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رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ ایرانی که تبعه ایران و اکنون در خارج از کشور است، ممنوع الورود نیست و منعی برای بازگشت به کشور ندارد، گفت: تاکید جدی 
دارم که در واحدهای قضایی مراعات قانون شود و تا حد امکان بازداشت موقت نشوند.به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین غالمحسین 
محسنی اژه ای دیروز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با تسلیت فرارسیدن ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان و گرامیداشت هفته »احیای امر به معروف و 
نهی از منکر«، یکی از مهم ترین وظایف قوه قضاییه را حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و کسانی عنوان کرد که از ارزش های دین و فضیلت ها دفاع می کنند.

وی گفت: ما هم باید خودمان آمر به معروف و ناهی از منکرات باشیم و هم به صورت فردی و به عنوان تشکیالت قضایی....
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رییس قوه قضاییه:

ایرانیان خارج از کشور منعی برای بازگشت ندارند
info@sobh-eqtesad.ir

سقوط آزاد شاخص دسترسی به مسکن 
در دولت تدبیر

اگر یک خانواده تهرانی ساالنه ۹۵.۷ میلیون تومان درآمد داشته و قیمت 
مســکن هم ثابت باشــد، در صورتی که بتواند ۳۰ درصد درآمد خود را 
پس انداز کند، پس از ۴۷ ســال می تواند یک خانه ۵۰ متری خریداری 
کند.به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در سلسله گزارش های ماهانه 
از وضعیت بازار مســکن در ۴ ماهه نخست امسال، دامنه قیمتی ۲۸ تا 
۳۰ میلیون تومان را به عنوان متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
در پایتخت اعالم کرده اســت.از ســوی دیگر مرکز آمار ایران نیز اخیراً 
متوسط درآمد سال ۱۳۹۹ خانوارهای استان تهران را ۹۵ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان )ماهانه حدوداً ۸ میلیون تومان( عنوان کرده اســت؛ این در 
حالی است که تورم مسکن خانوارهای شهری سراسر کشور در ۱۲ ماهه 
منتهی به تیرماه امســال ۲۴ درصد و تهران باالی ۳۰ درصد بوده است.

بنابرایــن برای خرید یک واحد ۵۰ متری که به طور میانگین یک و نیم 
میلیارد تومان قیمت دارد، اگر یک خانوار تهرانی با احتساب ثبات قیمت 
مســکن، کل درآمد ساالنه خود را جمع کند، ۱۵ ساله و اگر ۳۰ درصد 
)یک سوم( آن را برای مسکن پس انداز کند، ۴۷ ساله می تواند خانه دار 
شود. )شاخص دسترسی به مســکن(این شاخص برای واحد ۶۰ متری 
که قیمت آن به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می رســد به ترتیب 
حدوداً ۱۹ )در صورت پس انداز کردن کل درآمد( و ۵۶ سال )در صورت 
پس انداز کردن ۳۰ درآمد( و واحد ۷۰ متری به قیمت ۲ میلیارد و ۱۰۰ 

میلیون تومان حدوداً ۲۲ و ۶۶ سال خواهد بود.

در دولت تدبیر چه بر سر خانه دار شدن مردم آورد؟
مدت انتظار برای خرید مســکن در تهران در حالی به چند دهه یا حتی 
نیم قرن رســیده که در ســال ۹۳، در شــروع دولت یازدهم، متوسط 
قیمت مسکن )بر اســاس آمار وزارت راه و شهرسازی( متری ۴ میلیون 
و ۱۷۶ هزار تومان بود.درآمد خانوارهای شــهری استان تهران در سال 
۱۳۹۳ )کل یک ســال( نیز بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، ۳۳ میلیون 
و ۱۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود.بنابراین در ســال نخست دولت روحانی، 
برای خرید یک واحد مســکونی ۵۰ متری که ۲۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان بود، یک خانوار تهرانی در صورتی که کل درآمد خود را پس انداز 
می کرد می توانســت با انتظاری ۶ ساله به آرزوی خود دست یابد؛ و اگر 
به جای کل درآمد، یک ســوم آن را پس انداز می کرد، پس از ۱۹ ســال 
می توانست یک واحد مســکونی ۵۰ متری خریداری کند. این شاخص 
)شاخص دسترسی به مسکن( برای واحدهای ۶۰ و ۷۰ متری )در صورت 
پس انداز کردن کل درآمد( نیز به ترتیب ۷.۵ و ۸.۸ ســال بوده است.بر 
این اســاس شاخص دسترســی خانوارهای تهرانی به مسکن )واحد ۵۰ 
متری- پس انداز کردن ۳۰ درصد درآمد( در ۸ ســال دولت روحانی ۲.۴ 
برابر شده است. یعنی مدت انتظار برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری در 

تهران ۲.۴ برابر شده است.

کارشناس اقتصاد مسکن: به جای افزایش سقف تسهیالت باید 
نرخ تورم مسکن کنترل شود

در همین رابطه فخرالدین زاوه رئیس پژوهشکده اقتصادی و مالی مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی اظهار کرد: اگر آمارهای مرکز آمار 
مبنی بر درآمد ساالنه حدود ۹۶ میلیون تومان درآمد خانوارهای تهرانی 
و داده های بانک مرکزی مبنی بر متوسط قیمت مسکن تهران در تیرماه 
امســال که بالغ بر متری ۳۰ میلیون تومان بود را با هم مقایســه کنیم 
می بینیم که هر خانوار تهرانی برای خانه دار شــدن باید ۲۵ تا ۲۶ سال 
منتظر بماند که خانه دار شــود.وی افزود: این مدت انتظار با فرض این 
اســت که خانوار همــه درآمد خود را پس انداز کند و قیمت مســکن و 
درآمد هم ثابت باشد. اما اگر هزینه های مسکن را در سبد خانوار شهری 
۳۰ درصد در نظر بگیریم رقم ســال های مورد انتظار تا سه برابر افزایش 
می یابد.زاوه گفت: متقاضی مصرفی مســکن اگر با توجه به ســقف های 
کنونی تسهیالت مســکن، بخواهد وارد بازار خرد ملک شود، باید عماًل 
تا ۹۰ درصد قیمت مســکن را پس انداز داشته باشد این در حالی است 
که در کشــورهای دیگر تا ۸۰ درصد بهای ملک را می توانند تسهیالت 
بلندمدت دریافت کنند؛ اما بازار مالی ما این امکان را ندارد؛ حتی با فرض 
اینکه شرایط به گونه ای شود که تسهیالت افزایش یابد و سیستم بانکی 
هم بتواند یک میلیارد تومان تسهیالت دهد، اقساط آن به قدری سنگین 
اســت که باز هم خانوارها از دریافت آن عاجز بوده و امکان بازپرداخت 

آن را ندارند.

راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم
وی افزود: دولت چند راهکار پیش رو دارد که ما در مرکز تحقیقات راه، 
مســکن و شهرسازی به آن پرداخته ایم؛ یکی اینکه تورم کنترل شود تا 
سیستم بانکی به پرداخت تســهیالت طوالنی مدت ترغیب شود اما در 
حال حاضر نرخ تورم و درنتیجه اعطای تســهیالت طوالنی مدت برای 
سیستم بانکی باالست. اما اگر نرخ تورم کنترل شود، هم بانک ها ترغیب 
به اعطای تســهیالت مسکن می شوند و هم خانوارها از پس بازپرداخت 
اقســاط آن برمی آیند.عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی با اشاره به امکان استفاده از دیگر روش های بازارهای مالی و 
سرمایه در بخش تسهیالت مسکن گفت: این ابزارها و نهادها هم نیاز به 
بســتر تورم کنترل شده و پایین دارند. مجموعه اقدامات بانک مرکزی و 
دستگاه سیاست گذاری پولی ما باید به سمت کنترل نرخ تورم پیش برود 
تا بازار مسکن از محل تسهیالت بانکی بهبود یابد.وی درباره راهکارهای 
دیگر افزود: برخی کنترل بهای مسکن را مطرح می کنند؛ به خصوص که 
در حال حاضر بازار مسکن حباب دارد اما راهکار بهتر برای بهبود وضعیت 
دسترسی خانوارها به مسکن، افزایش درآمد خانوارهاست تا بتوانند وارد 
بازار مسکن شده و افزایش درآمد و قدرت خرید آنها هم منوط به برخی 
اصالحات اساسی و ریشه ای در اقتصاد است به خصوص که از درآمدهای 
نفتی فاصله گرفته ایم و پایدارسازی بهبود درآمد خانوارها در شرایطی که 
درآمدهای نفتی کشــور کاهش یافته، نیاز به نوسازی اساسی دارد.عضو 
هیئت علمی مرکز تحقیقاًت راه، مســکن و شهرسازی، افزایش درآمد 
خانوارها را مشــروط به اصالح ساختار بانکی و پولی، بودجه ای، مالیاتی، 
فضای کســب و کار، رقابتی تر شــدن اقتصاد و کاهش انحصار، کاهش 
مداخالت دولت در اقتصاد و… دانست و بیان کرد: در کنار این اقدامات، 
ضروری اســت اقداماتی برای اقشــار کم درآمد و اعطای نقدی یارانه به 
آنها انجام شود؛ اگر به تعداد محدودی از اقشار کم درآمد مسکن رایگان 
دهیم، می تواند اجاره داری حرفه ای همراه با پرداخت کمک اجاره نقدی 

به صورت یارانه به این اقشار را ترویج و تشویق کند.

نگـــاه

استارت یارانه با لیست ۱۳۷ میلیون نفری!
دولت ســیزدهم در حالی به زودی اولین مرحله از یارانه نقدی را پرداخت خواهد کرد که در هر ماه باید 
پاسخگوی لیست حدود حدود ۱۳۷ میلیون نفری برای یارانه نقدی و معیشتی باشد که از دولت گذشته 
تحویل گرفته است.به گزارش ایسنا، یکصدوبیست وششمین مرحله از یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی 
ساعت ۲۴ چهارشنبه همزمان با ۲۰ مردادماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.پرداخت های 
یارانه نقدی که ادامه روند ۱۰ سال گذشته  است، اکنون بعد از دولت دهم تا دوازدهم، به دولت سیزدهم 
نیز رسیده است. اما این که آیا دولت جدید به این رویه ادامه خواهد داد یا خیر و دست به اصالحات جدی 
در این روند معیوب که سراسر هزینه برای دولت است و نتیجه مثبت آن چشمگیر نیست هنوز در ابهام 
قرار دارد. به هر حال  در مواضع پیش از انتخابات رئیسی و حتی بعد از آن، تاکید قابل توجهی به شیوه 
پرداخت یارانه در دولت وی نبوده و تا کنون برنامه مشخصی ارائه نکرده است، ولی در هر صورت آنچه که 
این دولت برای یارانه ها در دستور کار دارد دیر یا زود اعالم خواهد شد.این در شرایطی است که از زمان 
شروع پرداخت یارانه های نقدی از سال ۱۳۸۹ ، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت بوده و از سویی لیست 
یارانه بگیران به صورت محسوسی تغییر نکرده و غربالگری موثری نشده است؛ به طوری که همواره حدود 
۹۵ درصد از ایرانی ها در جمع یارانه بگیران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی قرار داشــته اند و با وجود چالش های 
بسیاری که از سوی مجلس، کارشناسان و حتی مسئوالن دولتی برای غربالگری یارانه بگیران وجود داشته 
تاکنون اقدام محکم و قابل اطمینانی جهت پرداخت هدفمند یارانه انجام نشده است.دولت یازدهم که در 
شعارهای انتخاباتی خود بارها از حذف یارانه پردرآمدها و پرداخت هدفمند یارانه های نقدس سخن گفته 
بود در عمل به نتیجه ای نرسید و حتی زمانی که ثبت نام مجدد را برای متقاضیان در نظر گرفت در نهایت 
بازهــم بیش از ۷۰ و چند میلیون نفر ثبت نام کرده که به طور حتم در بین آنها افراد غیرنیازمند وجود 
داشتند و بعد از آن با وجود تکلیف های قانون بودجه در چند سال برای حذف سه دهک باالی درآمدی باز 
هم دولت اقدام جدی انجام نداد و به بهانه این که حذف یارانه بگیران ممکن است تبعات اجتماعی داشته 
و افراد نیازمند نیز در بین آنها حذف و آســیب ببینند از غربالگری دست کشید.در هر صورت پرداخت 
یارانه های نقدی در دولت گذشته نه تنها براساس قانون پیش نرفت، بلکه یارانه جدیدی تحت عنوان یارانه 
معیشتی از محل افزایش قیمت بنزین نیز به آن اضافه شده و حدود ۶۰ میلیون نفر از جمع یارانه بگیران 
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز این یارانه را دریافت می کنند.براین اســاس، دولت رئیســی اکنون در بخش 
یارانه های نقدی لیست بالغ بر ۷۷ میلیون نفری یارانه بگیران نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی با هزینه حدود 
۴۲ هزار میلیارد تومانی در سال و همچنین لیست یارانه بگیران معیشتی با حدود ۶۰ میلیون نفر و هزینه 
ساالنه ۳۰ هزار میلیارد تومانی را تحویل گرفته است که در مجموع باید در ماه برای حدود ۱۳۷ میلیون 
نفر یارانه تامین کند. به هر صورت طی این سالها تا مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بابت همین یارانه های 
نقدی که در ظاهر رقم چشــمگیری نیست پرداخت شده و در برخی مواقع نه تنها این پرداخت موجب 
شده که سهم بخش های دیگر تعیین شده در قانون از محل درآمد هدفمندی پرداخت نشود بلکه کسری 
به حدی بوده که به استقراض از بانک مرکزی نیز کشیده است، در این شرایط این انتظار از دولت جدید 
وجود دارد که باالخره بعد از حداقل پرداخت یک دهه یارانه غیرنقدی غیرهدفمند و البته در مواردی مغایر  

با قانون هدفمندی یارانه ها در این رابطه اصالحات اساسی صورت دهد.

خطیب زاده در نشست خبری با خبرنگاران؛

آمریکا با ذهنیت ترامپ نمی تواند به نتیجه  برسد
نتیجه تصمیمات پشت میز نشینی

رو نمایی وزیر از» پست مرغ«

کدام یک درست می  گویند؟

 روحانی: از مردم قرض گرفتیم،
 روسای بانک  مرکزی: پول چاپ شد

»پست مرغ« تصمیم جدید وزیر صمت برای کنترل بازار مرغ است، تصمیمی که به گفته کارشناسان منجر به 
تنظیم بازار چند نرخی مرغ نمی شود و نتیجه ای جز تحمل هزینه  بر اقتصاد کشور ندارد.به گزارش خبرنگار ایلنا؛  
دیروز رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از همکاری وزارت صمت با اداره پست برای توزیع مناسب مرغ 
در شــبکه توزیع خبر داد. وی در نشســت ستاد تنظیم بازار درباره طرح رصد بازار مرغ از تولید تا خرده فروشی 
اظهار کرد: این طرح آزمایشی از شهرستان قم آغاز و امروز در ۳۱ استان اجرایی شد، تمام تولید مرغ توسط شبکه 
اداره پست توزیع و توسط شبکه هوشمند مدیریت می شود. میزان تولید و توزیع کاال به تمام جزئیات تحت رصد 
و پایش قرار می گیرد.به نظر می رسد دست به دامن اداره پست شدن به دلیل آن است که تمام سیاست های به 

کار گرفته شده برای کنترل بازار مرغ ....

چگونگی معافیت مالیاتی خودرو، مسکن، طال و ارز

پرداخت حقوق بازنشستگان با وام بانکی!
سرلشکر سالمی:

فروپاشی رژیم صهیونیستی قطعی است
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سرلشکر سالمی:گزیده خبر

فروپاشی رژیم صهیونیستی قطعی است
فرمانده کل سپاه گفت: صهیونیست های سرکش را فقط قدرت 
می تواند آرام کند و قوی شــدن فلسطین یک راهبرد و راهی 
است که هرگز نباید متوقف شود.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از سپاه نیوز، »زیاد نخاله« دبیرکل جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین و »اســماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی حماس با 
سرلشکر پاسدار حسین ســالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی دیدار و گفتگو کردند.در این دیدارهای جداگانه 
سرلشکر حسین ســالمی با تبریک پیروزی ها و دستاوردهای 
درخشــان و راهبردی مقاومت اسالمی فلسطین در عملیات 
سیف القدس، گفت: خدای بزرگ را شاکریم که امروز با دست 
پر و کوله باری از درخشــش یک پیروزی بزرگ، استثنایی و 
شــگفت انگیز در ایران اســالمی حضور یافته اید و به واسطه 
واقعیت های انکارناپذیر میدانی اطمینان داریم زوال و فروپاشی 
رژیم صهیونیستی فراتر از یک آرزو، واقعیت قابل اتفاق در آینده 
نزدیک است.وی افزود: نســبت رژیم صهیونیستی و مقاومت 
اسالمی فلسطین در عملیات سیف القدس با جنگ های قبلی 
متفاوت بود و در واقع در نبرد اخیر فلسطین قدرتمند و جدید 
ظهور کرد و پیروزی شــما فراتر از دستاوردهای یک پیروزی 
نظامی بود.فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه صهیونیست های 
سرکش را فقط قدرت می تواند آرام کند و قوی شدن فلسطین 
یک راهبرد و راهی است که هرگز نباید متوقف شود افزود: روند 
تحوالت و رخدادها در فلسطین اشغالی نشان می دهد تصوری 
که سردمداران سلطه و صهیونیســم و رسانه های استکباری 
ایجاد کرده بودند که رژیم صهیونیســتی شکست ناپذیر است 
و دیگران قادر به واکنش برابر آن نیســتند و برای کشورهای 
اسالمی و عربی راهی جز صلح و همزیستی با اشغالگران قدس 

نمانده اســت؛ با عملیات سیف القدس به یکباره فرو ریخت و 
این نبرد نشــان داد که این فلسطین است که قدرتمند شده 
است و زوال و فروپاشی رژیم جعلی صهیونیستی قطعی است.

سرلشــکر سالمی با اشــاره به انسجام مســتحکم و مختلف 
در نیروهــای مقاومــت فلســطین و اراده آنها بــرای عبور از 
ســیف القدس و ارتقای ظرفیت هــا و توانمندی های آن برای 
موفقیت و پیروزی در حوادث بزرگ و وحشــت و هراس ذاتی 
صهیونیست ها از نسل جدید مجاهدان و رزمندگان فلسطینی 
و کابوســی که به آنها تحمیل شــده اســت، تاکید کرد: این 

واقعیت برای صهیونیســت ها بســیار آزار دهنده است که اگر 
یک غزه محاصره شــده کوچک برابر جنــگ و جنایت رژیم 
وحشی و جعلی این گونه عمل می کند اگر جبهه ای به پهنای 
سرزمین های اشغالی برابرشــان گسترده شود چه سرنوشتی 
برای آنها رقم می خورد؟در ایــن دیدارها فرماندهان مقاومت 
فلســطین هم با تبریک برگزاری شــکوهمند مراسم تحلیف 
سیزدهم ریاســت جمهوری اســالمی ایران و گرامی داشت 
یاد، خاطره و حماسه آفرینی های ماندگار و راهبردی فرمانده 
بزرگ و شــجاع جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی، از 

حمایت ها و پشتیبانی های جمهوری اسالمی ایران به ویژه سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در دفاع از ملت فلسطین و آرمان 
قدس شریف تجلیل و تمجید کردند.زیاد نخاله دبیرکل جنبش 
جهاد اسالمی فلســطین در این دیدار ایران و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی را ســپر دفاعی امت اسالمی و محور مقاومت 
در منطقه توصیف و تصریح کرد: امروز با پایداری و شــهادت 
و شهادت طلبی نیروهای مقاومت و پیروزی ها و دستاوردهای 
اخیر از جمله در نبرد ســیف القــدس این واقعیت در معرض 
جهانیان اســت که موازنه قوا به نفع مقاومت فلســطین و به 
ضرر صهیونیســت ها در حال تغییر اســت و محصول قدرت 
ســازی بومی در سرزمین های اشــغالی، صهیونیست ها را به 
شدت منفعل و نگران ساخته است.وی تاکید کرد: رزمندگان 
مقاومت و نیروهای میدانی ما در آمادگی باالیی هستند تا در 
دفاع از قدس در هر نبردی وارد و مبارزه ضد صهیونیســت ها 
را مقتدرانه ادامه دهند.اســماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی 
حماس نیز با اشاره به نقش و تاثیرات تعیین کننده حمایت و 
پشتیبانی های جمهوری اسالمی از مقاومت فلسطین گزارشی 
از عملیات پیروزمندانه سیف القدس و دستاوردها و پیامدهای 
آن ارائه و تاکید کرد: رژیم صهیونیستی امروز بیش از همیشه 
در کابوس پس از شکست در نبرد سیف القدس به سر می برد و 
مقاومت اسالمی فلسطین در اوج اقتدار و انسجام با بهره گیری 
از تجارب گذشــته در اندیشه تداوم موفقیت ها و پیروزی های 
آینده است.وی تاکید کرد: وضعیت منطقه به نفع مقاومت در 
حال تغییر است و به امت اسالمی اطمینان می دهیم رزمندگان 
مقاومت آماده و مهیای مواجهه قدرتمند با هر اتفاقی هستند؛ 

حتی اگر فردا نبردی رخ دهد.

رییس قوه قضاییه:
 ایرانیان خارج از کشور منعی برای

 بازگشت ندارند
رئیــس قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ ایرانــی که تبعه ایران و اکنون در خارج از 
کشور است، ممنوع الورود نیست و منعی برای بازگشت به کشور ندارد، گفت: تاکید 
جدی دارم که در واحدهای قضایی مراعات قانون شــود و تا حد امکان بازداشت 
موقت نشوند.به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین 
غالمحســین محسنی اژه ای دیروز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با 
تسلیت فرارسیدن ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان و گرامیداشت هفته »احیای 
امر به معروف و نهی از منکر«، یکی از مهم ترین وظایف قوه قضاییه را حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر و کســانی عنوان کرد که از ارزش های دین و 
فضیلت هــا دفاع می کنند.وی گفت: ما هم باید خودمان آمر به معروف و ناهی از 
منکرات باشیم و هم به صورت فردی و به عنوان تشکیالت قضایی از کسانی که 

امر به معروف و نهی از منکر می کنند، دفاع نماییم.

خبرنگاران »راویان صادق و امین جامعه« هستند
رئیس قوه قضاییه با گرامیداشــت »روز خبرنگار«، خبرنگاران را »راویان صادق 
و امین جامعه« معرفی کرد و از آن ها خواســت، دلسوزانه در جهت ارتباط وثیق 
بین مردم و حکومت و انعکاس خدمات مسئوالن و بیان مسائل و مشکالت مردم 
و ارتقای آگاهی آنان تالش کنند.محســنی اژه ای به مســئوالن مرکز رسانه قوه 
قضاییه تاکید کرد از ظرفیت همه رسانه های کشور به خصوص رسانه ملی برای 
اطالع رســانی و آگاهی بخشی و افزایش دانش حقوقی مردم در راستای کاهش 
پرونده های قضایی اســتفاده کنند.وی تصریح کرد: باید به طور هدفمند و برنامه 
محور و با تشکیل کارگروه های مشترک، در جهت استفاده متقابل از ظرفیت های 

موجود بهره برد.

تأکید رئیس قوه قضاییه بر سرکشی از زندان ها
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدید اخیر از بازداشتگاه های موقت و امنیتی اوین 
و گفت وگو با افرادی که به اتهام امنیتی یا غیر امنیتی در این بازداشــتگاه ها به 
ســر می برند، به رؤسای کل دادگســتری ها، دادستان ها و قضات دستور داد که 
هر چند وقت یک بار از بازداشــتگاه ها و زندان ها سرکشی نمایند.محسنی اژه ای 
گفت: مسئوالن قضایی نباید به گزارش دادیاران و ناظران زندان اکتفا کنند، بلکه 
باید بیش از پیش بر زندان ها نظارت داشته باشند تا بتوانند درخصوص بازداشت 

شدگان تصمیمات درست اتخاذ کند.

تاکید رئیس دســتگاه قضا بر پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت 
غیرضرور

وی یادآور شد: در بازدید روز جمعه با افرادی مواجه شدم که مدت قابل توجهی 
بازداشــت موقت بودند، پیگیری کردم و مشخص شــد از نظر قانونی این امکان 
وجود دارد که این افراد بازداشت موقت نباشند و در این مورد تذکرات الزم داده 
شد.رئیس قوه قضاییه، قضات را خطاب قرار داد و به آنها متذکر شد که در موارد 
غیر ضروری از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند و اگر نیاز به بازداشت موقت 
بود نیز، در تعیین تکلیف افراد بازداشتی تسریع نمایند.محسنی اژه ای به رؤسای 
کل دادگستری ها درباره تعیین تکلیف پرونده هایی که روند رسیدگی به آن ها در 
دادسراها، دادگاه ها، شــعب تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری 
طوالنی شده تذکر داد و به آن ها دستور داد علت و عوامل طوالنی شدن رسیدگی 

به این پرونده ها را مورد بررسی قرار دهند.

مأموریت ویژه به رئیس کل دادگستری تهران 
رئیس دستگاه قضا به طور خاص به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت 
داد که ظرف یک هفته با آمارگیری از شــعب تجدیدنظر، وضعیت پرونده هایی 
که بیش از یک ســال از تعیین تکلیف آن ها گذشته را مورد بررسی قرار دهند.

حسنی اژه ای با ذکر دو نمونه از پرونده هایی که بیش از هفت سال و در مورد دیگر 
بیش از ســه سال است در دادگاه تجدیدنظر تعیین تکلیف نشده اند، تأکید کرد 
این موضوع با هیچ منطقی ســازگار نیست و این قبیل مسائل منشا بسیاری از 
نارضایتی ها و سوءاستفاده دالالن نفوذی در سیستم قضایی است.وی خاطرنشان 
کرد: کسانی که در این پرونده ها متهم یا محکوم هستند و پرونده آن ها در مرحله 

تجدیدنظر بالتکلیف مانده عالوه بر آنکه ممنوع الخروج هستند.

درخواست رئیس دستگاه قضا از نهادهای امنیتی و انتظامی 
رئیس قوه قضاییه با اشاره به افزایش مخاصمات و کینه توزی های دشمنان نظام 
گفت: دشمنان کینه توز و در رأس آن ها شیطان بزرگ آمریکا، اسرائیل و انگلیس 
خبیث که در میادین مختلف در مصاف با جمهوری اسالمی موفق نبودند و در هر 
عرصه ای شکست خورده و به اهدافشان نرسیده اند فعالیت ها، شیطنت ها و جنگ 
روانی خود را تشدید کرده اند.محسنی اژه ای بر همین اساس از مردم خواست که 
در برابر توطئه ها و شیطنت های دشمنان هوشیار باشند و به دستگاه های امنیتی 
و انتظامی نیز متذکر شــد در مقابله با افرادی که امنیت ملی را هدف قرار داده 

و می خواهند در امنیت و آرامش مردم اختالل به وجود آوردند، کوتاهی نکنند.

افراد ممنوع الخروج می توانند با هماهنگی مراجع قضایی وارد کشــور 
شوند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ابراز تمایل برخی ایرانیان مقیم خارج کشور برای 
بازگشت به وطن و ابراز نگرانی برخی آنان نسبت به برخوردهای قضایی اظهار 
داشت: هیچ ایرانی که تبعه ایران و اکنون در خارج از کشور است، ممنوع الورود 
نیست و منعی برای بازگشت به کشور ندارد.محسنی اژه ای افزود: اتفاقاً مواردی 
هســت که اگر این افراد بیایند و در اینجا به مسائل آن ها رسیدگی شود، به 
نفع آنهاست و از وضعیت بالتکلیفی خارج می شوند.رئیس قوه قضاییه گفت: 
اکنون افرادی در خارج از کشــور هستند که اموال و امکانات آن ها در داخل 
سرپرست ندارد و برخی افراد ذینفع آنها را برای بازگشت به کشور می ترسانند، 
اما اگر این افراد برگردند، مســائل مالی آن ها در یک تحقیق و بررسی ساده و 
دقیق روشن می شود.محسنی اژه ای ادامه داد: افرادی هستند که به دلیل آنکه 
ممنوع الخروج بوده اند نگرانی دارند که به محض ورود به مرز دستگیر شده و 
راهی زندان شوند و به اتهامات آن ها رسیدگی نشود که این افراد می توانند با 
هماهنگی با سیستم قضایی و بدون آنکه بازداشت شوند، به کشور بازگردند.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به دادستان ها و رؤسای کل دادگستری ها 
متذکر شــد افرادی که در سالیان دور ممنوع الخروج بودند و اکنون نیز حکم 
جلــب ندارند، ضرورتی ندارد صرفاً به خاطر ممنوع الخروج بودن، در بدو ورود 
به کشور دستگیر شوند و حتماً نباید این کار انجام شود.محسنی اژه ای تأکید 
کرد: بسیاری از افراد که پرونده کیفری یا حقوقی دارند به خصوص آن ها که 
مســئله حقوقی دارند و مدت زیادی از حکم جلب یا ممنوع الخروجی آن ها 
گذشــته، ضرورتی برای بازداشتشان وجود ندارد و این افراد می توانند با اعالم 
زمان و نحوه ورودشــان به مرکز ارتباطات قوه قضاییه یا دادســتان ها، بدون 

نگرانی وارد کشور شوند.

در تماس تلفنی با وزیر بهداشت و استاندار خراسان رضوی؛
 رئیسی: از همه ظرفیت ها جهت تسریع

 در کنترل کرونا استفاده شود

رئیس جمهور در تماس تلفنی با وزیر بهداشــت و درمان و اســتاندار خراسان رضوی بر 
استفاده از همه ظرفیت های موجود جهت تسریع در کنترل ویروس کرونا و درمان بیماران 
تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االســالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
دیروز دوشــنبه در تماس های تلفنی جداگانه با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
استاندار خراسان رضوی ضمن پیگیری آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور و همچنین 
استان خراســان رضوی، بر استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای تسریع در کنترل 

بیماری، درمان و ارائه خدمات به بیماران تاکید و دستورات الزم را صادر کرد.

سردار جاللی:
نیازمند مدرن ترین الگوی پدافندی درحوزه حمایت 

از افکار عمومی هستیم
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه نیازمند مدرن ترین الگوی پدافندی درحوزه 
حمایت از افکار عمومی هســتیم، گفت: افکار عمومی جزو حیاتی ترین دارایی در دنیای 
مدرن محسوب می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامی داشت ۱۷ مرداد روز 
خبرنگار، ســردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور میزبان جمعی از 
مدیران، فعاالن و اصحاب رسانه بود.وی در این نشست محدود که با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی برگزار شد، اظهار داشت: دارایی ها و زیرساخت ها، آسیب پذیری ها، تهدیدات و اثر 
تهدید بر آســیب پذیری و پیامدهای احتمالی ناشی از آن، از جمله مولفه اصلی و اساسی 
پدافنــد غیرعامل اســت.وی با بیان اینکه اقتدار ملی، فرهنــگ و نمادهای ملی نیز جزو 
دارایی های معنوی ما به حساب می آید، گفت: در حوزه دارایی ها و زیرساخت ها، به دلیل 
تحول فناورانه، در حال تغییر جنس دارایی هایمان هستیم. مسلماً حمایت از این دارایی، 

الزامات خاص خود را دارد.

روش های قدیمی در برابر تهدیدات نوین و پیچیده پاسخگو نیست
 رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه همزمان با رشد و توسعه فناوری، 
ما با تهدیداتی مواجهیم که در ذات فناوری نهادینه شده است، افزود: رفع آسیب پذیری ها، 
نیازمند راهبردهای نوین و به روز اســت. روش های قدیمی دیگر در برابر تهدیدات نوین و 
پیچیده پاسخگو نیست.وی با بیان اینکه در یک دسته بندی کلی، تهدیدات در دو دسته 
طبیعی و انسان ســاخت جای می گیرند، عنوان کرد: از لحاظ قانونی و اجرایی، هر یک از 
این دســته تهدیدات، مسئوالن و ناظران خاص خود را دارند که تهدیدات انسان ساخت، 
در حیطه پدافند غیرعامل است.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، عامل پیچیده شدن 
تهدیدات انسان ساخت را دخالت عامل انسانی )استراتژی( و فناوری دانست و تاکید کرد: 
این ویژگی ها، نحوه مواجهه با تهدیدات را نیازمند اشراف و آگاهی می کند؛ چرا که فناوری 
به همان نسبت که به رفاه بشر کمک می کند، در ذات خود می تواند تهدیدزا باشد؛ برای 

مثال با ظهور فناوری سایبری و رسانه، شاهد تحوالت جدی در حوزه جنگ ها بوده ایم.

افکار عمومی حیاتی ترین دارایی در دنیای مدرن است
وی با بیان اینکه با رشد رسانه و ابزارهای آن، افکار عمومی به یک دارایی جدید و در واقع 
حیاتی ترین دارایی جوامع تبدیل شــده است، متذکر شد: در چنین شرایطی با این سوال 
روبه رو می شــویم که حکمرانی درگیر چه تغییراتی خواهد شــد؟ نظام حکمرانی رسانه 
چه خواهد شد؟ آیا رسانه باید ملی باشد یا باید جهانی؟ هدف از ایجاد رسانه های جهانی 
چیست؟ کشورها از رسانه چه می خواهند؟سردار جاللی در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه حمایت از افکار عمومی در کشــور ما با توجه به وجود مردم ســاالری دینی، 
انتخابات آزاد و مردمی از اهمیت بیشتری برخوردار است، عنوان کرد: آمریکایی ها معتقدند 
اگر بتوانند افکار عمومی کشورها را علیه منافع ملی همان کشور سازماندهی کنند در هر 

میدان و بزنگاهی پیروزند.

سازمان تبلیغات مسئول اجرای پروتکل های بهداشتی در مراسم محرم است
وزیر کشــور گفت: دانشگاه های علوم پزشــکی ناظر و سازمان تبلیغات اسالمی مسئول اجرای پروتکل های بهداشتی در هیئات و مراسم  عزاداری ایام محرم هستند.به 
گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ظهر امروز )دوشنبه( در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور اظهار کرد: ما دغدغه و نگرانی در خصوص 
نحوه رعایت پروتکل ها در دهه محرم را داریم و از طرفی نیز مناسک و اعمال ماه محرم نیز برای ما محترم است.رحمانی فضلی گفت: به استانداران توصیه شد که به 

دستگاه های اجرائی، دانشگاه علوم پزشکی، مسئولین هیئات، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و واحدهای استانی آن، رعایت پروتکل ها و نظارت بر آنها را تاکید کنند.
وی افزود: دانشــگاه های علوم پزشکی ناظر و سازمان تبلیغات اسالمی مسئول اجرای پروتکل های بهداشتی در هیئات و مراسم عزاداری ایام محرم هستند.وزیر کشور 
افزود: امیدوارم ما بتوانیم طبق پروتکل ابالغی هم مراسم را به صورت مناسب داشته باشیم و هم سالمت مردم تامین شود. هر کاری که ما انجام می دهیم، مردم باید 

ما را یاری کنند.
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گزیده خبر نجات مشاغل سنتی از بحران کرونا با استفاده از سایت های اینترنتی
با شــیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیل شدن مراکز خرید، 
این امکان برای کســب وکارها فراهم شد تا با استفاده از بستر 
سایت های اینترنتی از بحرانی که در کمین فعالیت شان نشسته 
بود، عبور کنند.به گزارش ایرنا، شیوع ویروس کرونا در جهان 
شــرایطی را رقم زد که مردم بیش از گذشته از بستر فضای 
مجازی برای تامین مایحتاج و گذران زندگی خود اســتفاده 
کردند. گذشــته از مسائل مربوط به آموزش و سرگرمی، یکی 
از بحران هایی که بســترهای فضای مجازی توانســتند از آن 
جلوگیری کنند، افول کسب وکارها بود. تا پیش از شیوع کرونا، 
مردم با حضور در بازار و مراکز فروش کاالی مورد نیاز خود را 
خریداری می کردند اما زمانی که نشــانه های اول این بیماری 
بروز و به دنبال آن مراکز خرید بســته شــدند، کسب وکارها 
با مشــکل مواجه شدند.در این مدت شــبکه های اجتماعی، 
کانال ها و بیش از همه سایت های فروش اینترنتی کاالهای نو 
و دست دوم توانستند بازوی کمکی برای کسب وکارها باشند. 
حاال با گذشــت یک ونیم سال از نخستین مرتبه ای که شیوع 
کرونا در کشور گزارش شــد، مردم و کسب وکارها به موازات 
یکدیگر از خرید و فروش حضوری منفک شــده اند و بســتر 

آنالین توانسته نیاز همه را تامین کند.
فــروش اینترنتی کاال در کشــور اکنون به جایگاهی دســت 
یافته که به گفته »علی رهبری« رئیس مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی »ارزش اسمی معامالت الکترونیکی در سال ۹۹ به 
۱۰۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۲.۶ 
برابر شده اســت«، ضمن این که  رشد تراکنش ها نیز به عدد 
سه هزار میلیارد تراکنش رسیده است. تعداد صدور نماد اعتماد 
الکترونیکی نسبت به سال قبل ۲ برابر شده که حکایت از تاثیر 

هوشمندسازی و کاهش زمان صدور »اینماد« دارد.

رشد 6.8 برابری تجارت الکترونیکی
از ســال ۹۵ تجارت الکترونیکی با رشــد ۶.۸ برابری مواجه 
شــد. هر چند تاثیر کرونا بر رشد تجارت الکترونیکی بی تاثیر 
نیست اما باید به این نکته توجه کرد که توسعه شاخص های 
زیرســاختی باعث شد در شــرایطی که اغلب صنایع با رکود 
مواجه بودند، تجارت الکترونیکی به عنوان بخش نوپای اقتصاد، 

با قدرت پیش برود و سهم خوبی را از بازار کسب کند.

18 میلیون کاربر آگهی منتشر کردند
گزارش سالیانه منتشر شده از یکی از پلتفرم هایی که به فروش 
کاالی دســت دوم معروف است اما با شــیوع کرونا کاالهای 
تولیدی و نو نیز در آن به فروش می رســد، نشان می دهد در 
یک سال گذشته ۱۸ میلیون و ۵۱۹ هزار کاربر در این پلتفرم 
آگهی فروش وســایل در دســته بندی های مختلف را منتشر 
کرده اند. جزئیات بیشــتر آگهی ها حکایت از این دارد که به 
واسطه این تعداد کاربر، ۱۲۹.۵ میلیون آگهی منتشر شده و 
ســهم هر خانوار ایرانی ۵ آگهی در یک سال است. ۸۸ درصد 
از این افراد هیچ هزینه ای برای انتشــار آگهی خود پرداخت 

نکرده اند.

فروش و اجاره خانه در صدر آگهی ها
بنابر این گزارش، بیشــترین تعداد آگهی ها مربوط به »خانه« 
است. در این دسته ۶ میلیون و ۵۶۲ هزار نفر اقدام به انتشار 
آگهی کرده اند. رتبه دوم بیشــترین تعــداد آگهی متعلق به 
»امالک« اســت و وســایل نقلیه، لوازم الکترونیکی، وسایل 
شخصی، ســرگرمی و فراغت، خدمات به ترتیب در رتبه های 
بعدی قرار گرفته اند. آمار نشــان می دهد بهمن سال گذشته، 
بیشــترین تعداد آگهی )بیش از ۱۲ میلیون آگهی( از سوی 

کاربران منتشر شده است.

توسعه بازار آفالین
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب وکارها، کاربران 
را به استفاده از امکانات پلتفرم های فروش آفالین و دسترسی 
به مشــتریان آنالین ســوق داد که این مساله باعث رشد ۴۲ 
درصدی بازدیدها شد و تعداد بازدید یکتا از آگهی ها را به ۴۱ 

میلیارد بازدید رساندند.
کاربران این پلتفرم در شــهر تهران با ثبت ۳۰ میلیون آگهی، 
حدود یک چهارم کل آگهی هــا را به خود اختصاص داده اند. 
بیشترین رشــد آگهی در شهرها نســبت به سال مربوط به 
ســلماس و میاندوآب اســت که هر کدام رشد پنج برابری را 

تجربه کرده اند.

مبل؛ پرتکرارترین کلیدواژه
پرتکرارترین کلیدواژه در این پلتفرم »مبل« اســت که حدود 
سه میلیون بار توســط کاربران جست وجو شده است. این در 

حالی اســت که این واژه ســالیانه ۶۸۴ هزار مرتبه در گوگل 
جستجو می شود.

۵۵ هزار کاربر مسدود شدند
قوانینی که در این پلتفرم ها وجود دارد باعث شــده ۵۵ هزار 
کاربر به دلیل فعالیت های غیرقانونی یا گزارش سایر کاربران 
مسدود شوند که نسبت به سال قبل بیش از ۱۷ درصد افزایش 
داشته اســت.آمار مربوط به مسکن نیز، آمار جذابی است که 
می تواند راهنمای خوبی برای افرادی باشــد که شغل شــان 
ساخت وساز است و قصد دارند بهترین سرمایه گذاری را انجام 
دهند.در یک ســال گذشته ۷ میلیون آگهی فروش آپارتمان 
در این پلتفرم منتشــر شده که ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار آگهی 
مربوط به اجاره آپارتمان است. مناطق ۱، ۲ و ۵ پر آگهی ترین 
مناطق شهر تهران هستند و منطقه ۲۲، بیشترین رشد تعداد 
آگهی فروش آپارتمان مسکونی را به خود اختصاص داده است.

مناطق ۱۲ و ۱۴ نیز دارای بیشترین رشد تعداد آگهی اجاره 
آپارتمان مسکونی هستند و نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد 
رشد داشته اند. اجاره نشین ها در تهران دنبال خانه های بزرگ 
نیستند، مشهدی ها بیشتر به دنبال خرید آپارتمان های نوساز 
هســتند، ۱۰ درصد از کل آگهی های اجاره ملک در کشــور 

مربوط به آپارتمان های نوساز است.

رکود بازار مسکن
در ســال ۱۳۹۹ به دلیل ادامه شــیوع ویروس کرونا و عدم 
ثبات اقتصادی، میل به ساخت وســاز کاهش پیدا کرده است. 
سهم آپارتمان های نوساز از کل آپارتمان های آگهی شده برای 

فروش در دو شــهر پرآگهی )تهران و کرج( در ســال ۱۳۹۹ 
حدود ۵ درصد در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.

کوچ مردم به مناطق جنوبی تهران
در بین ۶۰ محله ای که بیشترین بازدید برای هر آگهی فروش 
آپارتمان را داشــته اند، ۵۸ محله در نیمه جنوبی شهر تهران 
بوده اســت. در شــهر تهران سهم ســود ودیعه از کل درآمد 
صاحب خانه یعنــی مبلغ اجاره به اضافه ســود ودیعه، از ۴۴ 
درصد در ســال ۱۳۹۸ به ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده، 
دلیل این رشد، وجود تورم های باال در یک سال اخیر است.در 
دسته خودرو ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار آگهی منتشر شده که ۵۲ 
درصد آن مربوط به شــهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان 
و کرج اســت. ارزش معامالت خودرو در این پلتفرم ۲۷ هزار 
میلیارد تومان برای انجام بیش از ۱۷۶ هزار معامله بوده است.

پراید صندوق دار در صدر
با توجه به قیمت خودرو، به ترتیب پراید صندوق دار، پژو ۲۰۶، 
پژو ۴۰۵، پژو پارس و سمند بیشترین تعداد آگهی را به خود 
اختصاص داده اند. به طور میانگین خودروهایی باقیمت کمتر 
از ۷۵ میلیون تومان، پربازدیدتریــن آگهی های خودرو را به 
خود  اختصاص داده اند.قیمت خودرو صفرکیلومتر در ســال 
۱۳۹۹ بیشترین رشد را در مهرماه تجربه کرده است. در این 
ماه، میانگین قیمت خودروهای نو داخلی و وارداتی به ترتیب 
۴۲ درصد و ۳۴ درصد نسبت به شهریور ۱۳۹۹ افزایش یافته 
است. همچنین نسبت به مهر ۱۳۹۸ قیمت خودرو حدوداً ۳/۵ 
برابر شــده است.همچنین »آذر« تنها ماه سال ۱۳۹۹ بود که 
متوسط قیمت خودروهای صفرکیلومتر داخلی در مقایسه با 

یک ماه قبل کاهش یافت.

بازگشت پیکان 
۱۷۶ هــزار آگهی پیکان در ســال ۹۹ در این پلتفرم به ثبت 
رسیده است. پیکان از ســال ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۴ در ایران تولید 
می شد که در این ۳۸ سال به طور متوسط ساالنه بیش از ۶۰ 
هزار خودرو پیکان تولید شــده است. تعداد آگهی های پیکان 
در سال ۱۳۹۹ حدود سه برابر تولید متوسط ساالنه پیکان در 

ایران بوده است.

معامالت ۵.۵ هزار میلیارد تومانی لوازم الکترونیکی
ارزش تخمینــی معامالت لوازم الکترونیکی ۵.۵ هزار میلیارد 
تومان است. ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار آگهی تلفن همراه منتشر 
شــده که ۴۵ درصد آن مربوط به گوشــی سامسونگ است. 
برندهــای اپل و هواوی نیــز در رده های بعدی قــرار دارند.

همچنین ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار آگهی در زیر دســته وسایل 
آشپزخانه منتشر شده اند که بیشترین آن به ترتیب مربوط به 
وسایل آشپزی و غذاخوری، ماشین ظرف شویی، مایکروویو و 
گاز است. ارزش معامالت تخمینی لوازم خانگی در این پلتفرم 

۶.۴ هزار میلیارد تومان است.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد؛
طرح اصالح ساختار بودجه؛ گام نخست مجلس 

برای تغییر نظام بودجه ریزی
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: الیحه بودجه باید 
مانند تابلویی، مســائل اساسی را نشان دهد.به گزارش خانه ملت،  محمدمهدی 
مفتح ســخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، 
در خصوص تایید طرح برخی احکام مربوط به اصالح ســاختار بودجه کل کشور 
در شورای نگهبان، گفت : یکی از مهمترین ابزارهای اداره کشور و نیل به اهداف 
توســعه ای بودجه است؛ در این سند یکساله درآمدها و هزینه های دولت تعیین 
می شود.نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: در الیحه 
بودجه اهداف زیادی مانند عدم کسری، مواردی که در اقتصاد کشور اثرات فروانی 
دارند و متغیرهای اقتصادی کشــور که در زندگی مردم می توانند اثر گذار باشند 
رصد می شوند و نشان می دهد وضعیت مدیریت کشور در حوزه  اقتصادی چگونه 
اســت.این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه متغیرها در 
الیحه بودجه مسیر پیشرفت جامعه را نمایان می کنند، عنوان کرد: برای تنظیم 
بودجه باید ســاختار آن را متناســب با اهداف تعیین کنیم اما الیحه بودجه در 
سنوات گذشته در بسیاری از موارد اینگونه نبوده است، الیحه بودجه باید مانند 
تابلویی مسائل اساسی را نشان دهد.وی با بیان اینکه اصالح ساختار بودجه طی 
ســال های گذشته مورد مطالبه مردم و مقام معظم رهبری بوده است، گفت: در 
ابتدای مجلس یازدهم اصالح ســاختار بودجه در دستور کار کمیسیون برنامه و 
بودجه قرار گرفت و کمیته ای با مسئولیت آقای زنگنه به این منظور تعیین شد 
و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفت.سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاســبات مجلس شــورای اســالمی با تاکید بر اینکه در اولین گام برخی از 
اصالحات ساختاری در الیحه بودجه تعریف شد که پس از تصویب در صحن علنی 
توسط شورای نگهبان تایید شد، عنوان کرد: طرح اصالح ساختار بودجه گام اول 
مجلس شورای اسالمی در این مسیر است و امیدواریم با فعالیت کمیته مربوطه 

اقدامات الزم تداوم داشته باشد.

پرداخت حقوق بازنشستگان با وام بانکی!
به دلیل عدم تحقق منابع موضوع بند »و« تبصره )۲( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و 
کسری منابع صندوق بازنشستگی کشوری از یک سو و به منظور پرداخت حقوق 
بازنشستگان و موظفین از سوی دیگر، مبلغ ۵۶.۹۸۹.۰۰۰ میلیون ریال تنخواه 
گردان از طرف خزانه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت گردیده است.به 
گزارش فارس، براساس گزارش دیوان محاسبات، به دلیل کسری منابع صندوق 
بازنشستگی کشوری، تا زمان تحریر این گزارش)نیمه تیرماه( مبلغ ۳.۸۶۰.۲۰۲ 
میلیون ریال کســورات مرتبط با اقساط بازنشســتگان به حساب دستگاههای 
اجرایی ذیربط واریز نگردیده است.براساس این گزارش، سازمان تأمین اجتماعی 
در دو ماهه ابتدای سال بابت تأمین منابع مالی سازمان اقدام به اخذ تسهیالت 
کوتاه مدت بانکی نموده اســت.در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ با اجرای فاز دوم 
متناسب سازی حدود ۸۹ درصد از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، 
حدود ۷۴ درصد از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فوالد و همچنین در حدود 
۴۰.۳۸ درصد از مســتمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در 

طبقه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال قرار گرفته اند.

رونمایی از دیپلماسی تعامل شورای انقالبی 
کرج با اصحاب رسانه در روز خبرنگار

همزمان با روز خبرنگار شاهد رویدادی متفاوتی در جلسه شورا بودیم نمایندگان 
مردم دقایقی از وقِت جلسه را به تکریم از اصحاب رسانه اختصاص دادند.یکشنبه 
هفدهم مرداد ماه همزمان با سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی و روز 
خبرنگار شاهد رویدادی متفاوتی در دومین جلسه رسمی شورای اسالمی کالن 
شهر کرج بودیم که طی آن نمایندگان مردم دقایقی از وقِت جلسه را به تکریم از 
اصحاب رسانه اختصاص دادند و به احتراِم زحمتکشان مسیر خطیِر حق طلبی و 
آگاهی بخشی ایستادند.اعضای شورای ششم انقالبی کرج امروز از باِب دیپلماسی 
تعامل با اصحاب رسانه و خبر وارد شدند و در ابتدای مسیر در عرصه اقدام و عمل 
ثابت کردند که احترام به رسانه های جمعی و گروهی و فعاالن اجتماعی در باوِر 
نمایندگان مردمی اصلی انکارناپذیر است و شعار یا صحبِت ویترینی نیست.رئیس 
شورای اسالمی شهر کرج در ابتدای جلسه ضمن پاسداشت زحمات خبرنگاران 
به عنوان قشری که همواره در محل حوادث و رویدادها حضور دارند و به انعکاس 
واقعیــت ها، دردها، رنج ها و مطالبات مردمی مــی پردازند، اظهار کرد: آنچه از 
تیزی قلم ساطر می گردد، انواری از روزنه بصرت بر اندیشه ها می تاباند و فکرت 
انســان های پاک دل را روشن می نماید.جواد چپردار گفت: قلم را باید مقدس 
دانست چون ذات اقدس الهی به آن قسم یاد می کند؛ »ن و القلم و مایسطرون« 
و صاحبان قلم را باید به واسطه این تقدیس قرآنی، تکریم نمود. قلم را باید مقدس 
دانست چون ذات اقدس الهی به آن قسم یاد می کند؛ »ن و القلم و مایسطرون« 

و صاحبان قلم را باید به واسطه این تقدیس قرآنی، تکریم نمود.

مدیرکل اوقاف قم تاکید کرد:
استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی برای 

تشویق مردم به وقف علمی
مدیرکل اوقاف اســتان قم گفت: زمینه های همکاری مشترک بسیاری با جهاد 
دانشگاهی و اوقاف وجود دارد و باید از ظرفیت های علمی و پژوهشی این مجموعه 
در حوزه تشویق و ترغیب مردم نسبت به وقف های علمی استفاده شود.به گزارش 
روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت االسالم والمسلمین 
عباس اسکندری با گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد تأسیس جهاددانشگاهی، 
اظهار کرد: این نهاد علمی و جهادی، یکی از ثمرات پیروزی انقالب و شکل گیری 
نظــام مقدس جمهوری اســالمی اســت.وی افزود: جهاد دانشــگاهی از همان 
نخستین سال های بعد از پیروزی انقالب، منشأ خدمات علمی و جهادی گوناگون 
در عرصه هیا مختلف بوده اســت.مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان قم جهاد 
دانشگاهی را مجموعه  ای پیشرو، به روز و کارآمد توصیف و خاطرنشان کرد: توجه 
به خدمت رســانی به مردم همراه با کارهای علمی و پژوهشــی از نقاط قوت این 
نهاد برآمده از انقالب به  شــمار مــی رود.وی ادامه داد: یکی از کارهایی که جهاد 
دانشــگاهی باید در اولویت قرار دهد، آسیب شناسی عملکرد سال های گذشته و 
برنامه ریزی و پیش بینی برنامه های آینده است، کار مهمی که به حرکت پرشتاب 
جهاددانشــگاهی در عرصه های علمی، پزشکی، اجتماعی و فرهنگی می انجامد.

اسکندری با اشاره به ماهیت آکادمیک جهاددانشگاهی و تعامل باالی این مجموعه 
با جامعه علمی کشور گفت: همکاری و تعامل مناسب با دانشگاه ها و استفاده از 
ظرفیت  و توانمندی های پژوهشگران، اساتید و دانشجویان نخبه، ماهر و کارآمد، 
پیشرفت چشــمگیر در عرصه های علمی و فرهنگی را برای جهاد دانشگاهی به 

ارمغان آورده است.

چگونگی معافیت مالیاتی 
خودرو، مسکن، طال و ارز

فارس نوشــت: براساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
و در صورت معامله ســاالنه، خرید و فروش ۵ خودرو و 
۵ ملک مسکونی و ۲۴۰ میلیون تومان طال و جواهرات 
و ۲۴۰ میلیــون تومان ارزهای خارجی، میزان معافیت 
یک خانواده ۵ نفره از پرداخت این پایه مالیاتی اســت.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد بیشتر درآمد 
ثروتمندان ناشی از ثروت است و نه کار کردن. در واقع، 
با افزایش درآمدها ســهم درآمد حاصل از کار کردن از 
کل درآمدهای افراد کاهش می یابد و در عوض ســهم 
درآمد حاصل از عایدی سرمایه افزایش می یابد.یکی از 
پایه های مالیاتی ضروری برای کاهش نابرابری و عدالت 
مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه )CGT( است. تجربه 
سایر کشورها نشان می دهد که این پایه مالیاتی با کاهش 
فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی باعث تنظیم گری و 
کنترل قیمت ها در بازارهای اقتصادی می شود.با توجه 
بــه تعلل غیرقابل توجیه دولت روحانی برای ایجاد این 
پایه مالیاتی ضروری، نمایندگان مجلس یازدهم دست 
به کار شدند و کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 
جلسه علنی مورخ ۵ خردادماه به تصویب مجلس رسید. 
قرار است جزئیات این طرح در آینده نزدیک در صحن 

علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
علی رغم اینکه کارشناســان تاکید دارنــد با توجه به 
معافیت های درنظرگرفته شــده در این طرح، بیش از 
۹۵ درصد مردم از پرداخت مالیات بر عایدی ســرمایه 
معاف هســتند ولی همچنان در فضــای جامعه درباره 
این موضوع نگرانی هایی وجود دارد. با توجه به همین 
موضوع، در سلســله گزارش هایی به بررســی معافیت 
های درنظر گرفته شده در این طرح در زمینه معامالت 
مســکن، خودرو، طال و ارز پرداختیــم. در این گزارش 
قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که یک خانواده ۵ 
نفره چقدر از پرداخت مالیات بر عایدی ســرمایه معاف 

است؟
براساس این طرح و در صورت معامله ساالنه، معافیت ها 

برای یک خانواده ۵ نفره بدین صورت است:
الف- ۵ ملک مسکونی )یک ملک برای هر فرد باالی ۱۸ 

سال و انتقال بین اعضای خانواده(
ب- ۵ خودرو )یک خودرو برای هر فرد باالی ۱۸ سال(
ج- ۲۴۰ میلیــون طال و جواهــرات )عایدی حاصل از 

فروش در سال ۱۴۰۰: ۴۸ میلیون برای هر نفر(
د- ۲۴۰ میلیــون ارزهای خارجــی )عایدی حاصل از 

فروش در سال ۱۴۰۰: ۴۸ میلیون برای هر نفر(

حسن روحانی، رییس جمهوری سابق ایران درحالی در روزهای 
پایانی دولت قبل استقراض دولت از بانک مرکزی با هدف جبران 
کســری بودجه را انکار کرد که آمارها و روسای بانک مرکزی 
سابق و فعلی کشور چیز دیگری می گویند!اقتصادآنالین - صبا 
نوبری؛   هرســاله در زمان تدوین بودجه، هشدارهای بسیاری 
درباره مدیریت هزینه ها و درآمدهای دولت داده می شود، زیرا 
در صورتی که این مدیریت به درســتی انجام نشــود، کسری 
بودجــه ای که به بار می آید و نحوه پوشــش آن اثرات مخربی 
بر اقتصاد خواهد داشت.کســری بودجه ایران از جنس کسری 
بودجه های ســاختاری است که هرسال بیشــتر از سال قبل 
می شــود و معمــوال در پایان کار با قــرض گرفتن پول بدون 
پشتوانه از بانک  مرکزی پوشش داده می شود که نتیجه ای جز 
تورم های مزمن و باال هم ندارد. این در حالی است که کسری 
بودجه در سایر کشــورها سیاستی و محدود است و در دوران 
رکود دولتها به عنوان ابزاری برای بهبود شرایط از آن استفاده 
می کنند.دلیل اصلی کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران 
هم وابستگی به درآمدهای نفتی است که با نوسانات خود دولت 
را مقروض و تراز بودجه آن را بهم می زند.طی سه سال گذشته 
که با تشدید تحریم ها درآمدهای نفتی ایران به شدت محدود 
شــد، وضعیت اقتصادی کشور نیز با نابسامانی مواجه شد؛ در 
نتیجه شاهد رشد کسری بودجه بودیم.متاسفانه با وجود علم 
به کمبود درآمدها و منابع دولت، باز هم هرسال هنگام تدوین 
بودجه، دولت و مجلس هرکدام با هزینه تراشی بر بار کسری آن 
می افزودند.از اواخر سال ۹۸ و با شیوع کرونا، هزینه های دولت 
بســیار افزایش یافت و شرایط سخت تر شد اما در همان زمان 

شــاهد افزایش حقوق کارمندان دولت، همسان سازی حقوق 
بازنشستگان و اقداماتی از این دست بودیم که به کسری بودجه 
دولت دامن می زنند.در چنین شرایطی، ابتدای سال ۹۹، بانک  
مرکزی با برگزاری حراج های هفتگی شــروع به فروش اوراق 
بدهــی دولتی کرد. اقدامی که با توجه به موقعیت امروز ایران 
تنها راه غیرتورم زا برای پوشش کسری بودجه بنظر می رسد.با 
اینکه طی چندماه ابتدایی سال تعلل وزارت اقتصاد در فروش 
اوراق بدهی دولتی فرصت مناســبی را از اقتصاد کشور گرفت، 
اما در ادامه ســال استقبال نسبتا خوبی از این اوراق شد و در 
تابســتان ۹۹، شاهد کاهش رشــد پایه پولی بودیم، اما وزارت 
اقتصاد با تعلــل در فروش اوراق و عدم پذیرش سفارشــات، 
میزان اوراق فروخته شــده ســال را از آنچه می توانست واقعا 
به فروش برسد بســیار کمتر کرد.حال رکوردشکنی تورم در 
ماهی که گذشــت و رشد شدید پایه پولی گواهی بر این است 
که دولت کســری بودجه های ســال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ را از 
راه چاپ پول و خلق نقدینگی تامین کرده اســت.درحالی که 
بررسی  متغیرهای اقتصادکالن کشور و روند سیاستگذاری هم 
این موضوع را تایید می کند ولی حسن روحانی، رییس جمهور 
ســابق کشــور در آخرین مصاحبه خود ضمن تاکید بر اینکه 
در دو دوره ریاســت جمهوری وی هیچگونه پولی چاپ نشده 
است گفت: دولت وی به وسیله چاپ اوراق از مردم پول قرض 
گرفته که به آنها با ســودش پس خواهــد داد.اما درحالی که 
کسری های بودجه ســال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب حدود 
۷۵، ۱۷۰ و ۲۰۰هزارمیلیاردتومان تخمین زده شــده بود در 
سال ۹۹ که حراج اوراق بدهی دولتی جدی تر شد و می شد آن 

را به عنوان یک منبع تامین مالی برای دولت به حســاب آورد 
تنها ۱۲۶هزارمیلیاردتومان اوراق به فروش رفت.حال ســوال 
اینجاســت که در شــرایطی که نظام مالیاتی نواقص بسیاری 
دارد و عمــال نمی توان بر درآمدهای حاصــل از آن به عنوان 
درآمدی پایدار حســاب کرد و فروش نفت ایران هم با کاهش 
بسیار شدیدی مواجه شده است، باقی کسری بودجه دولت از 
چه طریقی تامین شده است؟الزم به ذکر است که عبدالناصر 
همتی، رییس کل ســابق بانک  مرکزی نیز در خردادماه اعالم 
کرد که حقوق اردیبهشت ماه کارمندان دولت از طریق تنخواه 
خزانه تامین شده است. مسیری که وی در یادداشت اخیر خود 
آن را فاقد چشم انداز تسویه توسط دولت دانست.همچین اکبر 
کمیجانی، رییس کل بانک  مرکزی فعلی نیز هفته گذشــته با 
اعالم اینکه نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان 
سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش یافته است، اذعان کرد که دلیل 
عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب 
مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ 
هزار میلیارد تومان اســت.در اینکه دولت برای پوشش کسری 
بودجه به سراغ بانک  مرکزی رفته و بانک  مرکزی نیز به دلیل 
محدودیت اختیارات و مشــکالت ســاختاری نهادها در ایران 
امکان مقاومت کامل دربرابر رییس جمهور را ندارد و در نهایت 
باید تسلیم شود، شکی نیســت، اما باید دید رییس جمهوری 
سابق، چرا استقراض از بانک  مرکزی را انکار می کند و مهم تر 
از آن چــرا با افزایش هزینه ها در بودجه جاری با وجود علم به 
کســری بودجه ای که به بار می آورد، موافقت نمود و به هشدار 

کارشناسان بی توجهی کرد؟

کدام یک درست می  گویند؟
روحانی: از مردم قرض گرفتیم، روسای بانک  مرکزی: پول چاپ شد

نقش دژپسند در ریزش بازار بورس و تشدید تورم
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد برخی از منابع درآمدی دولت را متوقف کرد، گفت: مدتی قبل برنامه خوبی برای مولدسازی دارایی های دولت تنظیم شده بود که توسط آقای دژپسند متوقف شد.علی 
سعدوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد فرهاد دژپسند در دولت دوازدهم گفت: هدفی که آقای دژپسند در وزارت اقتصاد و همچنین در پست های گذشته دنبال می کرد، حفظ وضع موجود و جلوگیری 
از هرگونه تغییر و تحول بود. به همین دلیل نیز مشاهده کردیم که دوره وزارت ایشان در دولت دوازدهم، اعضای هیئت مدیره بانک ها تقریباً همان افراد سابق بودند و حتی تالش و اراده ای برای اینکه افراد موفق و 
صاحب صالحیت شناخته شده به کار گرفته شوند، وجود نداشت. اعضای هیئت مدیره شرکت های بیمه ای و همینطور شرکت های دولتی نیز به دلیل همین رویکرد تغییر نکردند.وی ادامه داد: آقای دژپسند با رویکرد 
حفظ وضع موجود، مقاومت شدیدی در برابر تعمیق بازار بدهی داشت. به طوری که حتی بازار بدهی را نقشه دشمن می دانست و در مقابل، در جهت پولی سازی کسری بودجه تالش های بسیاری از سوی ایشان 
صورت گرفت. به طور مشخص در سال های گذشته بارها با عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی وقت در خصوص پولی سازی کسری بودجه، درگیر شدند که البته در نهایت موفق شدند بخش عمده کسری بودجه 
را پولی کرده و تورم را به جامعه و مردم تحمیل کنند. این موفقیت آقای دژپسند در تحمیل اراده خود بر رئیس بانک مرکزی، موجب شد که رکورد رشد نقدینگی و نرخ تورم طی چند دهه گذشته در زمان مدیریت 
ایشان شکسته شود.سعدوندی افزود: از سوی دیگر زمانی که برای جبران کسری بودجه دولت، بازار بدهی را به گوشه رینگ برده و آن را توسعه ندادند، تصمیم آقای دژپسند بر این شد که قیمت تعداد محدودی از 
سهام دولت که در اختیار وزارت اقتصاد قرار داشت، به صورت مصنوعی رشد کند و با قیمت باالتر به سهامداران فروخته شود تا از این طریق کسری بودجه تأمین شود. اما یکی از نتایج زیان بار این اقدام آن بود که 
وضعیت بازار سرمایه به وخامت گذاشت و حباب کوتاه مدتی که در بازار شکل گرفته بود از بین رفت. تدابیر و نوآوری هایی که از سمت آقای دژپسند پس از ریزش بازار اندیشیده شد، تقریباً هیچیک برای به سامان 
بردن بازار سرمایه موفق نبود. که مصداق بارز »خود کرده را تدبیر نیست« بود.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فرهاد دژپسند دیگر ابزارهای درآمدزایی دولت را هم متوقف کرد اظهار داشت: برای نمونه مدتی 

قبل برنامه ای برای مولد سازی دارایی های دولت تنظیم شده و تصمیم بر آن بود که تحول جدی در مدیریت دارایی های دولت به وجود بیاید که شخص آقای دژپسند این برنامه ها را متوقف کردند. 
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بازار هند؛ از اولتیماتوم ترامپ تا پاالیشگاه های تشنه نفت ایراناستانها

آیادهلیمارابهالانجیمیرساند؟
یک دیپلمیات ارشــد با بیان اینکه اگر تحریم ها هم لغو شود 
بــاز هم اجرای خط لوله IPI با اما و اگر مواجه اســت، گفت: 
هندی ها زمانی که ســود مادی داشــته باشد و تهدیدی هم 
متوجه شان نباشد، وساطت می کنند که بتوانیم به تکنولوژی 
ال ان جی دسترسی داشته باشیم، بنابراین هند برای ایران غیر 
از بــازار به لحاظ تامین تکنولوژی هرچند با واســطه اهمیت 
دارد.محمدحسین بنی اسدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، درباره حضور نفت ایران در بازار هند به عنوان بزرگترین 
بازار آینده  جهان اظهار داشــت: ابتدا باید در نظر داشــت که 
هند بعد از تحریم و اولتیماتوم دو ســال پیش از سوی ترامپ 
به طور کلی خرید نفت از ایران را کنار گذاشته و متوقف کرد.

وی افزود: آن زمــان وزارت خارجه گالیه های خود را به هند 
اعالم کرد و پاســخ آنها این بود که بخشــی از پاالیشگاه های 
ما بخش خصوصی و با ســرمایه گذاری ایاالت متحده هستند 
و نمی تواننــد خود را به خاطر خرید نفت از ایران در ســیبل 
امریکا قرار دهند، بنابراین هند همه چیز را به لغو تحریم های 
نفت ایران منوط کرد.این کارشناس وزارت خارجه تصریح کرد: 
اکنون هم چنانچه هند مالحظه امریکا را نداشته باشند یعنی 
محدودیت و تحریم لغو شود حتما اقدام به خرید نفت از ایران 
می کند، چون هم به نفت ایران نیاز دارد، به لحاظ مســافت 
به صرفه است و چند پاالیشــگاه این کشور تنها با نفت ایران 
امــکان فعالیت دارند، بنابراین حتما از ما نفت می خرد. اما در 
عین حال هند بنا را بر تنوع منابع انرژی گذاشته است اینگونه 
نیست که پاالیشــگاه هایش را فقط با نفت یک کشور تنظیم 
کند، سعی می کند از بازارها و گونه های مختلف از جمله گاز 
و انرژی خورشیدی نیاز خود را تامین کند، باضافه اینکه مرکز 

ائتالف انرژی خورشیدی در این کشور واقع است.
وی با اشاره به موضوع ال ان جی نیز گفت: اکنون قطر بازار عمده 
ال ان جی را دارا اســت و ما هنوز نتوانســته ایم سرمایه گذاری 
کــرده و تکنولوژی مورد نیــاز را وارد کنیم در حالی که این 
کشور از ذخایر مشترک استفاده کرده و پایانه های گسترده ای 

بــراه انداخته و ما همچنان نه پایانــه ای داریم و نه ال ان جی 
برای صادرات. بنی اســدی تاکید کرد: از زمانی که تکنولوژی 
ال ان جی پیشرفت کرده مقرون به صرفه است که کشورها از 
این طریق نیاز گاز خود را تامین کنند حتی برخی معتقدند که 
از خط لوله هم بیشتر توجیه پذیر است چون هر آن می توانند 
اقــدام به خرید کنند ولی برای کوتاه مدت خط لوله کارســاز 
نیســت. وی یادآور شــد: در هر حال در اینکــه هند به بازار 
ال ان جی ایران چشم دوخته شکی نیست اما مالحظات کالنی 
هم بــا امریکا دارد زیرا روابط تجــاری و ارتباط خوبی با این 
کشــور دارد، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم بخاطر مصالح 

ما خــود را به آب و آتش بزنند، اکنون تکنولوژی پیشــرفته 
ال ان جی دست غرب اســت البته هندی ها هم در وساطت و 
داللــی ماهرند. به نظر بنده ال ان جی را باید از شــرکت های 
معظم که تکنولوژی پیشرفته ای دارند، وارد کنیم.این دیپلمات 
ارشــد بیان داشــت: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم 
که هندی ها زمانی که سود مادی داشته باشد و تهدیدی هم 
متوجه شان نباشد، وساطت می کنند که بتوانیم به تکنولوژی 
ال ان جی دسترسی داشته باشیم، بنابراین هند برای ایران غیر 
از بازار به لحاظ تامین تکنولوژی هرچند با واسطه اهمیت دارد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع بازار افغانستان به عنوان بازاری 

که مرود توجه هند است، گفت: بازار افغانستان به قد و قامتی 
نیست که توجه ها را به خود جلب کند این کشور بیشتر بخاطر 
مسائل امنیتی اهمیت دارد و از این نظر هند روی این کشور 
بسیار حساس است، در عین حال که باید توجه داشته باشیم 
که 20 سال گذشــته که طالبان سقوط کرد، هند بیشترین 
ســرمایه را در کادرسازی در این کشور داشته، اکنون مدیران 
میانی افغانستان در هند تحصیل کرده و بورسیه های رایگان 
در اختیار افغان ها گذاشته، پس به لحاظ اقتصادی لقمه چرب 
و نرمی نیست. اما از منظر خط لوله گاز تاپی برای هند اهمیت 
دارد، زیرا ایران که تحریم اســت و امیدی به تامین گاز از ما 
ندارد چراکه خط لوله ای که ما این همه هزینه کردیم مسکوت 
و راکد مانده و پاکستان آن را منوط به رفع تحریم کرده است 
و ضمن اینکه اسالم آباد تمایلی ندارد خط لوله ای از کشورش 
به ســمت هند برود و در نظر دارد اگر بتواند خط را به سمت 
چین هدایت کند، چون هند را رقیب و دشــمن اصلی خود 
می داند و از اینکه به یک خط عظیم ارزان و پاک دسترســی 
پیدا کند ناراضی است. بنی اسدی تاکید کرد: با توجه به موارد 
 IPI مذکور اگر تحریم ها هم لغو شــود باز هم اجرای خط لوله
با اما و اگر مواجه اســت ضمن اینکه کشورهای مورد نظر در 
مورد خط تاپی توافق کرده  و بانک توسعه اسالمی هم تامین 
مالی را تضمین کرده اســت.وی در کل بازار نفت هند را برای 
ایران جذاب دانست و افزود: بازار هند همیشه جذاب، پررونق 
و بزرگ بوده و هست و اگر تحریم ها رفع شود، ما به هیچ وجه 
نباید از آن غافل شــویم، بنابراین باید تالش کنیم بازارهای 
سنتی خود و مهمترین آن هند را احیاء کنیم، شرایط رقابتی 
جهان را در نظر بگیریم و همواره این موضوع را در نظر داشته 
باشیم که هندی ها بر خالف ما که منافع اقتصادی مان را فدای 
مباحث سیاسی و ایدئولوژیک می کنیم دنبال منافع اقتصادی 
هستند، اگر شــرایطی فراهم شود که امریکا نفت بیشتری و 
بخصوص از شیل تولید کند و بازار را بگیرد طبیعی است که 

هندی ها به فروشنده ارزان تر مراجعه خواهند کرد.

آغاز به کار سی و هشتمین آبفای خودگردان 
در استان اصفهان

امور آب و فاضالب منطقه مهردشت به عنوان سی و هشتمین آبفای خودگردان 
استان اصفهان تشکیل شد و مدیر آن آغاز به کار کرد. در اجرای نمودار سازمانی 
جدید آبفای اســتان اصفهان، منطقه مهردشت شامل دو شهر دهق و علویجه و 
9 روستای حسین آباد، هسنیجه، خونداب، علی آب، کوه لطف، خیرآباد، گلدره، 
اشن و دماب از آبفای منطقه نجف آباد منتزع و به عنوان یک منطقه خودگردان 
آغــاز به کار کرد. فرماندار نجف آباد در مراســم معارفه نخســتین مدیر آبفای 
منطقه مهردشت از مکاتبات استانداری اصفهان با وزارت کشور مبنی بر تشکیل 
شهرستان جدید مهردشــت خبر داد و گفت: با توجه به پهنه وسیع جغرافیایی 
منطقه مهردشــت، همه دستگاه های اداری باید از هم اکنون به منظور استقرار 
ادارات مستقل و خودگردان در این منطقه اقدام کنند. مجتبی راعی به فعالیت دو 
شهرک و چهار ناحیه صنعتی بزرگ در منطقه مهردشت اشاره کرد و گفت: وجود 
جمعیــت 27 هزار نفری و فعالیت هزاران کارگر در 500 واحد صنعتی بزرگ در 
منطقه مهردشت، بیانگر ضرورت تامین زیرساخت های الزم از جمله خدمات آب 
و فاضالب در این منطقه است. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان نیز در این مراسم گفت: تا کنون 12 هزار و 400 
انشــعاب آب با 13 هزار و 800 آحاد در شهرها و روستاهای تحت پوشش آبفای 

مهردشت نصب شده است.

تقدير رئیس هیات بازرسي انتخابات کشور از 
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان

علي طالبي رئیس هیات مرکزي بازرسي انتخابات کشور و رئیس مرکز مدیریت 
عملکرد ، بازرســي و امور حقوقي وزارت کشور  با ارسال لوح تقدیري از زحمات 
و تالش هاي مهندس یوســف عرفاني نســب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزي در برگزاري انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوري ، ششمین 
دوره انتخابات شــوراهاي اسالمي شهر و روستا و اولین میان دوره اي یازدهمین 
دوره مجلس شوراي اسالمي قدرداني کرد.به گزارش روابط عمومي شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزي در بخشي از این تقدیرنامه آمده است : اکنون که در سایه 
توجهات و انفاس قدسي حضرت ولي عصر)عج( و هدایت هاي داهیانه مقام معظم 
رهبري ) مدظله العالي ( انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوري ، ششمین 
دوره انتخابات شــوراهاي اسالمي شهر و روستا و اولین میان دوره اي یازدهمین 
دوره مجلس شــوراي اسالمي ، با حضور و مشارکت حداکثري مردم همیشه در 
صحنه برگزار و برگ زرین دیگري به افتخارات نظام مقدس جمهوري اســالمي 

ایران افزوده شد.

مصرف حدود دو میلیاردمتر مکعب گاز طبیعی 
در شهرستان صنعتی مبارکه

بــه گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، شهرســتان مبارکه با 
داشتن123 مشترک عمده صنعتی یکی از مصرف کنندگان بزرگ گاز طبیعی در 
سطح استان می باشد که در 4ماهه سالجاری حدود دو میلیارد متر مکعب گاز  در 
این شهرستان به مصرف رسیده است .سید مصطفی علوی، مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان اصفهان، در این خصوص، گفت: حدود 60 هزار مشترک شامل؛50 هزار 
و 381مشترک شهری وبیش از 9هزار مشترک روستایی در شهرستان مبارکه از 
نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و در حال حاضر 33هزار انشعاب در این شبکه 
نصب گردیده است.وی، مصرف گاز در شهرهای مبارکه را بیش از یک میلیارد و 
827میلیون متر مکعب و مصرف گاز در روستاهای تابعه این شهرستان را 494 
میلیون متر مکعب از ابتدای ســال جاری تا کنون عنوان کرد و گفت: متراژ کل 
شبکه تغذیه و توزیع این شهرستان 944 کیلومتر است که شامل؛ 546 کیلومتر 
شبکه فلزی و 398 کیلومتر شــبکه پلی اتیلن می باشد.مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان، همچنین تعداد ایستگاه های گازرسانی مستقر در این شهرستان 

را  103 ایستگاه برشمرد.

در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان صورت گرفت:
توديع و معارفه معاون امور مالی و پشتیبانی و 

معاون فروش و خدمات
 کرمــان- به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق جنوب اســتان کرمــان، این آئین با حضور 
مدیــر عامل، معاونیــن، مدیران ســتادی و همچنین 
مدیران 16 شهرستان تحت پوشش شرکت به صورت 
ویدئو کنفرانس صبح امروز 16 مردادماه ســال جاری 
در ســالن کنفرانس برگزار شد.در این مراســم، طی احکام جداگانه ای از سوی 
عبدالوحید مهدوی نیا، مدیرعامل شرکت"مجید رستمی" به عنوان معاونت امور 
مالی و پشــتیبانی و "محمود محمودآبادی" به عنوان معاونت فروش و خدمات 
مشترکین معرفی گردیدند.عبدالوحید مهدوی نیا در ابتدای این نشست، ضمن 
عرض خداقوت به تمامی همکاران، برای تالش های شبانه روزی در شرایط سخت 
پیک تابستان امسال، اظهار نمود: خوشــبختانه، هم اکنون شرکت برق جنوب 
استان کرمان، شاخص های مورد نیاز برای داشتن یک شرکت موفق را داراست 
و از آن به عنوان یک شــرکت موفق و مطرح در میان شرکت های توزیع کشور 

یاد می شود.

به منظور نهادینه سازی وترویج فرهنگ مصرف آب صورت گرفت؛
انعقاد تفاهمنامه همکاری میان شرکت آب و 

فاضالب و آموزش و پرورش مازندران
به منظور نهادینه ســازی وترویج فرهنگ مصرف آب 
میان نسل جدید و آینده ساز و نیز بهره گیری اثر بخش 
از توان کودکان و نوجوانان در ایفای نقش فرهنگ صرفه 
جویی، تفاهمنامه همکاری میان شرکت آب و فاضالب 
و اداره کل آموزش و پــرورش مازندران با حضور مدیر 
عامل شــرکت آبفا و مدیر کل آموزش و و پــرورش مازندران ،مدیر کل محیط 
زیست و منابع طبیعی استان و نیز مدیران شهرستانی به صورت ویدئو کنفرانس 
منعقد شد.در این نشست مهندس بهزاد برارزاده ضمن ابراز خرسندی از انعقاد این 
تفاهمنامه همکاری و نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه میان نسل آینده ساز 
کشور اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر وگذر از ترسالی به 
خشکسالی و نیز سیالبهای بی موقع و خسارت آفرین،بسیاری از منابع آبی استان 
کاهش چشمگیری یافته است ،از سویی با افزایش سرانه مصرف آب در استان که 
گاهی در برخی از نقاط به درصد بسیار باالیی می رسد تعادل میان آب تولیدی 

و مصرفی به همخورده و با کمبود و افت فشار آب در استان مواجه می شویم.

مشکل اصلی نفت ايران چیست؟
یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: مهمترین چالش صنعت نفت این است که امکان فروش وجود ندارد و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود چالش های زیای در این صنعت وجود دارد 
لذا امیدواریم که این مشکل برطرف شود تا بتوانیم سایر مشکالت را برطرف کنیم.مرتضی بهروزی فر در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه حل مشکالت داخلی صنعت نفت مهم ترین اقدامی 
است که باید در دولت جدید مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: توجه به نیروی انسانی در کنار حل مشکالت بین المللی می تواند تحول بزرگی را در صنعت نف کشور رقم بزند، چراکه پتانسیل 
های فنی بسیار خوبی در این صنعت وجود دارد.وی با اشاره به پتانسیل و ظرفیت ایران برای صادرات و تولید نفت،  گفت: اگر تحریم ها برداشته شود و ایران مشکلی برای صادرات نفت نداشته 
باشد به راحتی می تواند میزان تولید خود را به 3.8 تا 4 میلیون بشکه حداکثر در شش ماه و حتی کمتر از این زمان برساند.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه صادرات نفت ایران 
می تواند 1.5 تا 2 میلیون بشکه افزایش یابد، اظهار کرد: وضعیت بازار جهانی نفت اکنون به دلیل کرونا مناسب نیست و قیمت ها طی یک یا دو سال گذشته در سطوح پایینی قرار گرفته 
اما با این حال اوپک پالس با اعمال سیاست هایی توانست قیمت ها را مهار کند ولی بازهم قیمت هایی که بتواند غول های نفتی را راضی کند باالتر از عدد فعلی است.بهروزی فر با اشاره به 
موضع گیری های اخیر روسیه برای ورود ایران به بازار نفت گفت: تحت هر شرایطی اگر ایران بخواهد وارد بازار شود و جایگاه قبلی خود را بدست آورد مسلما باید قواعد بازار را رعایت کند اما 
این قواعد به این معنا نیست که مبنایی که برای همه کشورها درنظر گرفته شده برای ایران نیز لحاظ شود، قطعا ایران باید کمک کند و در کنار سایر کشورها قرار بگیرد اما ابتدا می بایست 
به جایگاه قبلی خود بازگردد.وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که ایران به بازار بازنگردد نمی تواند متناسب با جایگاهش همراه با سایر کشورها شود، تصیح کرد: در آن شرایط اگر کشورهای دیگر 
کاهش تولید داشتند ایران می تواند از آن تبعیت کند، در غیر این صورت هر تصمیمی برای ایران غیر منطقی است و نمی توان آن را لحاظ کرد.به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی نزدیک 
شدن ایران به بازارهای بین المللی بستگی زیادی به میزان تعامل با کشورهای بین المللی دارد اگر این توافق صورت بگیرد ایران در کمتر از سه ماه می تواند به بازار بازگردد و هیچ مشکلی 
از نظر فنی وجود ندارد و ایران به راحتی می تواند وارد بازار بین المللی نفت شد.بهروزی فر اظهار کرد: نمی توان در کوتاه مدت به عددچهار میلیون بشکه رسید اما در طول دو تا سه ماه می 

توانیم به عددی منطقی در حوزه صادرات نفت دست پیدا کنیم و مشکل جدی در این حوزه وجود ندارد.

معمای ذخاير کاالی چین حل نشده 
ماند

در حالی که چین برای کنترل قیمتهای کاال امسال به طور مرتب 
از ذخایرش نفت خام و زغال ســنگ عرضه کرده است، بازار جان 
می دهد تا بداند بزرگترین مصرف کننده کاالی جهان در سالهای 
اخیر مخفیانه چه میزان کاال ذخیره کرده اســت.به گزارش ایسنا، 
چین تالش کرده است با عرضه کاال از ذخایر استراتژیک خود، روند 
رشد قیمتهای کاال را مهار کند. قیمتهای باالتر نفت، زغال سنگ و 
فلزات، هزینه های تولید را افزایش داده و رشد فعالیت کارخانه ای 
را آهسته کرده و تورم را در بزرگترین کشور مصرف کننده کاال در 
جهان افزایش داده است. از آوریل امسال چین هر هفته تدابیری را 
برای کنترل بسیاری از قیمتهای کاالها از جمله انرژی و فلزات اعالم 
کرده است.چین میزان ذخایر هیچ کاالیی از جمله نفت خام را افشا 
نمی کند. بنابراین در اکثر موارد تحلیلگران به بازی حدس و گمان، 
محاسبه و نتیجه گیری از رفتار گذشته این کشور به منظور ارزیابی 
میزان ذخایر کاالهای استراتژیک چین مانند نفت خام، زغال سنگ، 
مس و کبالت اســتفاده می کنند.دانستن این که چین چه میزان 
نفت خام و فلزات انبار کرده اســت، مــی تواند برای تحلیلگران و 
معامله گران بازار کاال مفید باشد. بعضی از آنها برآوردهایی داشته 
اند.طبق گزارش شــرکت مشاوره انرژی اسپکتس، پیش بینی می 
شــود چین 220 میلیون بشــکه نفت در ذخایر استراتژیک خود 
داشته باشــد که به اندازه نیاز 15 روز چین کافیست. به گفته لیو 
یونتائو، تحلیلگر انرژی اسپکتس، مجموع ذخایر نفت چین شامل 
ذخایر تجاری برای پوشــش 60 روز تقاضای این کشور برای نفت 
کافیست.این میزان پایینتر از میزان توصیه شده از سوی آژانس بین 
المللی انرژی است که از همه اعضایش خواسته است حداقل برای 
پوشش نیاز 90 روز ذخیره داشته باشند اما چین عضو این سازمان 
نیســت.برای فلزات، ذخایر استراتژیک چین 1.5 تا دو میلیون تن 
مس، 800 تا 900 هزار تن آلومینیوم و 250 تا 400 هزار تن روی 
برآورد شده است. تصور می رود چین حدود هفت هزار تن کبالت 
دارد که فلز مهم برای تولید باطری است.از آنجا که چین به ندرت 
دربــاره ذخایر کاال گزارش می کند، بازار اغلب درباره روند واردات 
نفت و فلزات مهمی مانند مس و ســنگ آهن از ســوی چین، به 
حدس و گمان مشــغول است. بازار بیشتر از این که درباره میزان 
ذخایر کاالی چین بخواهد بداند، امسال در بحبوحه رشد قیمتهای 
کاالها به نظاره نحوه مدیریت بازارهای کاال توســط چین نشسته 
اســت.چین برای جلوگیری از کمبود زغال سنگ در شرایطی که 
قیمتهــا به دلیل کمبود تامین افزایش پیدا کرده، به اســتفاده از 
ذخایرش اقدام کرده است. افزایش قیمت زغال سنگ روی بخش 
پایین دســتی و اقتصاد واقعی تاثیر گذاشته است.چین همچنین 
بیش از 20 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک خود آزاد کرده 
تا روند اخیر رشــد قیمت نفت را کنترل کند. واردات نفت چین با 
صعود قیمتها، آهسته شــده است. اکنون نفت آزاد شده از ذخایر 
استراتژیک ممکن است میزان واردات نفت چین را ضعیفتر کند.
بعالوه چین از ذخایر فلزاتش هم برداشت کرده تا رشد قیمتها که 
روی هزینه های تولید اثر گذاشته است را خنثی کند. تحلیلگران 
این اقــدام در مدیریت قیمت کاال را تنها در کوتاه مدت موثر می 
دانند.چین همچنین نشانه هایی از ضعیف شدن تقاضا برای فلزات 
نشان داده که ممکن است باعث کاهش قیمت مس و سنگ آهن 
تا پایان ســال شود. رشــد فعالیت کارخانه ای چین در ژوییه به 
پایینترین میزان در 15 ماه اخیر رسید و واردات مس و سنگ آهن 
هم در پی افزایش قیمتها و محدودیتهای برنامه ریزی شده دولت 
در تولید فوالد، آهســته شده است.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
شرکت وود مک کنزی در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرد، 
پیش بینی کرد تقاضای چین برای اکثر کاالها در نیمه دوم سال 

2021 ضعیفتر خواهد شد.
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گزیده خبر نتیجه تصمیمات پشت میز نشینی

رو نمایی وزیر از» پست مرغ«
»پســت مرغ« تصمیم جدید وزیر صمت بــرای کنترل بازار 
مرغ است، تصمیمی که به گفته کارشناسان منجر به تنظیم 
بازار چند نرخی مرغ نمی شــود و نتیجه ای جز تحمل هزینه  
بر اقتصاد کشــور ندارد.به گزارش خبرنــگار ایلنا؛  دیروز رزم 
حســینی، وزیر صنعت، معدن و تجــارت از همکاری وزارت 
صمت با اداره پست برای توزیع مناسب مرغ در شبکه توزیع 
خبر داد. وی در نشســت ستاد تنظیم بازار درباره طرح رصد 
بــازار مرغ از تولید تا خرده فروشــی اظهار کــرد: این طرح 
آزمایشی از شهرســتان قم آغاز و امروز در ۳۱ استان اجرایی 
شد، تمام تولید مرغ توسط شبکه اداره پست توزیع و توسط 
شبکه هوشمند مدیریت می شــود. میزان تولید و توزیع کاال 
به تمام جزئیــات تحت رصد و پایش قــرار می گیرد.به نظر 
می رســد دست به دامن اداره پســت شدن به دلیل آن است 
که تمام سیاست های به کار گرفته شده برای کنترل بازار مرغ 
بی نتیجه مانده است. گواه بی نتیجه ماندن سیاست های که تا 
امروز اجرایی شــده نیز چند نرخی بودن مرغ در بازار و گران 

فروشی به بهانه های مختلف مانند قطعه بندی است.

اما »پست مرغ« می تواند به عنوان یک سیاست جدید 
برای تنظیم بازار نتیجه بخش باشد؟

 محمدعلی کمالی سروســتانی، مشــاور عالی هیات مدیره 
افزود: شکســت سیاست ها و تصمیمات در حوزه تولید و بازار این تصمیم را از »تصمیمات پشــت میز نشــینی« دانست و اتحادیه سراســری مرغ گوشتی کشــور، در گفت وگو با ایلنا 

مرغ به دلیل عدم آگاهی مســئوالن سیاستگزار و تصمیم گیر 
از واقعیت های حاکم بر این بخش اســت.وی معتقد است؛ » 
پســت مرغ« به عنوان راهکار جدید وزیر صمت برای کنترل 
بازار مرغ نیز غیر عملی اســت و مانند سیاست های دیگر این 
وزارت خانه بدونه نتیجه خواهد بود.کمالی سروستانی تصریح 
کرد: تصمیمات غیرکارشناسی مانند پست مرغ تحمل هزینه  
بر اقتصاد کشور است که پس از مدتی هدر رفت سرمایه رها 
خواهد شــد.وی با تاکید بر اینکه قیمت خرید از مرغداران به 
قیمــت مصوب و گره کار تنظیم بازار در پس از کشــتار مرغ 
است، اظهار کرد: افرادی به نام کشتار کن مرغ را از مرغداران 
درب مرغــداری تحویل می گیرند این افــراد که هیچگاه در 
محاسبات مســئوالن دیده نمی شوند در حالی که اولین گره 
برهم خوردن تعادل در بازار هســتند.کمالی سروستانی ادامه 
داد: کشتارکن ها بدون اینکه پاسخگو باشند مرغی که با قیمت 
مصوب از مرغدار خریداری کرده اند با سود بی زحمت پس از 
کشــتار در میادین عرضه می برند.وی گره بعدی را در توزیع 
مــرغ در میادین عنوان کرد که در ایــن بخش نیز هر کس 
سودی برای خود در نظر می گیرد تا مرغ را به خرده فروشی ها 
برساند.کمالی سروستانی گفت: گره سوم در خرده فروشی ها 
اســت که به دلیل ضعف شدید دستگاه های نظارتی هر کدام 
بسته به انصاف خود مرغ را با یک نرخ متفاوت به دست مصرف 

کننده می دهند. 

رئیس کنفدراسیون صادرات:
 اجرای قانون سلیقه ای است

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: به دلیل اجرای قوانین به صورت سلیقه 
ای، صادرکنندگان صنایع کوچک و متوسط همچنان با مشکل رفع تعهد ارزی 
و واگذاری کوتاژهای صادراتی مواجه هستند.محمد الهوتی در گفتگو با خبرنگار 
مهر در مورد مشکالت رفع تعهد ارزی، اظهار داشت: مشکالت صادرکنندگان در 
موضوع رفع تعهد ارزی، برداشت های سلیقه ای و اجرای قوانین با نظرات شخصی 
است؛ به این معنا که اگر مصوبات و ابالغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی و پس 
از آن، مصوبات کمیته ماده ۲ عیناً بدون اعمال ســلیقه و نظر اجرا شود، تقریباً 
می توان گفت مشــکلی در حوزه برگشــت ارز حاصل از صادرات وجود نخواهد 
داشت.رئیس کنفدراســیون صادرات ایران افزود: متأسفانه شاهد برداشت های 
ســلیقه ای و اعمال نظرات ســلیقه ای در اجرای قوانین هستیم؛ به این معنا که 
در بحث واردات در برابر صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی، بعضاً مشــاهده 
می شود که در بســیاری از مواقع، روند تأیید پرونده ها با کندی انجام شده و یا 
حتی انجام نمی شــود؛ در صورتی که در ابالغیه ها محدودیتی برای استفاده از 
هر یک از این روش ها وجود ندارد.وی ادامه داد: مشــاهده می شــود زمانی که 
ثبت ســفارش تأیید می شــود، در تأمین ارز که حتی با استفاده از ارز حاصل از 
صادرات نیز صورت می گیرد، باز هم روند اجرای مصوبات با کندی پیش می رود؛ 
این در حالی اســت که در گذشته اســتفاده از ارز صادراتی، مشروط شده بود و 
بایــد در کوتاه ترین زمان رخ دهد. اگر فرآیند تأیید پرونده ها با ســرعت انجام 
شود، مشکالت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگانی که شفاف کار می کنند، حل 
خواهد شــد.الهوتی گفت: در واقع تأخیر و زمان بر شدن این پروسه باعث شده 
رفع تعهد ارزی برای بنگاه های کوچک و متوســط با مشکل مواجه شود.رئیس 
کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: شرکت های بزرگ نرخ ارز را در سامانه 
نیما پایین تر از نرخ بازار عرضه می کنند و با توجه به اینکه بنگاه های کوچک و 
متوسط امکان حضور در آن بازار را ندارند عماًل رفع تعهد ارزی برایشان مشکل 

می شود.

گرانفروشی در صدر شکایات مردمی
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( اســتان تهران اعالم کرد که 
بیشترین شــکایات مردمی در چهار ماهه نخست امسال مربوط به گرانفروشی، 
عدم درج قیمت و عرضه خارج از شــبکه بوده است.یداله صادقی در گفت وگو با 
ایســنا، اظهار کرد: در چهار ماهه نخست امسال ۱۵ هزار و ۵۰۰ شکایت صنفی 
در ســامانه ۱۲۴ ثبت شــده اســت.به گفته وی دراین بازه زمانی ۹۹۳۶ مورد 
گزارش تلفنی و ۵۵۷۷ مورد گزارش حضوری به سامانه ۱۲۴ رسیده  است که 
به نسبت مدت مشابه سال قبل رشــد یک درصدی داشته است.صادقی افزود: 
از مجموع شــکایت های وارده، ۴۲۷۷ مورد متخلف شناخته شده که بیشترین 
شــکایات مربوط به گرانفروشــی، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه بوده 
است.همچنین به گفته رئیس ســازمان صمت استان تهران بیشترین کاالهای 
هدف بازرسی نان، مرغ، میوه و تره بار و روغن نباتی بوده است.گفتنی است که 
طبق قانون نظام صنفی گران فروشی، کم فروشی، تقلب،  احتکار،  عرضه خارج از 
شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری،  عدم درج قیمت 
و عدم صدور صورتحســاب ازجمله مهم ترین تخلفات صنفی است.همچنین بر 
اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه 
واریز  شــود و معادل آن در بودجه های ســنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده )۴۴( این قانون به طور مســاوی در 
اختیار ســازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت قرار  گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت 

به دریافت نکردن این بودجه گالیه کرده است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبر داد:
تخصیص 200 هزار دوز واکسن به صنعت 

خودرو؛ در گام اول
مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا گفت: وزارت بهداشت و درمان، برای گام 
اول واکسیناســیون کارگران صنایع خودرو و قطعه سازی کشور، ۲۰۰ هزار دوز 
واکسن اختصاص داد.به گزارش ســایپانیوز، سیدجواد سلیمانی در دومین روز 
از واکسیناســیون کارگران و کارکنان صنایع خودرو و قطعه سازی کشور که با 
مدیریت ســایپا در حال انجام است، در خصوص نحوه تخصیص واکسن به خط 
مقدم تولید اظهار کرد: طبق تفاهم نامه منعقد شده با وزارت بهداشت و درمان 
قرار اســت تا ۶۰۰ هزار دوز واکسن به حوزه صنعت خودرو اختصاص پیدا کند 
تا کارگران صنایع خودرو و قطعه ســازی بدون دغدغه فعالیت کنند.سلیمانی با 
بیان اینکه کارگران خط تولید خودرو و قطعه سازی کشور؛ سربازان خط مقدم 
تولید هستند و واکسیناسیون این عزیزان ضرورت داشت، افزود: همه فعاالن این 
عرصه واکسینه خواهند شد و براین اساس در گام اول وزارت بهداشت و درمان 
۲۰۰ هزار دوز تخصیص داده که بیماران زمینه ای و کارگران خطوط تولید برای 
دریافت واکســن در اولویت قرار گرفتند.وی تصریح کرد: با واکسیناسیون کامل 
فعاالن این عرصه، نگرانی های روحی و روانی کارگران به جهت شــیوع ویروس 

کرونا، کاهش پیدا خواهد کرد و فعالیت ها با شرایط بهتری دنبال خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز:
کاهش ارتباطات تجاری کشورها

آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: رئیس اتاق بازرگانی 
تبریز با اشــاره به اینکه ارتباطات تجاری کشــورها به 
جهت شــیوع کرونا کاهش یافته است، گفت: باید به 
فکر اصول اساسی تجارت برای بعد از اتمام این بیماری 
بوده و راهکارهای جدیدی برای دوران پساکرونا بیابیم. 

یونس ژائله در جلسه کمیســیون کارآفرینی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان 
اتاق بازرگانی تبریــز ادامه داد: صادرکنندگان باید خود را آماده برای حضور در 
بازارهای جهانی در دوران بعد از کرونا کنند. وی اظهار کرد: امروزه بحث تجارت 
الکترونیک اهمیت ویژه ای در حوزه تجارت یافته است که باید در این حوزه نیز 
به صورت اصولی فعالیت شود. وی با تاکید بر لزوم تولید محصوالت متناسب با 
بازارهای هدف گفت: شتاب دهنده های صادراتی در وضعیت کنونی می توانند 
نقش مهمی در بهبود وضعیت صادرات اســتان داشته باشند که در این راستا، 
باید شاهد برگزاری جلســات کارشناسی با حضور اساتید دانشگاهی، فناوران و 
تولیدکنندگان و صاحبان صنایع باشیم تا با یک کار تخصصی بتوانیم، موضوع را 
به پیش ببریم. سونیا اندیش، رییس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان 
و گردشــگری اتاق تبریز هم با تاکید بر فاصله گیری از روش های ســنتی در 
تجارت گفت: استان آذربایجان شــرقی با توجه به ظرفیت های قوی صادراتی 
و وجود منطقه آزاد ارس می تواند بحث شــتاب دهنده ها را به صورت اصولی 

به پیش ببرد.

در چهارماه منتهی به بهار امسال؛
نرخ تورم تولیدکننده صنعتی به ۷۸ درصد رسید

طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم تولیدکننده صنعتی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۰، با ۲۱.۷ درصد رشد به ۷۸.۵ درصد رسید.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، درصد 
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۷۸.۵ درصد رسید که نسبت به همین 
اطالع در فصل قبل ۲۱.۷ واحد درصد افزایش نشان می دهد. در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم ساالنه مربوط به زیربخش های ساخت فراورده های 
توتون و تنباکو ۲۰.۲ درصد، ســاخت ســایر مصنوعات ۳۶.۱ درصد و ساخت محصوالت دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصوالت دارویی گیاهی ۳۶.۷ درصد و بیشترین تورم 
ساالنه به ترتیب مربوط به زیربخش های ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل ۱۳۴.۷ درصد و ساخت مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی ۱۰۴.۸ درصد است.در فصل بهار ۱۴۰۰ درصد تغییرات 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( به ۸.۲ درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل ۴.۰ واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی در میان 
زیربخش های مختلف صنعتی کم ترین تورم فصلی مربوط به زیربخش های ساخت ُکک و فراورده های حاصل از پاالیش نفت ۸.۰ درصد و ساخت وسایل نقلیه ی موتوری، تریلرو نیم تریلر ۲.۶ درصد 
و بیش ترین آن به ترتیب مربوط به زیربخش های چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده ۲۵.۳ درصد، ساخت انواع آشامیدنی ها ۲۳.۱ درصد، ساخت پوشاک ۲۱.۷ درصد و ساخت سایر مصنوعات ۱۷.۷ 
درصد است.در فصل بهار ۱۴۰۰ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( به ۹۴.۷ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی 

توسط تولیدکنندگان محصوالت صنعتی به ازای تولید کاالهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل بهار ۱۳۹۹، ۹۴.۷ درصد افزایش دارد.

رییس سابق سازمان توسعه تجارت
سهم کمتر از ۳ درصدی ایران از 

پیمان های بین المللی
رییس ســابق سازمان توسعه تجارت اظهار داشت:  به نظر می رسد 
که مدیران ما بیشتر ترجیح می دهند سلبریتی و محبوب باشند تا 
یک سیاســت گذار که تصمیمات سخت بگیرد ولو اینکه منجر به 
خوشنامی در کوتاه مدت نشود.محمدرضا مودودی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد لزوم ارتباط تجاری با کشــورهای 
شــرق و جنوب شرق اظهار کرد: هر کشــوری به دنبال این است 
که تا حد امکان ضریب نفوذ حضــور خود در بازارهای خارجی را 
گســترش دهد و فرقی ندارد که این کشــور نزدیک یا دور باشد، 
بنابراین کشــوری که پتانسیل توسعه روابط با کشور ما در تجارت 
و ســرمایه گذاری را داشته باشــد، ما باید استقبال کنیم و زمینه 
همکاری های مشــترک خود را هرچه بیشتر گسترش دهیم.وی 
افزود: از آنجا که رشد اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا 
بسیار خوب بوده است، این کشورها نیازمند مواد اولیه ای هستند که 
بعضا در ایران هم تولیدکنندگان خوبی برای آنها داریم که می تواند 
زمینه یک سری همکاری های مشــترک را در حوزه ها صادرات و 
واردات و همچنین تولید مشــترک را داشته باشیم.مودودی اضافه 
کرد: بیشترین میزان تجارت در جهان متعلق به چین است، ضریب 
نفوذ محصوالت چینی در بســیاری از کشورها بسیار زیاد است به 
طوری که شریک اول تجاری بیش از ۱۲۰ کشور دنیا است. میزان 
مبادالت این کشــور با آمریکا بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دالر اســت. 
بنابراین این ظرفیت و پتانســیل بســیار باالیی است که ایران نیز 
می تواند در مناسبات تجاری با این کشور سهم خود را افزایش دهد. 
کشــورهای دیگر در این منطقه مانند ژاپن، کره جنوبی، اندونزی، 
هند، تایوان، مالزی و سنگاپور ظرفیت های خوبی دارند که نشانگر 
ظرفیت اتحادیه هایی مانند آسه آن یا اتحادیه های مشابه است.وی 
با اشــاره به تغییر گرانیگاه اقتصادی به سمت شرق گفت: رقابت 
شدیدی در کشورهای اروپا و آمریکا وجود دارد، بسیاری معتقدند 
تغییر گرانیگاه به سمت شرق و کشورهای نوظهور اقتصادی باعث 
شــده که ظرفیت های بهتری در آنها نهفته باشد. به نظر می رسد 
که در عرصــه تجارت بین الملل، تولید و اقتصاد شــاهد تغییر و 
تحوالت اســت و نقش شرق و جنوب شرق آسیا در آن بسیار حائز 
اهمیت است.رییس سابق سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: ایران 
هرگز از تحوالت و رخدادهای پیرامونی خود چه در سطح منطقه 
و چه سطح جهانی بهره مناسبی نبرده است. متاسفانه شاهد یک 
لختی، کرختی و سستی هستیم که باعث فرصت سوزی های بسیار 
در تعامل با دنیا شده است. ما سهم بسیار کمی در تفاهم نامه های 
اجرایــی و پیمان های منطقه ای داریم. بالغ بر ۵۰ درصد از تجارت 
دنیــا در قالب پیمان های منطقــه ای و پیرامونــی مانند تجارت 
ترجیحی شــکل می گیرد، اما ســهم ما از این تجارت کمتر از ۳ 
درصد است.وی افزود: ما بسیار کند عمل می کنیم و بیشتر درگیر 
حواشی می شویم. جسارت ورود به مذاکرات بین المللی در ساختار 
مدیریتی کشــور بسیار کم اســت. تا وقتی ما نتوانیم در مورد این 
چشــم انداز در یک افق مشخص تصمیم بگیریم و طراحی کنیم، 
به مرور نمی توانیم تصمیمات سخت و هزینه بر ولی درست بگیریم. 
متاســفانه احتیاط ها در تصمیم گیری ها مانع از این شده که واقعا 
شــاهد یک اتفاق چشــم گیر در نظام اقتصادی خود باشــیم.این 
کارشناس حوزه تجارت گفت: بنابراین بحران امروز ما اهلیت فنی و 
مدیریتی برای جسارت حضور و مشارکت در پیمان های منطقه ای 
و جهانی است. به این علت که تصمیمات ممکن است مخالفت هایی 
را در پی داشته باشد همه جانب احتیاط را رعایت می کنند. به نظر 
می رسد که مدیران ما بیشتر ترجیح می دهند سلبریتی و محبوب 
باشند تا یک سیاســت گذار که تصمیمات سخت بگیرد ولو اینکه 
منجر به خوشنامی در کوتاه مدت نشود. در بلند مدت این دیدگاه ها 
می تواند برای کشور موثر باشد.مودودی همچنین خاطرنشان کرد: 
بحران مدیریتی که ما امروز با آن مواجه هستیم، در طول ۴۰ سال 
باعث افت شــدید بسیاری از شاخص های اصلی اقتصاد ایران شده 
است. متاسفانه ما بســیاری از ظرفیت ها را از دست داده ایم. همه 
اینها گواه این اســت که ما یک ایراد اساسی داریم که بیش از آن 
که مربوط به روابط بین المللی باشد مرتبط به چشم انداز مدیریت 
و عدم همکاری بین بخش های مختلف حاکمیت برای حمایت از 
تصمیمات درســت است. تقریبا همه با نگاه و پارادایم پوپولیستی 

تصمیم گیری، اجرا و نظارت می کنند.

ســخنگوی گمرک گفت: بر اســاس بند 
»خ« ماده سه قانون امور گمرکی، مسئول 
ارائه آمار رســمی تجارت خارجی گمرک 
است، بنابراین همانطور که پیشتر نسبت 
به آمارهــای این حوزه بیان شــد، بهتر 
است بانک مرکزی در حوزه وظایف خود 
تمرکز کند و در صورت نیاز به اعالم آمار 
تجارت خارجی به آمار گمرک استناد کند 
تا مشــکلی پیش نیاید. به گزارش ایلنا، 
ســید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک 
اظهار داشت: آمارتجارت کشور )سرجمع 
صــادرات و واردات( در تیرمــاه از لحاظ 
وزنی ۱۲میلیون و ۴۶۲ هزار تن به ارزش 
۸میلیارد و ۱۲ میلیون دالر بوده اســت 
که ســهم صادرات در این مــاه )۳۱روز(، 
هشت میلیون و ۳۶۴هزار تن به ارزش سه 
میلیارد و ۶۴۹ میلیون دالر بوده است که 
نســبت به صادرات کشور در تیرماه سال 
۹۹ از لحــاظ وزنی بدون تغییر و از لحاظ 

ارزش ۵۳ درصد رشد داشته است.
وی در واکنش بــه ارائه آمارهای تجارت 
خارجی توســط بانک مرکــزی گفت: بر 
اســاس بند »خ« ماده ســه قانــون امور 
گمرکی، مسئول ارائه آمار رسمی تجارت 
خارجی گمرک اســت، بنابراین همانطور 
که پیشتر نســبت به آمارهای این حوزه 
بیان شــد، بهتر اســت بانک مرکزی در 
حــوزه وظایف خــود تمرکز کنــد و در 
صــورت نیاز به اعالم آمار تجارت خارجی 
به آمار گمرک  اســتناد کند تا مشــکلی 

پیش نیاید. لطیفــی در خصوص مقاصد 
کاالهای ایرانی افزود: چین با دو میلیون 
و ۷۸۰ هزار تن بــه ارزش یک میلیارد و 
۲۵۲میلیون دالر، عــراق با یک میلیون 
و ۳۳۱ هــزار تن بــه ارزش ۴۷۳میلیون 
دالر، امــارات با ۸۴۳هزار تــن به ارزش 
۳۵۲میلیون دالر، ترکیه با ۳۵۰ هزار تن 
به ارزش ۳۲۸میلیون دالر و افغانستان با 
۴۱۵هزار تــن به ارزش ۲۵۸میلیون دالر 
پنج مقصد اصلی صادرات کاالهای ایرانی 
در تیرماه بودند.وی افزود: چین در این ماه 
نسبت به تیر۹۹ ،۱۹درصد ازلحاظ وزنی و 
۹۴درصد از لحاظ ارزش کاالی بیشتریاز 
ایران خریداری کرده است، عراق کاهش 
هشــت درصدی در وزن و دو درصدی در 
ارزش را در خرید کاالی ایرانی  نسبت به 
تیرماه ۹۹را تجربه کرده، امارات  در وزن 
کاهش ۳۱ درصــدی و درارزش افزایش 
۳۹ درصدی داشته، ترکیه افزایش هشت 
درصدی در وزن و ۱۱۰درصدی درارزش 
کاالی خریداری شده از ایران را  نسبت به 
تیرماه ۹۹ تجربه کرده و نهایتا افغانستان 
بــا وجود کاهــش ۳۷درصــدی در وزن 

کاالهای ایرانــی ۱۸ درصد ارزش کاالها 
نســبت به تیرماه ســال ۹۹ بیشتر بوده 
اســت .لطیفی یاداور شد: آمار اعالم شده 
در باال صرفا مربــوط به تیرماه ۱۴۰۰ در 
مقایســه با تیر سال۹۹بوده   درصورتیکه 
بخواهیم روند تغییرات در صادرات ۴ماهه  
را بررسی  کنیم  چین ۱۵ درصد در وزن 
و ۷۸ درصد در ارزش،عراق ۷۰ درصد در 
وزن و ۴۳ درصــد در ارزش، امارات منفی 
هفت درصــد در وزن و مثبت ۳۳درصد 
در ارزش، ترکیــه ۱۶درصــد در وزن و 
۱۲۲ درصد در ارزش و افغانســتان منفی 
۱۵ درصــد در وزن و مثبــت دو درصد 
در ارزش را نســبت به ۴ماهه نخســت 
ســال قبل  تجربه کرده است.سخنگوی 
گمرک در خصوص میزان واردات دریک 
ماهه تیر گفت: در۳۱ روز تیرماه امســال 
چهارمیلیــون و ۹۸ هزارتن کاال به ارزش  
چهارمیلیــارد و ۳۶۳میلیــون دالر وارد 
کشور شد که نسبت به واردات در تیرماه 
سال ۹۹ از لحاظ وزن ۴۱درصد و از لحاظ 
ارزش ۲۹درصد افزایش داشــته اســت.

وی  در خصوص کشــورهای مبدا خرید 

کاالهای وارداتی کشورمان گفت: امارات با 
یک میلیون و ۵۵۱ هزار تن به ارزش یک 
میلیــارد و ۵۱۰ میلیون دالر ۳۷۱درصد 
رشد در وزن و ۹۰ درصد رشد درارزش را 
نسبت به تیرماه سال گذشته داشته است 
، چین بــا ۳۳۳هزارتن کاال به ارزش یک 
میلیارد و ۹۶میلیون دالر  نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد ۱۴ درصدی در 
وزن و ۲۳درصدی در ارزش داشــته است 
، ترکیه بــا ۴۲۸هزار تــن کاال به ارزش 
افزایــش  ۲۶درصدی  ۴۸۷میلیون دالر 
در وزن و ۳۰ درصدی در ارزش را تجربه 
کرده است ، آلمان با ۱۱۲هزار تن کاال به 
ارزش ۱۴۹ میلیون دالر رشد ۲۸ درصدی 
در وزن و کاهش چهار درصدی در ارزش 
داشته  وسوییس با ۲۰۰ هزار تن به ارزش 
۱۵۵ میلیون دالر ۱۰۰ برابر وزن بیشتر و 
۲۷۸درصد ارزش بیشتر نسبت به تیرماه 
سال ۹۹، کاال به ایران صادر کردند.لطیفی 
درخصوص ترانزیــت کاال از ایران افزود: 
درتیرماه امسال یک میلیون و ۱۱هزارتن 
کاال ی خارجی از مســیر ایران عبورکرده 
اســت کــه نســبت بــه کاالی عبوری 
ازکشــورمان درتیرمــاه ۹۹ که ۶۸۲هزار 
تن بوده است رشــد ۴۸ درصدی داشته 
است. و این میزان  عبورکاال از کشورمان 
در مدت یک ماه ،  طی سه سال گذشته 
یک رکورد به شمار می آید که امیدواریم 
بــا توجه به موقعیت کشــورمان و مزیت 

ترانزیتی ، این رکورد افزایش پیدا کند.

سخنگوی گمرک مطرح کرد؛

شکسته شدن رکورد ترانزیت 
عبوری از کشور در تیرماه

یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشــت: در حال حاضر 
رشــد نقدینگی ســرعت گرفته که دو عامل در تحریک 
آن تاثیرگذار است؛ نخست نظام بانکی و نحوه نظارت بر 
آن، که البته در ســال های اخیر این موضوع تقویت شده 
است. مورد دوم نیز مربوط به راهکار جبران کسری بودجه 
اســت که ابزارهای متعدد و عزم سیاسی جدی می طلبد.

علیرضا صدیقی در گفت وگو با ایلنا در مورد کسری بودجه 
سال جاری و تورم زایی آن اظهار داشت: باید توجه داشت 
بــه احتمال زیاد بخش قابل توجهی از درآمدهایی که در 
ســمت منابع بودجه در نظر گرفته شده است، متاسفانه 
محقق نخواهد شد. برای مثال در بحث مالیات باید در نظر 
گرفت که تحقق ارقام پیش بینی شــده در سال گذشته، 
به دلیل وجود درآمد در ســال ۹۸ بود اما در سال جاری 
باید از اقتصاد کرونازده ســال ۹۹ مالیات اخذ شــود، و 
همین موضوع تحقق درآمد پیش بینی شده برای مالیات 
را دشــوار می کند.وی ادامه داد: در مورد فروش اموال نیز 

شرایط بگونه ای است که احتماال تحقق نیابد، بطوری که 
در همین پنج ماهه اخیر نیز اتفاق خاصی نیافتاده است. 
البته در مورد فروش نفت شرایط نسبت به سال گذشته 
بهتر شــده اما چون منابع در نظرگرفته شــده بسیار باال 
اســت، به نظر می رســد که درآمدهای این بخش نیز به 
طور کامل محقق نشود.این کارشناس اقتصادی در مورد 
راه های جبرای کســری بودجه بدون تاثیر تورم زایی آن 
اظهار داشت: براساس برخی تخمین ها ما در سال ۱۴۰۰ 
بین ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کســری بودجه 
خواهیم داشت. از همین روی سیاست گذار نیاز به جعبه 
ابــزار الزم برای جبران آن دارد یعنــی تنها نمی توان به 
یک یا دو راهکار بســنده کرد. در این شرایط دولت باید 
باید نسبت به کسب درآمدهایی حتی به میزان ۱۰ هزار 
میلیارد تومان حساس بوده و به دنبال تامین منابع باشد.

صدیقی ادامه داد: یکی از راه ها برای جبران کسری، انتشار 
اوراق است که در این مورد حتی ظرفیت اقتصاد ما بیشتر 

از ارقام پیش بینی شده است. البته باید توجه داشت که 
فروش اوراق مشــکل را برطرف نمی کنــد بلکه آن را به 
آینده میاندازد. همچنین شــرایط فروش نفت، درصورت 
بهبود شرایط سیاسی، می تواند در جبران کسری بودجه 
یاری دهنده باشد.این کارشناس اقتصادی در مورد آینده 
نرخ تورم نیز گفت: برای پپش بینی نرخ تورم از مدل های 
اقتصادی مختلفی می توان استفاده کرد اما برداشت کلی 
این اســت که در شش ماهه دوم ســال تورم بی سابقه را 
تجربه کنیم، اما نرخ تورم بیشتر مربوط به راه های تامین 
کســری بودجه و نظارت بر عملکرد بانک ها در خلق پول 
است.وی ادامه داد: در حال حاضر رشد نقدینگی  سرعت 
گرفته که دو عامل در تحریک آن تاثیرگذار است؛ نخست 
نظام بانکی و نحوه نظارت بر آن، که البته در ســال های 
اخیر این موضوع تقویت شده است. مورد دوم نیز مربوط 
به راهکار جبران کسری بودجه است که ابزارهای متعدد و 

عزم سیاسی جدی می طلبد.

 دو عامل تاثیرگذار در رشد نقدینگی
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سیاست های جدید ارزی بانک مرکزیگزیده خبر

 در تدارک عملیاتی کردن تهاتر
رئیــس کل بانک مرکــزی گفت:طراحــی و عملیاتی کردن 
سازوکارهای ویژه )از جمله تهاتر( برای دریافت ها و پرداخت های 
ارزی و گسترش عملیات بازار متشــکل ارزی از سیاست های 
بانک مرکزی در حوزه ارزی است.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از بانک مرکزی، علی اکبر کمیجانی در پیامی ضمن تبریک 
شــصت و یکمین سالروز تأسیس بانک مرکزی افزود: طی سه 
سال گذشــته این بانک از تمام ظرفیت خود استفاده کرده تا 
ضمــن ایجاد ثبات در اقتصاد بتواند با وجود تحریم ها نیازهای 
ارزی و ریالی فعالیت های اقتصادی را به نحو مناسب تأمین کند 
و به طور خاص در ســال های اخیر تأمین ارز کاالهای اساسی، 
دارو و واکســن کووید ۱۹ را در اولویت خود قرار داده اســت.
کمیجانی گفت: طی حدود سه سال و نیم گذشته اقتصاد ایران 
تحت فشــار شدیدترین تحریم های اقتصادی تاریخ قرار گرفته 
و بانک مرکزی به عنوان ســتون نظام مالی کشــور در معرض 
و مرکز حمالت مســتقیم در جنگ اقتصادی قرار داشته است. 
خوشبختانه با تدابیر به عمل آمده، امروز تحریم های حداکثری 
دشمنان کشور حتی به زعم آنها با شکست مواجه شده است. 
البته ایــن تحریم ها دارای اثرات منفی بــر اقتصاد به ویژه در 
حوزه های نرخ ارز و تورم بوده اســت.وی افزود: در این سال ها، 
بانــک مرکزی از تمام ظرفیت خود اســتفاده کرده تا بتواند با 
وجود تحریم ها نیازهای ارزی و ریالی فعالیت های اقتصادی را به 
نحو مناسب تأمین کند و به طور خاص در سال های اخیر تأمین 

ارز کاالهای اساسی، دارو و واکسن کووید ۱۹ را در اولویت خود 
قرار داده تا در این شــرایط تحریمی و شیوع بیماری کرونا در 

حفاظت از اقتصاد کشــور و ســالمت مردم عزیز نقش آفرینی 
کند.عالی تریــن مقام بانک مرکزی رئوس اقدامات سیاســتی 

این بانک در حوزه های سیاســت گذاری پولی، اعتباری، ارزی، 
نظارتی، فناوری های نوین و حقوقی را برشــمرد و تصریح کرد: 
نوین سازی چارچوب سیاســت گذاری پولی و اجرای عملیات 
بازار باز، اولویت بندی تسهیالت بانکی به منظور تأمین سرمایه 
در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه های کوچک و 
متوســط و شرکت های دانش بنیان، تسهیالت مربوط به خرید 
تضمینی گندم و ســایر محصوالت کشــاورزی و تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج و همچنین اعطای تســهیالت حمایتی 
به بنگاه ها و خانوارهای آســیب دیده از بیماری کرونا از جمله 
اقدامات سیاســتی این بانک در این زمینه بوده است.به گفته 
کمیجانی مدیریت واردات و تأمین ارز ترجیحی کاالهای اساسی 
و ضروری، طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهای ویژه )از جمله 
تهاتر( برای دریافت ها و پرداخت های ارزی و گسترش عملیات 
بازار متشکل ارزی از دیگر سیاست های بانک مرکزی در حوزه 
ارزی است.رئیس شورای پول و اعتبار به سایر اقدامات سیاستی 
اشاره و تأکید کرد: ادغام بانک ها و مؤسسات اعتباری وابسته به 
نیروهای مسلح، تکمیل فرآیند اجرای کامل قانون جدید صدور 
چک، راه اندازی سامانه های مختلف در حوزه نظام های پرداخت، 
ارزی، اعتبــاری و اطالعات بانکی و پیگیری جدی پرونده های 
بین المللی طرح شده بر علیه بانک مرکزی ایران در دادگاه های 
بین المللی و توفیق در احقاق حقــوق ملت ایران از مهم ترین 

محورهای اقدامات سیاستی بانک مرکزی است.

هدف گذاری بانک آینده ، پیشتاز در ترویج 
فرهنگ بانکداری اسالمی 

بــا توجه به اهمیت و ضــرورت اجرای دقیق فعالیت های بانکــداری بدون ربا، 
با موافقــت دکتر فطانت مدیرعامل بانک آینــده و تصویب هیات مدیره بانک؛ 
»شورای عالی بانکداری اسالمی«، در این بانک راه اندازی شد.این شورا با ترسیم 
چشــم انداز بانک آینده به عنوان »بانک پیشرو در سال ۱403 در اجرای صحیح 
موازین اســالمی در عملیات بانکداری بدون ربا«، فعالیت خود را آغاز کرد.بانک 
آینده با تشکیل شــورای عالی بانکداری اسالمی، نهادینه کردن رفتار و اخالق 
اســالمی کارگزاران بانکی، فرهنگ سازی و ارتقای دانش همکاران در این زمینه 
و انطباق چارچوب قراردادهــای بانک و فرایند های عملیاتی آن با موازین فقه 
اسالمی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده است.
اجــرای دقیق و صحیح قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ایجاد مزیت رقابتی و 
جذب مشــتریان بالقوه با رویکرد جدید، پیشــتازی بانک آینده در پیاده سازی 
شاخصه های بانکداری اسالمی و بانکداری اخالقی و هم چنین ترویج فرهنگ و 
گفتمان بانکداری اسالمی، از دیگر اهداف تشکیل این شورا است.ارکان این شورا 
نیز متشکل از: مدیرعامل بانک آینده به عنوان رئیس شورا، یک نفر از عضای هیات 
مدیره بانک، یک نفر فقیه برجسته مسلط به امور بانکداری اسالمی )عضو شورای 
فقهــی بانک مرکزی ج.ا.ایران(، یک نفر از معاونان، دو نفر از مدیران، نمایندگان 
امور حقوقی، اعتبارات، وصول مطالبات و مرکز تحقیقات و مطالعات بازار حسب 
مورد، یک نفر از اســاتید دانشــگاهی متخصص در اقتصاد اسالمی و هم چنین 
یک نفر به عنوان دبیر شــورا مســلط به مباحث بانکداری اسالمی، اعضا ثابت و 

غیرثابت شورا را تشکیل می دهند.

رئیس شعبه شهرکرد بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
رشد 70 درصدی تسهیالت شعبه شهرکرد 

منتهی به تیرماه1400
رئیس شعبه شــهرکرد بانک توســعه صادرات ایران با اعالم رشد 70 درصدی 
اعطای تسهیالت به مشتریان در استان چهارمحال و بختیاری گفت: این شعبه 
از بانک در یکسال منتهی به تیرماه ۱400 بالغ بر دو میلیارد و 700میلیون ریال 
تسهیالت به مشتریان پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 70 
درصد رشد داشته است.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به 
نقل از اگزیم نیوز، محمود مومن زاده در نشســت مجازی معرفی خدمات بانک 
توسعه صادرات ایران گفت: شعبه شهرکرد در بخش اعتبارات اسنادی نیز رشد 
8۹00 درصدی داشــته است.وی با اشاره به رسالت بانک توسعه صادرات ایران 
برای حمایت از صادرات غیرنفتی اظهار داشت: تسهیالت تلفیقی بانک از محل 
منابع بانک و منابع صندوق توســعه ملی با نرخ ۱4.5 درصد، تسهیالت دانش 
بنیان با نرخ ۱2 درصد و تسهیالت ارزی با نرخ تقریبی 6 تا 7 درصد در اختیار 

مشتریان قرار دارد.

هدیه سامانتل به خبرنگاران سراسر کشور
  ســامانتل به عنوان اولین اپراتور مجازی فعال در ســطح کشور هم زمان با روز 
خبرنگار و در راستای تسهیل اطالع رسانی عمومی برای اصحاب رسانه، بر اساس 
مسئولیت اجتماعی خود، به خبرنگاران سراسر کشور سیم کارت با شماره تلفن 
همراه رند و بسته اینترنت 6 ماهه هدیه می دهد.به گزارش سامان رسانه، سامانتل 
از شــرکتهای گروه مالی ســامان که در حوزه ارتباطات و تلفن همراه فعالیت 
می کند، هم زمان با فرارسیدن روز خبرنگار سیم کارت با شماره تلفن همراه رند و 
بسته اینترنت 6 ماهه به فعاالن عرصه خبر اهدا می کند.در این طرح که با عنوان 
»قلم، جریان آگاهیست بر اندیشــه ها« در حال اجراست، خبرنگاران و اصحاب 
link/.https://lin2(  رســانه می توانند تا پایان مردادماه از طریق این لینــک

reporter(اطالعــات خود را ثبت و از مزایای طرح روز خبرنگار و هدیه درنظر 
گرفته شده توسط شرکت سامانتل استفاده کنند. بارگذاری کارت خبرنگاری یا 
معرفی نامه از رســانه مربوطه در فرم ثبت نام این طرح ضروری اســت و شرکت 
ســامانتل پس از بررسی اطالعات، از طریق شــماره تلفن همراه ثبت شده، کد 
خرید سیم کارت با 6 ماه اینترنت همراه را برای ثبت نام کنندگان ارسال خواهد 
کرد.شرکت ســامانتل، از ابتدای سال ۹6 فعالیت خود را درزمینهٔ ارائه خدمات 
ارتباطاتی پایه بر بستر تلفن همراه شروع کرده است. این شرکت با شعار »اولین 
اپراتور نسل جدید ارتباطات همراه« سیم کارت های دائمی و اعتباری با رندترین 

پیش شماره موجود در بازار ایران را )0۹۹۹۹( به متقاضیان عرضه می کند.

مدیر عامل بانک سینا خبر داد:
کاهش نسبت مطالبات بانک سینا علیرغم 

جهش اعتباری در سال 99
مدیرعامل بانک سینا در همایش کارشناسان حقوقی و مطالبات؛ از کاهش نسبت 
مطالبات در این بانک علیرغم ایجاد جهش اعتباری در ســال ۹۹ خبر داد.دکتر 
ایمانی با اشــاره به میانگین نســبت مطالبات در مجموعه بانک های خصوصی 
گفت: بانک ســینا با وجود جهش اعتباری در ســال ۹۹ و ادامه مسیر در سال 
۱400 به نسبت خوبی در کاهش این بخش دست پیدا کرده که این امر ناشی 
از تالش تمام همکاران حوزه حقوقی و وصول مطالبات در مجموعه صف و ستاد 
است.وی با بیان آنکه در سال گذشته بالغ بر 25۹ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
پرداخت شــد، اظهار داشت: با این اقدام انتظار می رفت مطالبات بانک افزایش 
یابد و نسبت مانده مطالبات بانک از رقم 6.5 درصد در سال ۹8 با این حجم از 
پرداخت تســهیالت به رقم پیش بینی شده 8 درصد در سال ۹۹ برسد، که نه 
تنها افزایشی را شاهد نبودیم بلکه این رقم به 4.5 درصد کاهش یافت که اتفاقی 

کم نظیر و قابل توجه در بانک سینا است.

 قطع درگاه های بانک سپه و کوثر
 در 21 و 22 مرداد

به دلیل مهاجرت سیستمی مؤسسه اعتباری کوثر به سامانه بانکداری متمرکز 
بانک ســپه صورت می گیرد .پایگاه اطالع رســانی بانک سپه: کلیه درگاههای 
الکترونیکی و کارت بانک ســپه و واحد ادغام شده مؤسسه مالی اعتباری کوثر 
شــامل )اینترنت بانک، عابربانک، پایانه های فروشــگاهی )POS(، همراه بانک 
و...( به دلیل مهاجرت سیستمی این مؤسسه به سامانه جامع بانکی بانک سپه، 
از ســاعت ۱2:00 ظهر روز پنج شــنبه 2۱ مرداد ماه تا ۹:00 صبح جمعه 22 
مردادمــاه قطع و طی روزهای بعد از آن با اختالل احتمالی همراه خواهد بود.به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه با توجه به این مهاجرت همچنین شماره 
شبای کلیه مشتریان واحد ادغام شده مؤسسه مالی اعتباری کوثر تغییر خواهد 
کرد که صاحبان حســابهای این مؤسســه می توانند از طریق درگاهها و پرتال 

اینترنتی بانک سپه از شماره شبای جدید خود مطلع شوند.

چند درصد چک های وصولی 
رمزدار هستند؟ 

از 307 هزار و 300 میلیارد تومان چک وصول شده در خرداد 
امســال 63.3 درصد آن مربوط به چک های عادی است که 
36.7 درصد دیگر آن را نیز چک های رمزدار تشکیل می دهند.

به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است 
که از مجموع چک های مبادله شده بیش از 7.7 میلیون فقره 
وصول شــده که از این تعداد حدود 7.2 میلیون فقره عادی 
و بیــش از 0.5 میلیون فقره رمز دار بوده اســت؛ بنابراین در 
کل کشــور ۹2.۹ درصد از کل چک های وصولی را چک های 
عادی و 7.۱ درصد را چک های رمز دار تشــکیل می دهند.از 
نظر مبلغی نیز، از 307 هزار و 300 میلیارد تومان چک های 
وصولی در کل کشور حدود ۱۹4 هزار و 600 میلیارد تومان 
برای چک هــای عادی و حدود ۱۱2  هــزار و 700 میلیارد 
تومان خاص چک های رمزدار بوده اســت.بر این اســاس، در 
کل کشــور 63.3 درصــد از کل مبلغ چک هــای وصولی را 
چک های عادی و 36.7 درصد دیگــر را چک های رمزدار به 

خود اختصاص داده اند.

استان های دارای چک های وصول شده رمزدار
طبق این گزارش، در خرداد امسال در کـل کشـور 545 هـزار 
فقـــره چـک رمـزدار بـه ارزشـــی حدود ۱۱2 هزار و 700 
میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتیب 8.3 و ۱۹.6 درصد افزایش داشته است.در ماه 
مورد بررسی، در استان تهران حدود ۱7۹ هزار فقـــره چـک 
رمـزدار بـه ارزشـــی معادل 64 هزار و 400 میلیارد تومان 
وصول شــد که در این ماه، 50.2 درصــد از تعداد چک های 
رمزدار وصولی در سه استان تهـران )32.8 درصـد(، اصفهان 
)۱0 درصــد( و خراســان رضوی )7.4 درصد( وصول شــده 
است که بیشترین ســهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا 
بوده اند.همچنــین، 68 درصــد از ارزش چــک هــای فــوق 
در اســتان هــای تهــــران )57.۱ درصــد(، اصفهان ) 6.4 

درصد( و خراسان رضوی ) 4.5 درصد( وصول شده است.

چک عادی و رمزدار چیست؟ 
گفتنی اســت؛ چک های عادی به چک هایی گفته می شــود 
که اشخاص به حســاب جاری خود صادر کرده و دارنده آن 
تضمینــی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک 
ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه 
شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.چک های 
رمزدار، چک هایی هســتند که بنا به درخواست مشتری و به 
نام اشــخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان 
بانک یا شــعب آن و همچنین می تواند بر عهده سایر بانک ها 
تحت عنــوان چک رمزدار بین بانکی صادر شــود.این قبیل 
چک ها جهت تســهیل و تســریع در نقل و انتقال وجوه بین 
بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده 

تضمین می شود.

بانک کارآفرین با دانشگاه سمنان 
تفاهم نامه امضا کرد

بانک کارآفرین با هدف تنوع بخشــی به پرتفوی تســهیالتی 
و توســعه خدمات مالی، جهت ارائه تسهیالت به افراد واجد 
شــرایط با دانشگاه ســمنان  تفاهم نامه امضا کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک کارآفرین، بر اساس این تفاهم نامه اساتید 
و کادر شــاغل در این دانشگاه می توانند با افتتاح حساب در 
بانک کارآفرین استان سمنان از طرح های جاری بانک برای 
دریافت تسهیالت اســتفاده کنند. مدت این تفاهم نامه یک 
ســال اما قابل تمدید است.اعطای تسهیالت به متقاضیان با 
دانشــگاه ســمنان، پس از احراز صالحیت اعتباری اشخاص 
و عــدم وجود موانع بر اســاس دســتورالعمل های اعتباری 
داخلی بانــک و بانک مرکــزی ظرف مــدت ۱5 روز انجام 
خواهد شد.مشتریان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر در 
مورد این طرح می توانند با مرکز تماس این بانک به شــماره 

02۱23350 تماس حاصل کنند.

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز، 
ارزهــای دیجیتالی عالوه بر محاســن خود 
دارای مخاطرات زیادی نیز هستند که نباید 
نادیده گرفته شــوند.به گزارش ایسنا، با باال 
گرفتن تب ارزهای دیجیتالی، بســیاری از 
کشورها به سمت اســتفاده از پتانسیل آن 
هــا رفته اند که در ایــن بین برخی از بانک 
های مرکزی در مراحل پایانی رونمایی از ارز 
دیجیتالی ملی خود هســتند و برخی نیز به 
دنبال قانونی اعالم شــدن بیتکوین و سایر 
ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزارهای پرداخت 
رسمی هستند.  در رابطه با رویکرد نهادهای 
رســمی با رمزارزها، اســتیو هانکه، اســتاد 
اقتصاد کاربردی دانشــگاه جان هاپکینز در 
بالتیمور آمریکا و یکی از متخصصان مطرح 
جهانی در حوزه هیات های ارزی )نهادی که 
وظیفه حفظ برابری ارزش پول ملی در برابر 
دیگر ارزها را بــر عهده دارد( در گفت وگو با 
ایســنا اظهار کرد: ارزهای دیجیتالی عالوه 
بر محاسن خود دارای مخاطرات زیادی نیز 

هستند که نباید نادیده گرفته شوند.

آیا پذیرش ارزهای دیجتالی )به عنوان 
ابزار رسمی پرداخت( کمکی به اقتصاد 

ایران خواهد کرد؟  
استیو هانکه معتقد است تنها چیزی که در 

مقطع فعلی به اقتصــاد ایران کمک خواهد 
کرد، راه اندازی یک هیات ارزی اســت که با 
یک پشــتوانه نیرومند نظیر به طال اقدام به 
انتشار اســکناس کند. به گفته هانکه، حتی 
در صورت پذیــرش ارزهای دیجیتالی فعلی 
توسط ایران، این مساله کمکی به اقتصاد این 

کشور نخواهد کرد.  

دلیل اقبال دولت های آمریکای التین 
به رمزارزها

طبق اعــالم منابــع خبری، تــالش هایی 
توســط برخی قانون گــذاران در پاراگوئه و 
اروگوئه در جریان اســت تا بیتکوین و سایر 
ارزهای دیجیتالی به عنــوان ابزار پرداخت 
رسمی شناخته شوند. پیشتر نیز السالوادور، 
بیتکوین را به عنوان ارز رســمی این کشور 
پذیرفته بود. هانکــه در رابطه با دلیل اقبال 
کشورهای آمریکای التین به رمزارزها گفت: 
کشــورهای این منطقه به طــور تاریخی یا 

واحدهای پول ملی بی ارزشــی داشــته اند 
یا ماننــد پاناما، اکوادور و الســالوادور، دالر 
را به عنوان پول رســمی خود پذیرفته اند. 
طرفداران ارزهای دیجیتالی در این کشورها 
معتقدنــد این ارزها بهتر از پول های ملی یا 
دالر هستند که صحت این فرضیه با پرسش 
های اساسی مواجه است. در طرف دیگر می 
دانیم که پذیــرش دالر به عناون واحد پول 
رسمی خیلی خوب جواب خواهد داد. برای 
مثال در السالوادور که از سال 200۱ دالر را 
انتخاب کرد، متوسط نرخ تورم ساالنه حدود 
دو درصد بوده اســت که تقریبا معادل تورم 
ســاالنه آمریکا و کمترین متوسط تورم در 
آمریکای التین بوده است. در نتیجه ترجیح 
آن ها استفاده از دالر است نه ارزهای ملی و 

نه ارزهای دیجیتالی.  

مخاطرات رمزارزها
این اســتاد اقتصاد در رابطــه با مخاطرات 

پذیرش ارزهای دیجیتالــی به عنوان ابزار 
رســمی پرداخت خاطرنشــان کرد: بزرگ 
ترین ریســک چنین کاری، عدم انطباق با 
قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی اســت چرا 
که نادیده گرفتن قوانین می تواند منجر به 
تحریم هایی شــود. مثال در کشورهایی که 
ارزهای دیجیتالی را به عنوان پول ملی خود 
بپذیرند، استاندارد ضرورت شناخته شدن 
طرفین معامله نادیده گرفته می شــود. در 
نتیجه آن ها ممکن است وارد لیست سیاه 
FATF شــده و توســط اعضا تحریم شوند.  
هانکه افزود: ریسک دیگر مربوط به چنین 
اقدامی آن است که شاهد وقوع پولشویی و 
جرایم مالی زیادی خواهیم بود. برای مثال، 
استفاده از بیتکوین در فعالیت های مجرمانه 
امر رایجی است و نتایج یک تحقیق نشان 
داده 46 درصد تراکنشات مرتبط با بیتکوین 
مربوط به فعالیت های مجرمانه بوده است.  
هانکه در نهایت این نکته را متذکر شد که 
به نظرش، اسکناس ها و شکل های سنتی 
پول دســتکم در آینده ای نزدیک منقرض 
نخواهند شــد.این اقتصــاددان آمریکایی 
ســابقه مشــاوره اقتصادی به پنج کشور 
بلغارستان، صربســتان، ونزوئال، اندونزی و 
قزاقستان را در کارنامه دارد و اکنون عضو 

اندیشکده کاتو است.

استیو هانکه پاسخ داد

آیا پذیرش ارزهای دیجیتالی 
کمکی به اقتصاد ایران خواهد کرد؟  

معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک پارسیان تاکید کرد :
 ظرفیت های پارسیان درخدمت

 تولید و اشتغال
مهندس عباس خسروانی، معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک پارسیان 
دربازدید ازگروه صنعتی و پژوهشی زر که به همراه جمعی از مدیران این بانک 
صورت گرفت، به استفاده از ظرفیت های گروه بانک در جهت کمک به تقویت 
تولید داخلی و توسعه اشتغال در راستای تحقق شعار سال مبنی بر » تولید، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها » تاکید کرد.در ادامه حمایت بانک پارســیان 
از واحدهای صنعتی و تولیدی، مهندس عباس خســروانی، معاون اعتبارات 
و بانکداری شــرکتی روز چهارشــنبه ۱3 مرداد ۱400 به اتفاق هیأت همراه 
از طرح توســعه ای گروه صنعتی و پژوهشی زر بازدید و با ابراز خشنودی از 
عملکرد این شرکت در توسعه و بالندگی صنعت کشور، بر همکاری و تعامل 
بیشتر بین بانک پارسیان با این گروه صنعتی تأکید کرد.مهندس خسروانی در 
این بازدید که به منظور حمایت از این واحد صنعتی خوشنام و موفق صورت 
گرفت، ضمن قدردانی از فعالیت های انجام شــده توسط این واحد صنعتی، 
عنوان داشت: شرایط خاص کشور ایجاب می کند که بانک ها به عنوان تامین 
کننده منابع مالی، تکمیل طرح های نیمه تمام تولیدکنندگان و صنعتگرانی 
که گام های مؤثری در جهت خودکفایی در تولید برداشــته اند را در اولویت 
دستورکار خود قرار دهند.معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک پارسیان 
با بیان اینکه بانک پارسیان بزرگترین بانک خصوصی کشور و به عنوان بانکی 
خوشنام و موفق در عرصه بانکداری کشور مطرح است، ادامه داد: فعالیت بانک  
پارسیان بر مبنای اصل کرامت اسالمی و رعایت حقوق مشتریان است و این 
بانک به لحاظ دارایی، سرمایه و ترکیب سهامداری از قدرتمندترین بانک های 
خصوصی کشــور است.او با بیان اینکه از شعار مشتری مداری عبور کردیم و 
به دنبال خلق فرصت های بیشــتری هستیم، اضافه کرد: در نسل جدید ارایه 
خدمات توانســتیم با ایجاد خطوط جدید کســب و کار و استفاده از ظرفیت 
های شــرکت های تابعه ارزش افزوده ارایه خدمات را افزایش دهیم.مهندس 
خسروانی با تاکید بر اینکه مشتریان و تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار 
مســتحق دریافت بهترین خدمات هستند، گفت : تکریم ارباب رجوع، تولید 
محصوالت بر اساس نیازهای بازار ومشتریان، فعالیت و تمرکز بر حلقه زنجیر 
ارزش خدمات با اســتفاده از ظرفیت های شرکت های تابعه از ماموریت های 
به روز بانک پارســیان در این راستا است.مهندس خسروانی در ادامه با بیان 
اینکه شعار ما در بانک پارسیان ارائه خدمت و سرویس شایسته به مشتریان 
و تولیدکنندگان در قالب تامین منافع مشــترک است، گفت : امروز ادبیات 
ارائه خدمت در بانک پارســیان بر مبنای این است که سود ما جایی است که 

مشتریان مان سود می کنند.

تغییرات حجم پول و شبه پول در پایان خردادماه 1400
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از روند نقدینگی در پایان خردادماه ۱400 نشان می دهد حجم پول 
و شــبه پول در این مدت با افزایش همراه بوده است.به گزارش ایِبنا؛ براین اساس نقدینگی بر حسب 
اجزای تشــکیل دهنده شامل پول و شبه پول اســت که در بخش پول، دو زیر مجموعه »اسکناس و 
مســکوک در دست اشخاص« و »سپرده های دیداری« قرار دارد. در پایان خردادماه ۱400، هر کدام 
به ترتیب با افزایش 23.7 و 47.4 درصدی نسبت به خردادماه ۹۹ مواجه شده اند و به ارقام 7۱5.0 و 
6546.۹ هزار میلیارد ریال رسیده اند.میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در خرداد ماه سال 
۹۹ حدود 578.0 و سپرده های دیداری 4442.5 هزار میلیارد ریال به ثبت رسید. بنابراین حجم پول 
در پایان خردادماه سال جاری به 726۱.۹هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به خرداد سال قبل، 
44.6 درصد رشــد دارد. حجم پول در خرداد ۹۹ 5020.5 هزار میلیارد ریال بود. آمار اســفند ماه نیز 
نشان می دهد حجم پول در خرداد ۱400 به نسبت آخرین ماه از سال ۹۹ رشد 5.۱ درصدی داشته 
که به رقم 6۹0۹.6 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین براساس این گزارش، حجم شبه پول در پایان 
خردادماه ۱400،  با رشد 38.2 درصدی نسبت به خرداد سال ۹۹، به رقم 2۹7۹2.۱ هزار میلیارد ریال 
رسیده است. این رقم در خرداد سال ۹۹ بیش از 2۱55۱ هزار میلیارد ریال بود. این میزان در اسفند 

۹۹ حدود 27852.۱ هزار میلیارد ریال بود که رشد 7.0 درصدی را به ثبت رساند.

آمریکا به دنبال مالیات گرفتن از ارزهای دیجیتالی؟
وزیر خزانه داری آمریکا شخصا در حال البی با قانون گذاران در رابطه با وضع قانون مالیاتی رمزارزها 
اســت.به گزارش ایســنا به نقل از اسوشــیتدپرس، در حالی که دولت بایدن در تالش است تا منابع 
مالــی الزم برای الیحه حمایتی عظیم یک تریلیون دالری را تامین کند، توجه ژانت یلن- وزیر خزانه 
داری- به ســمت گرفتن مالیات از بازار رمزارزها جلب شــده اســت که طبق آخرین برآوردها، حجم 
جهانی آن اکنون به حدود ۱700 میلیارد دالر رســیده اســت. یلن در روزهای اخیر شخصا در حال 
رایزنی با ســناتورها و نمایندگان کنگره بوده است تا آن ها راب هتصویب الیحه مالیاتی مجاب کند. 
طبق گزارشات، دولت بایدن می خواهد حدود 28 میلیارد دالر درآمد مالیاتی از این بازار داشته باشد.
ســخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، با اشــاره به ضرورت بررسی طرح اخذ مالیات از رمزارزها در سنا و 
کنگره گفته است این کار در رسیدن به تعادل در نظام مالیاتی مفید خواهد بود. اندرو بیتس در عین 
حال افزود که کاخ سفید نگرانی برخی قانون گذاران در خصوص اعطای معافیت های مالیاتی به برخی 
فعاالن حوزه رمزارزها را درک می کند.  از سوی دیگر یک سناتور ارشد جمهوری خواه گفته است از 
شفافیت بیشتر در الیحه رمزارزها در سنا حمایت می کند. راب پورتمان، با بیان اینکه حوزه رمزارزها 
حوزه جدیدی است، افزود: باید نگرانی های استخراج کنندگان، معامله گران، سرمایه گذاران، واسطه 
ها، توسعه دهندگان زیرساخت های معامالتی و فعاالن نرم افزارها را بشنویم.  کمیته مشترک مالیاتی 
آمریکا هشدار داده است الیحه مالیاتی جدید دولت می تواند پنج میلیارد دالر به درآمد مالیاتی این 
کشور خســارت بزند. هنوز مشخص نیست چه زمانی مجلس سنا در خصوص این الیحه رای گیری 
خواهد کرد اما احتماال چاک شومر- رهبر اکثریت دموکرات ها در سنا- تا پایان هفته دیگر از نسخه 
اولیه طرح رونمایی کند. با وجود در اختیار داشتن اکثریت مجلس نمایندگان و سنا توسط دموکرات 

ها، انتظار نمی رود الیحه نهایی زودتر از فصل پاییز برای تصویب به کنگره فرستاده شود.



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 19 مرداد 1400  1 محرم 1443  10 آگوست 2021بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4699 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

رایان کروکر: 
 جنگ داخلی طوالنی در انتظار

 افغانستان است
سفیر سابق آمریکا در افغانستان در مصاحبه ای تاکید کرد که بعد از تکمیل 
خروج نظامیان آمریکایی، طالبان به سرعت نمیتواند کنترل کل افغانستان را 
به دست بگیرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، از آن زمان 
که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا خروج نیروهایی آمریکایی از افغانستان 
را اعالم کرد، گروه شــبه نظامی طالبان پیشروی ارضی خود را بیشتر کرده، 
نیروهای امنیتی دولتی را عقب رانده و کنترل بیشتر مناطق مرزی این کشور 
را به دســت گرفته است.رایان کروکر، سفیر ســابق آمریکا در افغانستان در 
مصاحبه با ای.بی.ســی گفت: یک جنگ داخلی طوالنی نتیجه محتمل تری 
به نســبت تصرف سریع طالبان بر کل این کشــور است. آنها خیلی در این 
رابطه زیرک هستند. آنها دست به حمالت مهم علیه کابل نمیزنند.این سفیر 
ســابق در ادامه گفت که گروه طالبان در حال حاضر برای ایجاد »جو ترس 

و وحشت« تالش میکند و به شکلی »فوق العاده« در انجام آن موفق است.
همزمــان به رغم تالش طالبان علیه کابل، کروکر پیش بینی نمیکند که جو 
بایــدن از تصمیم خــود برای حمایت از توافق صلح بــا طالبان که با تالش 
ســلف او دونالد ترامپ به دست آمد، عقب نشینی کند. این نماینده پیشین 
آمریکا معتقد اســت که رئیس جمهوری آمریکا در تصمیم خود برای خارج 
ساختن نظامیان از افغانستان پایدار و مّصر است.کروکر گفت: رئیس جمهور 
این را واضح گفته اســت. ما قرار اســت بیرون برویم و بیرون هم بمانیم. او 
اینطور میخواهد. این لکه ای ماندگار بر ریاســت جمهوری اوست.  اظهارات 
سفیر پیشین آمریکا در شــرایطی مطرح میشود که طالبان به پیشروی در 
مواضــع تحت کنترل کابل که قبال با کمک نیروهای ناتو مدیریت میشــد، 
ادامه میدهد. این گروه به تازگی کنترل دو مرکز والیت را ظرف ۲۴ ســاعت 
به دست گرفت؛ شهر شبرغان در جوزجان و شهر زرنج در والیت نیمروز. در 
هشتم اوت، این گروه همچنین توانست قندوز، سرپل و تالقان در شمال این 

کشور را تصرف کند.

وزارت دفاع افغانستان: 
در یک روز گذشته ۵۷۰ نیروی طالبان 

کشته شده اند
 وزارت دفاع افغانستان روز یکشنبه در بیانیه ای مدعی شد که در عملیاتهای 
نیروهای امنیتی افغانســتان و همچنین حمــالت هوایی آمریکا در یک روز 

گذشته، بیش از ۵۷۲ نیروی طالبان کشته و ۳۰۹ نفر دیگر مجروح شدند.
به گزارش دیروز دوشــنبه ایرنا از شبکه خبری »ایندیا تودی«، وزارت دفاع 
افغانســتان در بیانیه ای در توییتر نوشت: در ۲۴ ساعت گذشته و در نتیجه 
عملیات های مختلف نیروی دفاع مردمی افغانستان در والیت های ننگرهار، 
لغمان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، قندهار، ارزگان، هرات، فراه، جوزجان، ســرپل، 
فاریاب، هیرمند، نیمروز، تخار، قندوز، بدخشان و کاپیسا، ۵۷۲ نیروی طالبان 
کشــته و ۳۰۹ نفر دیگر مجروح شــدند.  این وزارتخانه همچنین اعالم کرد 
حداقل ۴۵ نیروی طالبان از جمله سه شبه نظامی وابسته به گروه القاعده در 
حمالت هوایی شنبه شب در حومه لشکر گاه در والیت هیرمند کشته شدند.  
بر اساس برخی از گزارش ها، مولوی هجرت رئیس طالبان در هیرمند در این 
حمالت هوایی شــنبه شب کشته شده است.  وزارت دفاع افغانستان مدعی 
شد که در حمله هوایی دیگر به داند، ولسوالی های زرای و حومه مرکز والیت 
قندهار، دست کم ۴۷ شبه نظامی طالبان کشته و ۲۶ تن دیگر زخمی شدند.  
روز جمعه، نیروهای افغان مدعی شــدند کــه ۱۱۲ نیروی طالبان، از جمله 
۳۰ شــبه نظامی خارجی وابســته به القاعده را در حومه لشکرگاه کشته اند.  
درگیری های سنگینی در داخل و اطراف لشکرگاه رخ داده است و نیروهای 
هوایی دولت آمریکا و افغانســتان چندین حمله هوایی را در این شهر انجام 
داده اند. به گزارش آسوشــیتدپرس، طالبان ۹ منطقه از ۱۰ منطقه این شهر 
را تحت کنترل خود دارند.  آسوشــیتدپرس همچنین به نقل از غالم ربانی 
ربانی، عضو مجل افغانستان گفت که طالبان روز یکشنبه کنترل بخش هایی 
از مرکز والیت قندوز در شمال افغانستان را در دست گرفته است.  این مقام 
افغان افزود: بیشتر مناطق شهر قندوز تحت کنترل طالبان است و در اطراف 
دفتر والی و مقر پلیس درگیری وجود دارد. ساختمان اصلی زندان در قندوز 
تحت کنترل طالبان قرار دارد.  در چند هفته گذشته نیروهای گروه طالبان 
به صورت گسترده به پیشروی های خود در مناطق مختلف افغانستان ادامه 
داده اند و توانســته اند پس از درگیری های شــدید، چندین منطقه مهم را از 
کنترل نیروهای دولتی خارج کنند.  این درگیری ها درمیان خروج نیروهای 

آمریکایی از افغانستان اتفاق می افتد.

با اشاره به انتخابات میان دوره ای کنگره؛
رئیس کمیته ملی جمهوریخواهان: ترامپ 

همچنان رهبر حزب است
رئیس کمیته ملی حزب جمهوریخواه آمریکا با توجه به انتخابات میان دوره ای 
کنگره و با اشاره به موفقیت کارزارهای تبلیغاتی ترامپ، وی را همچنان رهبر 
این حزب تلقی کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، »رانا 
مک دنیل« رئیس کمیته ملی حزب جمهوریخواه آمریکا اعالم کرد که »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور سابق این کشور، همچنان سردمدار این حزب محسوب 
می شــود.مک دنیل گفــت: وقتی میزان جمعیت گرد آمــده در کارزارهای 
تبلیغاتی ترامپ و ۱۰۲ میلیون دالر کمک های مالی جمع شده را می بینید، 
گمان کنم که رای دهندگان و جمهوریخواهان در آمریکا قطعاً می گویند که 
رئیس جمهور سابق محبوب ترین فرد این حزب است و همچنان رهبری این 
حــزب را بر عهده دارد.وی این اظهــارات را در حالی بیان کرد که گروه های 
سیاسی وابسته به ترامپ بیش از ۸۲ میلیون دالر در نیمه اول امسال )۲۰۲۱( 
برای رقابت های انتخاباتی آتی وی تدارک دیدند که این مسئله دست ترامپ 
را برای اهدای دهها میلیون دالر به نامزدهای حزب جمهوریخواه جهت رقابت 
در انتخابات میان دوره ای سال ۲۰۲۲ باز گذاشته است.ادعای مک دنیل در 
تضاد با اظهارات قبلی او است چرا که وی اوایل سال جاری میالدی گفته بود 
که در صورت نامزد شدن دوباره ترامپ در انتخابات درون حزبی، کمیته ملی 
حزب جمهوریخواه بی طرف خواهد ماند.مک دنیل مدعی شــد که انتخابات 
میان دوره ای ســال آینده در واقع، رقابــت میان جمهوریخواهان، دموکرات 
ها و »کمونیســم« خواهد بود.وی گفت: این فقط رقابت بین دموکرات ها با 
جمهوریخواهان نیست؛ این )مبارزه( جمهوریخواهان با کمونیسم است.مک 
دنیل همچنین با زیر سوال بردن مشروعیت قانون اساسی و پروسه برگزاری 
انتخابــات در ایاالت متحده، هشــدار داد: چنانچه جمهوریخواهان برنده این 
انتخابات نباشند، آمریکا را به رسمیت نخواهیم شناخت!این در حالی است که 
با امید به نتیجه انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۲، دونالد ترامپ پیشتر احتمال 

نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ را رسانه ای کرده بود.

خطیب زاده در نشست خبری با خبرنگاران؛

آمریکا با ذهنیت ترامپ نمی تواند به نتیجه  برسد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا باید بداند با ذهنیت 
ترامپ نمی تواند نتیجه  و دستاوردی غیر از اتفاقات چند سال 
اخیر به دســت آورد. هم ذهنیت باید عوض شــود و هم به 
واقعیات روی زمین توجه کنند. می دانند و می دانیم سیاست 
فشــار حداکثری شکســت خورده و ایران به چیزی کمتر از 
برجام راضی نیست.به گزارش ایرنا، »سعید خطیب زاده« صبح 
دیروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به تشدید موج 
کرونا در کشــور بر لزوم رعایت پروتکلهای بهداشــتی تاکید 
کــرد و گفت: این جان هایی که از دســت می رود، عزیزان ما 
هســتند و بدون رعایت پروتکل ها و همت جهادگران، امکان 
فروکش کردن این موج نیســت. ما برای حفظ جان عزیزان 
خود مسئولیت مدنی داریم.وی با تبریک روز خبرنگار و گرامی 
داشــت یاد و خاطره شهید صارمی و شهدای دیپلمات گفت: 
آرزو می کنم جهان پر از انصاف و حقیقت در روایت خبرنگاران 
داشته باشیم.رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت 
امور خارجه با اشاره به تحوالت سیاست خارجی در یک هفته 
گذشــته اظهار داشت: هفته گذشــته کاردار بریتانیا و سفیر 
رومانی را در پی برخی ادعاها درخصوص کشتی احضار کردیم. 
همچنین هفته شــلوغی از نظر مراودات دیپلماتیک به دلیل 
مراسم تحلیف داشتیم که هیات هایی در سطح سران، روسای 

دولت ها و مجالس، وزرای امور خارجه به ایران سفر کردند.
خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای مقامات اروپایی 
درخصوص کشــتی مورد هدف قرار گرفتــه در دریای عمان 
تصریــح کرد: اظهــارات وزیر امور خارجــه انگلیس در مورد 
ملت ایران جدید نیســت بلکه حلقــه ای از زنجیره اظهارات 
غیرمسئوالنه از سوی مقامات انگلیسی علیه ایران است. ایران 
هم نگران امنیت کشــتی ها در آب های بین المللی است. این 
همان نقضی است که انگلیس چند سال قبل انجام داد و آن 
اقدام راهزانانه به نتیجه نرســید و منجر به آزادی آن نفتکش 
شــد.وی با بیان اینکه امنیت خلیج فارس خط قرمز ماست، 
خاطرنشان کرد: تالش کردیم این آبراه از ناامنی که کشورهایی 
مانند انگلیس درست می کنند، در امان باشد. همراهی انگلیس 
بــا دولت بدنام اســرائیل جایگاه آنها را نشــان می دهد. الزم 
می دانم به خانــواده دو قربانی این حادثه همدردی کنم ولی 

این سناریوسازی ها ناشی از همان خوی سابق شان است.

 اظهارات بورل غیرمسئوالنه و مردود است
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی در پاسخ به ســوالی درباره 
اظهارات جوســپ بورل علیه ایران ابراز داشت: این اظهارات 
غیرمســئوالنه و جانبدارانه مردود اســت. ایران به اشد وجه 
بیانیــه گروه هفت را محکــوم و رد کرد. این اظهارات نه تنها 
مردود اســت، بلکه بــه صلح و ثبات ایــن آبراهه بین المللی 
کمک نمی کند.وی با اشــاره به سکوت این کشورها نسبت به 
تروریســم دولتی رژیم صهیونیستی و خرابکاری های آنها در 
مورد کشتی های تجاری گفت: این کشورها نباید رفتاری انجام 
دهند که حاکی از جانبداری شــان باشد چراکه اعتبار کالم و 
رفتار آنها را زیر سوال می برد. خطیب زاده در مورد زمان آغاز 
مجــدد مذاکرات وین بیان کرد: ما هیچ وقت این گفت وگوها 
را ترک نکردیم. یک فرایند انتقال قدرت به شکل دموکراتیک 
رخ داده کــه در این فرایند، تغییراتی در تیم های اجرایی رخ 
می دهد. رییس جمهور در مراسم تحلیف و تنفیذ به صراحت 
اشاره کردند در مورد رفع تحریم ها تردید ندارند. البته این کار 
در چارچوب منافع عالیه مردم و در چهارچوب دستورالعمل ها 
انجام می شود . وی با بیان اینکه باید صبر کنیم دولت مستقر 
و وزرا تعیین شوند، یادآور شــد: آمریکا باید بداند با ذهنیت 
ترامپ نمی تواند به نتیجه ای غیر از اتفاقات چند سال اخیر به 
دست آورد. هم ذهنیت باید عوض شود و هم به واقعیات روی 
زمین توجه کنند. می دانند و می دانیم سیاست فشار حداکثری 
شکست خورده و ایران به چیزی کمتر از برجام راضی نیست.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کــرد: اگر به راه حلی 
برســیم که آمریکا به تعهدات ذیل برجــام برگردد، ایران هم 

اقدامات جبرانی خود را متوقف می کند. 

 وزیر خارجه عراق بزودی به تهران سفر می کند
این دیپلمات کشورمان درباره احتمال سفر وزیر امور خارجه 
عراق به تهران و دعوت از ایران برای یک نشســت منطقه ای 
عنوان کرد: سفر وزیر امور خارجه عراق به زودی انجام می شود. 
گمانه زنی در مورد پیام ایشــان زود است. براساس پیامی که 
دریافــت می کنیم، تصمیم گیری می کنیم. وی خاطرنشــان 
کرد: ایران منادی گفت وگوهای منطقه ای است و تالش کرده 

کشورهای دیگر را به ترتبیات منطقه ای دعوت کند. عراق هم 
می تواند چنین نقشی داشته باشد.خطیب زاده درباره احتمال 
ســفر وزیر امور خارجه ژاپن به تهران گفت: این ســفر چند 
ماهی است که در دســتور کار است و در زمان نهایی شدن، 
درخصوص این مسئله اظهارنظر می شود.سخنگوی وزارت امور 
خارجــه درباره آخرین وضعیت بدهی انگلیس به ایران اظهار 
داشت: سابقه این بدهی ها بیش از چهار دهه است. این بدهی 
قطعی اســت و محاکم انگلیس آن را تایید کردند. دولت های 
مختلف انگلیــس به بهانه های واهی ایــن بدهی را پرداخت 
نکردند و رفتارهایشان حاکی از عدم صداقت در پرداخت این 
بدهی است. هر بار انگلیس این مسئله را گروگان مسائل دیگر 
کرده است. وی گفت: منطق انگلیس عدم پرداخت بدهی های 
خودش است ولی ادعاهای زیادی درخصوص حقوق بین الملل 
دارد ولی به آن پایبند نیست. اگر دولت انگلیس از پرداخت آن 
بدهی سر باز بزند، دولت این کشور را در پرداخت آن مسئول 

خواهیم کرد. 

 امیر عبداللهیان دیدگاه های رییسی را به انریکه مورا 
منتقل کرد

خطیــب زاده درباره مذاکــرات انرکیه مورا با حســین امیر 
عبداللهیــان و احتمال به وزارت رســیدن وی خاطرنشــان 
کرد: ایران عضو برجام اســت و اقداماتش در چارچوب برجام 
اســت. کشوری که باید به برجام برگردد، آمریکا است. انریکه 
مــورا مالقاتی با امیرعبداللهیان داشــته که ایشــان نظرات 
رییس جمهــوری را منتقل کردند. رییســی هم به صراحت 
و شــفافیت نظــرات خود را در مراســم تحلیــف بیان کرد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت: در مورد کابینه 
رییس جمهور هم باید دفتر رییس جمهور اظهارنظر کند. ییس 
مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای وزارت امور خارجه در 
مورد نماینده جدید ســازمان ملل در امــور یمن و تاثیر این 
مسئله در تحوالت یمن ابراز داشــت: ما به عنوان جمهوری 
اســالمی ایران با ســازمان ملل همکاری های گســترده ای 
داشته ایم. با فرستاده جدید سازمان ملل هم همکاری نزدیک 
خود را ادامه می دهیم. امیدواریم نماینده جدید در چارچوب 
حقوق بین الملــل و توافقات قبلی و حقوق مردم یمن به این 
جنگ پایان دهد.خطیب زاده با تاکید بر اینکه ما مساعی خود 
را بــه کار می بریم تا به نماینده جدید کمک کنیم، بیان کرد: 
این مسئله منجر به نتیجه نمی شــود جز با تغییر رویکرد از 
سوی کشورهایی که در این جنگ حضور دارند چه دولت هایی 
که مستقیم در جنگ هستند و چه کشورهایی مانند انگلیس 
که از این فضا استفاده کرده و اقدام به فروش سالح می کنند.

وی همچنین درباره تحوالت حزب کردســتان عراق و تاثیر 
آن در روابــط تهران و اربیل اظهار کــرد: نگاه ایران به عراق، 
حفظ تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی این کشور است و این 
سیاست غیرقابل تغییر است. ما روابط نزدیکی هم با گروه های 
مختلف عراق از جمله دوستان اقلیم کردستان داریم و همواره 
تــالش کردیم در چارچوب روابط و همکاری ها، نقش موثری 
در توسعه و صلح و امنیت این منطقه داشته باشیم. سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی درباره ابتکار ایران در مورد افغانستان عنوان 

کرد: ما رایزنی های گسترده ای در سطح اعالمی و غیراعالمی 
داشتیم. محمد ابراهیم طاهریان به عنوان نماینده ویژه ایران 
به پاکســتان و افغانستان سفر کرده و گفت وگوهای منظمی 
هم انجام می شــود. امنیت افغانستان، امنیت ماست. تنها راه 
برای افغانســتان دولتی فراگیر به شــمول همه نیروها است.

خطیب زاده اضافه کرد: این همان ابتکار تهران بود که در بستر 
منطقی فضایی برای گفت وگوهای بین االفغانی شــکل بگیرد 
و مردم افغانســتان برای کشورشان تصمیم گیری کنند. تنها 
مسیر صلح همین مســیر است. وی با اشاره به آمادگی ایران 
برای برگــزاری دور دوم گفت وگوهای تهــران گفت: نه تنها 
آمــاده برگزاری دور دوم گفت وگوهای تهران هســتیم، بلکه 
تالش می کنیم میزبان کشورهای همسایه افغانستان باشیم تا 
نگرانی های مشترک خود را مرتفع کنیم. مهمترین موضوع هم 
رعایت حقوق مردم افغانستان است که از این نزاع و برادرکشی 
به دور باشد و مرزها، امنیت داشته باشند. این دیپلمات ارشد 
اضافه کرد: ما گفت وگوها را تســهیل و دسترســی ها به همه 
طرف های افغانستانی به صورت یکسان فراهم کردیم و همین 
مســیر را ادامه می دهیم و به کشــورهای منطقه هم توضیح 
می دهیم کــه باید همــه از اقداماتی که شــائبه دخالت در 

افغانستان دارد، به دور باشند. 

 این پیام منتقل شده که مرزهای ایران و افغانستان باید 
آرام بماند

خطیب زاده در مورد گفت وگوها برای برقراری حج عمره اظهار 
داشــت: برای اعزام زائر به عراق و عربســتان گفت وگوهایی 
توســط بخش های مختلف انجام شده است. اینکه می گوییم 
توســط بخش های مختلف چون سازمان حج به دلیل شرایط 
کرونایی و... نمی توانست، شرایط ویژه و خاصی است اما در هر 
دو مورد، وزارت امور خارجه تالش خود را کرده تا زمینه های 
الزم فراهم شــود. وی در پاسخ به ســوالی در مورد وضعیت 
مرزهای ایران و افغانســتان تصریح کــرد: مرزهای ما گاهی 
دچار تحوالتی بوده است ولی در این مدت با همت مرزبانان و 
ارتشیان دالور آرام بوده است و سعی کردیم این پیام را بدهیم 
که مرزهای ایران باید آرام بماند. سخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاســخ به این ســوال که آیا طالبان هم در گفت وگوهای 
بین االفغانی باید حضور داشته باشد، خاطرنشان کرد: طالبان 
بخشی از آینده افغانســتان است و گفتیم که به تسهیل این 

گفت وگوهای پایبند هستیم و باید صدای همه شنیده شود.
خطیب زاده درباره تشــکیل کمیته تحقیق در مورد حمله به 
کشــتی صهیونیستی ابراز داشــت: اتهامات بی پایه و اساسی 
که با سناریوســازی رژیم صهیونیستی شکل گرفته و همراه 
با بیانیه های بی اعتبار شــده، مردود اســت. ایران پایه امنیت 
در منطقــه پیرامونی از جمله خلیج فارس اســت و در همه 
راه حل ها و راهکارهایی که به امنیت این آبراه مربوط اســت، 

نقش داشته است.

 آمریکا و انگلیس درباره تروریســم دولتی اسرائیل 
سکوت می کنند

وی با اشاره به حمالت انجام شده علیه کشتی های ایرانی بیان 

کرد: متاســفانه در دریای سرخ و سایر آبراهه های بین المللی ، 
شــاهد تروریسم دولتی اسرائیل و ســکوت دولت ها از جمله 
انگلیس و امریکا هســتیم. هشــدار می دهیم ایران در مورد 
امنیت کشتی های تجاری خود سکوت نمی کند و هر اقدامی 
که جامع و شــمول گرا نباشد، قطعا راه به جایی نمی برد. این 
دیپلمات ارشــد درباره آخرین وضعیت گفت وگوهای ایران و 
عربستان سعودی هم گفت: گفت وگوها با عربستان سعودی در 
چند دور درخصوص مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
برگزار شده است. ســواالت مهمی برای گفت وگوها در پیش 
روی طرفین بوده اســت. در مسیر مبتنی بر گفت وگو و حل 
و فضل مسائل می توانیم به نگاه مشترک برسیم. خطیب زاده 
ادامه داد: البته الزم نیست همه نقاط اختالفی حل شود ولی 
فکر می کنیم اگر عربســتان به پیام ایران توجه داشته باشد - 
که منطقه ما منطقه ای است که با همکاری کشورهای منطقه 
می توان به راه حل فراگیر  رسید -، می توانیم به نتیجه برسیم.

وی در خصــوص سیاســت تهــران در خصــوص مهاجران 
افغانســتانی عنــوان کرد: ایــران عمیقا نگــران تحوالت در 
افغانســتان اســت. جمهوری اســالمی ایران همواره امنیت 
افغانســتان را امنیت خودش دانســته و از تمامی امکانات و 
ظرفیت های خودش اســتفاده کرده که در ســطح دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللی به صلح و ثبات و آرامش افغانســتان 
کمک کند. آماده برگزاری گفت وگو بین گروه های افغانستانی 
هستیم/ همسایگان افغانستان باید گفت و گوهای منظم تری 
داشــته باشند.ســخنگوی وزارت امور خارجــه ادامه داد: در 
همین چارچوب ابتکار صلح تهران را آمادگی داشــته و داریم 
که پیگیری کنیم تا در یک گفت وگوهای بین االفغانی اصیل 
یک دولت فراگیر و به شــمول همــه گروه هایی که امروز در 
افغانستان وجود دارند، تشکیل شــود.خطیب زاده با اشاره به 
نقش با اهمیت همسایگان افغانستان گفت: کشورهای همسایه 
افغانستان هم برای اینکه مساعی خودشان را هماهنگ کنند، 
بــرای اینکه این موضوع انســانی آوارگان ناشــی از جنگ را 
مدیریت کنند، برای اینکه اجازه ندهند جغرافیای افغانستان 
مورد سوءاستفاده گروه های افراطی قرار بگیرد و برای اینکه به 
پایان این جنگ، خونریزی و برادرکشی کمک کنند، ضرورت 
دارد با هم گفت وگوهای منظم تر و ساختارمندی داشته باشند 
که ایران اعــالم آمادگی می کند برای اینکه مقامات عالیرتبه 
و مقامات کشــورهای همسایه در خصوص موضوع افغانستان 
باشد.وی با اشــاره به میزبانی چهار دهه ای ایران از مهاجران 
افغانســتانی اظهار داشت: ایران در چهار دهه گذشته میزبان 
برادران و خواهران افغانستانی خود بوده و هیچ وقت جز نگاه 
خویشاوندی به مردم افغانستان نداشته است و این نگاه انسانی 

وجود داشته و ادامه خواهد داشت.

از نماینده جدید ســازمان ملل در امور افغانســتان 
استقبال می کنیم

رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه 
در خصوص مواضع اخیر وزیر امور خارجه عربستان در واکنش 
به انتخاب نماینده جدید ســازمان ملل در امور یمن و ادعای 
حمایت از راه حل های سیاسی در خصوص بحران یمن اظهار 
داشت: قبل از هر چیز بنده هم الزم می دانم تا استقبال خود را 
از نماینده جدید سازمان ملل در امور یمن اعالم کنم. به گفته 
خطیب زاده، جمهوری اسالمی ضمن استقبال از این انتخاب 
امیدوار اســت تحوالت یمن در چارچوب احقاق حقوق حقه 
مردم یمن و در راستای پایان بخشیدن به این جنگ ظالمانه 
و محاصره غیرانسانی مردم یمن منجر به یک راه حل سیاسی 
در دوره نمایندگی ایشــان شود. وی با تاکید بر اینکه راه حل 
سیاســی برای پایان دادن بــه بحران یمن تنها با کمک همه 
کشــورها حاصل خواهد شد، اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
هم همیشــه آمادگی خود را برای کمــک به حل این بحران 
اعالم کرده است.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی با ابراز تاسف 
از اظهارات مقامات ســعودی تصریح کرد: متاسفیم که دولت 
عربســتان هنوز به دنبال راه حل نظامی برای مســئله یمن 
اســت در حالی که مدت ها اســت که متوجه شده و می داند 
جنگ دستاوردی جز کشتار غیرنظامیان، آسیب زدن به ملل 
منطقه و خدشــه دار کردن امنیت منطقه را ندارد.خطیب زاده 
با تاکید بر پایبندی دولت عربســتان سعودی به راه حل های 
سیاسی خاطرنشــان کرد: دولت ریاض باید پایبندی خود را 
به راه حل های سیاسی نشان دهد و به این جنگ خانمان سوز 
نشان دهد. عمل به این موضوع هم برای عربستان سعودی و 

هم برای صلح و امنیت منطقه بهتر است.

وزیر خارجه لتونی مدعی شد؛
رزمایش مسکو-مینسک خطر درگیری با ناتو را افزایش می دهد

وزیر خارجه لتونی می گوید مســائلی از قبیل رزمایش مشــترک روســیه- بالروس و همچنین بحران پناهجویان 
از پتانســیل باالیی برای ایجاد درگیری بین روســیه و ناتو برخوردار اســت.به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از 
اســپوتنیک، »ادگار رینکویکس« وزیر امور خارجه لتونی از اینکه رزمایش مشــترک روسیه و بالروس موسوم به 
»زاپاد -۲۰۲۱« و همچنین بحران پناهجویان در مرزهای بالروس ممکن اســت به وقوع برخوردهایی بین روسیه 
و ناتو منجر شــود، ابراز نگرانی کرد.رینکویکس مدعی شد: بحران در مرزها وجود دارد. رزمایش نظامی مهمی قرار 
اســت در مرزهای کشــورهای عضو ناتو برگزار شــود. حضور نظامی در مرزهای لتونی، لیتوانی، استونی و لهستان 
افزایش یافته است. البته همه اینها از افزایش احتمال برخورد و درگیری خبر می دهد.رزمایش زاپاد -۲۰۲۱ قرار 
است تحت رهبری روسای ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و بالروس از ۱۰ الی ۱۶ سپتامبر )۱۹ الی ۲۵ شهرویور( 
در خاک هر دو کشــور برگزار شــود، اما عمده برگزاری آن در خاک بالروس خواهد بود.رینکویکس از اینکه کسی 
مشتاق افزایش عمدی تنش ها باشد، ابراز تردید کرد. در همین حال، وی از بحران پناهجویان در مرزهای بالروس 
با اتحادیه اروپا با عنوان »مورد بســیار واضحی از جنگ هیبریدی / ترکیبی« یاد کرد.رینکویکس همچنین مدعی 
شد: از پناهجویان در واقع به عنوان نوعی سالح استفاده می شود. هر چه بیشتر در قرن بیست و یکم زندگی می 
کنیم، شرایط و اوضاع ترسناک تر می شود. چیزهایی که حتی فکرش را نمی کردیم که زمانی مورد استفاده قرار 
گیرند، اکنون در حال استفاده شدن هستند.اتحادیه اروپا بالروس را به این بهانه که توانایی تامین امنیت مرزهایش 
را به علت تحریم های این اتحادیه ندارد، متهم می کند. بروکسل مدعی است که بالروس مرزهایش را جهت عبور 

پناهجویان به کشورهای اتحادیه اروپا باز گذاشته است.

وزیر دفاع انگلیس: 
 متحدان به ما خیانت کردند

در شرایطی که طالبان کنترل مرکز پنج والیت را به دست گرفته است، وزیر دفاع انگلیس گفت که لندن نومیدانه برای تشکیل 
ائتالفی نظامی برای حمایت از نیروهای افغان پس از خروج آمریکا تالش کرد اما متحدان ناتو از مشارکت در آن امتناع کردند.
به گزارش ایسنا، بن واالس، وزیر دفاع انگلیس به روزنامه دیلی میل گفت که انگلیس از کشورهای »هم نظر« خواست تا بعد از 
خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی بمانند اما بعد از اینکه آنها امتناع کردند، او به این نتیجه رسید که انگلیس نمیتواند 
به تنهایی چنین کاری انجام دهد.در نتیجه، کشورهای ناتو تماما سربازانشان را به خانه بازگرداندند و طالبان حمالتش را آغاز 
کرد. این گروه شبه نظامی بیش از نیمی از این کشور جنگ زده را در کنترل دارد و از روز جمعه مرکز پنج والیت را هم تصرف 
کرده است.این گروه هم اکنون برای تصرف شهر لشکرگاه در هلمند تهدید میکند، جایی که بیش از ۴۵۰ نیروی انگلیسی در آنجا 
کشته شدند. مدارس سوزانده شده و گزارش هایی از اجرای ممنوعیت دوباره طالبان برای آموزش دختران و ممنوعیت اشتغال 
زنان همچون دوران حاکمیت آنها در افغانستان به گوش میرسد. همچنین گزارش هایی از ربودن دختران و اجبار آنها به نکاح با 
شبه نظامیان طالبان منتشر شده است.در گفتگو با دیلی میل، وزیر دفاع انگلیس »معامله فاسد« ایاالت متحده با طالبان در سال 
گذشته را که قرار بود به بیش از ۱۸ سال درگیری در افغانستان پایان دهد، محکوم کرد. او گفت، این وضعیت ممکن است به 
تصرف دوباره طالبان و بازگشت دوباره انگلیس به یک کارزار نظامی منجر شود.   بن واالس در پاسخ به اینکه آیا انگلیس راهی 
برای کمک به نیروهای محاصره شده افغان دارد، گفت: خب من برای مذاکره با کشورهای ناتو تالش کردم اما آنها تمایلی ندارند، 
تقریبا تمام آنها. ما شانسمان را در برخی از کشورهای هم نظر امتحان کردیم. برخی تمایل داشتند اما پارلمان هایشان مخالفت 
کردند. خیلی زود روشــن شــد که بدون ایاالت متحده، این گزینه ها راه به جایی نمیبرد. همه ما، از نخست وزیر گرفته تا بقیه، 

ناراحت شدیم از اینکه خون و سرمایه ای که گذاشته شد و در نهایت کار اینطور دارد به پایان میرسد.
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یک تیم تحقیقاتی موفق به ســاخت پانســمان پزشکی با خواص 
متمایز شــد؛ به گونه ای که آزمایشات پیش بالینی تایید کردند که 
آن ها برای اســتفاده به عنوان پانسمان در درمان زخم های مزمن و 
پیچیده مناسب هستند. پانسمان جدید ترکیبی از زیست سازگاری، 
دوام، تجزیه پذیری زیستی و خواص مکانیکی مطلوب مشابه چرم 
اســت. در حال حاضر محققان در حال توسعه مواد سفارشی و قابل 
اســتفاده از نظر پزشــکی بر اســاس پروتئین تروپالستین انسانی 
هستند. این پروتئین اولیه در بدن به االستین تبدیل می شود، یک 
بیوپلیمر زیست ساختاری با عمر طوالنی و دارای خواص مکانیکی 
استثنایی؛ بنابراین به پوست و سایر اندام ها انعطاف الزم را می بخشد. 

پانسمان زخم از اهمیت ویژه ای در افراد مسن برخوردار است.

یک مدل ریاضی جدید برای پیش بینی شیوع بیماری های عفونی شامل 
ترس )هم از بیماری و هم از واکسن( برای درک بهتر اینکه چگونه همه 
گیری ها می توانند در موج های متعدد عفونت ها رخ دهند، مانند مواردی 
که با کووید-۱۹ مشاهده می کنیم، منتشر شده است. احساساتی مانند 
ترس می تواند بر رفتار منطقی غلبه کرده و تغییرات رفتاری غیر سازنده 
را ایجاد کند. ترس از یک بیماری مســری می توانــد نحوه رفتار افراد 
مســتعد را تغییر دهد؛ آن ها ممکن است برای محافظت از خود اقدامی 
انجام دهند، اما با از بین رفتن ترس، ممکن است این اقدامات پیشگیرانه 
را زودتر از موعد کنار بگذارند. به عنوان مثال ترس از ابتال به ویروســی 
مانند ســارس-کوو۲ می تواند باعث شود افراد ســالم در خانه خود را 

قرنطینه کرده و از ماسک استفاده کنند .

آنتی بادی ها طی یک ســال و نیم گذشته مورد توجه قرار گرفته اند 
و این ســوال در میان دانشمندان و افراد عادی ایجاد شده است که 
پروتئین های مبارزه کننده با عفونت تا چه مدت در مواجهه با یک 
دشمن سرســخت همه گیر که در همه قاره های کره زمین منتقل 
شده اســت، باقی می مانند. با این حال حتی در حالی که سارس-

کوو ۲ به عنوان یک نگرانی  بین المللی ادامه دارد، دانشــمندان بی 
ســر و صدا در حال انجام تحقیقات آنتی بادی در ارتباط با ســایر 
بیماری های عفونی هستند و به کشف جدید شگفت انگیزی دست 
یافته اند. در یکسری مطالعات انجام شده توسط یک تیم بین المللی 
از دانشمندان، بینش جدیدی در مورد ماالریا و یک آنتی بادی خاص 

انسانی ظاهر شده است.

ابداع بانداژ هایی که زخم های 
صعب العالج را درمان می کنند

چگونه ترس بر انتقال ویروس 
کرونا تاثیر می گذارد؟

کشف نوعی آنتی بادی مخفی که 
دشمن ماالریاست

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تهران عزادار ساالر شهیدان

بهترین و بدترین خودروها از جنبه دید به بیرون
تصمیمات بسیاری از خریداران امروزی خودرو بر مبنای ظاهر خودروها صورت می گیرد درحالی که راننده و سرنشینان، در داخل خودرو 
حضور دارند و این جنبه مهم، کم اهمیت تر در نظر گرفته می شــود. خودروســازان می توانند خودروهای خود را با صدها ویژگی ایمنی 
الکترونیکی و مدرن غنی کنند اما تقویت ســاختاری بدنه و ســمت های مهم آن هنوز در درجه اهمیت باالتری قرار دارد. ســتون های 
خودروها از دهه ۷۰ میالدی شروع به رشد و تقویت کردند. این موضوع متأسفانه باعث شده تا نسبت به خودروهای قدیمی تر، از دید رو 
به بیرون کاسته و نقاط کور ایجاد شوند. بااین حال برخی خودروسازان عملکرد بهتری داشته اند و سعی دارند تا این اطمینان را حاصل 
کنند که راننده از موقعیت خود در پشت فرمان به خوبی عابران پیاده، دوچرخه سواران و سایر خودروها را در هر نقطه ای می بیند. کانسومر 
ریپورتز، اخیراً برای اینکه به خریداران اطالع دهد که کدام خودروها از جنبه دید به بیرون از موقعیت راننده عملکرد مطلوب تری دارند 
و کدام وضعیت بدتری را ایجاد می کنند در دســته بندی های مختلف خودروهای بازار امریکا را بررســی و دسته بندی کرده است. این 
برای نخستین بار است که این رتبه بندی ها به شکل منسجم در زیرمجموعه های مختلف جمع آوری و منتشر می شوند. این ارزیابی ها از 

موقعیت صندلی راننده و در تست های معمولی در جاده صورت می گیرد. 

سرانجام خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس چه شد؟
علی رغم وعده و وعیدهای پر شمار مبنی بر واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی در نهایت اما دولت دوازدهم به پایان 
رسید ولی چنین اتفاقی رخ نداد. اکنون باید منتظر ماند و دید سرنوشت واگذاری سرخابی های پایتخت با روی کار آمدن دولت جدید چه 
خواهد شد. ۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۷ بود که مسعود سلطانی فر- وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد که پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر واگذاری دو 
شرکت استقالل و پرسپولیس که به تایید رییس جمهور رسیده بود، بعد از طی کردن مراحل  کارشناسی در کمیسیون اقتصادی در هیات 
دولت به تصویب رسید و با توجه به این مصوبه هیات وزیران، سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی تمامی مراحل 
ارزیابی، قیمت گذاری، تعیین شرایط و نحوه واگذاری به متقاضیان را بر عهده خواهد داشت. با این وجود در روزهای پایانی سال ۹۷ سازمان 
خصوصی سازی اعالم کرد این دو باشگاه توسط کارشناسان قیمت گذاری شده و قرار است در اولین فرصت در سال ۱۳۹۸ جلسه هیأت واگذاری 
برگزار و این قیمت در این جلسه تأیید یا رد شود. در این رابطه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی نیز عنوان کرد که مقدمات واگذاری این 
دو باشگاه هنوز فراهم نشده است و مشغول آماده سازی این دو باشگاه برای واگذاری هستیم و در نهایت ۱۱ شهریورماه سال ۹۸  وزیر ورزش و 

جوانان با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با کمیسیون اصل ۴۴ درباره واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، تاکید کرد.

فلک، ای دوست، ز بس بیحد و بیمر گردد
بد و نیک و غم و شادی همه آخر گردد دی و اسفند هم و بهمن و آرذ گرددز قفای من و تو، گرد جهان را بسیار پی کیخسرو و دارا و سکندر گرددماه چون شب شود، از جای بجائی حیران

وین گران کشتی بی رهبر و لنگر گردداین سبک خنگ بی آسایش بی پا اتزد من و تو روزی از پای رد افتیم، ولیک
ات بود روز و شب، این گنبد اخضر گردد فرصت رفته محالست هک از سر گرددروز بگذشته خیالست هک از نو آید

پیشنهاد

چهره روز

ناطور دشت 
»ناطور دشت« از جمله شناخته شده ترین آثار »جی. 
دی. ســلینجر« نویســنده نامدار آمریکایی به شمار 
می رود که همواره در فهرست مشهورترین آثار ادبی 
تاریخ قرار دارد. نویســنده ایــن کتاب را  را طی یک 
دهه به نگارش درآورد و پس از منتشــر کردن آن به 
سرعت به موفقیت دست یافت.  »جی. دی. سلینجر« 
فقط یک رمان منتشر کرد: »ناطور دشت«. این اثر در 
سال ۱۹۵۱ منتشر شد. ساالنه به طور میانگین حدود 
۲۵۰هزار نسخه از »ناطور دشت« به فروش می رسد. 
ایــن یعنی روزانــه حدود ۶۸۵ نســخه از این کتاب 
فروخته می شود. از زمانی که این اثر برای نخستین بار 
منتشر شد فقط تا ســال ۲۰۱۷ بیش از ۶۵ میلیون 
نســخه از آن در سراسر جهان به فروش رفته است. »ناطور دشت« یکی از ممنوع ترین کتاب های 
آمریکا به شمار می رود. در حقیقت این اثر در سال ۲۰۰۹ در فهرست ۱۰ اثر چالش برانگیز اتحادیه 
کتابخانه های آمریکا قرار گرفته بود. این کتاب همچنین به عنوان یکی از آثاری که بیشترین آمار 
تدریس شــدن در آمریکا را دارند شناخته می شــود. در فاصله سال های ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۲، »ناطور 
دشــت« کتابی بود که بیش از هر اثر دیگری در دبیرســتان های آمریکا تدریس می شد. در سال 
۱۹۸۱ این کتاب همزمان هم به کتابی که بیشترین سانسور بر آن در ایاالت متحده اعمال شده 
است و هم دومین کتابی که بیش از سایر رمان ها در مدرسه های عمومی آمریکا تدریس شده بود 
تبدیل شد. هرگز با اقتباس از کتاب پرفروش »ناطور دشت« فیلمی ساخته نشد. »هولدن کالفیلد« 
)شخصیت اصلی کتاب ناطور دشت( در بخشی از کتاب می گوید: »اگر فقط یک چیز وجود داشته 
باشد که از آن متنفر باشم، آن فیلم است. حتی درباره آن  با من صحبت نکنید.« به نظر می رسد 
مســووالن موسسه  مسوول انتشار آثار »سلینجر« نیز با »هولدن« هم فکر هستند. به رغم اشتیاق 
فیلمسازان برای اقتباس از این اثر، موسسه »سلینجر« از شکل گیری اقتباس سینمایی از این اثر 

جلوگیری کرده است.

جی. دی. سالینجر
جروم دیوید سالینجر نویسندهٔ معاصر آمریکایی بود. 
رمانهــای پرطرفدار وی، مانند ناطور دشــت در نقد 
جامعهٔ مدرن غرب و خصوصاً آمریکا نوشــته شده اند. 
سالینجر بیشتر با حروف ابتدایِی نام خود »جی.دی. 
سالینجر« معروف است. اطالعات اندکی دربارهٔ زندگی 
سالینجر منتشر شده است، و او، با توجه به شخصیت 
گوشــه گیر خود، همــواره تالش می کــرد دیگران 
را بــه حریم زندگــی اش راه ندهد. ســالینجر دارای 
شخصیت پردازی نیرومند در داستان های خود است. 
او به طور ویژه ای خانوادهٔ گلَــس را، که معروف ترین 
شــخصیت های داســتان های او هســتند، به عرصه 
کشاند و در داستان های متفاوت از افراد این خانواده 
پرده برداری کرد. خانواده ای که دارای هفت بچه هستند، نابغه هایی که در یک برنامهٔ رادیویی به طور 
پیاپی حضور دارند و در دوره های مختلف جزو شرکت کنندگان برنامهٔ »بچه باهوش« هستند؛ ولی 
در این خانواده بزرگترین برادر، مرشد دیگران است و او شخصیتی است با نام سیمور. سیمور ابتدا 
با اشارهٔ کوچکی در یکی از داستان های کوتاه با نام یک روز خوش برای موز ماهی حضور می یابد 
و همان جا پس از گفتگو با دختری کوچک به اتاق خود می رود و خودکشــی می کند. جنبهٔ مهم 
زندگی سالینجر، مبهم بودن او برای منتقدان و هواداران اوست. به بیان بهتر، نوعی دور از دسترس 

بودن است. به همین دلیل، اطالعات زیادی در مورد زندگی روزمره و عادی او موجود نیست.

فرهنگ

حسین هاشــم پور در یادداشتی با عنوان »هر 
هنرمند، یک چاه نفت« بر ضرورت ارزش نهادن 
به هنرمندان تاکید کرده و برخی نتایج حاصل 
از این نگاه را برشــمرده اســت. به باور وی هر 
هنرمند می تواند مانند چاه نفت و حتی بیش از 
چاه نفت برای ایران، ارزش افزوده آفرینی کند 
و دولت هوشــمند دولتی است که دریابد برای 
شکوفایی و توسعه هنر هم باید در زیرساخت ها 
سرمایه گذاری اصولی انجام داد و از همه مهم تر 
با طرح مشــوق های متعدد بخش خصوصی را 
مهیای حضــور در بازار هنر کند تا آنان بتوانند 
در گســتره بین المللی برای هنر ایران تبلیغ و 
بازاریابــی کنند. »به یقین مقصودم از »هر هنرمند یک چاه نفت«، این نیســت که به 
هر هنرمند یک چاه نفت دهند؛ سهم هنرمندان مانند همه مردم فقط بوی نفت است، 
همه می دانند برای هنر و هنرمند کســی تره هم خرد نمی کند! منظور تیترم این است 
کــه هر هنرمند می تواند مانند چاه نفت و حتی بیــش از چاه نفت برای ایران، ارزش 
افزوده آفرینی کند، فقط باید زمینه دســتیابی بــه چنین موقعیتی را فراهم آورد. نهم 
مرداد، یادداشــتی با تیتر »دولت جدید و ویرانه هنر« در یکی از رسانه ها منتشر کردم 
که با این جمله به اتمام رســید: »هنر نه تنها بــه کمیته امداد نیاز ندارد بلکه خودش 

چاه نفت است.«

 دولت هوشمند روی هنرمند 
سرمایه گذاری می کند
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