حدود فروکش کرده بود 
اما وزیدن مجدد بادهای قدرتمند و گرم، آن را دوباره شــعله ور 
ســاخت.»نیکاس هاردالیاس« معاون وزیر دفاع مدنی یونان نیز 
گفت: »تحت هیچ شرایطی نمی توانیم از کار خود راضی باشیم. ما 
در حال جنگیدن در یک نبرد بسیار بزرگ هستیم«.آتش سوزی 
در یونان روز سه شنبه ۱۲ مردادماه در شهر »واریمپامپی« در ۲۰ 
کیلومتری شمال مرکز آتن آغاز شد و دمای سوزان هوا، این آتش 
را به دیگر شــهرهای مجاور منتقل کرد و خانه ها و اتومبیل های 
زیادی را ســوزاند و ساکنان محل آتش سوزی را مجبور به فرار از 
خانه هایشــان کرد.اروپا در تابستان امسال با گرمای بی سابقه هوا 
دست و پنجه نرم می کند و این گرمای هوا همچنین با بارش های 
شــدید و در نتیجه وقوع سیالب در شمال اروپا از جمله بلژیک و 

آلمان و قربانی شدن حدود ۲۰۰ نفر همراه بوده است.

سربازان ارتش استرالیا به شهر سیدنی 
اعزام شــده اند تا به اعمال ســفت و 
ســخت ترین تدابیــر قرنطینه جهان 
در حومه های فقیرنشــین این شــهر 
که در بطن شــیوع فزاینــده کووید 
در این کشــور در ضمن میزان پایین 
واکسیناسیون هســتند، بپردازند.به 
گزارش ایسنا، بر اساس گزارش نشریه 
تایمز، اســکات موریســون، نخست 
وزیر اســترالیا حدود ۳۰۰ سرباز را به 
بخشهایی از سیدنی با میزان جمعیت 
مهاجر بیشتر و همچنین مناطق حوزه 
جنوب غربی آن اعزام کرده تا نگذارند 
مردم خانه هایشان را بیشتر از یک بار 
در روز ترک کنند و تجمعات را در هم 
بشکنند.در حالی که تنها ۲۱ درصد از 

بزرگساالن استرالیایی دو دوز واکسن 
را دریافــت کرده اند و موارد ابتالی به 
کووید در این کشور به افزایش ادامه 
می دهد، اســترالیا یک بــه اصطالح 
اســتراتژی »کووید صفر« با داشتن 
هدف حــذف ویروس به رغم ســند 
و مدرک فزاینــده دال بر غیرممکن 
بودنــش را پیگیری می کند. شــهر 
ســیدنی تالش زیادی دارد تا مناطق 
فقیرنشین آن را تشــویق به دریافت 
واکســن کووید کند و در این مناطق 
تنها ۱۳ درصد واکســینه شده اند در 
حالی که در مقام مقایسه در بخشهای 
ثروتمندتر ۲۵ درصد واکسینه شده اند.
ماری لوئیز مــک الو، یک متخصص 
اپیدمیولوژیســت این اختالف درک 

را »شــرم آور« خوانده و توضیح داد 
بســیاری از مناطق فقیرنشــین تر به 
دلیل موانع زبانی، درآمدهای پایین تر 
و دسترســی ضعیف تر بــه اینترنت 
در محرومیت قرار دارند.واکنشــها به 
حضور سربازان متفاوت بوده و برخی 
استدالل کرده اند که این کار می تواند 
برای مردم منطقه به دلیل سطح باالی 
جمعیت پناهنده و تجاربشان با جنگ 
در کشــورهای بومی شــان، اضطراب 
ایجاد کنــد. برخی دیگر اســتدالل 
می کنند بعد از انتشار گزارشها درباره 
به ســفر رفتن مردم برای مالقات با 
عزیزانشــان، حضور آنها برای متوقف 
کردن گسترش ویروس توسط مردم 
ضروری اســت. در ضمن تداوم شیوع 
واریانت دلتا، وضعیت مطلوب استرالیا 
به عنوان یک پناهگاه در همه گیری 
احتمــاال در پایان کارش قــرار دارد 
و کارشناســان هشــدار می دهند که 

شــیوع مداوم این واریانت بازگشــت 
بــه وضعیت »کووید صفــر« را بعید 
می سازد.استرالیا بعد از تجربه روزهای 
طوالنی با موارد ابتالی صفر – چیزی 
که اســترالیایی ها زمانی به شوخی به 
آن روزهای دونات می گویند -  شیوع 
بیماری در ســیدنی حــاال به ۴۶۱۰ 
مورد افزایش یافته اســت. تنها ۲۰.۸ 
درصــد بزرگســاالن دو بار واکســن 
دریافت کرده اند که به دلیل کمبود در 
تامین است و این یکی از پایین ترین 
نرخ های واکسیناســیون در میان ۳۸ 
کشــور ثروتمند ســازمان توسعه و 
همکاری اقتصادی است.به رغم اعمال 
قرنطینه های گسترده، هر روز رکورد 
جدیــدی از موارد جدید ابتال گزارش 
می شــود.برخی مقامهــای محلی به 
آهســتگی اما به طور مسلم شروع به 
صحبت دربــاره مهار ویروس به جای 

شکست دادنش کرده اند.

برای اعمال سفت و سخت ترین تدابیر قرنطینه ای 

ارتش استرالیا به خیابان ها آمد

عالوه بر احتمال قوی شکســت ائتالف جمهور در اولین 
انتخابات ترکیه، خستگی روحی و جسمی اردوغان، عاملی 
است که جستجوی اسامی جایگزین را گریزناپذیر کرده 
و همین مســاله، موجب تنش هایی بین حزب و کابینه 
شده است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، 
برخی از تحلیل گران ترکیه، معتقدند که حزب حاکم این 
کشور، رفته رفته در جستجوی رهبر و رئیس جمهوری 
اســت که پس از اردوغان، سکان را در دست بگیرد.اگر 
چه رجب طیب اردوغان در حال حاضر ۵۷ ســال دارد 
و شــب و روز در حال فعالیت و سخنرانی است، اما آثار 
خستگی در رخسار و صدای او نمایان است و ظاهراً برای 
قدم نهادن در مســیر پسا اردوغان، هم در ائتالف حاکم 
و هم در درون حزب عدالت و توســعه صحبتهایی شده 
اســت.عالوه بر احتمال قوی شکست ائتالف جمهور در 
اولین انتخابات، خستگی روحی و جسمی اردوغان عاملی 
است که جستجوی اسامی جایگزین را گریزناپذیر کرده 
و همین مســاله موجب تنش هایی بین حزب و کابینه 
شده است.یاشار آیدین، ستون نویس و تحلیل گر روزنامه 
بیرگون، یکی از نویسندگانی است که در مورد سرنوشت 

حزب حاکم در دوران پسا اردوغان قلم زده است.

تنش بر سر دوراِن پسا اردوغان
در مدت اخیر در محافل مختلف ائتالف جمهور )ائتالف 
اردوغان - باغچلی( و همچنین در برخی نشســت های 
حزب عدالت و توســعه نه تنهــا در مورد فرد جایگزین 
اردوغان و سرنوشت آکپارتی در دوران پسااردوغان بحث 
شــده، بلکه برخی افراد اقداماتی انجام داده و گام هایی 

برداشته اند. این مساله، دو دلیل اصلی دارد:
۱.مشــکلی به نام نظام معیوب ریاســتی: رژیم ریاست 
جمهوری هم اکنون مانند کشــتی ای است که سوراخ 
های بسیاری دارد و آب از هر طرف وارد آن شده است.در 
همان سال نخست نظام ریاستی که همچون یک تحول 
مهم با شعارها و امیدهای زیادی به مردم ارائه شد شکاف 
های بزرگ پدیدار شد. شکســت بسیار سنگین حزب 
عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری ها و از دست دادن 
قلعه های مهمی همچون اســتانبول، آنکارا و آدانا روند 
شکست ها را سریع تر کرد و پس از آن نیز در روند همه 
گیری کرونا، وضع بدتر و بدتر شد.  نه تنها کسی انتظار 
نداشــت که این نظام سیاسی - اجرایی، با این وضعیت، 
مشــکالت را حل کند بلکه همه به این نتیجه رسیدند 
که اساساً علت العلل و مایه اصلی همه دردسرها همین 
نظام ریاستی است.حتی اکثریت اعضای حزب عدالت و 
توسعه نیز با این تحلیل موافق هستند و خوب می دانند 
که ترمیم و رفوکاری در سیستم ریاست جمهوری فایده 

ای ندارد. حاال آن قدر آب وارد کشــتی شده که در حال 
غرق شــدن است و همه به این نتیجه رسیده اند که  نه 
تنها حرکت کردن بلکه بر آب شناور ماندن این کشتی 
ناممکن است.به عبارتی روشن، با این سیستم نمی توان 
کار را ادامه داد و حتی ماندن در سطح، دیگر غیرممکن 
شد. بنابراین هم نیاز به تغییر سیستم وجود دارد و هم 
نیاز به نیروهایی است که بتوانند در سیستم جدید کار 

کنند.
۲.خستگی روحی و جسمی اردوغان: یکی دیگر از دالیل 
مهم برای جســتجوی چهره پس از اردوغان، مربوط به 
وضعیت خود »رییس« است. اردوغان که به طور مداوم 
اعتبار بیشتری نسبت به حزب عدالت و توسعه داشته و 
از کل حزب خود قوی تر عمل کرده، در ۶ ماه گذشــته 
در همه نظرسنجی ها مســیر نزولی را طی کرده است.
تصور همیشــگی این بوده که اردوغان همیشه مشکل 
اعضای حزب را حل می کند و به تعبیری خرگوش را از 
کاله بیرون می کشد، اما این تصور، دیگر مانند گذشته 
یک تصور ماندگار و  قوی نیست و دودلی و  تردیدهای 
جدی در ســطوح مختلف حزب و رای دهندگان ایجاد 
شده است.دلیل اصلی این تردیدها این است که خستگی 
روحی و جسمی اردوغان به حدی رسیده که نمی توان 
آن را پنهان کرد. اردوغــان که روزانه در چندین برنامه 
شرکت می کرد حاال ظاهر یک سیاستمدار را به تصویر 
می کشــد که داستانش تمام شــده و برخی عبارات و 
جمالت را تکرار می کند و تنها کاری که از دستش برمی 
آید پرتاب کیسه های اهدایی چای برای طرفداران است.

آیا حیات آکپارتــی )AKP( بدون اردوغان ممکن 
است؟

اردوغان در مقام رهبر حزب عدالت و توســعه به خوبی 
می داند در حزب او چه خبر است و جستجو برای یافتن 
چهره جدید در داخل حزب آغاز شــده است. به همین 
دلیل اســت که او اغلب اعضای حزب را جمع می کند 
و برای معکوس کردن روند موجــود، مداوماً از ضرورت 
حفظ وحدت داخلی حزب صحبت می کند.اما اغراق آمیز 
نیست اگر بگوییم سخنرانی های او تاثیری ندارد. برایش 
کف می زنند، اما بعد، همان مســیر قبلی را ادامه داده و 
دوباره ســاز خود را می زنند.با وجود همه اینها، ســوال 
بنیادین و مهم این اســت: گذشته از ائتالف جمهور، آیا 
حزب عدالت و توســعه می تواند بدون حضور بنیانگذار 
این حزب به کار خود ادامه دهد؟واقعیت این اســت که 
نمی توان پاســخی کوتاه و سریع داد. اما دست کم می 
توان به این موضوع اشــاره کــرد که همین حاال هم در 
حزب عدالت و توسعه و همچنین در بدنه ائتالف جمهور 

افرادی هســتند که مداوماً این جمله را تکرار می کنند: 
نباید سرنوشت و حیات سیاسی خود را به اردوغان گره 
بزنیم.جالب اینجاســت که روز به روز به شمار این افراد 
افزوده می شــود. در حالی که در این چند سال مدام به 
نام های سلیمان ســویلو )وزیر کشور( و برات آلبایراک 
)داماد ارشد اردوغان( اشاره می شد، حاال از عبدالحمید 
گل وزیر دادگســتری، خلوصی آکار وزیر دفاع و خیلی 
های دیگر نام برده می شود. برخی از این افراد همچون 
سویلو و آلبایراک، بیشــتر بر مهارت ها و قدرت فردی 
خود تکیه می کنند اما گل و آکار، چهره هایی هســتند 
که یک تیم و جناح قدرتمند پشــت ســر آنهاست.من 
شخصاً با تمام وجود با کســانی که می گویند »حیات 
آکپارتی بدون اردوغان امکان پذیر نیست« موافقم. اما می 
خواهم این را هم  به شما یادآوری کنم که حاال این تیپ 
صحبت ها از چهارچوب حرف های محرمانه خارج شده 
و در پشــت صحنه حزب عدالت و توسعه تبدیل به یک 
موضوع روزمره شده است.جالب اینجاست که برخی خود 
را حاضر کرده اند تا اگر احیاناً اردوغان شخصاً وارد کارزار 
انتخابات نشد، او را به سوی خود جلب کنند و سلیمان 
سویلو هنوز هم به عنوان یک استثنا چنین امیدی دارد.

انگیزه اساسی، حفظ بقا و ماندن در قدرت
انگیزه اصلی اســامی و افراد و حلقــه ها ماندن در راس 
قدرت است. بنابراین می توانیم بگوییم که دوره آینده نه 
تنها شاهد واگرایی ها، بلکه تقابل ها و ائتالف های جدید 
نیز خواهیم بود. این قاعده حتی برای احزاب و نام هایی 
که امروز یکدیگر را به شــدت مورد انتقاد قرار می دهند 
نیز صدق می کند.امروزه، نه ســلیمان سویلو و نه برات 
آلبایراک مطمئناً مانند مقاطع پیشین قوی نیستند. اما 
هر دو نام، می خواهند بمانند و قصد خروج از سیاســت 
را ندارند. آنها ســعی می کنند قــدرت خود را از طریق 
وزارتخانه و بوروکرات هــا تقویت کنند.طبق اطالعاتی 
که به دســت ما رسیده اســت، آلبایراک آماده می شود 
تا در روزهای آینده کمی بیشتر بر صحنه نمایان شود و 
دوباره در قامت یک ولیعهد ظاهر شود.گفته می شود که 
ســایر تیم های درون حزب نه تنها با خود بلکه با گروه 
های خارج از حزب نیز در تماس نزدیک هستند. در این 
میان، علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراســی به 
شــکل جدی و دقیق در حال رصد این تحوالت است.با 
توجه به شــواهدی که به آن اشاره شد، باید این واقعیت 
را پذیرفت که ادامه کار کشــور با اردوغان که در هر سو، 
شکست، ریزش و رکود اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده 
ممکن نیست.نزدیکترین افراد اردوغان نیز مانند ما از این 

وضعیت آگاه هستند.

حزب حاکم ترکیه در جستجوی جایگزیِن اردوغان
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تیروئید شایع ترین علل به ریختن تعادل هورمونی در خانم هاست. 
کم کاری تیروئید بیماری اســت کــه در آن بدن هورمون تیروئید 
کافی تولید نمی کند و این موضوع باعث می شود فرد دچار افزایش 
وزن شود. اســتروژن یک هورمون زنانه است که کاهش سطح آن 
می تواند باعث افزایش وزن در دوران یائســگی شود. سطح هورمون 
پروژسترون در دوران یائسگی در بدن کاهش می یابد که این کاهش 
ممکن اســت باعث نفخ و جمع شــدن آب در بدن زنان می شود. 
نامتعادل بودن میزان تستسترون می تواند باعث اختالالت قاعدگی، 
رشد مو های صورت، آکنه، ناباروری و از همه مهم تر چاقی در خانم ها 
شود. مسئول تنظیم چربی و کربوهیدرات در بدن است. این هورمون 

به بدن اجازه می دهد از گلوکز استفاده کند.

محققان با بررســی تأثیر قهوه بر چگونگی تنظیم کلســیم در بدن 
توسط کلیه ها دریافتند که مصرف بیش از حد کافئین در یک دوره 
۶ ساعته، باعث افزایش دفع کلسیم در ادرار می شود. مصرف کوتاه 
مدت کافئین با دوز باال باعث پاکســازی کلســیم، سدیم و کراتین 
از کلیه ها در بزرگساالن ســالم می شود؛ تقریبا ۸۰ درصد از افراد 
جامعه به خصوص بزرگساالن حداقل یک نوشیدنی کافئین دار در 
روز مصرف می کنند؛ به همین دلیل کافئین یکی از پر مصرف ترین 
دارو های تفریحی جهان اســت. بســیاری از افراد به علت خاصیت 
محرک قهوه حتما در شــروع و طول روز از قهوه استفاده می کنند 
حتی در بعضی از موارد دیده شــده است که نیرو های ارتشی برای 

مبارزه با خواب آلودگی از قهوه استفاده می کنند.

استرس مزمن یک علت شناخته شده برای اختالالت سالمت روان 
اســت. تحقیقات جدید گامی رو به جلــو برای درک نحوه عملکرد 
هورمون های گلوکوکورتیکوئیدی )هورمون های استرس( روی مغز 
و عملکرد آن ها برداشــته است. این یافته ها می تواند به راهبرد های 
موثرتری در پیشگیری و درمان اختالالت سالمت روان منجر شود. 
این مطالعه که توســط دانشگاهیان دانشــگاه بریستول انجام و در 
مجله نیچر منتشر شد، پیوندی بین گیرنده های کورتیکواستروئید، 
 )GR( و گیرنده گلوکوکورتیکوئید )MR( گیرنده مینرالوکورتیکوئید
و ژن های مژگانی و نوروپالستیسیته در هیپوکامپ کشف کرده است. 
ناحیه ای از مغز که در مقابله با اســترس و یادگیری و حافظه نقش 

دارد. 

 هورمونهایی که وزنتان
 را باال می برد

 قهوه، نوشیدنی دلچسب
 اما پر خطر

هورمون های استرس چه بالیی 
بر سر مغز می آورند؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

افزایش ظرفیت تولید سرم دارویی - مشهد مقدس

اولین تصادف نسل جدید تویوتا لندکروزر LC300 رقم خورد!
اولین نمونه های تویوتا لندکروزر LC3۰۰ جدید به تازگی تحویل مشتریان شده و یکی از این افراد اولین تصادف این شاسی بلند محبوب 
را در روســیه رقم زده اســت. البته اگر بخواهیم دقیق تر سخن بگوییم باید اذعان کنیم اولین تصادف لندکروزر جدید چند هفته پیش و 
هنگام حمل ونقل این خودرو رخ داده است اما خب این اولین تصادف لندکروزر LC3۰۰ در معابر عمومی می باشد. در تصاویر منتشر شده 
می توانیم یک لندکروزر ســفید رنگ را ببینیم که با تویوتا کمری خاکســتری رنگ شاخ به شاخ شده است. این شاسی بلند در بخش های 
ســپر جلو و گلگیر آســیب جدی دیده و سمت راست کمری هم متحمل خسارت شدیدی شده است. کیسه های هوای هر دو خودرو باز 
شده اما خوشبختانه آسیبی به راننده ها وارد نشده است. البته با دقت در تصویر دیگر می توان گفت این تصادف احتماالً از جلو به بغل بوده 
است. وزن باالی لندکروزر و زاویه تصادف باعث شده کمری ۱۸۰ درجه بچرخد و سیستم تعلیق جلو و سمت راست آن کاماًل از بین برود. 
اطالعات بیشتری از چگونگی تصادف و مقصر حادثه منتشر نشده است. با توجه به طراحی سپر جلو می توان گفت این لندکروزر از نسخه 
پایه بوده چراکه تریم های LX و GR طراحی سپر متفاوتی دارند. جدای از تعویض قطعات بدنه، این لندکروزر احتماالً نیازمند تعمیراتی 

در بخش پیشرانه و اکسل جلو هم خواهد بود. اینکه راننده نسل جدید لندکروزر نتوانسته از خودروی خود لذت ببرد.

چرا اسکوچیچ بازی تدارکاتی را رد کرد؟
تیم ملی با صالحدید دراگان اسکوچیچ بدون بازی تدارکاتی به مصاف تیم های ملی عراق و سوریه در انتخابی جام جهانی می رود. 
تیم ملی ایران یازدهم و شانزدهم شهریورماه به ترتیب با سوریه و عراق در چارچوب انتخابی جام جهانی دیدار خواهد کرد و برای 
یک شــروع قدرتمند و جلوگیری از اتفاقات دور قبل، نیازمند کسب هر ۶ امتیاز این مسابقات است. سرمربی تیم ملی برای این 
مسابقات، نیازهای خود را به فدراسیون فوتبال اعالم کرده است ولی خبری از بازی تدارکاتی و دوستانه قبل از این اردو نیست. 
آن طور که مجتبی خورشیدی، سرپرست تیم ملی فوتبال اعالم کرده، بعد از بیان خواسته های اسکوچیچ، عزیزی خادم اطمیمان 
داده که تمام برنامه ها و اردوهای در نظر گرفته شده از سوی کادر فنی شامل امکانات لجستیکی، اردویی و بازی های دوستانه برای 
حضور قدرتمند ملی پوشان در مسابقات مرحله نهایی انتخابی جام جهانی، طبق زمان بندی اجرا خواهد شد. با این حال او اعالم 
کرده قبل از این دو بازی، تیم ملی بازی تدارکاتی نخواهد داشت که با توجه به اظهاراتش، این طور به نظر می رسد که اسکوچیچ 

درخواستی برای دیدار دوستانه نکرده است. 

همه کس غبنی و زیانی داشتزندگانی تجارتی است کاز آن
بوریاباف بود جوهلٔ دره

هن رپندی هن رپنیانی داشت ات هک این قلعه ماکیانی داشترو هب روزگار خواب نکرد گم شد و کس نیافتش دیگر
گهر عمر، کاش کانی داشت

صید و صیاد ره دو صید شدند
ات قضا تیری و امکنی داشت ره کسی سر رب آستانی داشتدل بحق سجده کرد و نفس زبر

پیشنهاد

چهره روز

اخالق اطالعات و فضای مجازی
کتــاب مجموعه مقــاالت »اخالق اطالعــات و فضای 
مجــازی« نوشــته رافائل کاپور و دیگــران با گزینش و 
ترجمه محمد خندان )عضو هیات علمی دانشگاه تهران( 
منتشــر شــد. در معرفی این کتاب که توسط انتشارات 
سوره مهر منتشر شده، می خوانیم: »این کتاب مشتمل 
بر مقاالتی است که توســط چهره های شاخص اخالق 
اطالعات مانند رافائل کاپــورو، لوچانو فلوریدی، هرمان 
تاوانی و ســوراج هونگالداروم نوشته شده اند و به تحلیل 
مســائل اخالقی مربوط به تکنولوژی اطالعات و فضای 
مجازی می پردازند. گرچه همه این مقاالت به لحاظ زاویه 
دید و عمق تحلیل های شــان در یک سطح نیستند، اما 
مکمل و متمم یکدیگر محســوب می شــوند و هر یک 
جنبه ای از فضای مجازی را با استفاده از مفاهیم مطرح در اخالق اطالعات مورد مطالعه قرار می دهند. 
در گزینش مقاالت سعی شده هم مباحث نظری پوشش داده شوند و هم مسائل عملی و کاربردی مورد 
توجه قرار گیرند. بر این اساس کتاب با دو مقاله دایرةالمعارفی از رافائل کاپورو آغاز می شود که به  ترتیب 
کلیات اخالق اطالعات و اخالق دیجیتال را معرفی می کنند، سپس با مقاالتی که صبغه نظری و فلسفی 
پررنگ تری دارند ادامه می یابد، و در نهایت با مقاالت کوتاهی که به بررســی برخی از مسائل انضمامی 
می پردازند خاتمه پیدا می کند. علی رغم تنوع و تکثری که در مضامین مقاالت این مجموعه به چشــم 
می خورد، می توان مضمونی اساسی را مشاهده کرد که کم وبیش در اکثر قریب به اتفاق آن ها به نحوی 
تکرار شده اســت و آن، تأکید بر نسبت اخالق با سیاق فرهنگی-اجتماعی زندگی مردم و به عبارتی با 
زیست جهاِن آن هاست. بیشتر نویسندگان این مجموعه به اخالق اطالعات نگاه فردانگارانه ندارند، بلکه 

می کوشند بین اخالق و جهاِن زندگی مردمان نسبت برقرار کنند. 

ژرار دو نروال
ژرار دو نروال شــاعر، نمایش نامه نویس و رمان نویس 
قرن نوزدهم میالدی اهل فرانســه اســت. اغلب او را 
همتای شارل بودلر ، آرتور رمبو و استفان ماالرمه، و 
از بزرگترین شاعران قرن نوزدهم می دانند. همچنین 
"مارسل پروست" نویسنده بزرگ قرن بیستم، نروال 
را همدوش شاتوبریان و در شمار نخستین نوابغ بزرگ 
قرن نوزدهم قرار داده است. ژرار دو نروال در ۲۲ می 
۱۸۰۸ در پاریس زاده شد. کودکی خود را در نواحی 
والوا گذراند زیرا پــدرش طبیب ارتش ناپلئون بود و 
همــواره به ماموریت میرفت. پس از مرگ مادرش در 
خردسالی در دبیرستان شارلمانی پاریس به تحصیل 
پرداخت و در آنجا بود که با تئوفیل گوتیه آشنا شد. 
بزودی به سوی شعر رهسپار شد و نخست به تقلید شاعران نامدار زمان خود پرداخت و سپس به 
ویکتور هوگو معرفی شد. نروال رفته رفته جوانی محبوب و سرشناس شد و با تئوفیل گوتیه و چند 
تن دیگر انجمن ادبی بنیاد نهاد. او از بیماری عصبی و اختالالت روحی در تعب بود؛ گاه بشیرینی 
و دلپذیری ساعاتی چند لب به سخن می گشود و همه به او گوش فرا می دادند و گاه نیز پا بگریز 
می نهاد و خاموشی بر می گزید. در این احوال به ترجمهء آثار شاعران آلمانی پرداخت و داستان 
هائی چند به تقلید نوشت. سپس در اروپا به سیاحت پرداخت و پس از سیر و سلوک فراوان، خود 

را شاعری ظریف و قصه پردازی لطیف طبع یافت.

فرهنگ

درحالی که بیشتر کشورها از جمله عربستان، امارات، چین، سوئیس و ... با بهره گرفتن از چهره هاِی 
سینمایی شناخته شده تصاویر شگفت انگیزی از جاذبه های سرزمینی خود را خلق کرده و چشم ها و 
ذهن ها را تسخیر می کنند، در ایران اجرای طرح صیانت از فضای مجازی، نگرانی ها را برای حذف 
کشــورمان از بازار و تجارت جهانی بیشتر کرده است. طرح »حمایت از حقوق کاربران و خدمات 
پایه کاربردی فضای مجازی« که بیشتر با عنوان طرح محدود یا مسدودکننده و فیلترینگ فضای 
مجازی شناخته شــده، قرار است در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی خارج از صحن مجلس در یک 
کمیسیون بررسی شود، تاکنون واکنش های مختلفی را برانگیخته و تفسیرهای بسیاری از آن شده 
اســت؛ اگرچه موافقان این طرح بر این عقیده اند که فضای کســب و کار داخلی، سامان دهی و از 
پلتفرم های "وطنی" حمایت و مدیریت و مرزبانی این فضا از حوزه اختیار "بیگانگان" خارج خواهد 
شد، اما مخالفان تاکید می کنند که اجرای این طرح نه تنها مشکالت جدی برای کسب وکارهای 
داخلی ایجاد می کند که عامل مهاجرت نیروهای متخصص خواهد شــد. اگرچه طراحان گفته اند 
»فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی به هیچ  عنوان در این طرح وجود ندارد« یا »قطعا جایگزین 
سرویسی مثل گوگل وجود ندارد و هیچ زمان نمی توان گوگل را مسدود کرد«، اما از طرح جدید 
مجلس تفســیر می شود: »هر خدمت کاربردی فضای مجازی که صاحب آن حاضر به همکاری با 
ایران و معرفی نماینده در کشــورمان نباشــد، ممکن است محدود شود؛ حال نام این محدودیت، 

فیلترینگ تأخیردار باشد یا کم کردن پهنای باند.«

ایران و محدودیت اینترنت
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