در پاسخ به اتهام پراکنی های دوباره آمریکا و انگلیس در نشست شورای امنیت

ایران اتهامات اثبات نشده آمریکا و انگلیس را قاطعانه رد کرد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

نمایندگی ایران در سازمان ملل «اتهامات اثبات نشده» و «اظهارات مبتنی بر اغراض سیاسی» آمریکا و انگلیس در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل ،را
قاطعانه رد کرد و گفت :این اتهامات تکرار ادعاهای ساختگی توسط رژیم اسرائیل است و هیچ مدرک قابل تأیید و قطعی برای اثبات این اتهام وجود ندارد.به گزارش
ایرنا« ،زهرا ارشادی» سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به اتهام پراکنی های وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر دفاع انگلیس در نشست روز
دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل با عنوان «حفظ صلح و امنیت بین المللی؛ امنیت دریایی» افزود :در مورد اظهارات مبتنی بر اغراض سیاسی آمریکا و انگلیس در
این جلسه علیه ایران در مورد حادثه کشتی مرسر استریت ،من یک بار دیگر این ادعاهای اثبات نشده....
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تغییرات  ۶ساله مخارج خانوار

افزایش  ۳۵میلیونی هزینههای ساالنه

نگـــاه
چشم انداز پیش رو در مذاکرات
هستهای
در صورتی که روند شــش دور مذاکرات انجام شده و نتایج آن از سوی
ایران مطلوب ارزیابی میشد طبعا با توجه به تاکید کشور در زمینه رفع
سریع همه تحریمها باید توافقات انجام شده به سند خروج از بنبست
کنونی تبدیل میشــد.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،موضوع مذاکرات
هســتهای میان ایران و طرفهای غربی که از ابتدای ســال جاری در
شش دور پیگیری شد ،این روزها و پس از توقف صورت گرفته ،دوباره
به اصلی ترین موضوع میان ایران و غرب به ویژه ایاالت متحده تبدیل
شده است.مذاکرات هستهای در وین در حالی در ایستگاه ششم متوقف
شد که رســانههای غربی سعی کردند ایران را عامل این توقف معرفی
کنند ،حال آنکه؛ مقصر اصلی این توقف عدم پذیرش تروئیکای اروپایی
و آمریــکا در اجرای تعهدات برجامی خود بوده اســت.در حال حاضر
اصلی ترین ســوالی که در افکار عمومی داخلی و محافل سیاســی و
رســانه ای غربی وجود دارد ،رویکرد دولت جدید ایران در مذاکرات و
راهبردجمهوری اسالمی برای شکستن بن بست موجود است.
آنچه که از اظهار نظر صریح رهبر معظم انقالب در تبیین نتایج شــش
دور مذاکره انجام شــده در دولت گذشــته برمی آید ،ادامه مذاکرات
بر اســاس الگوی قبلی نیز به دالیــل عدیده مورد توجه نخواهد بوددر
همین رابطه؛ کاظــم غریبآبادی عضو هیئت مذاکرهکننده ایرانی نیز
در مصاحبه هفتم مردادماه خود با پایگاه اطالعرسانی «»Khamenei.ir
با برشمردن هفت مورد از اقدامات ناقض توافق از سوی ایاالت متحده،
نقش واشینگتن در به سرانجام نرسیدن مذاکرات وین را تشریح کرد.

3

صرافیهای غیرمجاز در کدام استانها فعالترند؟

مالباختگان صرافیهای غیرمجاز؛
بحرانی در آینده نزدیک
به گفته رئیس کانون صرافان در  ۵استان آذربایجان غربی ،کردستان ،خراسان رضوی ،سیستان و بلوچستان
و کرمانشاه به ترتیب  ۱۲۴ ،۱۵۵ ،۲۱۱ ،۴۳۴و  ۱۱۵صراف غیرمجاز توسط وزارت اطالعات شناسایی شده
است.به گزارش تسنیم ،طبق برخی شواهد فعالیت صرافان ارزی-حوالجات و صرافان ارز دیجیتال غیرمجاز
در فضای مجازی در ماههای اخیر به شــدت افزایش یافته اســت .به طوریکه کاربران فضای مجازی با یک
جستجوی ساده در پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و تلگرام با انبوه صفحات صرافیهای رمزارز و غیر رمزارز با
تبلیغات پر زرق و برق مواجه میشوند.این معضل از آن جهت خطرساز است که نزد این صرافان غیرمجاز،
انبوهی از پولهای کالن مردمی در حال گردش....
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رییس کنفدراسیون صادرات پاسخ داد

چرا هند دیگر از ایران کاال نمیخرد؟
3

خرید مسکن برای کارگران تبدیل به امر
محال شده است
3

اوج گرانی در بازار خودرو

همزمان با ثبت پیک جدید کرونا در کشــور ،قیمت ها هم در بازار خودرو روندی افزایشی به خود گرفته
و همچنان با رشد قیمتها روبرو هستیم ،به طوری که قیمت برخی خودروها رشد  20میلیون تومانی را
نیز تجربه کرده اســت.به گزارش فارس ،بررسی قیمتها در بازار خودرو نشان دهنده ادامه روند صعودی
قیمت اکثر خودروها است ،به طوری که شاهد افزایش قیمت تا  20میلیون تومانی برخی خودروها نسبت
به  10روز گذشته هستیم.دیروز در بازار هر دستگاه خودرو سمند  LXمدل  1400بدون تغییر نسبت به
 10روز پیش معادل  218میلیون تومان ،پژو  405مدل جی ال ایکس با رشــد  4میلیون تومانی معادل
 220میلیون تومان و پژو  ۲۰۶تیپ  ۵ساده بدون تغییر قیمت ،معادل  266میلیون تومان معامله میشود.
همچنین پژو  ۲۰۶صندوقدار با رشد قیمت  4میلیون تومانی قیمت نسبت به  10روز پیش با قیمت 284
میلیــون تومان و پژو  ۲۰۷اتوماتیک بدون تغییر قیمت معادل  395میلیون تومان به مشــتریان عرضه
میشود.هر دستگاه پژو  ۲۰۷دندهای رینگ فوالدی نیز با رشد قیمت  20میلیون تومانی به قیمت 315
میلیون تومان خرید و فروش میشود .در مورد رانا پالس نیز باید به افزایش قیمت  2میلیون تومانی اشاره
کنیم ،به طوری که قیمت این خودرو دیروز در بازار به  235میلیون تومان رســیده اســت.در عین حال،
دیروز هر دستگاه پژو پارس ساده مدل  1400معادل  235میلیون تومان معامله شد که نسبت به  10روز
پیش افت  15میلیون تومانی را داشته است .در مورد قیمت پژو  ۲۰۶تیپ  ۲ساده نیز باید به افزایش 7
میلیون تومانی قیمت این خودرو طی  10روز اخیر اشاره کنیم ،به طوری که در حال حاضر این خودرو با
قیمت  232میلیون تومان به مشتریان عرضه میشود.در مورد دنا معمولی رینگ فوالدی نیز باید به افت
یک میلیون تومانی قیمت این خودرو طی روزهای اخیر و عرضه آن به قیمت  299میلیون تومان در بازار
دیروز اشاره کنیم.در این میان قیمت دنا پالس دندهای توربو طی  10روز اخیر تغییری نداشته و با قیمت
 403میلیون تومان خرید و فروش می شــود .این خودرو  10روز پیش رشد قیمت  28میلیون تومانی را
تجربه کرده بود.در بازار دیروز هایما  s7توربو نیز با افت قیمت  70میلیون تومانی به قیمت  600میلیون
تومان به خریداران عرضه میشود.در مورد قیمت رنو تندر 90مدل  E2باید به ثبات قیمت این خودرو طی
روزهای اخیر اشاره کنیم به طوری که در حال حاضر با قیمت  332میلیون تومان به مشتریان عرضه می
شود .رنو تندر پالس اتوماتیک نیز با قیمت  450میلیون تومان معامله میشود که تغییری نسبت به 10
روز پیش نداشت ه است .در بازار دیروز هر دستگاه سایپا  ۱۱۱بدون تغییر قیمت نسبت به  10روز پیش با
قیمت  139میلیون تومان عرضه میشــود .قیمت سایپا  ۱۳۱با رشد  2میلیون تومانی نسبت به  10روز
پیش به  128میلیون تومان رسیده و در مورد قیمت سایپا  ۱۳۲نیز باید به ثبات قیمت و عرضه این خودرو
با قیمت  120میلیون تومان اشاره کنیم.دیروز هر دستگاه ساینا معادل  147میلیون تومان در بازار عرضه
می شود که تغییری نسبت به  10روز پیش نداشته است .تیبا  ۲رینگ فوالدی با رشد  11میلیون تومانی
نسبت به  10روز پیش ،دیروز با قیمت  151میلیون تومان معامله میشود.تیبا رینگ فوالدی نیز با رشد
 13میلیون تومانی نسبت به  10روز پیش ،دیروز با قیمت  148میلیون تومان معامله میشود.همچنین
کوییک دندهای با رشــد قیمت  5میلیون تومانی معادل  158میلیون تومان ،سراتو  ۲۰۰۰آپشنال بدون
تغییر قیمت معادل  798میلیون تومان و ام وی ام  315هاچ بک بدون تغییر قیمت معادل  272میلیون
تومان در بازار به مشتریان عرضه میشود.
تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو در دولت جدید
قیمت خــودرو در بازار در حالی اوج گرفته که چند ماهی اســت خودروســازان در حال رایزنی برای
آزادسازی قیمت تولیداتشان هستند و این امر را عاملی برای خروج از زیان دهی خود عنوان می کنند.
در این راستا صنعتگران جلسات متعددی را با مسئوالن دولت قبل و همچنین نمایندگان مجلس برگزار
کرده و حتی در نامهای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ،موافقت خود را با آزادسازی واردات خودرو
در ازای آزادســازی قیمت خودروهای داخلی اعالم کردند.در جلســه ای که اواخر اردیبهشــت امسال
در کمیســیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش ،رئیس شــورای رقابت ،مدیران عامل
شــرکت های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد ،نامه ای با امضای مدیران عامل ایران
خودرو و ســایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه ســازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که
در آن پیشنهاد قیمتگذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده بود.در این
پیشنهاد خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط
خریداری میکنند ،با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود  5درصدی با تایید و نظارت وزارت
صنعت قیمت گذاری شوند .اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و
مشابه خارجی دارند ،قیمتگذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکتها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر
اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد .همچنین در این نامه عنوان شده بود که خودروسازان
مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در
بــازار و نزد مصرف کننده می دانند.باید منتظر ماند و دید دولت جدید چه برنامه ای برای کنترل بازار
خودرو و قیمت ها خواهد داشت.

اینبار در خصوص آمارهای تجارت خارجی

باالگرفتن دوباره اختالفات گمرک و بانک مرکزی
کشتارگاه «دلتا»

کرونا در کشــور بیداد می کند؛ ابتالها خانوادگی اســت و بیماران زیادی در
جستجوی بیمارستان و دارو سرگردانند؛ روند تصاعدی مرگها هم روزگار تلخی
را برای هموطنان رقم زده و شمار بیماران بدحال در  ،ICUاز وضعیت اسفناکی
در روزهای پیش رو حکایت دارد...به گزارش ایســنا ،هر چند که پیش از این
وزیر بهداشت بارها از نحوه مدیریت کرونا در کشور سخن گفته و آن را الگویی
برای کشــورهای دیگر خوانده بود؛ اما بیشتر از یک ماه است که سویه «دلتا»
با سرعت هر چه تمام در کشور در حال پیشتازی و جابجایی رکوردهاست؛ به
طوری که روز گذشته با اعالم  ۵۸۸مرگ رسمی ،از سیاه ترین روزهای کرونایی
کشور از ابتدای پاندمی تا کنون بود.این درحالیست که چند روزی است شمار
مبتالیان شناســایی شــده نیز مدام رکورد میزند و به  ۴۰هزار مبتال در روز
رســیده ایم و از طرف دیگر افزایش شمار بیماران بدحال در بخشهای ویژه
بیمارستانها حکایت از وضعیتی هولناکتر از مرگهای کرونایی در روزهای آتی
دارد؛ به طوری که طبق آخرین اعالم وزارت بهداشــت ،در حال حاضر  ۶هزار
و  ۵۶۱نفر از هموطنانمان در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند .در این میان فایلهای صوتی و تصویری منتشر شده از سوی
پزشکان و پرستاران و همچنین بیماران و همراهان آنها از وضعیت بیمارستانها
و انبوه بیماران و حتی زمین خوابی بیماران در بیمارستانها ،بر شدت نگرانی ها
افزوده است و نمی توان آینده خوبی را در چنین شرایطی متصور شد.
بیمارستانها اشباع و بیماران در جستجو
در حال حاضر ظرفیت های بیمارستانی اشباع و تخت های  ICUهم پُر است؛
بیماران زیادی در جستجوی بیمارستان هستند و سامانه جایابی  ۶۰۷۰هم در
بسیاری از موارد پاسخگوی بیماران نیست؛ کمبود داروهایی نظیر فاویپیراویر و
رمدسیویر و حتی سرم تزریقی هم مزیدی بر علت شده و بیماران و همراهنشان
سرگردان این داروخانه و آن داروخانه در جستجو هستند؛ موضوعی که سازمان
غذا و دارو ،افزایش چهار برابری مصرف رمدســیویر و اعتراض تولیدکنندگان
سرم تزریقی به مجلس برای عدم واردات را توجیهی برای برخی از این کمبودها
اعالم کرده است.
رنج مضاعف بیماران برای «رمدسیویر»
از طرف دیگر دارویی نظیر رمدسیویر که در کرونا و بسته به شرایط بیمار ،بسیار
پرتجویز است و معموال برای هر بیمار شش دوز از آن تجویز می شود؛ با قیمتی
بالغ بر یک میلیون و حتی باالتر به فروش می رســد و همین موضوع رنجی
مضاعف را برای بیماران به دنبال داشــته است؛ این درحالیست که در شرایط
فعلی اغلب ابتالها خانوادگی اســت و گاها در یک خانواده ،چند نفر همزمان
مبتال شده و نیاز به دارو و درمان دارند و با توجه به ظرفیت تکمیل بیمارستانها،
بیماران خود دارو را تهیه کرده و روزانه جهت تزریق به مراکز و کلینیک های
درمانی مراجعه میکنند .البته پیش از این وزیر بهداشــت اعالم کرده بود که
رمدســیویر تحت پوشش بیمه قرار گرفته است تا بیماران با خیالی آسوده تر
روند درمانی خود را طی کنند.در هر حال ســویه بسیار مسری دلتا در جهان
همچنان می تازد و آمار جهانی کرونا حاکی از آن اســت که مجموع مبتالیان
به بیماری «کووید »۱۹-ناشی از کروناویروس جدید در جهان تاکنون به ۲۰۴
میلیون و  ۱۵۶هزار و  ۷۵۸نفر رسیده و مرگ چهار میلیون و  ۳۱۶هزار و ۴۱۲
نفر بر اثر ابتال به این بیماری نیز تأیید شده است.
بیش از ۹۴هزار جانباخته در ایران
در ایران نیز مجموع جان باختگان این بیماری به  ۹۴هزار و  ۶۰۳نفر رسیده
و تا کنون  ۴میلیون و  ۱۹۹هزار و  ۵۳۷نفر نیز به این بیماری مبتال شده اند

کــه  ۳میلیون و  ۵۶۵هزار و  ۵۷۵نفر از آنها بهبود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
دام «دلتا» و ازدحام در قبرستانها
در هر حال کشور این روزها در دام «دلتا» گیر افتاده و به اذعان مسووالن ،آمار
کشــته ها از آنچه که اعالم می شود باالتر است .ازدحام اجساد در قبرستانها
بیداد می کند و به نظر می رســد ویروس عمال از کنترل خارج شده است .در
این میان اما در سطح شهر همه چیز عادی است و ظاهرا کرونایی وجود ندارد؛
تعداد افرادی که ماسک نمی زنند در سطح شهر به وفور زیاد است و خبری از
فاصله اجتماعی و اجرای پروتکل هم نیست؛ ظاهرا به مرگ عادت کرده ایم و
جان آدمها هم به عدد تقلیل یافته است.
لزوم توقف کارخانه تولید بیمار
اوضــاع تا حدی بحرانی اســت که قبل از پایان کار دولت دوازدهم ،روســای
دانشگاههای علوم پزشکی کشور به رییس جمهور نامه نوشتند و هشدار دادند
که ظرفیت جســمی و روانی کارکنان نظام سالمت در تمام عرصه ها به حد
اشــباع نزدیک شده و در این شــرایط خطرناک ،بی توجهی آشکار نسبت به
محدودیت ها و دســتورالعمل های بهداشتی و فقدان عزم جدی برای توقف
کارخانه تولید بیمار در صحنه عمومی موجب احســاس تنهایی ،بی پناهی و
فرسودگی مضاعف در مدافعان سالمت خواهد شد.
احتمال طوالنی شدن پیک پنجم
از طرف دیگر ،کارشناسان هشدار می دهند که پیک پنجم بسیار شدید است و
شاید تعداد روزهایی که در پیک به سر میبریم ،نسبت به پیک چهارم افزایش
یابــد و حتی هنوز هم پیش بینی از روزهای آینــده این پیک و ویروس دلتا
متصور نیستند؛ اما در عین حال تاکید آن است که اگر بخواهیم تعداد مبتالیان
و مرگ و میر را کمتر کنیم ،باید رعایت و اجرای پروتکلها جدی گرفته شود.
در غیر این صورت اگر به همین منوال افزایش مراجعه ســرپایی و بستری را
داشــته باشــیم ،قاعدتا باید انتظار افزایش مرگ و میر را هم داشته باشیم؛ به
طوری که برخی باالی  ۶۰۰کشته در روز را پیش بینی کرده اند.
از مدیریت هوشمند کرونا چه خبر؟
این در شــرایطی اســت که به گفته حریرچی – معاون کل وزارت بهداشت،
رعایت دســتورالعملهای بهداشــتی به زیر  ۳۸درصد ســقوط کرده استو
 ۶۲درصد دســتورالعملها هم رعایت نمیشود .همچنین در  ۴استان رعایت
پروتکلها به زیر  ۲۵درصد رســیده اســت و در  ۲۳استان پوشش ماسک در
اماکن عمومی کمتر از  ۵۰درصد است .بر این اساس می توان گفت که در یک
کالم اجرای شیوه نامه ها وپروتکلهای ضد کرونا در کشور با مشکل روبروست؛
به طوری که از طرح جامع مدیریت هوشمند کرونا ،نظارتها و جرایم بازدارنده
ای که پیش از این و در سال گذشته به تصویب رسید و به اجرا گذاشته شد،
خبری نیست؛ طرحی که مکررا هم اعالم شد نیازمند اصالح است و با گذشت
زمان هم از یادها رفت و تکلیف آن هم هنوز مشــخص نیســت.از طرف دیگر
طبق نظر کارشناســان ،بی تردید اگر روند واکسیناســیون در کشور با تاخیر
مواجه نبود و در این زمینه فرصت سوزی نمی شد و به قول مسووالن وزارت
بهداشــت دچار بد عهدی خارجی ها در ارسال واکسن نبودیم ،قاعدتا اکنون
دچار چنین وضعی نبودیم.
ادامه پیشتازی کرونا در ایران تا یک ماه و نیم آینده
این درشرایطی است که به اذعان حریرچی؛ پیشبینی چندین مرجع بینالمللی
این است که تا یک ماه آینده تعداد موارد ابتال در کشور باال خواهد رفت و تا یک
ماه و نیم آینده موارد مرگ هم صعودی خواهد بود.
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از جمله این هفت اقدام میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1کل تفاهم را به پذیرش بندی در خصوص انجام گفتوگوهای آتی در
مورد مسائل منطقهای گره زدند که کام ً
ال با موضوع مذاکرات غیرمرتبط
و مضر است .رفع برخی تحریمها و همچنین خروج نام سپاه پاسداران
انقالب اسالمی از فهرست گروههای تروریستی را مستقیماً به پذیرش
این بند منوط کردند.
 .2حاضر به لغو دستور اجرایی تحریم تسلیحات متعارف نشدندکه کام ً
ال
با قطعنامهی 2231شــورای امنیت و برجام در تناقض آشکار است و
بهنوعی مغایر ادعای آمریکا به برگشت تعهدات برجامی است.
 .3حاضر به برداشتن تحریمها علیه بیش از  500نفر از اشخاص حقیقی
و حقوقی -که توسط دولت ترامپ به بهانهی غیرهستهای تحت تحریم
قرار گرفتند -و همچنین لغو قانون تحریمی کاتسا نشدند ،درحالی که
تمامی اقدامات ترامپ از جمله توســل به بهانههای غیرهستهای برای
اعمال تحریم با هدف تخریب کامل تفاهم هستهای صورت گرفته بود.
از ســوی دیگر ،این نشــاندهندهی عزم جدی دولت جدید آمریکا در
اســتفاده از کارتهای ایجادشــده در دولت قبلی و همچنین پیگیری
سیاست فشار حداکثری علیه ایران است.
 .4حاضر به ارائهی تضمین در مورد عدم تکرار رفتارهای مشابه دولت
قبل در قبال تفاهم هستهای نشدند؛ حتی حاضر نشدند دورهی زمانی
معقولــی را هم برای تداوم کار شــرکتهایی که با ایران وارد تجارت و
کار اقتصادی میشوند ،در نظر بگیرند که تا در صورت بروز هر مشکلی
برای تفاهم احتمالی کار خود را بدون دغدغه از تحریمهای فراسرزمینی
آمریکایی به پایان برسانند.
 .5حاضــر به بحــث دربارهی خســارات وارده به ایــران در اثر خروج
یکجانب ه و غیرقانونی از تفاهم هستهای نشدند.
 .6دربارهی فعالیتها و تعهدات هســتهای ایــران زیادهخواهیهایی را
مطرح کردند که حتی فراتر از متن برجام اســت .البته همگی از سوی
ایران رد شــد ،ولی این حاکی از کارشکنی و روحیهی عناد آنان دارد.
در این قضیه ،طرفهای غربی نیز از موضع مشابهی برخوردار بودند.
 .7در مورد راســتیآزمایی با وجود اینکه در مدل ا ّولیهی برجام ،ایران
ابتدا برای چندین ماه تعهدات هســتهای خــود را انجام داد که مورد
راســتیآزمایی آژانس نیز قرار گرفت و ســپس سایر طرفها با اجرای
تعهدات رفع تحریمی خود پرداختند ،ا ّما در ســری جدید گفتوگوها
آمریکاییها حاضر نشــدند ایــن واقعیت مهــم را بپذیرند که تمامی
مشــکالت موجود ناشــی از رفتارهای خصمانه و مخرب آنهاســت
و ابتــدا آنها باید تمامی تعهدات خود را انجــام بدهند و تنها پس از
راســتیآزمایی در زمانی معقول ،ایران به اجرای تعهدات خود خواهد
پرداخت .مدل آمریکا برای انجام تعهدات اصولی و راستیآزمایی در دو
روز صرفاً یک مدل تشریفاتی و خالی از فایدهی عملی است.
در کنار مالحظات جدی ایران وعدم پذیرش روند شــش دور مذاکره
انجام شده تاکنون با توجه به رویکرد اعالم شده از سوی رییس جمهور
و تاکید بر پیگیری روشهای دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل ایران
در حوزه سیاست خارجی به صورت طبیعی اصلیترین گزینه ایران در
حوزه پیگیری پرونده هستهای در شرایط پس از استقرار دولت جدید،
بازگشــت به مذاکرات با تعیین دستور جدید است .به صورت طبیعی
در صورتی که مســیر قبلی و نتایج آن از ســوی ایران مطلوب ارزیابی
میشد طبعا با توجه به تاکید ایران در زمینه رفع سریع همه تحریمها
باید توافقات انجام شده به سند خروج از بنبست کنونی تبدیل میشد.
عدم دستیابی به چارچوب مورد توافق طرفین برای احیای مجدد برجام
نشان روشنی از نارضایتی ایران از روند طی شده در شش دور مذاکرات
قبلی و ضرورت بازبینی کلی و تعیین دستور کار جدید برای از سرگیری
مذاکرات است.
از نظر ایران تحقق چارچوبهای ذکر شــده در قانون مصوب مجلس
تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت
ایران» اصلی ترین مولفه در تعیین دستور کار جدید مذاکرات خواهد
بود.به هر تقدیر؛ گرچه تغییــر دولتها در چگونگی پیگیری و اجرای
اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران تاثیرات محدودی دارد
لیکن با توجه به تعیین راهبردهای کشور در حوزه سیاست خارجی از
سوی شــورای عالی امنیت ملی به عنوان یک نهاد حاکمیتی ،به طور
قطع موضوع پیگیری پرونده هســتهای و تعیین راهبردهای جدید در
مذاکرات وین نیز در چارچوب سیاستهای قطعی اعالم شده از سوی
ایران و با نظارت این نهاد پیگیری خواهد شد.
منبع :نور نیوز
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گفتگوی تلفنی رئیسی و مکرون

در هر مذاکرهای باید حقوق ملت ایران
تأمین شود

رئیسجمهور با بیان اینکه دولت جدید ایران از توسعه روابط با فرانسه براساس
منافع مشــترک و احترام متقابل استقبال میکند ،بر توسعه روابط دو کشور به
ویــژه در زمینههای اقتصادی و تجاری تأکید کرد و گفت :در هر مذاکرهای باید
حقوق ملت ایران تأمین شود.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ،آیتاهلل
سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در تماس تلفنی یک ساعته «امانوئل ماکرون»
رئیس جمهور فرانســه ،با اشاره به نقض مکرر و فاحش تعهدات از سوی امریکا
و همچنین عدم پایبندی سه کشور اروپایی عضو برجام به تعهدات خود در این
توافق بینالمللی ،گفت :آمریکاییها با وضع تحریمهای جدید ،تعهدات خود را
به طور آشکار نقض کرده و حتی تحریمهای جدید را به حوزه اقالم بشردوستانه
هم کشــاندند.آیتاهلل رئیســی با تأکید بر اینکه هم آمریکا و هم اروپاییها باید
بــه تعهدات خود در برجام عمل کنند ،گفت :در هر مذاکرهای باید حقوق ملت
ایران استیفا و منافع ملت ما تأمین شود.رئیسی تصریح کرد :جمهوری اسالمی
نســبت به تأمین امنیت و حفظ بازدارندگی در منطقــه خلیج فارس و دریای
عمان بسیار جدی است و با عوامل سلبکننده امنیت مقابله خواهد کرد.رئیس
جمهور درخصوص لبنان تأکید کرد :ما از هر اقدامی که در جهت ثبات ،امنیت
و بهبــود وضعیت اقتصادی مردم لبنان باشــد ،حمایت کرده و در این زمینه از
همراهی فرانسه استقبال میکنیم.رئیس جمهور فرانسه نیز در این تماس تلفنی
با تبریک آغاز مسئولیت آیتاهلل رئیسی و آرزوی موفقیت برای ایشان گفت :ایران
و فرانســه میتوانند با همکاری خود در جهت برقراری صلح و ثبات در منطقه
نقش ایفا کنند.امانوئل ماکرون با اشــاره بــه خروج یکجانبه آمریکا از برجام و
توقف اجرای این توافق بینالمللی گفت :ما به دنبال این هستیم که به راه حلی
برای این موضوع برســیم و امیدواریم دوباره مذاکرات آغاز شود.رئیس جمهور
فرانســه با اشــاره به موضوع امنیت دریایی گفت :قبل از هر چیز باید چارچوب
ثبات ایجاد کرده و مطمئن باشیم که ثبات در مسائل مختلف از جمله وضعیت
دریاها وجود خواهد داشت.مکرون با بیان اینکه فرانسه همیشه تالش کرده راه
حلــی برای ثبات در لبنان ارائه دهد ،ابراز امیدواری کرد با همراهی ایران زمینه
برای برقراری ثبات و حل مشکالت این کشور فراهم شود.رئیس جمهور فرانسه
در پایان خواســتار تداوم گفتوگوها بین تهران و پاریس با هدف عمیقتر شدن
روابط دوجانبه شد.
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سردار فدوی:

سپاه از هر زمان دیگری مقتدرتر است

گروه استانها ـ جانشین فرماندهکل سپاه پاسداران با بیان اینکه
سپاه از هر زمان دیگری مقتدرتر است ،گفت :قدرت کشور قابل
قیاس با گذشته نیست.به گزارش تسنیم از اردبیل ،دریادار پاسدار
علی فدوی ظهر امروز در آیین معارفه فرمانده و جانشــین سپاه
حضرت عباس(ع) استان اردبیل ضمن عرض تسلیت ایام محرم
اظهار داشــت :اردبیل به پایتخت حســینی مشهور بوده و باعث
افتخار است که در این روز همنشین مردم حسینی شدهایم.وی
با بیان اینکه ما هر چه داریم از برکت وجود امام حسین(ع) است
زیرا شــخصیت واالی او آفریده خاص خداوند اســت ،افزود :امام
حســین(ع) در راه دفاع از ارزشها و حفظ دین اســام با تمام
وجود و بسیج کردن خانواده خود در این راه مقدس تا پای جان
در برابر کفر و بیعدالتی ایســتادگی کرد و این راه نباید تنها در
دو ماه خالصه شود.جانشــین فرماندهکل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه سپاه از
هر زمان دیگری مقتدرتر اســت ،تصریح کرد :اگر چه کشورمان
در بســیاری از زمینههای نظامی و دفاعی قابل مقایسه با آمریکا
نیســت ،اما با توجه به نتایج میتــوان گفت ارتش ما یک ارتش
بینالمللی است و قدرت کشور قابل قیاس با گذشته نیست.فدوی
با بیان اینکه فرمانده سپاه یعنی فرمانده خدمتگزار و جابهجایی از
جایگاهی به معنای بازتاب است نه بازنشستگی ،ادامه داد:وظیفه

«دولت مردمی» و «دولت اسالمی»
نیز همچون ماهیــت در هم تنیده
«جمهوریت» و «اســامیت» یک
حقیقت واحد هســتند و اگر آقای
رئیســی بخواهنــد افتخــار تحقق
بخشــی به دولتی اســامی در گام
دوم انقالب را داشــته باشند راهش
تحقق شــعار دولت مردمی اســت.
گروه سیاســی خبرگزاری تســنیم
محســن ســلگی :تباین انگاری یا
دست کم مستقل دانستن دو رکن
«جمهوریت» و «اســامیت» ریشه
در تلقیهایــی ماننــد تلقی ظرف
و مظــروف بــرای توصیــف رابطه
«جمهوریت» و «اســامیت» دارد.
ناظر به این مســأله اســت که در
یادداشــت حاضر ایــن تلقی را نقد
میکنیم تا سپس بتوانیم مبتنی بر
عدل ـ که شامل تعادل هم میشود
و آزادی را نیز زیرمجموعه خود قرار
میدهد ـ تلقی دو بعدی (که مبدع
آن عطاءاهلل رفیعی آتانی اســت اما
نگارنده کوشــیده به ســطح تبیین
آن افــزوده و پیرامــون آن مفهوم
ســازی کنــد) را به جــای ظرف/
مظروف پیشنهاد دهیم و از رهگذر
آن بــه مهمتریــن مأموریت دولت
ســیزدهم بپردازیم.تلّقی ناصحیح
ظرف و مظروف بــه اندازه تلقی دو
بعدی مورد نظــر ما ظرفیت تحقق
اراده و قدرت مــردم را ندارد (این
مدعــا را توضیح میدهیــم) .تلقی
ناصحیح مورد اشاره سبب میشود
تا ناخودآگاه یا آگاهانه تصور شــود
که اگــر ظــرف جمهوریت حذف
یا شکســته شــود ،محتوایی به نام
اســام بدون چارچوب جمهوریت
بر زمیــن بریزد .مشــکل بنیادین
این تلقی آن اســت که جمهوریت
را ظرف و اساس و تکیهگاه دانسته
و تو گویی که شــکل و ثبات اسالم
و نیز تشــخص و شخصیت و ظاهر
جمهوری اســامی بــه جمهوریت
(ظرف) اســت .در حالی که معیار
اســام نــه جمهوریت کــه عدل
اســت؛ هچنانکه معیــار و تکیهگاه
رکــن اســامیت نیز عدل اســت.
عــدل همان جوهره و ذاتی اســت
که «جمهوریت» و «اســامیت» را
یگانه میکند .به نحوی که برخالف
انگاره «ظرف/مظــروف» که رابطه
و ترکیبی فیزیکــی را القا میکند،
در انــگاره یــا اســتعاره دو بعدی،
«جمهوریت» و «اسالمیت» ترکیبی
شیمیایی مییابند ،آنچنان که قابل
تفکیــک نیســتند و موجودیت هر
کدام به دیگری بســته است .عامل
این بستگی یا وابستگی چیزی جز
عدل نیســت.ظرف بــدون مظروف
اهمیــت دارد .امــا در جمهــوری
اسالمی «جمهوریت» و «اسالمیت»
دو روی ســکه هســتند که بی هر
کدام ســکه از ســکه میافتد! چرا
کــه «جمهوریت» و «اســامیت»
یــک دوبعدیانــد؛ از یــک زاویه
بنگری اســام است و از زاویه دیگر
مردم :هرچه مردمیتر ،اســامیتر
و هرچه اســامیتر ،مردمیتر .در

همه مسئوالن ،خدمت به مردم و جلب رضایت خدا است و بدانیم
هر آمدنی رفتنی هم دارد و هیچکس در این پســت و جایگاه ابقا
نشــده است.ویخدمتگزاری به مردم را عبادت دانست و تصریح
کرد :فرماندهان ســپاه همواره در صف اول همدلی قرار دارند و
همه فرماندهان سپاه برای رفع مشکالت مردم «همد ل و همراه»
شدهاند چرا که معتقدیم هرچقدر بین مسئوالن همدلی و همراهی
باشد مشکالت مردم بهتر حل میشود.جانشین فرماندهکل سپاه
پاســداران انقالب اسالمی افزود :انسان اگر در حزب خداوند قرار
گیرد وعده خداوند محقق میشود زیرا حزب غالب حزب خداوند
است و هی چ وقت حزب شیطان پیروز نمیشود و وعده خداوند بر
این بوده که حزب شــیطان هرچقدر هم قوی اما همواره مغلوب
است که باید تمام توجهمان به شاخصههای حزب خداوند باشد.
فدوی تصریح کرد :دشــمنان نظام و کشــور در طول  42سال
گذشته ،با تمام توان علیه ایران اسالمی توطئه میکنند اما هرگز
نتوانســتهاند حتی یک پیروزی برای خود ثبت کنند و این وعده
خداوند اســت که در جنگ حق علیه باطــل ،هموار ه حق پیروز
میدان است.وی همچنین با اشاره به تقدیم  40هزار شهید پاسدار
در راه انقالب و اسالم اظهار کرد:باید پاسداران در راستای حفظ
و صیانت از کشور این مسیر درخشان را ادامه دهند و این انقالب
را به صاحب اصلی آن تحویل دهند.

مأموریت بزرگ رهبر انقالب به دولت جدید؛

تحقق بخشی به دولت مردمی
تلقی جمهوری اســامی به منزله
موجودیتــی دوبعــدی ،تضعیــف
رکن جمهوریت بــه منزله تضعیف
اسالم و تضعیف اســام نیز مالزم
تضعیف جمهوریت خواهد بود .این
مردمیترین خوانش از اسالم است.
از این حیث فراسوی ظرف/مظروف
مستعد
قرار میگیرد و بر خالف آن،
ّ
القای این پنداره نیست که مردم در
اسالم به نحو تاریخی و ذاتی غایب
بودهاند یا اینکه توجه اسالم به مردم
صرفاً در نسخه جمهوری اسالمی یا
دوران مدرن ممکن شــده است.بر
این اســاس ،نظام اســامی نه تنها
بر مشارکت حداکثری در انتخابات
تأکیــد دارد بلکــه بر مشــارکت
حداکثــری غیرانتخاباتــی یا بهتر
بگویــم فرا انتخاباتــی نیز به همان
میزان و چه بسا بیشتر از آن تأکید
دارد .هرچند انتخابات نمادینترین
و مهمتریــن تجلیگاه اراده عمومی
و مشــارکت اســت .به هر روی ،در
تلقی دو بعدی ،مردم ذاتیت انقالب
هستند چنانکه اسالم .تلقی مردم به
مثابه ظرف مستعد برداشت شیءوار
یا مادی از مردم اســت در حالی که
مــردم و قدرت مردمــی یک ظرف
نیســت و چنین تلقیای ناصحیح
اســت؛ چنانکه برخورد تقطیعی و
(مث ً
ال مقطع انتخابــات) با مردم یا
همــان برخورد پــروژه ای با مردم
هم ناصحیح اســت .تنها در صورت
تحقق ایده عدل است که مشارکت
حداکثــری اصیــل یا مشــارکت
حداکثری ممتــد – و نه مقطعی _
رخ میدهد؛ مشــارکتی که شامل
موسم انتخابات هم خواهد شد .این
همان عدل است که مشارکت اصیل
و پایدار در پی دارد.عدل اســت که
رضایت را به عنــوان محرک اصلی
مشــارکت تحکیم می سازد .عدل
است که مشارکت و به شمار آمدن
اصیل مردم را در پــی دارد؛ اینکه
مردم به شــمار آیند عالوه بر اینکه
شمارش شوند .در برداشت هایی که
مشــارکت را به مشارکت انتخاباتی
فرومی کاهند ،مردم بیشتر به عنوان
شــمارش شونده و نه به شمار آمده
در نظر گرفته می شــوند .عدل آن
چیزی است که به شمار آمدن مردم
را در پی داشــته و موسم انتخابات
را نیز در برمــی گیرد :مردم هم به
شــمار می آیند و هم شمارش می
شوند .آنچه مشارکت عمیق و وسیع
را رقم می زند رضایت مردم اســت
که این تنها در ســایه عدل محقق
می شود .بر این اساس ،عدل معیار
مشــارکت حداکثری مستمر و نیز
معیار جمهوریت پویا اســت.تداوم
و اســتمرار مشــارکت حداکثــری
انتخاباتی و فرا انتخاباتی به شــرط
عدل محقق می شود .عدل مستلزم
توجــه دمــادم و نه دمدمــی و دم
انتخاباتی به مردم اســت؛ مشارکت

حداکثری همانا مشــارکت ممتد یا
همه جایی و همه حالی است.
سخن اصلی
با توجه به مقدمه فوق می خواهیم
مهمتریــن توصیــه رهبــر معظم
انقالب به دولت آقای رئیســی که
در مراسم تنفیذ به آن اشاره کردند
یعنــی تحقق واقعی ایــده «دولت
مردمی» را مــورد تأمل قرار دهیم.
ایشــان در مراســم تنفیــذ رئیس
جمهور منتخب ،ایشــان را به امور
مهمی توصیــه و از جمله فرمودند:
«یــک توصیــه بــه رئیسجمهور
محترم این اســت که در شعارهای
ایشــان مســئلهی مردمی بودن و
از مردم شــنیدن و در میان مردم
بودن تکرار شــده؛ این را از دست
مهمی است.
ندهند؛ این چیز بسیار ّ
«دولت مردمی» را که شعار ایشان
واقعیــت محقّق کنند و به
بود ،در
ّ
معنــای واقعی کلمه بــا مردم ،در
کنار مردم ،در میان مردم باشــند.
مــردم یعنی همهی مــردم؛ بدون
امتیازهای طبقاتی و گروهی».این
نشان میدهد ایشان دولت مردمی
را همان دولت اســامی می دانند
که تحقق بخش جامعه اسالمی در
فرایند انقالب اســامی است .این
نشــان میدهد با دوگانه انگاری و
تفکیک پنداری اســام و مردم یا
همان تلقی ریاضیاتــی یا فیزیکی
از آن دو نمیتــوان دولت مردمی
مــورد نظر رهبر حکیــم انقالب را
به درســتی تبیین کرد .در حقیقت
در جمهوری اســامی بــا خوانش
رهبران انقالب اســامی ،شــاهد
امتزاج شــیمیایی مردم (جمهور) و
اسالم و تبلور آن در دولت اسالمی
یا به تعبیری دولت مردمی هستیم.
در احیای اسالم مردمی از یک سو
و تحقق دولت اســامی از ســوی
دیگر که مســتلزم مردمی شــدن
همه روندها از سیاستگذاری تا اجرا
است ،مفاهیم و ارزشهای اسالمی
مانند تعــاون ،جماعت ،اراده مردم،
وحدت دینی ،مواســات و مانند آن
اولویت و عینیت خواهند یافت.این
همان مطالبــه رهبر معظم انقالب
اسالمی از خبرگان ملت در آخرین
دیدار با اعضــای مجلس خبرگان
رهبری است« :یکی از نیازهایی که
مورد ابتالء همهی جوامع اســامی
و همهی کشورهای اسالمی است و
به آن نیاز دارند و بخصوص کشــور
عزیز ما که بحمداهلل با نظام اسالمی
اداره میشود به آن نیاز دارد ،عبارت
اســت از اینکه ما مفاهیم اسالمی
را به مرحلــهی عمل و به عرصهی
عمــل بکشــانیم.... .در واقع عرض
بنده این است که عناوین و مفاهیم
عملیاتی و
معرفتی اســام جنبهی ّ
عملیاتی پیدا کند و عمل
ترجمهی
ّ
به آنها ممکن و رایج بشــود  ...مث ً
ال

قضیهی
فرض بفرماییــد در همین ّ
اخیر کرونا؛ مفهوم «مواسات» یک
مفهوم کلیدی است در مجموعه و
منظومهی ارزشی و معرفتی اسالم،
که این مفهوم با یک قدری تبیین
در جامعه ،یــک نهضت در همین
ایّام به وجــود آورد :نهضت کمک
مؤمنانــه؛ و یک کار بــزرگ انجام
گرفت؛ یعنی مردم مواســات را از
جایــگاه یک مفهــوم معتبر و مث ً
ال
ارزشــمند شــرعی که همه قبول
داشتند ،آوردند به مرحلهی عمل،
و شــما دیدید در سرتاســر کشور
چقــدر کار انجــام گرفــت ،چقدر
ارزش خلق شــد بــا کارهایی که
جوانها کردند ،مردم کردند ،گروهها
کردند ،دستگاههای دولتی کردند،
دســتگاههای نهادیِ انقالبی انجام
دادند؛ یک حرکتــی راه افتاد ،یک
نهضتی انجام گرفــت ،گرههایی را
بــاز کرد ،کارهایــی را راه انداخت.
یعنی مفهوم مواســات این کشش
ظرفیت را داشت که
را داشت ،این
ّ
اینجور تأثیر بگــذارد و جامعه را
تحــت تأثیر قرار بدهــد» .بنابراین
می تــوان گفت «دولــت مردمی»
و «دولت اســامی» نیــز همچون
ماهیت در هم تنیده «جمهوریت»
و «اســامیت» یک حقیقت واحد
هستند و اگر آقای رئیسی بخواهند
افتخار تحقق بخشــی بــه دولتی
اسالمی در گام دوم انقالب را داشته
باشــند راهش تحقق شــعار دولت
مردمی اســت که ایشان به درستی
آن را شعار انتخاباتی خود قرار داده
و در کارنامه عملی مســئولیتهای
گذشــته خود نیز اعتقــاد و باور به
آن را نشــان دادهاند.ایــن همــان
راهی اســت که اگر درست پیموده
شــود هم ضامــن آبادانــی دنیای
مردم و هم ســعادت و رســتگاری
آنها در آخرت خواهد شــد .تحقق
دولت مردمی در گرو به حســاب و
به شــمار آوردن مردم است .دیدن
و شــنیدن بی واســطه آنان است.
همدلی و همزبانــی متقابل دولت
و مردم با یکدیگر است .ایجاد روح
اخوت و بــرادری در پیکره جامعه
اســت و از همه مهمتــر اتصاف به
ویژیگیهــای اشــرف دولتمردان
عالم یعنی پیامبر اکرم(ص) اســت
که قــرآن از آن حقیقت چنین یاد
میکنــد« :لَق َْد َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
ــول ِّم ْن
یص
ر
ِ
أَنفُسِ ُك ْم َع ِزی ٌز َعلَ ْی ِه َما َع ِنت ُّْم َح ٌ
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َعلَ ْی ُكم ب ِال ْ ُم ْؤ ِمن َ
وف َّرحِ ٌ
( »)128به یقین ،رســولی از خود
شما بسویتان آمد که رنجهای شما
بر او سخت است؛ و اصرار بر هدایت
شــما دارد؛ و نســبت به مؤمنان،
رئــوف و مهربان اســت).دولتمرد
دولت مردمی فردی است از جنس
مــردم ،در کنار مردم ،کمر بســته
بــرای خدمت به آنــان ،همدردی
کننــده با دردهــا و رنجهای آنها و
تالش برای برداشــتن بار ســخت
زندگی از دوش آنان و فراهم ســاز
زندگــی خوب ،همراه با پیشــرفت
ومعنویت برای آنان.

امیر دریادار خانزادی:

ناوشکن بومی دنا آماده اعزام به ماموریت
دریانوردی است
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت :ناوشکن تمام ایرانی دنا به منظور ارتقای
ظرفیــت دریانوردی ناوگان نیروی دریایی ارتش به زودی به منطقه ســوم
دریایی نداجا ملحق خواهد شد.به گزارش خبرگزاری مهر ،امیر دریادار حسین
خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش ضمن بازدید از ناوتیپ سطحی منطقه
ســوم دریایی نداجا با اشاره به اهمیت توسعه تمدن دریایی در سایه امنیت
پایدار ،ساخت شناورهای کام ً
ال بومی را نشان از خودکفایی متخصصان ایرانی
دانست و افزود :حضور ناوگروههای نیروی دریایی راهبردی ارتش در آبهای
بین المللی ،ضمن به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران و
تامین امنیت خطوط دریایی در راستای حفظ منافع ایران ،جلوهای از اقتدار
و افتخار کشور را به نمایش میگذارد.دریادار خانزادی با اشاره به لزوم تقویت
حضور فرامنطقه ای جمهوری اســامی ایران در آبهای بین المللی ،گفت:
ناوشکن تمام ایرانی دنا که حماسهای از هوش و استعداد مهندسان و فناوران
ایرانی است به منظور ارتقای ظرفیت دریانوردی ناوگان نیروی دریایی ارتش
به زودی به منطقه سوم دریایی نداجا مستقر در کنارک ملحق خواهد شد.
وی افزود :ناوشــکن تمام ایرانی دنا جهت اعــزام به ماموریت دریانوردی به
سازمان رزم ناوگان سطحی منطقه سوم نیروی دریایی ارتش ملحق میشود.
فرمانــده نیروی دریایی ارتش گفت :توانمندی این نیرو در همه زمینهها به
صورت مداوم در حال افزایش میباشــد تا راه برای نســل آینده دریانوردان
ایرانی به گونهای فراهم شــود که بتوانند ماموریتهای محوله را با سهولت
بیشتری انجام داده و گام مهمی در جهت توسعه تمدن دریایی با شعار صلح
و دوستی بردارند.

دستور قالیباف به کمیسیون بهداشت برای
تشکیل فوری جلسه ویژه کرونا
رئیس مجلس در نامه ای که مهر «آنی» روی آن درج شده از کمیسیون بهداشت
و درمان خواست با تشکیل جلسه فوری ،ظرف  ۴۸ساعت راهکارهای کارشناسی
مدیریــت موج جدید کرونا را به دولت و ســتاد ملی کرونا اعالم کند.به گزارش
تســنیم ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در نامهای خطاب به
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دستورات فوری
برای نظارت بر عملکرد نهادهای مســئول در مدیریــت کرونا به خصوص روند
واکسیناسیون و کنترل موج جدید این بیماری صادر کرد.
متن این نامه که با مهر «آنی» صادر شده به شرح زیر است:
«با توجه به اوجگیری جدید شیوع ویروس کرونا ،تحت فشار قرار گرفتن ظرفیت
های نظام سالمت ،فشار زیاد کاری به کادر جهادگر درمان ،وضعیت نگران کننده
میزان مراجعه به مراکز درمانی برحســب گزارش های میدانی ،همچنین روند
صعودی آمار فوت شــدگان روزانه لطفا به صورت فوری جلسه ویژه کمیسیون
بهداشت و درمان را تشکیل داده و ظرف  48ساعت نظر کارشناسی خود مبنی
بر راهکارهای مدیریت موج جدید شیوع ویروس کرونا را جمع بندی و به دولت
مستقر و ستاد ویژه کرونا اعالم کنید .همچنین گزارش نهایی را در اسرع وقت در
صحن مجلس قرائت فرمایید .انتظار می رود کمیسیون بهداشت و درمان به طور
روزانه وضعیت شیوع کرونا را با جدیت بیشتر برسی کرده و در تعامل با ستاد ملی
کرونا و حسن عملکرد نهادهای مسئول به ویژه در خصوص روند واکسیناسیون بر
حسب وظیفه قانونی خود نظارت کنند.

موافقت نمایندگان با لغو رسیدگی به طرح
صیانت از حقوق کاربران در جلسه غیر علنی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با لغو طرح صیانت از حقوق کاربران بر اساس
اصل  ۸۵قانون اساسی موافقت کردند.به گزارش تسنیم ،بررسی تقاضای عدهای
از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی مبنی بر لغو رسیدگی به طرح صیانت از
ی مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی طبق اصل
حقوق کاربران در فضا 
هشــتاد و پنجم ( )85قانون اساســی در دستورکار جلسه غیرعلنی صبح امروز
مجلس قرار داشت.در جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسالمی ،رأیگیری
برای لغو این طرح به صورت استمزاجی صورت گرفت و نمایندگان با آن موافقت
کردند .پیش از این ،نمایندگان با بررسی این طرح به صورت اصل  85یعنی در
یک کمیســیون مشــترک به جای صحن علنی موافقت کرده بودند.به گزارش
تســنیم ،لغو اصل هشتاد و پنجی ( )85شــدن این طرح باید در جلسه علنی
مجلس شــورای اسالمی در دســتورکار قرار گیرد«.جبار کوچکینژاد» نماینده
رشــت در مجلس ،در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ،این خبر
را تأیید کرد.
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تغییرات  ۶ساله مخارج خانوار

افزایش  ۳۵میلیونی هزینههای ساالنه

نرخ هزینههای ســاالنه یک خانوار ایرانی شهری و روستایی در
طول پنج سال ،افزایش  ۱۹تا  ۳۵میلیون تومانی داشته که ناشی
از تغییرات در مناسبات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی در
طول این مدت است.به گزارش خبرنگار ایبِنا ،مرکز آمار ایران به
تازگی گزارشی از وضعیت شــاخصهای اقتصادی در سالهای
گذشــته را منتشــر کرده که تعمق در آن ،رونــد تغییرات این
شــاخصها در چند ســال اخیر را به ما نشان میدهد.بنا بر این
گزارش ،متوسط هزینه کل ســاالنه یک خانوار شهری در سال
گذشــته (سال  ۶۲ ،)۹۹میلیون و  ۱۳۹هزار و  ۲۰۰تومان بوده
که نســبت به سال قبل (ســال  ۳۱ ،)۹۸درصد افزایش داشته
است .همچنین ،هزینه کل ســاالنه یک خانوار روستایی به ۳۴
میلیون و  ۶۷هزار و  ۹۰۰تومان رســیده که این رقم نیز نسبت
به ســال قبلتر  ۳۰.۵درصد رشد را نشان میدهد.در طول پنج
سال اخیر ،هزینه خانوار شــهری و روستایی در ایران با رشد ۲
تا  ۳برابری همراه بوده اســت .به طوری که نگاهی به اهم نتایج
این آمار در مناطق شــهری و روستایی از سال  ۹۴تا  ۹۹نشان
میدهد که؛
 در ســال  ۹۴هزینه کل یک خانوار شــهری  ۲۶۲.۳۹۷هزارریال ( ۲۶میلیون و  ۲۳۹هزار و  ۷۰۰تومان) و برای یک خانوار
روســتایی  ۱۴۶.۹۸۳هزار ریال ( ۱۴میلیون  ۶۹۸هزار و ۳۰۰
تومان) بود.
 در ســال  ۹۵این هزینه برای یک خانوار شهری به ۲۸۴.۸۲۰هــزار ریال ( ۲۸میلیون و  ۴۸۲هــزار تومان) و برای یک خانوار
روســتایی  ۱۵۶.۹۰۷هزار ریال ( ۱۵میلیون و  ۶۹۰هزار تومان)
شده است.

 در ســال  ،۹۶هزینه کل ساالنه یک خانوار شهری ۳۲۹.۵۲۵هزار ریال ( ۳۲میلیون و  ۹۵۲هزار و  ۵۰۰تومان) و برای خانوار
روســتایی  ۱۷۸.۶۷۰هزار ریال ( ۱۷میلیون و  ۸۶۷هزار تومان)
بوده است.
 در ســال  ۹۷هزینه کل ســاالنه یک خانوار شــهری حدود ۳۹۳.۲۲۷هــزار ریال ( ۳۹میلیون و  ۳۲۲هزار و  ۷۰۰تومان) و
یک خانوار روستایی نزدیک به  ۲۱۴.۴۷۲هزار ریال ( ۲۱میلیون
 ۴۴۷هزار و  ۲۰۰تومان) بوده است.

امسال رکورد تاریخی افزایش تورم را میزنیم
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت :کسی به صورت دقیق و قاطع نمیتواند از نرخ ارز
در آینــده حرفی بزند اما با ادامه همین رونــد موجود ادامه دالر  40هزار تومانی تا پایان
ســال وجود دارد .به هر حال عامل تعیین کننده در نرخ دالر و ارز موضوع برجام اســت،
امروز مســاله برجام از نان شب برای مردم واجبتر است.احمد حاتمی یزد در گفت وگو
با خبرنگار ایلنا درباره نگرانیها از شــرایط اقتصادی بدون برجام اظهار داشــت :نگرانی
کارشناســان از وضعیت اقتصادی با ادامه همین روند و عدم لغو تحریمها به جاســت و
معتقدم با ادامه این شرایط نرخ تورم بی سابقهای را تجریه خواهیم کرد و رکورد میزنیم.
وی ادامــه داد :چند عامل را باید به صورت زنجیرهای باید در هم دیگر ببینیم؛ مهمترین
موضوع این اســت که درآمد دولت به دلیل تحریمهای نفتی و عدم فروش نفت کاهش
یافته اســت.این کارشناس اقتصادی با اشاره به سه بخش درآمدهای دولت گفت :درآمد
حاصل از فروش نفت و گاز ،درآمد مالیات و درآمد گمرک عمده درآمد دولت اســت که
هر ســه مورد به دلیل تحریمها کاهش پیدا کرد ه است که بیشــترین افت درآمد را در
بخش نفت و گاز داشــتیم به طوری که به  10درصد رسیده است.حاتمی یزد افزود :اما
از سوی دیگر به دلیل کاهش ذخایر ارزی و نبود ارز ،توان خط تولید بسیار کاهش یافته
و ســود کارخانهها و تولید کم شده و اساسا برخی از صنایع به مرحله تعطیلی رسیدهاند،
بنابراین به همان نســبت درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا میکند و احتماال آنچه به
عنوان مالیات در بودجه آمده ،قابل وصول نیســت.وی تاکید کرد :به همین دلیل تحریم،
واردات هم کاهش یافته و کمتر هم میشــود چراکه ارزی وجود ندارد که خرید خارجی
انجام شــود به دنبال آن درآمد گمرکات هم کاهش پیدا میکند.این کارشناس اقتصادی
گفت :در حالی که هزینههای دولت از جمله صندوق های بازنشســتگی ،پرداخت حقوق
و دســتمزد ،درمان و آموزش و  ...تغییر نکرده بلکه افزایش یافته؛ وقتی از محل این سه
مورد که عمده درآمدهای دولت را تامین میکنند ،کاهش پیدا میکند بنابراین با کسری
بودجه مواجه میشــود و تنها اقدامی که میتواند انجام دهد این است که بودجه عمرانی
را کاهــش دهد یا حذف کند.حاتمی یزد ادامــه داد :در حال حاضر حدود  3میلیون نفر
از دولت حقوق دریافت میکنند در این شــرایط دولتها چه دولت روحانی و چه دولت
رییســی برای اینکه بتواند حقوق این افراد را بپردازد چارهای جز چاپ پول ندارد و این
به معنای افزایش نقدینگی اســت که این اقدام هم به طور مستقیم باعث رشد نرخ تورم
میشود.این کارشــناس اقتصادی با تاکید بر اینکه معتقدم با توجه به شرایط تورم سال
 1400حتما حدود  50درصد خواهد بود ،اظهار داشت :در حال حاضر هم شاهد افزایش
قیمت تمام اقالم و کاال در هر بخشی از بازار هستیم .تورم باالی  50درصد برای سال جایر
پیش بینی میشــود که رکورد تاریخی در افزایش نرخ تورم را میزنیم اما تنها راهی که
میتواند جلوی رشد نرخ تورم را بگیرد رفع تحریم است حتی اگر بخشی از تحریمها هم
لغو شود میتوان جلوی رشد تورم را گرفت.وی با بیان اینکه رفع تورم میتواند در جبران
کســری بودجه دولت اثربگذارد و جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد ،گفت :این سه عامل
کسری بودجه ،نقدینگی و تورم به طور پیوسته و متراکم بر روی اقتصاد و زندگی جامعه
ایرانی اثر نامطلوب میگذارد و رشد اقتصاد را منفی میکند.حاتمی یزد درباره سرنوشت
نرخ دالر در این شرایط اقتصادی ،ادامه داد :کسی به صورت دقیق و قاطع نمیتواند از نرخ
ارز در آینده حرفی بزند اما با ادامه همین روند موجود ادامه دالر  40هزار تومانی تا پایان
ســال وجود دارد .به هر حال عامل تعیین کننده در نرخ دالر و ارز موضوع برجام اســت،
امروز مساله برجام از نان شب برای مردم واجبتر است.

 در ســال  ۹۸هم هزینه کل ســاالنه یک خانوار شــهری به ۴۷۴.۳۷۹هزار ریال ( ۴۷میلیــون و  ۴۳۷هزار و  ۹۰۰تومان)
رسیده که درصد تغییر آن نسبت به سال  ۹۷بیش از  ۲۰درصد
بوده اســت .در این ســال ،هزینه کل یک خانوار روستایی نیز
 ۲۶۱.۰۰۶هــزار ریال ( ۲۶میلیــون و  ۱۰۰هزار و  ۶۰۰تومان)
محاسبه شده اســت که درصد تغییر آن نسبت به سال قبلتر،
 ۲۱.۷درصد اعالم شده است.
 -و سرانجام در ســال  ،۹۹هزینه کل ساالنه یک خانوار شهری،

رییس کنفدراســیون صادرات ایران
میگوید تغییراتی که در ســالهای
اخیر در فهرســت شــرکای تجاری
ایران به وجود آمــده تا حد زیادی
تحــت تاثیر تحریمهــا و تبعات آن
بوده اســت.به گزارش ایسنا ،محمد
الهوتی دیروز(سه شنبه) در جریان
نشســت خبری با خبرنگاران اظهار
کــرد :خوشــبختانه در ســالهای
گذشــته میزان رشد ارزش صادرات
ایران نســبت به وزن باالتر بوده که
این نشــان دهنده افزایش صادرات
کاالهایی بــا ارزش افزوده بیشــتر
اســت ،هرچند در ایــن زمینه راه
بســیار طوالنی باقی مانده است اما
این امید وجــود دارد که با افزایش
کیفیت ،کاالهای ایران توان حضور
در بازارهای بزرگتر را پیدا کنند.
وی بــا بیــان اینکــه تحریمهــا و
سیاســتهای داخلی بــر وضعیت
تجارت کشــور در سالهای گذشته
تاثیرات فراوانی گذاشته است ،بیان
کــرد :در فهرســت واردکننــدگان
کاالی ایران ،امــارات متحده عربی
جایگاه چین را گرفته و صدرنشین
شده اســت .این در حالی است که
امارات بیشتر بر روی ری اکسپورت
یا صادرات مجدد متمرکز است یعنی

متوسط هزینه کل ساالنه یک خانوار شهری  ۶۲۱.۳۹۲هزار ریال
( ۶۲میلیون و  ۱۳۹هزار و  ۲۰۰تومان) بوده که درصد تغییر این
هزینه نسبت به ســال قبل آن یعنی سال  ۳۱ ،۹۸درصد عنوان
شده است .همچنین ،همین هزینه برای یک خانوار روستایی در
سال  ۹۹نزدیک به  ۳۴۰.۶۷۹هزار ریال ( ۳۴میلیون و  ۶۷هزار و
 ۹۰۰تومان) محاسبه شده که درصد تغییر این رقم نیز نسبت به
سال قبل آن ۳۰.۵ ،درصد برآورد شده است.در مجموع میتوان
گفت که از ســال  ۹۴تا ســال  ،۹۹هزینه کل ساالنه یک خانوار
شهری افزایشی بیش از ۳۵۸هزار ریال ( ۳۵میلیون و  ۸۰۰هزار
تومان) و هزینه کل ســاالنه یک خانوار روستایی افزایشی بیش
از  ۱۹۳هــزار ریــال ( ۱۹میلیون و  ۳۰۰هــزار تومان) را تجربه
کرد ه است.بدین ترتیب ،گزارش پنج ساله مرکز آمار ایران نشان
میدهد ،نرخ هزینههای ســاالنه یک خانوار ایرانی در طول پنج
سال ،افزایش چشمگیری داشته که ناشی از تغییرات در مناسبات
اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی در طول این مدت است.این
مدت که مترادف با دوره دوم دولت تدبیر و امید اســت همزمان
شــد با خروج ایاالت متحده از برجام و شــیوع پاندمی کرونا در
جهان و آغاز تکانههای اقتصادی در ایران که از عواقب آن میتوان
به رشد نرخ ارز ،کاهش ارزش پول ملی و رکود تورمی اشاره کرد
که تاثیر خود را بر درآمد و هزینه خانوار ایرانی گذاشته است.این
گزارش از این جهت حائز اهمیت است که حاوی اطالعات دقیقی
از وضعیت معیشتی و افزایش هزینههای ساالنه یک خانوار ایرانی
است و مسئوالن در آغاز دولت جدید باید برای متوقف کردن روند
افزایشــی هزینه خانوار ایرانی از سال  ۱۴۰۰به بعد برنامهریزی و
سیاستگذاری کنند.

رییس کنفدراسیون صادرات پاسخ داد

چرا هند دیگر از ایران کاال
نمیخرد؟

کاالهایی امکان ورود مســتقیم به
ایران را نداشتهاند و از این طریق به
کشور رسیدهاند.عضو اتاق بازرگانی
تهران ادامــه داد :در کنــار آن ،در
ماههای گذشته آلمان و سوییس در
میان اصلیترین صادرکنندگان کاال
به کشــور قرار دارند که این موضوع
در دو محور اهمیت دارد .نخســت
امید بــه احیای برجــام و امکان از
ســرگیری ارتباط بــا اروپاییها را
بیشتر میکند و دوم آنکه مواد اولیه
ای که از این کشورهای اروپایی وارد
میشود در تولید ایران به کار گرفته
شــده و میتواند به افزایش کیفیت
تولیدات منجر شــود.الهوتی درباره
مقاصــد صادراتی ایــران نیز گفت:
در ســالهای گذشته هندوستان از
فهرســت واردکنندگان کاال از ایران
خارج شد و ترکیه جای آن را گرفت.
این نشــان میدهد که تحریمهای
آمریــکا روی هند و میــزان خرید

کاالی این کشــور تاثیر گذاشــته
اســت .در رابطه با افغانســتان نیز
ناامنیهای اخیر ریسک ارسال کاال
را افزایــش داده و تداوم آن میتواند
به کاهش صادرات منجر شود البته
برای تصمیم گیــری در این زمینه
زود اســت و باید دید در آینده چه
تغییراتــی در این کشــور به وجود
میآیــد.وی ادامــه داد :در موضوع
عراق و افغانســتان مــا یک چالش
جــدی دیگر نیز داریــم و آن نحوه
ایفای تعهدات ارزی اســت .در این
کشورها بانک و صرافی معتمد مورد
تایید بانک مرکــزی امکان فعالیت
ندارد و از سوی دیگر کاالیی نیز در
آنها تولید نمیشود که صادرکننده
بخواهــد در ازای صــادرات آن را
به کشــور وارد کنــد .از این رو باید
راهکاری برای عبور از این شــرایط
و فراهم کــردن مقدمات الزم برای
ایفــای تعهدات و صــادرات کاال در

این بخش با هماهنگی بانک مرکزی
و دولت ســیزدهم اجرایی شــود .با
این وجــود در صورت کنــار رفتن
تحریمهــا ،صادرات به کشــورهای
همسایه نیز قطعا رشد خواهد کرد.
رییس کنفدراسیون صادرات درباره
افق پیــشروی تجارت کشــور در
موضوعات تحریــم و اف ای تی اف
نیز بیــان کرد :در رابطــه با برجام
ما دیدیــم که صرف از ســرگیری
مذاکرات تاثیر روانی مثبتی بر فضای
اقتصادی کشــور داشت ،هرچند در
حال حاضر تصویــر دقیقی از آینده
مذاکــرات وجود نــدارد اما گفت و
گوی دیروز رییــس جمهور ایران با
فرانسه این امید را به وجود آورده که
نتایج مثبتی در راه باشد و با جذب
ســرمایههای جدید ،اقتصاد ایران از
شرایط فعلی عبور کند.الهوتی افزود:
در رابطه با اف ای تی اف نیز ما باید
بدانیم که بســیاری از کشــورهای
جهان بــه عضویت در آن درآمدهاند
و ایران نیز هنــوز آن را رد نکرده و
در مجمع تشخیص بررسیها ادامه
دارد .امیدواریــم با توجه به نزدیکی
بیشــتر دیدگاههای دولت جدید با
سایر دســتگاهها ،الاقل این موضوع
زودتر تعیین تکلیف شود.

خرید مسکن برای کارگران تبدیل به امر محال شده است
رئیس کمیته دستمزد شورای اسالمی کاربا اشاره به اینکه خرید مسکن برای
کارگران به امر محال تبدیل شــده است گفت:ماده ۱۴۹قانون کار هیچ وقت
اجرا نشده است و بیشترطرح های مسکن کارگران بیشتر جنبه تبلیغی داشته
است.فرامرز توفیقی ,رئیس کمیته دستمزد شورای اسالمی کار در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم ،درباره مسکن کارگران و مشکالت
متعدد آنها گفت :در حــال حاضر یک کارگر حدود 4میلیون درآمد دارد که
اگر 4میلیون خود را خرج نکند و پس انداز کند سالیانه  48میلیون تومان و
10سال آن می شود 480میلیون تومان می شد .با پس اندازبیش از 50سال
شاید بتواند یک آپارتمان کوچک در تهران خریداری کند که هیچ کارگری هم
50سال کار نمی کند .وی ادامه داد:بنابراین خرید مسکن برای کارگران یک
امر محال تبدیل شده است .درراستای ماده  149قانون کارمعاونت اجتماعی
وزارت کار در دولت قبل چکش کاری هایی را انجام داد ولی به نتیجه نرسید.
یکــی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده  149قانون کار اســت .مطابق
این ماده کارفرمایان مکلف هســتند با تعاونیهای مســکن و در صورت عدم
وجود این تعاونیها مســتقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامینخانههای
شخصی مناسب همکاری الزم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای
بزرگ مکلف به احداث خانههای ســازمانی در جوار کارگاه و یا محلمناسب
دیگر میباشند.تبصره  - 1دولت موظف است با استفاده از تسهیالت بانکی و
امکانات وزارت مســکن و شهرسازی ،شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط
ی الزم را بنماید.تبصره  - 2نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران،
همکار 
کارفرمایان و دســتگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده
طبق آییننامهایخواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و
شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.وی با اشاره به اینکه
این بند از ماده قانونی از ســال  69اجرایی نشده است بیان کرد :نمایندگان

کارگران معتقدند که بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره بها می شود.
توفیقی بیان کرد:چندسال پیش جلسات متعددی با معاونت اجتماعی وزارت
کار داشتیم که متعاقب آن جلسه شورای عالی کار در همان زمان برگزار شد؛
تفاهمنامــه وزارت کار برای  200هزار واحد مســکن کارگری نیز در همین
راستاســت؛ آییننامه اجرایی ماده  149نیز نیاز به یک مقدار چکشکاری و
اصالح داشت که این اصالحات در جلسه شورای عالی کار انجام شد منجمله
اینکه کارگاههای بزرگ را باالی 150نفر دیدیم و برای اجرا شــدن ماده 149
کمیتهای در نظر گرفتیم که صاحب حق تشــخیص برای ورود به ماده 149
باشــد؛ این کمیته ،همکاریها و تعامالت را مشــخص میکند؛ قرار شد در
این کمیتــه ،نماینده کارفرما و نماینده کارگر عالوه بر نمایندگان وزارت کار
و وزارت مســکن ،حضور داشته باشــند.آن تفاهم نامه که حدود یک سال و
نیم پیش منعقد شــد که هیچ گاه عملی نشــد .وی ادامــه داد :چندی قبل
هم خبری در رســانه ها آمد مبنی بر اینکه «تفاهم نامه ســاخت 200هزار
مسکن برای کارگران ،بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش سازمان
تامیناجتماعی در اتاق تعاون ایران امضا شد ».آن تفاهم نامه هم جنبه تبلیغی
داشــت .توفیقی گفت :بعد از برگزاری جلسات در سال  ,98هیچ وقت اصالح
آیین نامه تبصره2مــاده 149قانون کار به مجلس نرفت و هیچ بازخوردی از
مجلس در این باره دیده نشــد .طرح های تامین مسکن کارگران متأسفانه تا
امروز در حد شعار باقی مانده و هیچ اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده
است.وی گفت :در تفاهنامه های مختلف نیز هیچ جزئیاتی اعم از شهری که
قرار اســت مسکن در آن ساخته شود ,و به چه کسانی تعلق بگیرد مشخص
نشد .به عبارتی شــرایط واگذاری مسکن برای کارگران هیچ مشخص نشده
اســت .در زمان علی ربیعی هم صحبت از « مسکن امید»بود که هیچ وقت
عملیاتی نشد و در حد شعار باقی ماند.

با رای مجلس

تقاضای تفحص از دریافت حقوقهای نجومی تصویب شد
نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از دریافت حقوق های نامتعارف موافقت کردند.به گزارش ایسنا ،تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص
از دریافت حقوق های نامتعارف در دستگاه های اجرایی در دولت دوازدهم در دستور کار جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس قرار گرفت که نمایندگان با ۲۱۱
رای موافق ۷ ،رای مخالف و  ۵رای ممتنع از مجموع  ۲۳۴نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
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گزیده خبر
هشت رشته جدید به رشتههای دانشگاه
پیام نور همدان اضافه شد
همدان -مجید ملکیان :رییس دانشگاه پیام نور مرکز همدان اظهار داشت :هشت
رشته جدید اشتغالزا به رشتههای تحصیلی این دانشگاه در سالتحصیلی جدید
اضافه شد و از سال تحصیلی پیش رو دانشجو می پذیرد.
صفی اهلل صفایی اظهار داشــت :در چارچوب طرح ساماندهی رشته محل های
دوره کارشناسی ،جایگزینی رشته محل های کم اقبال با رشته های مورد نیاز در
دســتور کار قرار گرفت.وی خاطر نشان کرد :پیام نور به سمت راه اندازی رشته
های اشتغال زا و بین رشته ای رفته است و بر این اساس و با پیگیری های انجام
شده مجوز هشت رشته محل دریافت شد.رییس دانشگاه پیام نور مرکز همدان
ادامه داد :این رشــته ها شامل مدیریت بیمه ،مدیریت امور بانکی ،مدیریت امور
گمرکی ،مدیریت کســب و کارهای کوچک ،ایمنی صنعتــی ،هتلداری ،آمار و
سنجش آموزشی است.صفایی گفت :رشته های پیش بینی شده برای دانشگاه
پیام نور کاربردی ،مورد نیاز بازار کار و دارای ماهیت بین رشــته ای هستند که
امید می رود با راه اندازی آنها تحول در ترکیب رشــته های دوره کارشناســی
دانشــگاه پیام نور مرکز همدان ایجاد شــود.وی اظهار داشت :دانشگاه پیام نور
مرکز همدان دارای  ۳۳۱رشته محل در مقطع کارشناسی و  ۴۲رشته در مقطع
کارشناســی ارشد اســت همچنین  ۱۲هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به
تحصیل هستند.رییس دانشــگاه پیام نور مرکز همدان ادامه داد :پذیرش بدون
کنکور دانشــجو در مقطع کارشناسی از  ۱۴مرداد آغاز شده و تا  ۲۰مرداد ادامه
دارد و دارنــدگان مدرک دیپلم می توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به
سایت سازمان سنجش نســبت به ثبت نام برای تحصیل در این دانشگاه اقدام
کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان:

تعداد  7000واحد مسکونی روستایی در
گلستان مقاوم سازی می شود
سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد ۱۹ :روستای ثبت با هدف
گردشــگری در گلســتان وجود دارد که تالش می کنیم آنها را بهسازی و احیا
کنیم و اعتبار امســال ما در این حوزه  ۱۵میلیارد تومان اســت .مدیرکل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی گلستان گفت :امسال هفت هزار واحد مسکونی روستایی
در گلســتان با اعتبار هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان مقاوم سازی می شود.مدیرکل
بنیاد مسکن گلستان افزود ۲۵۶ :روستای گلستان هم اصالحات ارضی هستند
که  ۲۷درصد روستاهای استان را تشکیل می دهند.وی بیان کرد :برای مالکیت
بخشی به مالکان ،تاکنون  ۱۰۰درصد روستاها نقشه برداری و صدور اسناد هم
شــروع شده است.حسینی همچنین گفت ۶۰۰ :روستا هم تحت مالکیت بنیاد
علوی بوده که صدور سند در این راستا هم شروع و تاکنون  ۳۸هزار پرونده را به
ثبت رساندیم.مدیرکل بنیاد مسکن گلستان اضافه کرد :هشت درصد روستاهای
ما هم اوقافی اســت که با هماهنگی اوقاف کار را شــروع کردیم و تاکنون ۱۰۱
هزار جلد ســند با همکاری ثبت اسناد ،دهیاران و غیره تحویل داده شده است.
وی گفت ۲۲۸ :هزار واحد مسکونی در روستاهای گلستان وجود دارد که تاکنون
با کمک های دولتی  ۸۵هزار واحد را نوسازی کردیم.حسینی بیان کرد :نسبت
واحدهای کم دوام در کشــور  ۵۰درصد اما در گلستان  ۴۶درصد بوده و چهار
درصد از میانگین کشــوری کمتر هستیم.مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با بیان
اینکه  ۱۰درصد واحدهای کم دوام طی پنج سال مقاوم سازی شده است ،گفت:
به این واحدهای  ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت ارزان قیمت پرداخت می شود.وی
افزود :امسال هفت هزار واحد مسکونی را هدفگذاری کرده تا مقاوم سازی شود و
برای آنها هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد؛

تزریق میانگین روزانه ۲۵هزار دز واکسن
در مازندران
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی مازندران با
نگرانی از وضعیت پیچیده کرونایی در اســتان ،گفت:
رعایت پروتکلهای بهداشتی به زیر  ۴۰درصد رسیده
است.قاســم اویس اظهار کرد :در حال حاضر وضعیت
کرونایی اســتان پیچیده و نگرانکننده است که تاکید
بر توجه کامل به رعایت پروتکلهای بهداشتی است.وی با اشاره به اینکه رعایت
پروتکلهای بهداشــتی به زیر  ۴۰درصد رسیده است ،افزود :با توجه به شرایط
کرونایی تاکید ما بر نظارت بیشتر بر گروههای شغلی رستورانها ،پاساژها ،اماکن
ورزشــی ،بازارهای روز و اصناف اســت که باید بحث رعایت مسائل بهداشتی را
بیشتر جدی بگیرند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه
واکسیناسیون کرونایی با ســرعت در استان در حال انجام است ،ضافه کرد :در
حال حاضر  ۳۳درصد گروه جمعیتی باالی  ۱۸ســال مازندران واکسینه شدند.
اویس به تزریق میانگین روزانه ۲۵هزار دز واکسن در مازندران ،گفت :تالشمان
بر این است که روزانه  ۵۰هزار دز واکسن در استان تزریق شود.

 ۳۳درصد جمعیت باالی  ۱۸سال مازندران
علیه کرونا واکسینه شدند
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران گفت :درصد
واکسیناســیون علیه کرونا در مازنــدران به حدود ۳۳
درصد رســیده که تقریبا  ۱۳درصد بیشتر از میانگین
کشوری است.دکتر سید عباس موسوی اظهار کرد :تا
کنون تزریق واکسن برای نزدیک به  ۳۳درصد جمعیت
باالی  ۱۸ســال مازندران انجام شــد که این رقم در سطح کشوری حدود ۲۰
درصد اســت.وی افزود :مازندران هر چند که در حال حاضر شرایط بسیار حاد و
خطرناکی را میگذراند ،اما با تالش کادر درمان از ابتدای شیوع کرونا تا پیش از
آغاز موج پنجم طبق ارزیابیهای انجام شده ،از نظر مرگ و میر نسبت به تعداد
بستریشدگان نیز آمار کمتری نسبت به میانگین کشوری ثبت کرد.این مسئول
خاطرنشان کرد :طبق ارزیابیهای انجام شده ،در مازندران تا پیش از موج پنجم
در مرگ و میر نسبت به بیماران بستری حدود  ۳درصد در مقایسه با کشور کمتر
عوارض داشتیم .یکی از معیارهایی که نشان میدهد نظام سالمت چقدر توانسته
مناسب عمل کند همین اســت که چه میزان افراد بستری میشوند و مرگ از
بستریها چقدر است.رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد :این
آمارها نشان میدهد عملکرد نظام سالمت در مازندران برای کنترل بیماری در
مراکز درمانی و از نظر ارائه خدمات درمانی به بیماران با وجود همه محدودیتها
و مشکالت دوران همهگیری مطلوب بود و در بخشهایی که امکان اثرگذاری و
کنترل داشتیم خوب عمل شده است.موسوی افزود :البته بخشی از چالشها نیز
به خارج از حوزه درمان ارتباط دارد.
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زیرساخت های آب شرب شهر کرمانشاه
متناسب با توسعه شهر نبوده است
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان کرمانشــاه گفت :زیرساخت های آب
شــرب شهر کرمانشاه متناسب با توسعه شــهر نبوده است .علیرضا کاکاوند در
جمع اصحاب رسانه استان اظهار داشت :بیشترین کاهش بارندگی در سال اخیر
در اســتان کرمانشاه بوده است و بیشترین تاثیر این کاهش بر منابع آب استان
اعم از چشــمه و چاه می باشد که منجر به خشک شــدن بسیاری از چاه ها و
چشــمه ها شده است.وی گفت :در سال  ۹۸حدود  ۲۴۸روستا با تانکر آبرسانی
می شد اما در حال حاضر استعداد این روستاها به  ۱۳۸رسیده است که کاهش
چشــمگیری را در این زمینه شاهد می باشیم.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان کرمانشاه بیان داشت :طی چهار ماهه اول سال جاری  ۲۳حلقه چاه حفر
شده و وارد مدار گردیده است در حالیکه در سال  ۹۸تنها دو حلقه چاه آب در
استان کرمانشاه وجود داشت.وی افزود :در حوزه آب روستا در سال جاری جهش
خوبی اتفاق خواهد افتاد و بخش عمده آب شرب روستاهای استان تا پایان سال
مرتفع خواهد شد.کاکاوند ادامه داد :زیر ساخت آب شرب شهر کرمانشاه متناسب
با توســعه شهر نبوده است در کرمانشاه باید  ۲۵۰هزار مترمکعب مخزن داشته
باشــیم و  ۴هزار و  ۷۰۰لیتر بر ثانیه باید آب در دسترس باشد تا بصورت تمام
وقت آبرسانی به مردم انجام شود.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت:

کسب رتبه برتر روابط عمومی برای سومین
سال متوالی
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به سومین دوره
جشنواره ارزیابی وزارت نیرو ،اظهار کرد :مجموعه شرکت توزیع برق شهرستان
اصفهان برای ســومین سال متوالی رتبه برتر را در بین روابط عمومی های برتر
کشور کسب کرد .محمد علی اکبری با بیان اینکه امسال نیز شرکت توزیع برق
شهرستان اصفهان در حوزه های تبلیغات محیطی  ،آموزش همکاران و خالقیت
سه لوح و تندیس اول تا سوم جشنواره را کسب کرد ،تصریح کرد :این موفقیت
را مرهون تالش همکارانم در مجموعه روابط عمومی و دیگر همکاران شــرکت
توزیع برق شهرستان می دانم که با عملکرد خود این موفقیت ها را کسب کردند.
وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای کاهش مصرف برق در میان مردم ،ادامه
داد :مجموعه وزارت نیرو و شــرکت توانیر فرهنگ سازی را بسیار زود آغاز کرد.
کاراکتر بابابرقی در سال های گذشته تاثیر بسیار زیادی در تشویق مردم نسبت
به صرفه جویی در مصرف برق داشت اما با رشد فزاینده رسانه ها و تنوع بسیار
زیاد شــخصیت ها این کاراکتر رو به فراموشی رفت.مدیر روابط عمومی شرکت
توزیع برق شهرستان اصفهان ادامه داد :جایگزین کردن این کاراکتر با توجه به
آشنایی امروز کودکان با انواع و اقسام شخصیت های کارتونی کاری بسیار مشکل
است ،کارهایی نیز در این حوزه ها در کشور انجام شده اما اینکارها فاقد اثربخشی
و انسجام بوده است .امیدوارم با همدلی و انسجام در مجموعه برق کشور بتوانیم
به المان واحدی در حوزه فرهنگ سازی به ویژه فرهنگ سازی کودکان برسیم.

کسب رتبه سوم شرکت گاز استان کرمان در
حوزه GISدر سال99
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت :این شرکت
با کسب  89درصد پیشرفت در خصوص اقدامات انجام
شده در راستای پیاده سازی  GISدر سال گذشته حائز
رتبه سوم در بین شرکت های گاز استانی و رتبه اول در
خوشه شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان
کرمان ،منوچهر فالح در تشــریح این خبر گفت :عارضه خطوط تغذیه شــامل
یک هزار و  470کیلومتر خط تغذیه ،خطوط توزیع شامل چهارده هزار و 280
کیلومتر خط توزیع ،برداشــت شیرها شامل  14هزار و  400عدد شیر ،برداشت
باند باکس  2هزار و  510کیلومتر ،برداشت علمک  359هزار عدد و مشترکین
 350هزار عدد انجام شده است.به گفته فالح در حال حاضر شرکت گاز استان
کرمان با پوشــش  90درصدی خطوط تغذیه و خطوط شــبکه و  70درصدی
مشترکین در حوزه GISدر حال فعالیت است.
با نصب و فراهمکردن تکنولوژیهای مورد نیاز؛

نسل پنجم تلفن همراه در تبریز راهاندازی
میشود
آذربایجان شــرقی – شیعه نوازُ :مدیر مخابرات منطقه
آذربایجانشــرقی اعالم کرد :با نصــب و فراهمکردن
تکنولوژیهای مورد نیاز ،نســل پنجم تلفن همراه در
سه نقطه شهر تبریز راهاندازی میشود.یوسف شکوری
اظهار کرد :ویژگی اصلی نســل پنجم تلفن همراه باال
بودن ســرعت تا یک هزار مگ می باشــد که در واقع اینترنت اشیا نیز رویکرد
جدیدی به خود می گیرد .وی همچنین با اشــاره به اینکه در آذربایجانشرقی
یک میلیون و  ۵۰۰هزار شماره ثابت و  ۳۶۰هزار پورت اینترنت پرسرعت adsl
در بســتر فیبر نوری فعال است ،گفت :از سال گذشــته نیز  vdslدر محدوده
سرعت متوسط  ۴۰تا  ۵۰مگ سرعت در بستر سیم مسی در استان راه اندازی
شــده و در حال توسعه می باشــد و در حال حاضر بیش از پنج هزار مشتری از
این نوع اینترنت اســتفاده میکنند.وی ادامه داد ۱۱ :هزار و  ۴۰۰کیلومتر فیبر
نوری در آذربایجان شــرقی وجود دارد که  ۲هزار و  ۴۰۰کیلومتر آن شــهری
و  ۶۰۰کیلومتــر آن در تبریز و  ۶هزار و  ۶۰۰کیلومتر آن مربوط به فیبر نوری
روستایی است.

فزایش  ۵۷درصدی مصرف اینترنت
در استان کرمانشاه
در  ۴ماهه نخست امســال مصرف اینترنت در استان کرمانشاه نسبت به مدت
مشــابه پارسال  ۵۷درصد افزایش داشته اســت.قبادیان مدیر مخابرات منطقه
کرمانشــاه با بیان اینکه  ۱۳درصد مشــترکان فعال افزایش یافته است ،گفت :
۲هزار و  ۷۵۶تلفن ثابت جدید و  ۴۵۵۹خط  adslجدید واگذار شده است.
او گفت  :ماکزیمم پهنای باند مشترکان خانگی در تیر ماه امسال  ۲۱گیگابایت
بر ثانیه بوده است که نسبت به تیر ماه پارسال با  ۱۳گیگابایت بر ثانیه افزایش رو
به رو بوده است.او از واگذاری  ۲۰۳مورد فیبر نوری خانگی در امسال خبر داد و
افزود :امسال در بخش فیبر نوری خانگی تعداد مشترکان  ۲۰درصد افزایش یافته
است.مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه افزود :بیشترین ترافیک مصرفی مشترکان
خانگی در تیر ماه امسال  ۱۲۹ترابایت بر ثانیه بوده است که نسبت به رقم تیرماه
پارسال با  ۸۲ترابایت بر ثانیه شاهد افزایش  ۵۷درصدی بوده ایم.
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عضو کمیسیون انرژی مجلس

4

فاضالب دجله وارد اروند میشود

عضو کمیســیون انرژی مجلس با بیان اینکه کشورها به خاطر
مشکالت آبی به هر نحوی منابع آبی موجود را مدیریت میکنند،
خاطرنشــان کرد :ما خارج از ضوابط و قوانین جهانی اقدامی را
بروی آبهای مشترک نداشتهایم.فریدون عباسی در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی ایلنا ،درباره این اظهارات وزیر منابع آبی عراق
مبنی بر بستن دو رودخانه سیروان و کارون موجب کمبود آب
در استان دیالی شده است ،توضیح داد :طبق یک کنوانسیون و
سیاست آبی جهان هر کشوری فرصت داشته که تا سال 2018
اقدام به احداث ســد و یا هر سازه آبی بروی آبهای مرزی و یا
مشــترک کند و بعد از آن هر فعالیت آبی روی منابع مشترک
باید با هماهنگی کشورهای همسایه باشد .وی افزود :تاکنون و
تا زمانی که این کنوانسیون جاری بود ،کشورهای ترکیه ،عراق،
سوریه و حتی افغانستان اقدام به احداث سدهای زیادی کردند،
به طوری که اکنون مانع ورود آبهای دجله و فرات و هامون به
سمت کشور ما شدهاند.عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت :با
اقداماتی که روی دجله و فرات انجام شــده ،آب اروند در سمت
ایران بســیار کم شــده و در واقع فاضالب دجله وارد این رود
میشــود .آب شور دریا نیز پیشروی کرده و منجر به خشکی و
نابودی نخلســتانهای ایران شده است.وی تاکید کرد :طبیعی
است ما هم طبق کنوانسیون ســدهایی را برای احداث تا قبل
از پایان مهلت تعیین شده در کنوانسیون پیشبینی کر د ایم اما
هیچگاه اینگونه نبوده که جلوی ورود آب به کشورهای دیگر را
بگیریم.عباسی با اشاره به سدسازیهای افغانستان تصریح کرد:

اکنون افغانســتان با احداث سد بروی هیرمند جلوی ورود آب
به هامون را گرفته و منجر به خشــک شــدن این دریاچه شده

گاز ارزان به تاریخ پیوست
دوران گاز طبیعی ارزان قیمت ممکن اســت به پایان
رسیده باشد.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت گاز طبیعی
آمریکا پنجشنبه گذشــته تحت تاثیر پیشبینیها از
گرمتر شــدن دمای هوا در دو هفته آینده ،به باالترین
قیمت  ۳۱ماه گذشته صعود کرد و افزایش قیمتهای
جهانی گاز قوی ماندن صادرات گاز طبیعی مایع ()LNG
آمریکا را تضمین می کند.موسسه رفینیتیو پیش بینی
کــرده که میانگین تقاضا برای گاز شــامل صادرات از
 ۹۰.۹میلیارد فوت مکعــب در روز در هفته جاری به
 ۹۴میلیارد فوت مکعب در روز در هفته آینده افزایش
پیدا خواهد کرد.پیش بینی هفته آینده در واقع کمتر
از میزان مورد انتظار است ،زیرا بعضی از تولیدکنندگان
برق به دلیل باال رفتن چشــمگیر قیمت گاز طبیعی،
مجبور شــده اند زغال سنگ بسوزانند .اما این اقدام به
حدی کافی نخواهد بود کــه جلوی صعود قیمت گاز
طبیعی را بگیرد.این خبر خوبی برای  LNGآمریکاست.
صادرات  LNGاین کشور در فاصله ژانویه تا ژوئن سال
 ۲۰۲۱به میزان  ۴۲درصد نسبت به مدت مشابه سال
گذشته افزایش یافت و به  ۹.۶میلیارد فوت مکعب در
روز رسید .آسیا بزرگترین مقصد صادرات آمریکا بوده
و  ۴۶درصــد از صادرات این کشــور تا پایان ماه مه به
آسیا روانه شده است.طبق گزارش روزنامه فایننشیال
تایمز ،قیمت گاز طبیعی در اروپا و آسیا به دلیل محدود
شدن عرضه ،حجم اندک تولید در اروپا و صادرات کمتر
از سوی روســیه ،افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
متعاقبا قیمت گاز طبیعی در اروپا برای نخستین بار به
حدود  ۴۰یورو به ازای هر مگاوات ساعت ( ۱۴دالر به
ازای هر واحد  )mmBtuصعود کرده است .قیمت گاز در
انگلیس به باالترین حد  ۱۶سال اخیر رسیده و وضعیت
در آسیا از این هم وخیمتر بوده و قیمتها به  ۱۵دالر به
ازای هر واحد  mmBtuافزایش پیدا کرده اند .انتظار می
رود کمبود عرضه در هفته های آینده شدت پیدا کند.
تقاضا برای گاز طبیعی در سراسر جهان با روند بهبود
فعالیت اقتصادی و بازگشایی اقتصادها رشد قوی پیدا
کرده است .البته پدیده های جوی غیرمنتظره که ناشی
از تغییرات اقلیمی بوده اند هم نقش قابل مالحظه ای
داشته اند .زمستان طوالنی تر در اروپا و خشکسالی در
کشورهایی مانند برزیل ،مصرف گاز طبیعی را به شدت
افزایش داده اســت.آمریکا همواره عالقه زیادی به گاز
طبیعی نشان داد و سوختهای فسیلی نقش مهمی را
در سبد تولید برق این کشور ایفا می کنند و همزمان
نیمی از خانه ها در این کشــور از این ســوخت برای
گرمایش استفاده می کنند .با آغاز گذار از سوختهای
فسیلی به انرژیهای تجدیدپذیر در بسیاری از ایالتهای

ریزش قیمت نفت متوقف شد

آمریکا ،گاز طبیعی به عنوان واسطی عمل می کند تا
این روند به شکل آرام و بدون اختاللی سپری شود.در
واقــع گاز طبیعی و  LNGاکنون به عنوان پلی در گذار
به ســوی انرژیهای تجدیدپذیر دیده می شوند که به
دلیل میزان آالیندگی کمتر آنهاســت ،زیرا  ۳۰درصد
کمتــر از نفت و  ۴۵درصد کمتر از زغال ســنگ دی
اکســید کربن منتشر می کنند.و این وضعیت احتماال
بــه یک روند بلندمدت تبدیل می شــود .هر چند که
ترکیبــی از موانع کوتاه مــدت متعدد نظیر اختالالت
عرضه ،بهبود اقتصادی جهانی و توقف ساخت تاسیسات
جدید صادرات  LNGبه روند صعودی قیمت گاز طبیعی
دامن زده است اما این اتفاق نظر وجود دارد که تغییرات
ســاختاری که تحت تاثیر گذار به سومت انرژی پاک
روی می دهند ،به معنای آن است که قیمت باالی گاز
متداول می شود.عامل دیگری که این وضعیت را تشدید
می کند ،کاهش سرمایه گذاری در میادین گاز جدید
در پی درخواست ســرمایه گذاران و دولتهای نگران
از تغییرات اقلیمی اســت .به عنوان مثال قیمت باالی
کربن در اروپا باعث شده است نیروگاهها به سرعت به
استفاده از گاز طبیعی روی بیاورند .چین بیش از قبل
به استفاده از گاز متکی شده است و دولتهای جنوب
و جنوب شرق آسیا برای ساخت دهها نیروگاه گازسوز
به منظور تامین نیازهای رو به رشــد برای برق برنامه
ریزی می کنند .به عالوه سوئیچ به گاز طبیعی با نیاز به
سرمایه محدودی که دارد ،نسبتا سریع انجام می گیرد.
با معدود گزینه های اقتصادی دیگری که وجود دارند،
دنیا به اســتفاده از گاز برای نائل شدن به اهداف سبز
کوتاه مدت وابستگی بیشتری پیدا خواهد کرد .در واقع
طبق پیش بینی آژانس بین المللی انرژی ،گاز طبیعی
تنها سوخت فسیلی اســت که انتظار می رود در دهه
جاری رشد قابل توجهی را ثبت کند و تقاضا برای آن
نسبت به سطح پیش از شیوع کووید  ۱۹به میزان هفت
درصد تا سال  ۲۰۲۴رشد خواهد کرد .تقاضا برای LNG
قوی خواهد ماند و طبق پیش بینی شرکت مک کنزی،
تقاضا برای  LNGساالنه  ۳.۴درصد تا پایان سال ۲۰۳۵
رشد می کند.بر اساس گزارش اویل پرایس ،عدم وجود
ســرمایه گذاریهای مالی به معنای آن است که عرضه
گاز طبیعــی همچنان محدود می ماند .به عنوان مثال
پروژه های صادرات جدید معدود  LNGکه از اوایل سال
 ۲۰۲۰تایید شــده اســت ،برای توسعه عظیم در قطر
بوده اند .در این بین عربستان سعودی قصد دارد میدان
گازی عظیم جفورا را توسعه دهد اما بخش عظیمی از
این گاز احتماال صرف پروژه هیدروژن سبز این کشور
خواهد شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

اســت.وی با بیان اینکه کشــورها به خاطر مشکالت آبی به هر
نحوی منابع آبی موجود را مدیریت میکنند ،خاطرنشان کرد :ما

خارج از ضوابط و قوانین جهانی اقدامی را بروی آبهای مشترک
نداشتهایم.این نماینده مجلس بیان داشت :طبق کنوانسیون که
از  20ســال پیش مطرح بوده کشورها میتوانند آبهای جاری
در محــدوده خــود را کنترل کنند و پــس از آن باید به قاعده
جهانی و مفاد کنوانسیون پایبند باشند.وی یادآور شد :اظهارات
مقام عراقی هیچ ارتباطی به موضوع کمآبی اخیر در خوزستان
ندارد و مشــکل آبی این اســتان منجر به هیچ اقدامی از سوی
ایران برای بستن آب بروی کشور عراق نشده است.عباسی گفت:
در هر حال اکنون در تمام دنیا مشکالتی بر سر آب وجود دارد
به طوری که شــاهدیم سودان و مصر نیز با اتیوپی دچار چالش
شــدهاند و موضوع به سازمان ملل کشیده شده است.به گزارش
ایلنا ،وزیر منابع آبی عراق روز دوشــنبه  18مرداد(  9اوت) ادعا
کرده است که ایران با بستن دو رودخانه سیروان و کارون موجب
کمبود آب در اســتان دیالی شده است.مهدی رشید الحمدانی،
وزیر منابع آبی عراق از قطع آب دو رودخانه ســیروان و کارون
توســط ایران خبر داده و در دیــدار با نزار الخیراهلل ،قائم مقام
وزارت امور خارجه عراق بر لزوم دیدار با مقامهای ایران با توجه
وضعیت آب منطقه بهویژه پس از قطع آب این دو رودخانه تأکید
کرده و گفته اســت :حقابه عراق و تقسیم ضرر ناشی از کمبود
آب بین دو کشــور باید رعایت و تعیین شود.بهگفته الحمدانی
قطع آب دو رودخانه ســیروان و کارون از سوی ایران منجر به
کمبود آب در استان دیالی و تأثیر بر کیفیت آب در شطالعرب
(اروندرود) شده است.

قیمت نفت که روز گذشته به پایینترین رکورد سه هفته اخیر سقوط کرده بود ،در معامالت روز سه شنبه افزایش یافت اما رشد قیمتها
به دلیل نگرانیها نسبت به افزایش موارد ابتال به کووید  ۱۹و تاثیر آن بر تقاضا احتماال محدود خواهد بود.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت
نفت برنت  ۲۹سنت معادل  ۰.۴درصد افزایش یافت و به  ۶۹دالر و  ۳۳سنت در هر بشکه رسید .نفت برنت روز دوشنبه  ۲.۳درصد
ســقوط کرده بود.بهای معامالت نفت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۴۶سنت معادل  ۰.۷درصد افزایش ،به  ۶۶دالر و  ۹۴سنت
در هر بشــکه رسید .شاخص نفت آمریکا روز گذشته  ۲.۶درصد کاهش داشت.چین روز دوشنبه آمار ابتالی بیشتری رو گزارش کرد.
تحلیلگران می گویند این بزرگترین آزمون برای استراتژی ابتالی صفر پکن خواهد بود .بعضی از شهرها در چین که بزرگترین واردکننده
نفت جهان است ،به آزمایش انبوه از مردم پرداخته اند تا انتقال محلی نوع به شدت مسری کرونای دلتا را مهار کنند.تحلیلگران موسسه
 ING Economicsدر یادداشتی نوشتند :ابهامات زیادی در خصوص تحوالت مربوط به شیوع کووید  ۱۹در چین و تاثیر آن بر تقاضا و
قیمتهای نفت وجود دارد .همچنین دالر قویتر روی قیمتهای نفت تاثیر منفی می گذارد.در آمریکا سنا قرار است روز سه شنبه درباره
تصویب الیحه زیرساخت یک تریلیون دالر رای دهد و تحلیلگران می گویند اگر این الیحه تصویب شود ،اقتصاد این کشور و تقاضا برای
نفت را تقویت می کند.اما افزایش موارد ابتال به کووید  ۱۹دورنمای رشد اقتصادی و مصرف نفت را تیره کرده است.تحلیلگران ANZ
ریسرچ در یادداشتی نوشتند :سرمایه گذاران همچنین روند احیا در آمریکا در بحبوحه رشد آمار ابتال را زیر سوال برده اند .سفرهای
هوایی آمریکا با ادامه محدودیتهای سفر ،به مدت دو ماه وضعیت یکنواختی داشته است.

درآمد  ۵۰میلیارد دالری صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۶
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضمن اشاره به تعریف گام چهارم صنعت پتروشیمی با  ۴۷پروژه گفت :با تکمیل طرحهای
جهش دوم ،جهش ســوم و اجرای طرحهای راهبردی در گام چهارم توســعه هوشــمند صنعت پتروشــیمی ،دستیابی به درآمد ۵۰
میلیارد دالری در افق  ۱۴۰۶قابل تحقق اســت.به گزارش ایســنا ،بهزاد محمدی دیروز در آیین رونمایی از پرتال جدید شرکت ملی
صنایع پتروشیمی ،سامانه خوراک و محصول مجتمعهای صنعت پتروشیمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی کشور سربلندتر ،پویاتر
و باصالبتتر از همیشه در حوزه تولید پایدار ،تأمین خوراک صنایع پایین دستی و صادرات و ارزآوری نقش خود را ایفا میکند ،افزود:
در سال  ۹۹حدود  ۴۰میلیون تن خوراک معادل روزانه یک میلیون بشکه نفت خام به ارزش  ۶میلیارد دالر از صنعت نفت دریافت
کردیم که در  ۶۷مجتمع پتروشیمی مصرف شد.وی افزود :با بهرهبرداری از طرحهای جهش سوم در سال  ،۱۴۰۴خوراک تحویلی از
صنعت نفت به معادل  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه نفت خام در روز میرسد.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه
با وجود محدودیتهای ناشی از کرونا در سال  ،۹۹اهداف توسعهای صنعت پتروشیمی بهطور صدرصدی محقق شد ،ادامه داد :پارسال
 ۲۵میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی کشور اضافه و  ۳۴میلیون تن محصول نهایی قابل فروش تولید شد که  ۱۵میلیارد دالر درآمد به
همراه داشت.محمدی گفت :امروز  ۵۰طرح فعال در صنعت پتروشیمی داریم که تا پایان سال  ۱۴۰۴به بهرهبرداری میرسند و ظرفیت
تولید ســاالنه محصوالت پتروشیمی را به  ۱۳۵میلیون تن میرسانند.وی با بیان اینکه با تکمیل طرحهای جهش دوم ،جهش سوم و
اجرای طرحهای راهبردی در گام چهارم توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی ،دستیابی به درآمد  ۵۰میلیارد دالری در افق  ۱۴۰۶قابل
تحقق است ،اظهار کرد :گام چهارم در مجموع  ۴۷پروژه جدید در سه بخش طرحهای خوراک ترکیبی ،طرحهای تازه تولید پروپیلن
و طرحهای پیشران تعریف و طبقهبندی شده است که با اجرای طرحهای گام چهارم تا سال  ،۱۴۰۶مجموع سرمایهگذاری تجمیعی
در صنعت پتروشــیمی به  ۱۲۵میلیارد دالر میرسد .مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود :دسترسی به خوراک مهمترین
مزیت ایران برای توسعه صنایع پتروشیمی است ،سامانه خوراک که امروز شاهد رونمایی آن بودیم با هدف پایش خوراکهای دریافتی
از صنعت نفت و خوراکهای بین مجتمعی طراحی شــده است تا جریان هریک از خوراکهای مورد استفاده از مبدا تا پایان زنجیره،
قابل ردیابی ،پایش و نظارت باشد.محمدی ادامه داد :سامانه خوراک مجتمعها و طرحهای پتروشیمی نیز بهدلیل اهمیت و حساسیت
بحث خوراک در مســیر توسعه صنعت پتروشــیمی ،میتواند زمینهای برای تحلیل خوراکهای دریافتی و هرگونه تغییر در کمیت و
کیفیت آنها باشد.وی با تأکید بر اهمیت کمیت و کیفیت باالی خوراکهای دریافتی مجتمعهای پتروشیمی ،تصریح کرد :تنها مرجعی
که میتواند بر این روند نظارت و کنترل داشته باشد ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به
تدوین نقشه راه صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت :این نقشه راه نهایی شده است و در روزهای آینده منتشر میشود ،در این سند
توسعه صنعت پتروشیمی با همه متغییرهای حاکم بر آن برای حداقل  ۶سال آینده ترسیم و تدوین شده است.محمدی افزود :پرتال
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه شرکتی توسعهای و با توجه به روند توسعه صنعت پتروشیمی نیز نیاز به بازنگری داشت که
با طراحی پیشرفته ،روزآمد کردن و دسترسی آسان به محتوا برای کاربران رونمایی میشود.وی درباره ویرایش تازه کتاب «فرآیندها و
واکنشهای شیمیایی در صنعت پتروشیمی ایران» نیز بیان کرد :این کتاب بستهای کامل از صنعت و حاصل دانش و تجربه همکاران
در مدیریت کنترل تولید است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی  //برابر رأی شماره 1400/4/16 – 140060316014000573
– هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم فرنگی همت نسب فرزند صیدمراد به شماره شناسنامه  1951صادره از کرمانشاه
کد ملی  3257519257شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  97/25مترمربع در قسمتی از
پالک شماره  – 19اصلی واقع در کرمانشاه بخش سه حومه به آدرس :چمن زین العابدین -روبروی
کوی اول -کوچه فرعی -سمت راست که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد
تقاضا و انتقال ملک از زارع صاحب نسق کاظم اسفندیاری به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی
نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/5/5 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/20 :
سعید سلیم فر -رئیس ثبت اسناد و امالک ( /۹20م الف) 12/

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمان های فاقد سند رســمی  //برابر رأی شــماره – 140060316014000585
 – 1400/4/19هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پیمان ولدیانی فرزند صید ولی به شماره شناسنامه  ...صادره
از کرمانشاه کد ملی  3240759543در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 62/03
مترمربع در قســمتی از پالک  11و  – 19اصلی بخش سه حومه واقع در کرمانشاه -چمن
زین العابدین -کوی دوم -سمت راست که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به مورد
تقاضا و انتقال ملک از زارع صاحب نســق شــیرزاد امینی موسی نارنج به متقاضی داشته و
تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/5/5 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/20 :
سعید سلیم فر -رئیس ثبت اسناد و امالک ( /۹1۶م الف) 12/

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی  //برابر رأی شماره 1400/4/19 – 140060316014000591
– هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم معصومه عرفانی پور فرزند علی میر به شماره شناسنامه  ...صادره از کرمانشاه کد
ملی  3242488504در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  100/96مترمربع در قسمتی
از پالک  – 19اصلی بخش سه حومه .به آدرس :چمن زین العابدین -کوی  20متری اول -روبروی
نانوایی -پالک  6190که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال
ملک از زارع صاحب نسق خانمراد قاسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد
تقاضــا احراز گردیده .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/5/5 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/20 :
سعید سلیم فر -رئیس ثبت اسناد و امالک ( /۹1۸م الف) 12/
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اینبار در خصوص آمارهای تجارت خارجی

باالگرفتن دوباره اختالفات گمرک و بانک مرکزی

بر اســاس بند «خ» ماده ســه قانون امور گمرکی ،مسئول ارائه
آمار رســمی تجارت خارجی گمرک است.به گزارش تسنیم ،از
مجموع تجارت پنجاه میلیون و 841تنی به ارزش 28میلیارد و
914میلیون دالری کشوردر چهار ماه نخست امسال 12میلیون
و 462هزار تن کاال به ارزش هشــت میلیارد و  12میلیون دالر
مربوط به تیر ماه بوده اســت که نســبت به تیرماه سال گذشته
از لحاظ وزنی  10درصد و از لحاظ ارزش 39درصد رشــد داشته
است .آمارتجارت کشور(سرجمع صادرات و واردات) در تیرماه از
لحــاظ وزنی 12میلیون و  462هزار تن به ارزش 8میلیارد و 12
میلیون دالر بوده اســت که ســهم صادرات در این ماه (31روز)،
هشت میلیون و 364هزار تن به ارزش سه میلیارد و  649میلیون
دالر بوده است که نســبت به صادرات کشور در تیرماه سال 99
از لحــاظ وزنی بــدون تغییر و از لحاظ ارزش  53درصد رشــد
داشته است.در همین رابطه سخنگوی گمرک در واکنش به ارائه
آمارهای تجارت خارجی توســط بانک مرکزی گفت :بر اساس
بند «خ» ماده ســه قانون امور گمرکی ،مسئول ارائه آمار رسمی
تجارت خارجی گمرک است ،بنابراین همانطور که پیشتر نسبت
به آمارهای این حوزه بیان شد ،بهتر است بانک مرکزی در حوزه
وظایــف خود تمرکز کند و در صورت نیاز به اعالم آمار تجارت
خارجی به آمار گمرک استناد کند تا مشکلی پیش نیاید.
گفتنی اســت ،چین با دو میلیون و  780هزار تن به ارزش یک
میلیــارد و 252میلیون دالر  ،عراق بــا یک میلیون و  331هزار
تن به ارزش 473میلیــون دالر ،امارات با 843هزار تن به ارزش
352میلیــون دالر ،ترکیه با  350هزار تن به ارزش 328میلیون

دالر و افغانستان با 415هزار تن به ارزش 258میلیون دالر پنج
مقصد اصلی صادرات کاالهــای ایرانی در تیرماه بودند .چین در
این ماه نســبت به تیر19، 99درصد ازلحاظ وزنی و 94درصد از
لحاظ ارزش کاالی بیشــتریاز ایران خریداری کرده است ،عراق
کاهش هشــت درصــدی در وزن و دو درصــدی در ارزش را در
خرید کاالی ایرانی نسبت به تیرماه 99را تجربه کرده ،امارات در
وزن کاهش  31درصدی و درارزش افزایش  39درصدی داشــته
 ،ترکیه افزایش هشــت درصدی در وزن و 110درصدی درارزش
کاالی خریداری شده از ایران را نسبت به تیرماه  99تجربه کرده

تسهیالت ارزان قیمت ،راه خروج از رکود

رئیس اتاق ایران و افغانستان:

روند تجارت با افغانستان کامال متوقف شد
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و افغانســتان اظهار داشت :درگیریها و مشکالت افغانســتان؛ رودررویی طالبان با
نیروهای دولتی و به خصوص بمباران این کشــور توسط آمریکا باعث توقف کامل روند تجارت و بسته شدن مرزها شده
است.حســین ســلیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد وضعیت تجارت ایران و افغانســتان با توجه به
ناآرامیهای اخیر در این کشــور اظهار کرد :درگیریها و مشکالت افغانســتان رودررویی طالبان با نیروهای دولتی و به
خصوص بمباران دیروز در این کشور توسط آمریکا باعث توقف کامل روند تجارت و بسته شدن مرزها شده است.وی در
ادامه اضافه کرد :ریسک تجارت در این شرایط بسیار باال است و چه فروشندگان ایرانی و چه خریداران داخل افغانستان
حاضر به قبول این ریسک نیستند .چراکه مشخص نیست وقتی باری به داخل افغانستان میرود به دست خریدار برسد
یا خیر؛ از طرف دیگر این بارها بیمه هم ندارند و این موضوع میزان ریسک را بسیار افزایش میدهد.رئیس اتاق مشترک
بازرگانی ایران و افغانســتان در پاسخ به ســوالی در مورد میزان آسیب به کاالهای ایرانی در ناآرامیهای اخیر افغانستان
گفت :از آنجا که روند تجارت متوقف شــده آســیب وارده کم بوده است اما آمار دقیقی از آن وجود ندارد یعنی نمیتوان
مشخص کرد که چه میزان از بارهای کاالیی ایرانی به دست خریداران رسیده است .در شرایط فعلی نمیتوان آمار دقیقی
از افغانســتان گرفت.وی خاطرنشان ساخت :همه منتظر بهبود اوضاع در افغانستان هستیم و باید صبر کنیم تا مشخص
شــود چه اتفاقی رخ میدهد .اما نمیتوان پیشبینی داشت که چه زمانی تجارت دوباره از سر گرفته میشود چراکه این
موضوع به سیاســت داخلی افغانستان بر میگردد.سلیمی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت بازرگانان افغان
تصریح کرد :بسیاری از بازرگانان افغانستانی نیز کار را متوقف کردهاند و منتظر بهبود شرایط و تعیین تکلیف هستند باید
دست کم یک هفته یا ده روز صبر کنیم تا ببینیم چه اتفاقاتی رخ میدهد.
معــدن دولتی ســرب و روی مهدی آبــاد که پروانه
آن متعلق به ایمیدرو اســت قرار بود  ۵سال پیش با
تشکیل یک کنسرســیوم تخصصی با همکاری چند
شــرکت ایرانی عضو کنسرسیوم ،مواد اولیه مورد نیاز
صنایع پایین دستی را تامین کند ،اما چند ماه بعد از
این موضوع و زمانی که قرار بود نتیجه واگذاری به ثمر
بنشیند ،از حالت کنسرسیوم خارج و به یک شرکت
خانوادگی تبدیل شد .ایمیدرو به عنوان مالک معدن و
نایب دولت ،نسبت به تغییر رویه هیچ واکنشی نشان
نداد.نجمی نیا و خانواده اش در قالب شــرکتهای زیر
مجموعه هم اکنون  ۹۳درصد سهام شرکت پیشگامان
صنعت سرب و روی مهدی آباد و 100درصد راهبری
این پروژه را در اختیار گرفته و عمال برنامه های خود را
خارج از طرح اولیه معدن پیش برده و با اعالم افزایش
سرمایه های کالن از محل مطالبات غیر کارشناسی
 ،ســهام و مالکیت خود بر این معدن را افزایش داده
و اختیار واگذاری حق تقدم سهام شرکت پروژه را از
اعضای اصلی  ،با گرونگانگیری معدن از کنسرســیوم
سلب نموده است و آنها را مجبور به واگذاری این حق
 ،با قیمت اسمی به خود کرده اند و تا به صفر رساندن
درصد سهام آنها دست بردار نیستند.سهامداران اصلی
کنسرسیوم نسبت به تغییر وضعیت به شرکت اعتراض
دارنــد  .فعاالن معدنی نیز معتقدنــد الزامات قانونی
و فنــی در دومین معدن بزرگ ســرب و روی جهان
رعایت نمی شــود ،زیرا این معدن به یک کنسرسیوم
متشکل از چند شرکت صاحب صالحیت واگذار شده
و حاال یک شــرکت با ترکیب غیرتخصصی نسبت به
ترکیب اولیه کنسرسیوم کار را پیش برده و به دنبال
دعوت از شــرکت دیگری برای مشــارکت هستند و
باید دستگاههای نظارتی به این مقوله ورود کنند.این
اعتراضها موجب شد تا در تیرماه امسال استاندار یزد
هم اعالم کند که درخواســت کتبی سهامداران را به
صورت رسمی با نماینده ایمیدرو در معدن مهدی آباد
پیگیری می کند تا درصورتی که انحرافی در فعالیت
و واگذاری معدن مهدی آباد رخ داده باشــد ،اصالح
شود.همچنین در تیرماه امسال دادستانی کل کشور
نیز به مســاله واگذاری معادن ورود کرده است و در
این بین  ،برخــی معادن همچون مهدی آباد که بعد
از واگــذاری با تغییر وضعیت از رویکــرد اولیه خود
منحرف شده مورد رصد دستگاه قضائی و کمیسیون
صنعت و معدن مجلس شورای اسالمی قرار گرفتهاند.
برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز
مطرح کردند که واگذاری های عجیب وزارت صنعت
 ،معدن و تجارت در ســال های اخیر و بروز تغییرات

و نهایتا افغانســتان با وجود کاهش 37درصدی در وزن کاالهای
ایرانی  18درصد ارزش کاالها نســبت به تیرماه سال  99بیشتر
بوده است  .آمار اعالم شده در باال صرفا مربوط به تیرماه 1400
در مقایسه با تیر سال99بوده درصورتیکه بخواهیم روند تغییرات
در صادرات 4ماهه را بررسی کنیم چین  15درصد در وزن و 78
درصد در ارزش،عــراق  70درصد در وزن و  43درصد در ارزش،
امارات منفی هفت درصــد در وزن و مثبت 33درصد در ارزش،
ترکیه 16درصــد در وزن و  122درصد در ارزش و افغانســتان
منفی  15درصد در وزن و مثبت دو درصد در ارزش را نسبت به

4ماهه نخست سال قبل تجربه کرده است.سخنگوی گمرک در
خصوص میــزان واردات دریک ماهه تیر گفت :در 31روز تیرماه
امســال چهارمیلیون و  98هزارتن کاال به ارزش چهارمیلیارد و
363میلیون دالر وارد کشــور شد که نسبت به واردات در تیرماه
ســال  99از لحــاظ وزن 41درصد و از لحــاظ ارزش 29درصد
افزایش داشــته اســت .امارات با یک میلیون و  551هزار تن به
ارزش یک میلیارد و  510میلیون دالر 371درصد رشــد در وزن
و  90درصد رشد درارزش را نسبت به تیرماه سال گذشته داشته
است  ،چین با 333هزارتن کاال به ارزش یک میلیارد و 96میلیون
دالر نسبت به مدت مشابه ســال گذشته رشد  14درصدی در
وزن و 23درصدی در ارزش داشــته است  ،ترکیه با 428هزار تن
کاال بــه ارزش 487میلیون دالر افزایــش 26درصدی در وزن و
 30درصدی در ارزش را تجربه کرده اســت  ،آلمان با 112هزار
تن کاال به ارزش  149میلیون دالر رشــد  28درصدی در وزن و
کاهش چهار درصدی در ارزش داشته وسوییس با  200هزار تن
به ارزش  155میلیون دالر  100برابر وزن بیشــتر و 278درصد
ارزش بیشتر نسبت به تیرماه سال  ،99کاال به ایران صادر کردند.
درتیرماه امسال یک میلیون و 11هزارتن کاال ی خارجی از مسیر
ایران عبورکرده اســت که نســبت به کاالی عبوری ازکشورمان
درتیرماه  99که 682هزار تن بوده است رشد  48درصدی داشته
است .و این میزان عبورکاال از کشورمان در مدت یک ماه  ،طی
سه ســال گذشته یک رکورد به شــمار می آید که امیدواریم با
توجه به موقعیت کشورمان و مزیت ترانزیتی  ،این رکورد افزایش
پیدا کند.

ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کمیاب شدن قطعه در این صنعت را رد کرد و خواستار اعطای تسهیالت ارزان
قیمت از ســوی دولت برای تحریک تقاضای مولد شد.به گزارش ایسنا ،در روزهای اخیر اخباری از کمیاب شدن برخی قطعات
لوازم خانگی و واردات قطعه با چمدان منتشر شد که انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی این موضوع را رد کرد .در این رابطه
حمیدرضا غزنوی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :عموما واردات قطعات تولید لوازم خانگی با چمدان مربوط به واحدهای زیر
پلهای است و آنها با کمبود قطعه مواجه میشوند .به گفته وی مشکالت مربوط به تحریم و تامین ارز همچنان وجود دارد ،اما
مقیاس شرکتهای بزرگ و پیشران اقتصاد در صنعت لوازم خانگی به قدری بزرگ است که جابجایی قطعه با چمدان برای آنها
خنده دار اســت .به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ،شرکتهای پیشران اقتصادی علیرغم تحریم ،بیماری
کرونا و شرایط سخت واردات قطعات و مواد اولیه به لحاظ داخلی و بین المللی ،کار خود را انجام میدهند ،اما هزینه آن بیشتر
است .چرا کارآفرینان بزرگ صنعت لوازم خانگی یاد گرفتهاند چگونه تحریم را بیاثر کنند و دور بزنند ،اما شاید برخی شرکتهای
سطح پایین با تولید کم و شرکتهای زیر پلهای برای تامین قطعه با مشکل مواجه باشند .وی با اشاره به فعالیت شرکتهایی که
پرسنل آنها از  ۱۰هزار نفر گذشته ،اظهار کرد :بعضی از این شرکتها روزانه  ۳۰۰۰ماشین لباسشویی یا یخچال ساید بای ساید
تولید میکنند .صنعت لوازم خانگی تغییر کرده ،به طوری که سال گذشته نسبت به سال  ۱۳۹۸حدود  ۷۸درصد افزایش تولید
و در سه ماه اول امسال نسبت به سال گذشته  ۳۰درصد افزایش تولید صورت گرفته است .غزنوی با بیان اینکه صرفه مقیاس
بنگاه و صرفه مقیاس صنعت در صنعت لوازم خانگی اهمیت دارد ،تصریح کرد :صنعت باید بتواند در عرصه جهانی وارد رقابت
شود و در مقیاس بهینه قرار گیرد .برای مثال در صنعت یخچال ممکن است نیاز کشور حدود یک میلیون و  ۵۰۰هزار دستگاه
باشد که صنعت باید نیاز بازار را برطرف کند .مقیاس همین رقم یک میلیون و  ۵۰۰هزار دستگاه است .اگر سه پیشران اقتصادی
داشته باشیم که هر کدام بتوانند  ۵۰۰دستگاه تولید کنند به معنی صرفه مقیاس در سطح بنگاه است.

در ترکیب واگذاری معدن مهدی آباد و مساله کنونی
که به صورت چالش به وجود آمده  ،مشــکلی است
کــه معموال در ماه های پایانی همه دولت ها رخ داده
و واگذاری های گســترده در معادن را اجرا می کنند.
به گفته آنها برخی از این واگذاری ها ممکن اســت
مشکالتی داشته باشــند  ،از این رو مجلس به دنبال
طرح تحقیق و تفحص برای واگذاری معادن اســت و
اگر این واگذاری به صورت عادالنه انجام نشــده باشد
و همه مردم نتوانسته باشند در این مزایده ها شرکت
کننــد  ،کمیته معدنی مجلس بــه موضوع ورود می
کند.در حال حاضر مساله این است که معدن مهدی
آباد در مزایده به یک کنسرسیوم واگذار شده اما هم
اکنون به صورت شرکت با مالکیت یک خانواده اداره
می شود و حرف و حدیث های زیادی درباره شرکت
وجود دارد ،زیرا میزان بدهی شرکت قبال کمتر از هزار
میلیارد تومان اعالم شــده بود و االن به یکباره میزان
بدهی هــای آن را بیش از چهار-پنــج هزار میلیارد
تومان عنــوان کرده اند ،یعنی به یکباره میزان بدهی
ها افزایــش یافته و عمال پروژه با تاخیر چند ســاله
که مشخص نیســت دقیقا چه زمانی به بهره برداری
خواهد رسید ادامه فعالیت میدهد  ،در حالی که این
معدن بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه است
و با توجه به وضعیت قیمت این محصول در بازارهای
جهانی که در ســال های اخیر به شدت رشد قیمت

داشته است  ،اگر به شکل کنسرسیومی اداره میگردید
می بایست بسیار زودتر و با صرف هزینه بسیار کمتری
به سود ساز ترین معدن کشور تبدیل میگردید  ،ولی
تا کنون هیچ عایدی بابت حق السهم دولت از بابت به
ثمر رسیدن این پروژه ملی  ،دریافت نگردیده است و
شرکتهای روی موجود در کشور بواسطه کمبود مواد
اولیه رو به ورشکستگی و تعدیل نیرو هستند.
مهدی اباد به کنسرســیوم برگردد ،مشکالت
برطرف می شود
در حال حاضر بسیاری از فعاالن معدنی معتقدند که
اگر مدیریت این واگــذاری بار دیگر به قالب اصلی و
اولیه کنسرسیوم برگردد مشکالت برطرف می شود،
هرچنــد این اتفاق عجیبی که در واگذاری رخ داده از
نظر حقوقی و کیفری قابل بررســی است و دستگاه
های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند که چطور
یک معدن حاکمیتی به یک نفر واگذار می شــود و
آقای نجمی نیا چرا به دنبال تصاحب کامل این معدن
اســت در حالی که باید با نگاه حاکمیتی و مطابق با
منافع کشور ،فعالیت های این معدن سیاست گذاری
می شــد.مطابق ماده  9قرارداد  ،اعضای کنسرسیوم
این امکان را داشته اند تا ظرف حداکثر  6ماه از تاریخ
عقد این قرارداد جهت اجرای پروژه ،شرکتی موسوم
به شــرکت پروژه با حضور کلیه اعضای کنسرسیوم

گزیده خبر
مدیران تشکلهای صنفی نقش مشورتی
خود برای دولت سیزدهم را آغاز کنند
رئیس اتاق اصناف ایران در نشســت ویدئو کنفرانس هماندیشــی روسای
اتاقهای اصناف مراکز اســتان مطرح کرد؛ پیگیر واکسیناســیون اصناف
هستیم .نشست ویدئو کنفرانس هماندیشی روسای اتاقهای اصناف مراکز
اســتان به ریاست سعید ممبینی و با حضور اعضای هیات رئیسه این اتاق
برگزار شــد.رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص این نشست به خبرنگار
پایگاه اطالعرســانی اتاق اصناف ایران گفت :در این نشســت که به دلیل
او جگیری مجدد بیماری کرونا در کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار
شد ،با روسای اتاقهای اصناف مراکز استان ،پیرامون برخی موضوعات روز
اصناف به بحث و تبادل نظر پرداختیم.رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد:
نخســتین موضوع پیرامون ،مدیریت بیماری کرونا و کمک همه جانبه به
کاهش شیوع این ویروس بود .بنابر اعالم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،ســطح رعایت پروتکلهای بهداشتی در جامعه به شدت کاهش
یافته اســت و هر بار اوجگیری این بیماری موجب خسارات جبرانناپذیر
به اصناف شــده اســت .لذا تاکید بــر رعایت پروتکلهای بهداشــتی از
مهمترین موضوعاتی است که به جد پیگیر آن هستیم و از مدیران صنفی
نیز خواســتیم تا در راســتای افزایش مجدد رعایتها در شهرستان خود،
فرهنگسازی الزم را داشته باشند.
وی در خصــوص اهمیت این همکاری تصریح کرد :ما ســه میلیون واحد
صنفی داریم که هر کدام از اینها به طور روزانه محل حضور شاغالن صنفی
و مشــتریان ایشان خواهد بود .این آمار بزرگی است که نمی توان نسبت به
آن بــی توجه بود .لذا رعایت پروتکل ها چه از جانب فعاالن صنفی و چه از
جانب مشتریان ایشــان امر بسیار مهمی است که تاثیری مستقیم بر روند
افزایش یا کاهش مبتالیان به کرونا خواهد داشت .البته نباید تمام فشارها بر
اصناف باشد و باید نظارتها بر اماکن عمومی و مراکز پر جمعیت و پر خطر
نیز افزایش یابد.رئیس اتاق اصناف ایران با اشــاره به فوت ناشی از کرونای
چندین بازرس و مسئول صنفی به موجب ابتال به بیماری کرونا در خصوص
واکسیناســیون اصناف گفت :یکی دیگر از موضوعات و نگرانیهایی که در
این نشست مطرح شــد ،موضوع واکسیناسیون اصناف بود .از مدتی پیش،
پیگیر اولویت بخشیدن به واکسیناسیون اصناف بود هایم و از وزارت بهداشت
درخواست کردیم بازرسان و هیات مدیره اتحادیهها را که به طور مستمر با
مردم در ارتباط هستند در اولویت واکسیناسیون قرار دهند .ضمن این که از
آن جایی که فعاالن صنفی نیز به علت ارتباط مستقیم با مشتریان در معرض
خطر زیادی هستند ،پیشتر درخواست دادهایم که در اولویت واکسیناسیون
قــرار گیرند و مجددا تا حصول نتیجه ،پیگیــر آن خواهیم بود.ممبینی در
ادامه گفت :محور دوم این نشســت پیرامون انتخاب وزرای پیشــنهادی از
سوی دولت و رای اعتماد مجلس به ایشان بود .با توجه به آغاز به کار دولت
سیزدهم مدیران صنفی باید با دقت برنامههای اقتصادی وزرای پیشنهادی را
بررسی کنند و اگر نظراتی دارند باید آن را به وزرای پیشنهادی اعالم کنند تا
نقش مشورتی اصناف در ارتباط با دولت سیزدهم را از همین ابتدا به خوبی
ایفا کرده باشند.رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد :با توجه به تغییر دولت
و این که دولت وعدههایی در خصوص وضعیت معیشت ،کنترل قیمتها و
وفور کاال داده است ،الزم است تا اصناف حضور فعالی در جلسات تنظیم بازار
داشــته باشند و هر آنچه در توان دارند اعم از کمک به تامین کاال و اصالح
نظام توزیع به کار بندند.وی همچنین بیان کرد :اتاق اصناف ایران برای رفع
نگرانــی جامعه صنفی با جدیت پیگیر اصالح قانون نظام صنفی از ســوی
مجلس است که امیدواریم به زودی اتفاق افتد.

تاســیس کنند اما تاسیس شرکت جدید نباید منجر
به کاهش مسئولیت و حقوق اعضای کنسرسیوم می
شــد و از الزامات صریح قرارداد  ،حضور کلیه اعضای
کنسرسیوم تا پایان مدت  24ساله قرارداد در شرکت
پروژه با آرای مساوی در تصمیمات هیات مدیره بوده
و کلیه اعضا منفردا ومتضامنا در قبال پروژه وکارفرما
با دادن ضمانتنامه رسمی ،مسوول می باشند .اما عدم
نظارت صحیح و قانونی مقــام ناظر در انجام وظایف
قانونی خود در زمان تشــکیل شرکت پروژه موجب
شد با تشکیل شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی
مهدی آباد (ســهامی خاص) که متشــکل از اعضای
کنسرسیوم بوده ولی اساسنامه آن صد درصد سهامی
خاص و بدون در نظر گرفتن منافع اعضای کنسرسیوم
تنظیم گردیده  ،عمال قوانین مدنی کنسرســیوم به
قوانین تجارت و مســائل داخلی شــرکتهای سهامی
خاص تبدیل و شــرایط برای سوء استفاده های آتی
و افزایش ســرمایه های غیر عرف ناشی از مطالبات
از پیش مهندســی شده توسط ســهامداران اکثریت
شــرکت پروژه مهیا شود .این در حالی است که کلیه
اعضا به میزان قدر الســهم تعیینی  ،تضامین الزم و
رســمی را به کارفرما ارایه داده اند.عضو فراکســیون
معدن مجلس میگوید وقتی که معدن مهدی آباد در
مزایده به یک کنسرسیوم واگذار شده است در ادامه
هم فعالیت آن باید در قالب یک کنسرســیوم دنبال
شود و این مساله نیازمند بررسی حقوقی است و اگر
تغییرات به وجود آمده در معدن مهدی آباد مشــکل
ساز باشد مجلس به صورت جدی ورود خواهد کرد.

اعضای کنسرســیوم ارائه و باطله برداری را با هزینه
سنگینی شــروع کردند و چون سهامداران این کار را
قبول نداشــتند یا سهام خود را به آنها دادند یا میزان
آن را کمتر کردند  .به همین دلیل مدیریت راهبردی
معدن از حالت کنسرســیوم بیرون آمد و در اختیار
چند نفر قرار گرفت و ســر سایر شرکاء بی کاله ماند
و در حــال حاضر مدیران حاضر در معدن مهدی آباد
یک گندی زدند و زیاد راغب نیستند گندش به بیرون
درز پیدا کند  ،من بعنوان پایه گذار این کنسرســیوم
راغب نیســتم این پروژه بهم بخورد  .دوست دارم کار
انجام شود  ،اینجا تاکنون کلی کار انجام شده است ،
هر چند که اینها با شرکایشان درست برخورد نکردند
و ســهام بقیه شرکتها را گرفتند و خوشان همه کاره
شدند.ناصر صلولتی زاده  ،مدیر عامل شرکت مهندسی
کاهنربا و تنها عضو فنی-مهندسی کنسرسیوم با بیان
اینکه قانونگذار می بایســت صالحیــت همه جانبه
ســرمایه گذار را مورد بررســی کامل قــرار میداد ،
گفت :بهمین دلیل و عدم نظارت مناســب  ،با توجه
بــه اتفاقات پیش آمده  ،به طــور قطع تحقق اهداف
اولیه کنسرســیوم  ،میسور نخواهد شد.یوسف مرادلو
 ،ریاســت انجمن تولیدکنندگان سرب و روی ایران
 ،کــه با امید تامیــن مواد اولیــه کارخانجات روی ،
بــه نمایندگی از  65شــرکت تولید کننــده روی به
کنسرسیوم ورود کرده است  ،گفته بود متاسفانه این
کنسرســیوم به شرکت فامیلی تبدیل شده و اعضای
تخصصی کنسرسیوم کلک خورده و حذف شده اند و
حتی دیگر ما را تحویل هم نمیگیرند و این چاهیست
که ناخواسته خودمان کندیم.محمد گوهرین ازدیگر
اعضای تخصصی کنسرســیوم که درصد سهامش از
10درصد به 2درصد تقلیل یافته  ،گفته بود که وقتی
پروژه ســرمایه کافی برای راه اندازی نداشته  ،مجبور
بوده ایم بخشی از سهام خود را به فردی که مدعیست
و سرمایه هم دارد  ،بدهیم.

ضرورت بازگشــت معــدن مهــدی آباد به
کنسرســیوم اولیه و نظرات اعضای تخصصی
کنسرسیوم در این خصوص
حسن حسینقلی  ،رئیس اتحادیه سرب و روی کشور
درباره حاشیه های تبدیل کنسرسیوم مهدی آباد به
شــرکت  ،گفت  :گروهی از معدنکاران و صنعتگران
جمع شــده و یک گروه تشــکیل شــد تا از طریق
کنسرسیوم و مشارکت تواناییهای فنی کارها تقسیم
شــود  ،اما متاســفانه برخی از آقایان که هم اکنون
اکثریت سهام را دارند  ،طرحی را بدون صالحدید بقیه

پروانه بهره برداری مهدی آباد به نام دولت است
مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صمت با تاکید
بر اینکه پروانه بهــره برداری مهدی آباد به نام دولت
اســت ،اظهار کرد :ایمیدرو به پیمانکار ،عملیات بهره
بــرداری آنجــا را واگذار کرده اســت و این پیمانکار
شــامل افرادی هســتند که در مزایده برنده شده اند
و برای این معدن که دولتی است باید طبق قوانین و
مقررات  ،بهره برداری را پیش ببرند .در واقع پیمانکار
در معدن مهــدی آباد باید طبق قراردادی که تعیین
شــده بهره برداری را از معــدن انجام دهد و اگر قرار

فقدان نظارت در بهرهبرداری و گروگانگیری معدن  20میلیارد دالری
که قرار بود کنسرسیومی اداره شود
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باشد یک پیمانکار خارجی بگیرد باید از وزارت اقتصاد
مجوز بگیرد و اینطور نیســت که مدیران کنسرسیوم
یا شــرکت پروژه تصمیم بگیرند شخصا برای معدن
با شرکت خارجی همکاری کنند.او با تاکید بر اینکه
قراردادها در بخش معدن حداکثر  25ساله صادر می
شــود ،اظهار کرد :پیمانکار تا سقف قرارداد می تواند
با شرکت های دیگر همکاری کند و ممکن است که
قرارداد با یک پیمانکار تمدید نشــود که برای مهدی
آباد مدیران این کنسرســیوم نمــی توانند در مدت
قرارداد با سایر شرکت ها بیشتر از مدت قرارداد خود
قرارداد جدید ببندند.
برخی معادن دولتی ممکن اســت در انتخاب
پیمانکار ،قانون را رعایت نکرده باشند
عباسعلی ایروانی ،مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت
صنعت ،معدن و تجارت تاکیــد کرد :در حال حاضر
برخی معادن دولتی ممکن است در انتخاب پیمانکار،
قانون را رعایت نکرده باشند ،برای نمونه در کمیسیون
مزایده به یک پیمانــکار ایراد می گیرند که مدارکت
ناقص اســت یا به پیمانکار دیگری گفته می شود که
صالحیت الزم را برای بهره برداری از معدن نداد تا از
این طریق معدن به پیمانکار خاص معدن داده شــود
اما به طور کلی واگذاری های معدنی باید طبق مزایده
و براساس نظارت دستگاه های ذی صالح باشد.محمد
بیاتیان ،عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس
گفت :واگذاری معادن باید طبق قانون صورت گیرد و
توانمندی ســرمایه گذار باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود :همچنین در واگــذاری معدن باید حقوق
دولتی لحاظ و نگاه اشــتغال آفرینی نیز دنبال شود.
بیاتیان جلوگیری از خام فروشــی را از دیگر اهداف
واگذاری صحیح معادن کشور عنوان کرد و افزود :در
شرایطی که این اهداف محقق نشود در واقع واگذاری
هــا غلط بوده و به زیان منافع ملی اســت.بیاتیان در
ادامه خاطرنشان کرد :در خصوص معدن سرب و روی
مهدی آباد نیز هر زمانی که مسجل شد که اشکاالتی
در نحوه اجرای تعهدات وجود دارد بر اســاس قانون
مــی توان آن را پس گرفت و مجددا به کنسرســیوم
تایید شده واگذار نمود.باوجود قانون حمایت از تولید
داخل و استفاده حداکثری از ظرفیت های مهندسی
و تولیــدی داخلی  ،در مفاد قــرارداد واگذاری معدن
مهــدی آباد و راهبری آن  ،ایــن بند قانونی در نظر
گرفته نشده و بی توجهی نهادهای نظارتی دولت در
تبدیل کنسرسیوم به شــرکت سهامی خاص سبب
ایجاد انحصار در این ابر پروژه گردیده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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گزیده خبر
تفاهمنامه مشترک بانک آینده با گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب منعقد شد

حمایت بانک آینده از اشتغال پایدار و رونق
چرخه تولید

ک آینده و گروه توســعه ســرمایهگذاری
تفاهمنامه همکاری مشــترک بین بان 
انتخاب ،توسط نادرخواجه حق وردی ،معاون امور شعب و بازاریابی بانک آینده و
محمدرضا دیانی ،مدیرعامل گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب به امضاء رسید.
این تفاهمنامه با هدف ارتقای سطح همکاری مشترک و حمایت و پشتیبانی از
تولید داخلی و کمک به اشــتغالزایی و تســهیل ارتباط میان طرفین در حوزه
ک آینده با گروه توســعه ســرمایهگذاری انتخاب
ارائه خدمات بانکی و مالی بان 
منعقد شد.مشارکتهای مالی ،ارائه تسهیالت ویژه در قالب طرحهای آیندهداران
و کارگشا ،عرضه سبدهای متنوع تسهیالت و خدمات نوین بانکداری الکترونیکی
به تمامی اعضا و کارکنان شرکت از دیگر موضوعات مطرح شده در این تفاهمنامه
است.همچنین ،ارائه انواع خدمات بانکی در حوزههای مختلف از جمله :اعتباری،
ارزی ،بانکداری الکترونیکی و بانکداری شرکتی در این تفاهمنامه پیشبینی شده
است.

بانک ایران زمین حامی نظام سالمت کشور
مسئولیت اجتماعی یکی از اصول اخالقی تاثیرگذار در کسب و کار یک سازمان
است.هر ســازمان عالوه بر فعالیت های اقتصادی و معیشتی موظف به اجرای
این مهم در حوزه اجتماعی اســت.در یک کالم می توان مســئولیت اجتماعی
در ســازمان را به وظایف و تعهدات سازمان در راستای حفظ ،مراقبت و کمک
به جامعه ای که در آن فعالیت میکند ،اطالق کرد.یکی از اقدامات مهم و موثر
بانک ایران زمین در حوزه مســئولیت اجتماعی حمایت از نظام سالمت کشور،
کمک به بیمارستان ها ،نهادهای بهداشــتی و  ...از ابتدای شیوع ویروس کرونا
بوده است.مشارکت در راه اندازی مرکز تجمیعی واکسن کرونا در باغ موزه دفاع
مقدس مرکز تجمیعی واکســن کرونا طالقانی با حضور دکتر شهریاری رئیس
کمیسیون بهداشــت مجلس شورای اسالمی ،دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با
کرونا در اســتان تهران ،مدیران ارشــد بانک ایران زمین افتتاح شد.عبدالمجید
پورســعید مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه
مسئولیت اجتماعی اظهار داشت:انجام مسئولیتهای اجتماعی توسط نهادهای
مالی در امور عامالمنفعه از اقداماتی اســت که بانک ایــران زمین بر آن تاکید
ویــژهای دارد و از زمان شــیوع بیماری کرونا ما اقدامات زیادی را در راســتای
کمک به بیمارســتانها ،نهادهای بهداشتی و… انجام دادهایم و سعی کردهایم
با برگزاری کمپینهای اطالعرســانی ضمن آگاهسازی مشتریان ،از شیوع این
بیماری در شــعب خود نیز جلوگیری کنیم.سید حسن سلطانی فیروز ریاست
هیات مدیره بانک ایران زمین این بانک را یکی از حامیان پیگیر در حوزه نظام
سالمت کشور دانست و کمک مالی و خرید اقالم بهداشتی جهت بیمارستان ها،
نهادهای بهداشتی ،کادر درمان و  ...را از جمله اقدامات صورت گرفته توسط بانک
از زمان شیوع ویروس کرونا اعالم کرد.وی با تاکید بر این موضوع که بانک ایران
زمین تالش می کند در حد امکانات خود به حوزه ســامت کشور کمک کند،
اظهار داشت :در شرایط کنونی این موضوع را یکی از وظایف بنگاه های اقتصادی
در حوزه مسئولیت اجتماعی است.این مرکز با همکاری بانک ایران زمین ،مرکز
بهداشــت شــمال تهران ،باغ موزه دفاع مقدس و دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی افتتاح شده است.

دعوت مدیرعامل پرسپولیس برای شرکت
هواداران در جشنواره بانک گردشگری
مدیرعامل باشگاه پرســپولیس از همه هواداران این تیم خواست با عضویت در
جشــنواره  5ستاره بانک گردشــگری ،با حمایتهای هر چه بیشتر این باشگاه
را یاری کنند.به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری ،جعفر سمیعی گفت:
هواداران پرســپولیس می توانند از طریق درگاههایی که بانک گردشــگری به
صورت حضوری و غیرحضوری(آنالین) ایجاد کرده ،کارت هواداری دریافت کنند
و با شــرکت در جشنواره  5ستاره ،به باشگاه پرسپولیس کمک کنند.وی افزود:
بانک گردشگری به عنوان اسپانسر اصلی همواره در کنار باشگاه پرسپولیس بوده
و بتازگی نیز به پاس قدردانی از بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس از آنان تقدیر
کرده است.سمیعی ادامه داد :بانک گردشگری طرحهای اقتصادی خوبی همچون
کارت هواداری و جشنواره  5ستاره برای باشگاه تدارک دیده که باشگاه از عواید
این طرحها بهره مند خواهد شــد ضمن اینکه سبب میشود تا این باشگاه بهتر
بتوانــد به تعهدات مالی بازیکنان و کادر فنی عمل کند.وی همچنین از مدیران
عالی بانک گردشگری بابت اختصاص سهام به بازیکنان پرسپولیس تشکر کرد.
بانک گردشگری که در کســب موفقیتهای ملی ،بینالمللی و تاریخی طی 2
سال اخیر نقش موثری داشته ،تا سال  ۱۴۰۱در تمام مسابقات اعم از لیگ برتر،
جام حذفی و … به عنوان اسپانسر اصلی باشگاه پرسپولیس انتخاب شده است.

آگهی مزایده اتومبیل

به موجب پرونده اجرایی کالسه  140000862این اجرا متعهد :مهدی پورمحمد
– متعهدله :مژگان یوسفی یک دستگاه خودرو پژو پارس به شماره انتظامی ایران
 747 – 19ص  37متعلــق به مهدی پورمحمد واقــع در پارکینگ پردیس که
طبق نظر کارشناس رســمی مورخ  1400/4/5به مبلغ  2/400/000/000ریال
(دویســت و چهل میلیون تومان) به شرح ذیل ارزیابی شده ،خودرو سواری پژو
پارس  TU5مدل  – 1399ســفید روغنی – بنزینی و تک سوز -به شماره موتور
 0121798به شماره شاســی  – 296090موتور گیربکس خودرو سالم است و
مشکلی ندارد -الســتیک مناسب و در حدود  100درصد آج دارد -اطالق سالم
و بدون خط و خش اســت و با بررســی تقریباً  6000کلیومتر کار کرده است-
وضعیت تودوزی مناسب است و احتیاج به ترمیم ندارد .خودرو فوق از ساعت 9
الی  12روز یکشــنبه مورخ  1400/5/31در اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کرمانشاه – واحد اجرا به نشانی کرمانشاه -فرهنگیان فاز یک -بلوار شهید مطاعی
از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ  2/400/000/000ریال شروع و
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به
عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا ً وصول خواهد شد شرکت در
مزایده منوط به پرداخت  10درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت
و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده است برنده مزایده مکلف
اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ مزایده به حساب
صنــدوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به
حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه
واریز خواهد شــد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده
تجدید می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .ضمناً خودرو فوق
دارای بیمه می باشد.
/1027م الف12/
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صرافیهای غیرمجاز در کدام استانها فعالترند؟

مالباختگان صرافیهای غیرمجاز؛ بحرانی در آینده نزدیک

برخورد با  3400صرافی غیرمجاز توسط وزارت اطالعات
پیش از این رئیس کانون صرافان در ماه گذشته ،عنوان کرده
بود به همت سربازان گمنام امام زمان(عج) از سال  90تا  99با
 3400صرافی و معاملهگران ارزی متخلف و غیرمجاز برخورد
شده است که از این تعداد 1580 ،مورد در شهرستانها بوده و
مابقی آنها در تهران مورد شناسایی وزارت اطالعات قرار گرفته
اســت.طبق اظهارات لواسانی ،در پنج استان آذربایجان غربی،
کردستان ،خراسان رضوی ،سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به
ترتیب  115 ،124 ،155 ،211 ،434صراف غیرمجاز شناسایی
شدهاند.

به گفته رئیس کانون صرافان در  ۵اســتان آذربایجان غربی،
کردستان ،خراسان رضوی ،سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به
ترتیب  ۱۲۴ ،۱۵۵ ،۲۱۱ ،۴۳۴و  ۱۱۵صراف غیرمجاز توسط
وزارت اطالعات شناســایی شده است.به گزارش تسنیم ،طبق
برخی شــواهد فعالیت صرافان ارزی-حوالجات و صرافان ارز
دیجیتال غیرمجاز در فضای مجازی در ماههای اخیر به شدت
افزایش یافته اســت .به طوریکه کاربران فضای مجازی با یک
جستجوی ســاده در پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و تلگرام با
انبوه صفحات صرافیهای رمــزارز و غیر رمزارز با تبلیغات پر
زرق و برق مواجه میشــوند.این معضل از آن جهت خطرساز
اســت که نزد این صرافان غیرمجــاز ،انبوهی از پولهای کالن
مردمی در حال گردش و نقل و انتقال است و هر لحظه خطر
کالهبرداری در ســطح ملی و گسترده را محتمل کرده است.
اما با این وجود احمد لواسانی ،رئیس کنونی کانون صرافان در
واکنش به این معضل جدی صرفا خود مردم را مسئول حفظ
داراییهایشــان در نزد این صرافیها دانســته است! این مقام
مســئول در ماه جاری به مردم هشدار داد که تبعات فعالیت
در این صرافیها و همه مشکالتی که ممکن است در خرید و
فروش ارز برای آنها رخ دهد ،به عهده خودشان است.
مالباختگان صرافیهای غیرمجــاز؛ بحرانی در آینده
نزدیک
اردیبهشــت ماه امســال پایگاه خبری پلیس در بیانیهای به
شهروندان در خصوص شگردهای جدید کالهبرداری و سرقت
از حســابهای بانکی متقاضیان معامالت ارزی هشدار داد .بر
اســاس این بیانیه ،کالهبرداران با ایجــاد صرافیهای تقلبی،
صفحات جعلی فیشینگ و یا تیمهای پشتیبانی تقلبی درصدد

فریب معاملهگران هســتند.کامران سلطانی زاده رئیس اسبق
کانون صرافان و عضو کنونی این کانون در اردیبهشــت ماه در
همین باره هشــدار داده بود ،کانون صرافان تاکنون نزدیک به
 1000معاملهگر ارزی غیرمجــاز را با رصد فضای مجازی به
نهادهــای ذیربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت
گیرد اما شــاهد آن هســتیم که همین افراد مجددا ً با تغییر

ماهیت به معامالت غیرمجاز برمیگردند.آستان قدس رضوی
نیز در تیرماه امســال نیز صراحتاً هشدار داد که هیچ صرافی
تحت این آســتان در فضای مجازی و حقیقی فعالیت ندارد و
از مسئوالن قضایی و امنیتی خواستار برخورد با صرافنماهایی
که با پوشش این نام مقدس شد در حال فعالیت هستند ،شد.

فقدان وحدت رویه بین بانکها؛ پاشنه آشیل اجرای
قانون جدید چک
فقدان وحــدت رویه بیــن بانکها موجب
شــده عالوه بر اینکــه روند ثبــت و تائید
اطالعات چک در سامانه صیاد طوالنی شود،
سردرگمیهایی نیز برای کاربران و صاحبان
کسب و کار به وجود آید.به گزارش خبرنگار
مهر ،پیشــگیری از وقوع مشــکل به مراتب
نســبت به یافتن راهکار حل مشکل مؤثرتر
اســت .تا قبل از اصالح قانون چک در سال
 ،۱۳۹۷روند قانون در جهت پیگیری و حل
مشــکالت ایجاد شده در خصوص چکهای
برگشتی بود و سازوکاری در جهت پیشگیری
از وقوع مشکل وجود نداشت؛ یعنی همه افراد
از جمله افراد بیاعتبار چک میکشیدند و اگر
چک برگشت میخورد ،دارنده آن متضرر و
با طی کــردن روند طوالنی و پرهزینه اطاله
دادرســی در دادگاه ،ممکــن بود وجه چک
پاس شود.افزایش حجم چکهای برگشتی،
صاحبان کســب و کار را بــا حجم زیادی از
مطالبات انباشته شده مواجه میکرد که در
کسب و کار آنها مشــکالتی را ایجاد کرده
بود .از جمله این مشکالت ،کاهش نقدینگی
کســب و کارها ،ضرر کــردن در معامالت و
کاهش توانایی در تأمین مالی دیگر معامالت
بود.بنابراین ،روند معامله به صورتی شده بود
که افراد تنها با برخی که مراودات بیشــتری
داشــتند معامله می-کردنــد .از این رو ابزار
پرداخت چک در حال از دست دادن جایگاه
خود به دلیــل کاهش اعتبار چک در نتیجه
ســو استفاده برخی افراد از ناکارآمدی قانون
صدور چک بود.
عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد!
قانون جدید چک که در سال  ۱۳۹۷تصویب
شد ،تالش کرد تا با جلوگیری از صدور چک
توســط اندک افراد سودجو که در بازار چک
بالمحل میکشیدند ،اعتبار چکها را افزایش
دهد .اکنون افراد بدحساب و سودجو که قصد
آشــفته کردن بازار برای رسیدن به مقاصد
خــود را دارند ،نمیتوانند از طریق چک کار
خود را به ســرانجام برســانند .در واقع الزام
قانون جدید چــک به ثبت و تائید اطالعات
چک در ســامانه صیاد ،یکی از سازوکارهای
مانع از انجام سودجویی است.همچنین طبق
قانون جدید ،با تمرکز صدور دسته چک در
بانک مرکزی ،دیگر افراد سودجو نمیتوانند
از طریق ارتباط با مسئولین یا کارکنان شعب
بانکی دسته چک بگیرند .عالوه بر این ،افرادی
که سابقه چک برگشتی دارند نیز نمیتوانند
بدون رفع ســو اثر ،مجددا ً چک بکشند.آمار
جدید چکهای برگشــتی از تأثیر افزایش
نظارت بانک مرکزی بر فرایند صدور دســته
چک خبر میدهد .طبق آمار ،نســبت تعداد
چکهای برگشــتی به مبادله شــده در سه
ماهه ابتدایی سال  ۱۴۰۰در دسته چکهای
جدید ،برابر با  ۳.۵درصد شده است .این در
حالی اســت که در دسته چکهای قدیمی،
این آمار برابر بــا  ۸.۵درصد در همین دوره

است.نصراهلل پژمانفر ،نایب رئیس کمیسیون
اصل  ۹۰مجلس نیز در رابطه با تأثیر قانون
جدید چک میگوید :مطمئن هستم که آمار
نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای
مبادله شــده در چکهای جدید که برابر با
 ۳.۵درصد شده است نیز قانع کننده نیست.
بخشــی از این برگشــت چکهــا ،به دلیل
اشــتباهات مردم اســت که هنوز به ثبت و
تائید اطالعات چک در ســامانه صیاد عادت
نکردهاند .بخش دیگر نیز مربوط به ضعفهای
اجرای قانون اســت که در این مسیر وجود
دارد.جبار کوچکینژاد ،نماینده مردم رشت
در مجلس شورای اسالمی هم در مورد تأثیر
قانون جدید چــک بر کاهش آمار چکهای
برگشــتی میگوید :قانــون جدید چک ،در
کاهش شدید آمار چکهای برگشتی به ۳.۵
درصد بسیار تأثیرگذار بود.
نقش سامانه صیاد بر بهبود کاهش چک
برگشتی
همان طور که گفته شد ،یکی از نوآوریهایی
که در قانون جدید چک موجب میشــود تا
نظارت بانک مرکــزی بر فرایند صدور چک
افزایش یابد ،ســامانه صیاد اســت .با الزامی
شدن ثبت و تائید اطالعات چکهای جدید
در ســامانه صیاد بانک مرکــزی از ابتدای
فروردین  ،۱۴۰۰تمامی فرایندهای مبادالتی
و انتقــال وجه از طریق چک ،قابل بررســی
شده و به همین طریق ،میتوان فعالیت افراد
دارای سو سابقه در مبادالت را مشاهده و با
منع صدور چک جدید برای آنها ،ریســک
انجام معامله برای گیرندگان چک را کاهش
داد.کوچکی نژاد ،نماینده مردم رشت در مورد
ثبت و تائید اطالعات چک در سامانه صیاد به
خبرنگار مهر گفت :با توجه به سازوکارهایی
که در قانون جدید چک تعیین شــده است،
قطعاً گیرندگان چک باید دقت کنند تا قبل
از دریافــت از صادرکننده ،چک در ســامانه
صیاد ثبت شــده باشد؛ مث ً
ال مشخصات فرد
گیرنــده چک ،از جمله اطالعاتی اســت که
باید در ســامانه صیاد ثبت گردد .ثبت چک
میتواند به پیگیری و شناسایی چکهای رد
و بدل شده و مراحل گردش پول کمک کند
تا مردم دچار مشــکل نشوند .همین عوامل
باعث کاهش آمار چک-های برگشتی بود.وی
در مورد الزام بانک مرکزی در ایجاد وحدت
رویه بین شعب بانکی تاکید کرد :زمانی که
قانون چک تصویب شد ،وظیفه بانک مرکزی
بود که آئیننامه های اجرایی را برای شــعب
بانکی توجیه کند .متأسفانه این کار به خوبی
صورت نگرفت و من معتقد هستم که در این
زمان ،باید دســتگاههای نظارتی مجلس به
صورت جدی ورود کنند.
نقش بانک مرکــزی در اجرای تکالیف
باقی مانده قانون جدید چک
از آنجــا که ثبت و تائیــد اطالعات چک در

سامانه صیاد در جهت نظارت بانک مرکزی
بــر معامــات و ممانعت از صــدور چک
بالمحل توسط افراد بدحساب ضرورت دارد،
بنابراین شــعب بانکی باید در جهت ثبت و
تائید اطالعات چک در سامانه صیاد توسط
کاربران ،بهترین عملکرد را داشــته باشند
تا مردم در انجام این کار با مشــکل مواجه
نشوند.با این حال ،گروهی از صاحبان کسب
و کار اذعــان دارند که نبود وحدت رویه در
بانکها و گرفتن اطالعات اضافی از کاربران
باعث شــده تا فرایند ثبت و تائید اطالعات
چک در سامانه صیاد طوالنی شده و افراد در
معامالت خود دچار مشکل شوند.در همین
رابطه ،یاســر مرادی کارشناس ارشد حقوق
بانکی در مورد عدم وحدت رویه بین بانکها
معتقد اســت :گله مندی کسب و کارها به
چند نکته برمی گردد؛ از جمله عدم فرهنگ
ســازی الزم در مردم ،عــدم آموزش کافی
کارکنان شبکهی بانکی و ابهامات و ایرادات
متعددی که در این زمینه به صورت متکثر
وجــود دارد و مکانیزمی برای پاســخگویی
ســریع به این ایرادات و شــبهات بانکها و
مردم وجود ندارد .این مــوارد ،روند اجرای
قانون را تا حدودی فرسایشی میکند.وی در
ادامه افزود :همین عوامل باعث شــده است
که بانکها یک رویــهی احتیاطی در پیش
بگیرند و گاهی اوقات اســناد و مدارکی را از
مشــتریان بخواهند که واقعاً الزم نیست یا
گاهی در تفویض اختیار برای ثبت یا انتقال
چک ،وکالتهایی را بدون اقتضائات الزم از
افراد و صاحبان امضای مجاز بگیرند که واقعاً
منطبق بر مادهی  ۱۹قانون چک نیســت.
امیدوارم بانک مرکزی تالش و پیگیریهای
جدی را انجام دهد که با مرور زمان بتوانیم
وحدت رویهی خوبی را شــاهد باشــیم.این
کارشــناس ارشد حقوق بانکی در انتها بیان
کرد :تا زمانی که این ابهامات و مشکالت فاز
اول برطرف نشــده ،نباید وارد فاز جدید از
جمله اجرای چک الکترونیک یا بحث اعتبار
سنجی یا سایر موارد از جمله چک موردی
شد و باید اجرای صحیح همین موارد ادامه
پیدا کند .به نظر میرســد بانک مرکزی به
عنــوان نهاد نظارتی باید نظارتهای فعال و
مستمری را به صورت حضوری در شبکهی
بانکی ایفــا کند تا بتواند به اجرای بهتر این
قانون کمک کند.
ضرورت ایجاد وحدت رویه در بانکها
براین اساس الزم اســت تا بانک مرکزی در
جهت ایفای نقش خود ،یعنی نظارت بر نحوه
عملکرد شعب بانکی در اجرای قانون جدید
چک با دقت بیشتری عمل کند تا این قانون
به افزایش منافع مــردم در معامالت کمک
کند و مشکالتی که در حال حاضر برخی از
کاربران دســته چکهای جدید با آن مواجه
هستند از جمله طوالنی بودن ثبت چک در
سامانه صیاد ،برطرف شود.

کلکسیونی از جرایم صرافنماها
به گزارش تسنیم ،بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اســامی ،در سالهای ابتدای تحریم از سال 89تا 92
به دلیل اضافه شدن نام بانکهای ایرانی به فهرست تحریمها،
به مرور شــاهد کاهش سهم نظام بانکی در پرداختهای بین
المللی و افزایش ســهم صرافیها در ایــن زمینه بودهایم.این
موضوع باعث شــد تا ابتکار عمل بانــک مرکزی برای کنترل
بازار ارز محدود شــود و داللی و سوداگری و ایجاد اختالل در
منابع ارزی توســط صرافنماها با سهولت بیشتری نسبت به
گذشته مهیا شود«.همدســتی با تاجران متخلف برای خروج
غیرقانونی ارز از کشــور»« ،پولشــویی»« ،فروش ارز تقلبی»،
«قاچاق عمده ارز»« ،فرار مالیاتی»« ،نقل و انتقال ارز حاصل
طبندی»« ،خروج سرمایه از کشور»« ،دستکاری
از قمار و شر 
نرخ»« ،کالهبرداری و ســرقت وجوه نقد» تنها نمونههایی از
جرایم ارتکابی صرافنماها در طول بحرانهای ارزی سالهای
گذشته بوده است.

در راستای عملیات بازار باز انجام شد؛

بازخرید معکوس  ۶۵هزار میلیارد ریال اوراق
توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی در این هفته نیز در اســتمرار جذب نقدینگــی ،اقدام به بازخرید معکوس  ۶۵هزار و ۸۰۰
میلیــارد ریال اوراق کرد.به گزارش ایرنا از بانــک مرکزی ،با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت
نقدینگــی در بــازار بینبانکی ،موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته اســتمرار جذب نقدینگی بود.
بنابرایــن ،این بانک به اجرای عملیات بازار بــاز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ  ۶۵هزار و ۸۰۰
میلیــارد ریال اقدام کرد.بانــک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیــاز بازار بینبانکی ریالی،
عملیــات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا میکند .موضــع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق
ابزارهای موجود) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ
بازار بینبانکی حول نرخ هدف ،از طریق انتشار اطالعیه در سامانه بازار بینبانکی اعالم میشود .همچنین
بانکها و موسســات اعتباری غیربانکی میتوانند در راســتای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی،
نســبت به ارسا ل سفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق ســامانه بازار بینبانکی اقدام کنند .بانکها و
موسســات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت
اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشــروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسالمی دولتی و در قالب توافق
بازخرید با نرخ سقف داالن نرخ سود ( ۲۲درصد) استفاده کنند.

تخلفات بورسی را گزارش دهید ،پاداش بگیرید
گزارشگران حرفهای بازار سرمایه ،با ثبت ناهنجاری عمدهای که موثق و همراه مستندات است ،میتوانند
از ســازمان بورس و اوراق بهادار «پاداش» دریافت کنند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،
مهدی زمانی ســبزی با بیان این مطلب ســنا گفت :از جمله اهداف اصلی این اداره از ابتدای تاسیس در
سال  ،98رسیدگی به گزارش های حرف های موثق و دست اول درباره ناهنجاری های عمده مبتنی بر بروز
جرم و تخلف در بازار ســرمایه بوده است.رئیس اداره دیده بان سالمت بازار سرمایه با بیان اینکه سازمان
ش حرفهای و حمایت از گزارشگران بوده
بورس به دنبال ارائه سازوکاری برای استقرار فرایند دریافت گزار 
است ،افزود :در راستای ارتقا و حفظ شفافیت اطالعاتی و معامالتی در بازار سرمایه و به منظور پیشگیری
و کشف تخلفات ،سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه و پیاده سازی سامانه دیده بان سالمت بازار سرمایه
(سوت زن) را در دستور کار قرار داد و سامانه  dideban.seo.irبه بهرهبرداری رسید.وی ادامه داد :متناسب
با این موضوع ،چندی پیش دستورالعملی با محوریت «پاداش» در کمیته تدوین مقررات تدوین شد که
پس از طرح و تصویب در هیأت مدیره ســازمان ،هم اکنون در فرآیند ابالغ رســمی به فعاالن بازار است.
این دستورالعمل به گزارشگران حرفهای که ناهنجاری عمدهای را از طریق سامانه یاد شده گزارشدهند،
مشروط به اینکه ،گزارش براساس دســتورالعمل یاد شده حائز شرایط باشد ،پاداش میدهد.رئیس اداره
دیده بان سالمت بازار سرمایه محل این پاداش را از وجوهی خواند که از بورسها و سازمان بورس تامین
میشــود و تصریح کرد :پاداش درنظرگرفته شده برای موارد گزارش شده حائز شرایط 10 ،تا  30درصد
مجموع مبلغ جریمه نقدی موضوع رأی یا آرای قطعی یا زیان احتمالی تخمینی هیأت مدیره ســازمان
اســت.وی در خصوص نحوه بررسی گزارشهای دریافتی نیز عنوان داشت :گزارشگران میتوانند گزارش
خود را به صورت ناشــناس یا همراه با درج اطالعات هویتی ارسال کنند .در صورت ارسال گزارش همراه
با مشخصات هویتی ،سازمان بورس متعهد است که از اطالعات هویتی گزارشگر حرفه ای محافظت کرده
و از افشای آن خودداری کند.به گفته زمانی سبزی ،قویترین ابزارهای مبارزه ،کشف و پیشگیری از بروز
جرائم و تخلفات ،اســتفاده از توان نظارتی مردم در کشف جرائم و تخلفات به عنوان بازیگران اصلی بازار
سرمایه است .از این اقدام که با عنوان سوتزنی یا  whistleblowingیاد میشود ،نمونههای موفقیت آمیزی
در کشــورهای پیشرفته مشاهده شده است.وی با اشاره به حوزههای فعالیت اداره دیده بان سالمت بازار
سرمایه اظهار کرد :گزارشگران حرفهای میتوانند گزارش ناهنجاری عمده ای که از آن آگاه میشوند را در
هر یک از حوزههای ناشران ،بازار ،نهادهای مالی و فضای مجازی به همراه مستندات در سامانه ثبت کنند.
رئیس اداره دیده بان ســامت بازار سرمایه در انتهای گفتوگوی خود با «سنا» ،آمار گزارشهای ثبت
شده در سامانه طی  4ماه ابتدایی سال جاری را مدنظر قرار داد و توضیح داد :طی دوره یاد شده 71 ،درصد
گزارشها در حوزه بازار 17 ،درصد در حوزه ناشران و  12درصد در حوزه نهادهای مالی و فضای مجازی
بوده است .در این مدت 9 ،گزارش تخلفاتی نیز به معاونت حقوقی ارجاع داده شده است.

ادامه روند صعودی بازار سرمایه
بازار سرمایه دیروز هم با چراغ سبز حرکت کرد و شاخص کل بورس بیش از  ۲۰هزار واحد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس در معامالت دیروز بازار سرمایه با  ۲۰هزار و  ۵۹۵واحد افزایش رقم
یک میلیون و  ۴۵۳واحد را ثبت کرد.شــاخص کل با معیــار هم وزن نیز  ۵۴۲۱واحد افزایش یافت و به
رقم  ۴۱۸هزار و  ۱۷۰واحد رسید.معامله گران این بازار  ۹۳۲هزار معامله به ارزش  ۷۷هزار و  ۸۴میلیارد
ریال انجام دادند.فوالد مبارکه اصفهان ،پتروشیمی پارس ،سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین،
معدنی و صنعتی گلگهر ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس و گروه مپنا نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
مثبت را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس نیز دیروز با  ۳۴۰واحد افزایش تا رقم  ۲۰هزار و ۷۸۹
واحد صعود کرد.معاملهگران این بازار  ۴۷۱هزار معامله به ارزش  ۸۷هزار و  ۱۳۷میلیارد ریال انجام دادند.
پلیمر آریاساسول ،سنگ آهن گوهرزمین ،فوالد هرمزگان جنوب ،پتروشیمی زاگرس ،پتروشیمی مارون و
فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
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در پاسخ به اتهام پراکنی های دوباره آمریکا و انگلیس در نشست شورای امنیت

ایران اتهامات اثبات نشده آمریکا و انگلیس را قاطعانه رد کرد
نمایندگــی ایران در ســازمان ملل «اتهامات اثبات نشــده» و
«اظهارات مبتنی بر اغراض سیاسی» آمریکا و انگلیس در نشست
روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل ،را قاطعانه رد کرد و گفت:
این اتهامات تکرار ادعاهای ساختگی توسط رژیم اسرائیل است و
هیچ مدرک قابل تأیید و قطعی برای اثبات این اتهام وجود ندارد.
به گزارش ایرنا« ،زهرا ارشــادی» سفیر و معاون نمایندگی ایران
در ســازمان ملل متحد روز دوشــنبه به وقت محلی در پاسخ به
اتهــام پراکنی های وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر دفاع انگلیس
در نشســت روز دوشنبه شورای امنیت ســازمان ملل با عنوان
«حفظ صلح و امنیت بین المللی؛ امنیت دریایی» افزود  :در مورد
اظهارات مبتنی بر اغراض سیاسی آمریکا و انگلیس در این جلسه
علیه ایران در مورد حادثه کشتی مرسر استریت ،من یک بار دیگر
این ادعاهای اثبات نشده را قاطعانه رد میکنم.این دیپلمات ارشد
جمهوری اســامی ایران تصریح کرد :حضور گسترده نیروهای
نظامی این کشورها از جمله در خلیج فارس و دریای عمان همواره
منبع اصلی ناامنی و بیثباتی در منطقه بوده و اخبار ساختگی و
عملیات های دروغین از جمله توسط اسرائیل برای توجیه چنین
حضور غیرقابل قبولی یا حمله به کشورهای منطقه مورد استفاده
قرار گرفته است.وی اظهار داشت :طی روزهای اخیر یکی از منابع
ارشــد نظامی این کشورها گفته اســت که «همه چیز به پرتاب
پهپاد از یمن اشــاره میکند» و پس از آن نیز آنها نیروهای ویژه
خود را به یمن اعزام کردند تا به ظاهر «تروریســت های مسئول
آن حمله را هدف قرار دهند» .همه چیز کام ًال گویا و روشن است.
بعالوه ،این نشــان میدهد که این کشورها هنوز از شکست خود
در تجاوز به یمن درس نگرفتهاند.
هیچ مدرک قابل تاییــد و قطعی برای اثبات اتهام وجود
ندارد
ارشــادی تصریح کرد :همه این اتهامات تکرار ادعاهای ساختگی
توسط رژیم اسرائیل است ،هیچ مدرک قابل تأیید و قطعی برای
اثبــات این اتهام وجود ندارد .چیزی که آنها ســعی میکنند به
عنوان شــواهد قطعی به تصویر بکشــند ،فقط چند عکس است
که چیزی را هم ثابت نمیکنــد.وی تاکید کرد :چنین اتهاماتی
به هیچ وجه نمیتواند بر اقدامات تروریســتی رژیم اسرائیل علیه
ناوبری تجاری سرپوش بگذارد .تنها در کمتر از دو سال ،این رژیم
به بیش از  ۱۰کشتی تجاری حامل نفت یا کاالهای بشردوستانه
در دریاهای منطقهای حمله کرده است.سفیر و معاون نمایندگی
ایران در سازمان ملل متحد اظهار داشت :جار و جنجال اسرائیل
در مورد حادثه کشتی مرسر استریت نمیتواند اذهان را از دیگر
فعالیت های بیثبــات کننده و ماجراجویانه رژیم اســرائیل در
منطقه منحرف کند .عالوه بر سیاســت فریــب و دروغ پراکنی،
اسرائیل در انجام عملیاتهای دروغین نیز استاد است.
شورای امنیت به انفعال دیرینه اش در برابر نقض نظام مند
قوانین بین المللی توسط رژیم اسرائیل پایان دهد
ارشــادی گفت :رژیم اســرائیل بجای مظلومنمائــی و نیز بدنام
کــردن دیگــران باید فورا ً به تمام سیاســتهای غیرمســئوالنه،

تجاوزات و جنایــات خود و همچنین رفتارهای غیرقانونی و غیر
انسانی اش که از دیرباز منبع اصلی تهدید ،بیثباتی و ناامنی در
منطقه حساس خاورمیانه و فراتر از آن بوده ،پایان دهد.دیپلمات
جمهوری اســامی ایران تصریح کرد :همچنین شــورای امنیت
باید به مســئولیت های خود طبق منشور عمل کند ،به انفعال و
تعلل دیرینهاش در برابر نقض نظام مند قوانین بینالمللی توسط
رژیم اسرائیل و فعالیتهای جنایتکارانه و بیثبات  کننده آن پایان
دهد و آن رژیم را در قبال تمام رفتارهای غیرقانونیاش ،شــامل
ارتکاب هر چهار جنایت اصلی بینالمللی ،مســئول بشناسد.وی
تاکید کرد :شورای امنیت همچنین باید کام ًال هوشیار باشد و در
دام دروغپراکنیهای رژیم اسرائیل  -که طبق معمول ،کورکورانه
توسط برخی کشورهای غربی عضو شورا حمایت میشود  -نیفتد.
این کشورها در هفت دهه گذشته مانع از هرگونه اقدام شورا علیه
اعمال جنایتکارانه رژیم اسرائیل شــده و موجب گردیدهاند این
رژیم جســورتر شــده و با مصونیت کامل و با وحشیگری بیشتر
جنایات افزونتری انجام دهد.
آماده همکاری فعال و سازنده برای تقویت صلح و امنیت
منطقه ای هستیم
ســفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل افزود :سیاست
اصولی و عزم قاطع جمهوری اســامی ایران را در حفظ و تقویت
امنیــت دریایی در دریای خزر ،خلیج فارس ،تنگه هرمز و دریای
عمان همانند گذشــته و همچنین کمک به امنیت دریانوردی،
تضمین آزادی ناوبــری و مبارزه با جرایم دریایی از جمله دزدی
دریایی در اقیانوس هند و مناطق مجاور تکرار میکنم .همچنین
ما آماده همکاری فعال و سازنده با دولتهای ساحلی مناطق فوق
برای تقویت صلح و امنیت منطقه ای هستیم.
امنیت دریانــوردی دارای نقش حیاتی در تضمین آزادی
دارد
سفیر و معان نمایندگی ایران در سازمان ملل در بخش دیگری از

کرهشمالی:

آمریکا و کرهجنوبی بابت مانورها با
تهدیدات جدیدی مواجه میشوند

«کیم یو جونگ» از مقامهای قدرتمند پیونگیانگ و خواهر کیم جونگ
اون ،رهبر کرهشمالی امروز سهشنبه تاکید کرد که کرهجنوبی و ایاالت
متحده با برگزاری رزمایشهای مشــترک ساالنه ،با تهدیدات امنیتی
بســیار بزرگتری مواجه خواهند شد.به گزارش ایسنا ،با وجود هشدار
کرهشمالی مجهز به ســاح هستهای مبنی بر اینکه مانورهای سئول
– واشــنگتن به پیشــرفت در روابط دو کره لطمه میزند ،خبرگزاری
یونهاپ امروز از آغاز تمرین مقدماتی کرهجنوبی و ایاالت متحده خبر
داد که طی روزهای آتی با رزمایشهای شبیهسازی شده کامپیوتری
و بســیار بزرگتر دنبال خواهد شــد    .کیم یو جونــگ ،خواهر رهبر
کرهشــمالی در بیانیهای که آژانس خبری کی.سی.ان.ای منتشر کرد،
این مانورها را «خودمخرب و ناخواسته» دانست که مردم کرهشمالی را
تهدید کرده و تنشها در شبه جزیره کره را افزایش میدهد.

سوخو ،۷۵-دردسر دیگری برای
آمریکاییها

روزنامه وال اســتریت ژورنال نوشــته اســت ،روســیه به کمک یک
هواپیمای جدید تاکتیکی (ســوخو )۷۵-با آمریکا در آسمان و عرصه
ژئوپلیتیک به مقابله و مبارزه خواهد پرداخت.به گزارش ایسنا ،به نقل
از اســپوتنیک ،جنگنده جدید نسل پنجمی سوخو« ۷۵-چک میت»
ش و مات) روســی میتواند دومین جنگنــده تک موتوره جهان
(کی 
باشــد که مجهز به پیشــرفتهترین فناوری فرار از رادار است.در حال
حاضر تنها رقیب آن اف« ۳۵-الیتنینگ  »۲آمریکایی است که توسط
شرکت الکهید مارتین توسعه یافته است -قویترین هواپیمای در حال
خدمت در ایاالت متحده .این جنگنــده آمریکایی در جهان خواهان
زیادی دارد و نه تنها منبع درآمدی برای صادرات ســاح میباشــد
بلکه به دستیابی اهداف دیپلماتیکی واشنگتن نیز کمک میکند.وال
استریت ژورنال اشاره میکند که روسیه قصد دارد تا سوخو ۷۵-را به
کشــورهایی که در زمینه دفاعی با ایــاالت متحده همکاری میکنند
مانند امارات متحده عربی ،آرژانتین ،هند و ویتنام پیشــنهاد دهد.این
نشــریه همچنین خاطرنشــان کرد که جنگنده «چک میت» روسی
همانطور که از نامش مشــخص است ،هدفش به چالش کشیدن نفوذ
اســتراتژیک ایاالت متحده است.در عین حال ،مسکو ادعا میکند که
این یک پروژه تجاری است .سرگئی چمزوف ،مدیرکل سازمان دولتی
فناوریهای پیشرفته روسیه موسوم به «روستک» خواست تا به دنبال
یافتن اهداف ژئوپلیتیک در پروژه روســیه نباشــد .وی گفت« :دلیل
واقعی بســیار سادهتر است -ماشینهای این کالس در بازار تجهیزات
نظامی جهان تقاضای زیادی دارند.

سخنانش افزود :اینکه طبق اعالم بانک جهانی ،بیش از  ۸۰درصد
تجارت بینالمللی از طریق دریا حمل می شود و این رقم تا سال
 ۲۰۳۰دو برابر و تا سال  ۲۰۵۰چهار برابر خواهد شد ،به تنهایی
اهمیت اقیانوســها و دریاها در اقتصاد جهانی و ضرورت تقویت
امنیت دریانوردی به عنوان نفع مشــترک جهانی را مورد تأکید
قرار می دهد.وی گفت :جمهوری اســامی ایران با برخورداری از
طوالنیترین سواحل در آبراههای استراتژیکی مانند خلیج فارس،
تنگه هرمز و دریای عمان ،دارا بودن ظرفیت باالی کشــتیرانی و
همچنین به عنوان یک کشور مهم تولید کننده نفت و گاز ،دارای
نفع چشمگیری در امنیت دریانوردی بوده و اهمیت زیادی برای
آن قائل است.ارشادی تاکید کرد :امنیت دریانوردی دارای نقشی
حیاتی در تضمن آزادی ناوبری ،تســهیل ارتباطات بینالمللی،
ترویج استفاده مســالمتآمیز از دریاها و اقیانوسها و منابع آنها،
حفاظت از محیط زیســت دریایی و همچنین ترویج پیشــرفت
اقتصادی و اجتماعی همه ملتها و تقویت صلح ،امنیت ،همکاری
و روابط دوســتانه میان آنها است.وی اظهار داشت :به عنوان یک
اصل ،مسئولیت اولیه تضمین امنیت دریانوردی ،از جمله از طریق
مبارزه موثر با جرایم دریایی بویژه دزدی دریایی و سرقت مسلحانه
در دریا ،با دولتها اســت که در صورت نیاز می تواند در ســطح
منطقهای ،با همکاری و مشــارکت کشورهای منطقه مورد نظر،
و در دریاهای آزاد ،از طریق همکاریهای بینالمللی تکمیل شود.
تحریم ها مانع دسترســی ما به فناوری های جدید برای
مقابله موثر با گروههای جنایتکار شده است
دیپلمات جمهوری اسالمی ایران ادامه داد :درعین حال ،همه این
گونه فعالیت ها باید در انطباق کامل با اصول اساسی حقوق بین
الملل ،بویژه احترام کامل به حاکمیت دولتها و خودداری از تهدید
یا اســتفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا اســتقالل سیاسی آنها
انجام شود.وی افزود :در حالی که ما دارای ظرفیت قابل توجهی
در مبارزه با جرایم دریایی هســتیم ،اعمال تحریم های یکجانبه
که مخالف حقوق بین الملل و منشــور سازمان ملل است ،مانع

دسترســی ما به فن آوریها و تجهیــزات جدید برای مقابله موثر
با گروههای جنایتکار شــده است.ارشــادی گفت :با این وجود،
جمهوری اسالمی ایران ،ضمن پای بندی به تعهدات بینالمللی
ذیربط خود ،بطور قابلتوجهی به ارتقای امنیت دریانوردی ،شامل
مبــارزه با جرایم دریایی بویژه دزدی دریایی کمک کرده اســت.
وی  افزود :بیش از یک دهه اســت که نیروی دریایی جمهوری
اســامی ایران در اقیانوس هند و مناطق مجاور آن برای حمایت
از تالش های بینالمللی در مبارزه با دزدی دریایی مســتقر شده
اند .این موضوع بارها از ســوی دبیرکل سازمان ملل در گزارش
های مربوطه اش مورد اذعان قرار گرفته و توسط شورای امنیت
در قطعنامه های متعدد آن مورد تقدیر قرار گرفته اســت .سفیر
و معاون نمایندگی ایران در ســازمان ملل اضافه کرد :همچنین،
ششمین ســمپوزیوم نیروهای دریایی اقیانوس هند (آیونز) که
متشــکل از  ۲۴کشــور عضو بوده و هدف آن افزایش همکاری
میان نیروهای دریایی کشــورهای حاشــیه اقیانوس هند است،
از  ۲۲تــا  ۲۵آوریل  ۲۰۱۸در تهران برگزار شد.ارشــادی ادامه
داد :نیروی دریایی ما در طول ســه سال ریاست خود بر آیونز و
کارگروه امنیت دریانوردی آن ،پیش نویس دستورالعمل امنیت
دریانــوردی را تنظیم کرد و در ســال  ،۲۰۱۹در بندرعباس دو
کنفرانس برای آماده سازی مانور دریایی  ۲۰۲۰آیونز برگزار کرد.
وی خاطر نشان کرد :بعالوه ،طبق تصمیم هفتمین نشست آیونز
در ژوئیه  ،۲۰۲۱یک مرکز منطقه ای امنیت دریانوردی در بندر
چابهار ایران برای تقویت همکاری کشورهای حاشیه اقیانوس هند
در زمینه امنیت دریانوردی ایجاد خواهد شد.آمریکا و انگلیس در
حالی امروز بار دیگر در نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل
درباره امنیت دریایی همنوایی خود با رژیم صهیونیستی و اتهامات
بی پایه و اســاس خود علیه ایران را مطرح کردند که پیش از آن
نیز در نشست غیرعلنی روز جمعه شورای امنیت با عدم حمایت
اعضای شورای امنیت و  پاســخ محکم ایران مواجه شده بودند.
مسکو نیز پیشــتر خواستار اطالعات بیشتر قبل از نتیجه گیری
در مورد این حادثه شده بود«.دمیتری پولیانسکی» معاون سفیر
روســیه در سازمان ملل گفته بود کشورش تحلیل انگلیس را رد
می کند و ما نیاز به اثبات حقایق داریم و نباید بدون اثبات آنچه
اتفاق افتاده است ،شتابزده نتیجه گیری یا اقدام کنیم.صبح جمعه
هشتم مردادماه ،گروه نظامی انگلیسی موسوم به «عملیاتهای
تجاری دریایی» در بیانیهای مدعی شــد یک کشــتی شــامگاه
پنجشــنبه در دریای عمان هدف قرار گرفته اســت .بعد از آن،
وزارت دفاع انگلیس اعالم کرد که کشــتی مذکور تحت مالکیت
رژیم صهیونیستی بوده و در فاصله  ۲۸۰کیلومتری بندر «الدقم»
هدف حمله قرار گرفته اســت.عصر روز جمعه  شرکت «زودیاک
ماریتایم» که متعلق به «ایال عوفر» میلیاردر صهیونیست مستقر
در لنــدن اعالم کرد که دو  نفر از خدمه این کشــتی تجاری با
نام «مرســر استریت» در پی حمله به آن ،کشته شدند.مقامها و
رسانههای رژیم صهیونیستی تنها ساعاتی بعد از وقوع این حادثه
بدون ارائه هیچگونه مدارک متقن و مستنداتی مدعی شدند که
ایران عامل حمله به کشتی تجاری «مرسر استریت» بوده و آمریکا
و انگلیس نیز با این رژیم همنوایی کردند.

بلینکن در جلسه شورای امنیت ایران را تهدید کرد:

اقدامات تهران بدون مجازات نمیماند
وزیر خارجه آمریکا در جلســه شورای امنیت که درباره
کشتی اســرائیلی در آب های عمان برگزار شد ایران را
تهدید به پاسخ کرد.به گزارش خبرآنالین ،آنتونی بلینکن
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اقدام ایران برای حمله
به نفتکش اسرائیلی بدون مجازات نخواهد ماند .بلینکن
در جلســه روز دوشنبه  ۹اوت ،شورای امنیت که به این
دلیل تشــکیل شــد ،حمله به نفتکش مرسر استریت
را «غیرقابل توجیه و بخشــی از یــک الگوی حمالت و
رفتارهای تحریــک آمیز» خواند.به گــزارش یورونیوز،
بلینکن همچنین در ادامه ائتالف سازی علیه کشورمان
بدون مدرک از خطاب به کشــورهای حاضر در شورای
امنیت گفت  :وظیفه همه ملتها اســت که مســئوالن
را پاســخگو نگه دارند و در صورتی که این اتفاق نیفتد
احســاس عدم مجازات تقویت میشود و باعث جسورتر
شدن کســانی میشــود که تمایل دارند نظام دریایی
و قوانیــن حاکم بــر آن را نادیده بگیرنــد.در ادامه این
جلســه که به صورت مجازی برگزار شــد بلینکن بدون
اینکه اشارهای به جزئیات مجازات مورد نظر علیه ایران

داشته باشد مدعی شد که این اقدام حتما صورت خواهد
پذیرفت.نفتکش مرسر استریت که در مالکیت ژاپن بوده
و با پرچم لیبریا تردد میکرد متعلق به شرکت زودیاک
با مالکیت یک میلیاردر اســرائیلی ،بوده است .مقامهای
آمریکایی و بریتانیایی مدعی شده اند که پهپادی که به
این کشــتی حمله کرده از نوع پهپادهایی است که تنها
در ایران ساخته میشود.بن واالس ،وزیر دفاع بریتانیا هم
در این جلسه مسئولیت حمله به نفتکش مرسر استریت
را با ایران دانســت و مدعی شد« :ما این حمله عمدی،
غیرقانونی و هدفمند را محکوم میکنیم .این نقض آشکار
قوانین بینالمللی از سوی ایران است .چنین حملهای نه
تنها تجارت جهانی ،ایمنی حمل و نقل ،جان دریانوردان
و همچنین محیط دریایی منطقه را تهدید میکند ،بلکه
سیستم مبتنی بر قوانینی که صلح و امنیت مشترک ما
به آن وابســته است هم تضعیف میکند».پیشتر نفتالی
بنت ،نخســت وزیر اسرائیل ایران را تهدید کرده بود که
پاســخ این اقدامش را دریافت خواهد کرد .ایران هم در
مقابل به اســرائیل هشــدار داده در صورتی که تل آویو

دست به اقدام تالفیجویانه بزند ،ایران «پاسخی سخت»
خواهــد داد .در همین حــال وزارت امور خارجه آمریکا
در بیانیــهای مطرح کرد که وزیر خارجه این کشــور و
عربستان ســعودی درباره موضوعات مختلف منطقهای
از جمله درباره ادعای بی اســاس اخیر مبنی بر دســت
داشتن ایران درحمله به یک کشتی اسرائیلی گفتوگو
کردهاند.به گزارش خبرآناین به نقل از رویترز ،ند پرایس،
ســخنگوی وزارت خارجه این کشور در بیانیه ای اعالم
کرد :آنتونی بلینکن ،وزیــر امور خارجه  امروز با فیصل
بن فرحان وزیر امور خارجه عربســتان سعودی گفت و
گو کرد.پرایس در ادامه مطرح کرد که بلینکن و همتای
سعودی اش درباره امنیت منطقه و آنچه  «حمله ایران
به کشتی مِرسِر استریت در دریای عرب» خواند ،گفت و
گو کردند.در این بیانیه همچنین آمده است :آن ها درباره
مسائل منطقه ای دیگر از جمله تقویت همکاری امنیتی،
حمایت عربستان سعودی از آتش بس فراگیر در یمن و
نیاز به اقدامات فوری برای تســکین بحران انسانی یمن
گفت و گو کردند.

ویروس شناس چینی:

جهان منتظر سویه های جدید ویروس کرونا باشد

نشریه نیوزویک نوشت :یک ویروس شناس برجسته چینی که به «زن خفاشی» معروف است در فراخوانی به مردم در خصوص تداوم واکسیناسیون ،نسبت به ظهور سویه های
جدید ویروس کرونا هشدار داد.به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای این نشریه آمریکایی ،یکی از برترین ویروس شناسان چینی در فراخوانی به مردم نسبت به تداوم واکسیناسیون،
هشدار داد که سویه های جدید ویروس کرونا همچنان در حال ظهور است«.شی ژنگلی» که برخی وی را «زن خفاشی» می نامند ،رئیس مرکز بیماریهای واگیردار موسسه
ویروس شناســی ووهان اســت که از زمان اعالم همه گیری ویروس کرونا در مارس ( ۲۰۲۰اســفند  )۹۸بسیار بحث برانگیز شد .وی در خصوص ظهور سویه های جدید در
آینده گفت که جهان باید آماده باشد تا در آینده با یک جریان مداوم از سویه های مختلف ویروس زندگی کند.شی افزود« :از آنجا که شمار مبتالیان بسیار زیاد شده است،
این امر به ویروس کرونا فرصت بیشتری برای جهش و انتخاب می دهد» .وی تاکید کرد باید منتظر ظهور سویه های جدید باشیم.شی با اشاره به تکامل سویه های مختلف
ویروس ،خاطر نشــان کرد مردم نباید در واکسیناســیون تردید کنند .کارشناسان معتقد هستند هرچه ویروس بتواند در بین شمار بیشتری از میزبانان منتشر شود ،احتمال
جهش آن هم بیشتر می شود؛ جهش هایی که برخی از آنها ممکن است در برابر واکسن ها مقاوم تر باشند«.دکتر آنتونی فائوچی» رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماریهای
عفونی و عضو کارگروه مقابله با کرونای کاخ سفید هم هفته گذشته تاکید کرد« :اگر ما کنترل خوبی بر جامعه نداشته باشیم ،باید منتظر ظهور سویه های جدید مقاوم در برابر
واکسن باشیم .به همین دلیل است که من و همکارانم مدام می گوییم که واکسیناسیون بسیار مهم است».سویه جهش یافته دلتا که اکنون بیشترین توجه را به خود جلب
کرده ،بیش از سویه های قبلی مسری است و یکی از دالیل اصلی باالگرفتن دوباره شمار مبتالیان به کرونا در آمریکا ،گسترش همین سویه میان افراد واکسینه نشده است.
کارشناسان بهداشت می گویند واکسن های موجود هنوز محافظت مناسبی در برابر سویه دلتای کووید ۱۹-دارند.اما سویه دیگری که باعث نگرانی عمده شده ،المبادا است
که به تازگی در ایالت لوئیزیانا شناسایی شده است (لوئیزیانا از جمله پنج ایالت آمریکا با کمترین نرخ واکسیناسیون است) .به گفته محققان ژاپنی ،بر خالف دلتا ،به نظر می
رسد این سویه در برابر واکسن ها مقاومت نشان می دهد .مشخص نیست که مقاومت آن در برابر واکسن های موجود در ایاالت متحده چقدر است ،زیرا در آزمایش هایی که
بر روی این سویه انجام شده ،از واکسن چینی استفاده شده است.
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گزیده خبر
پس از درخواست خانوادههای قربانیان

آمریکا پرونده حمالت  ۱۱سپتامبر را بازبینی
میکند

دولــت جو بایدن روز دوشــنبه اعالم کرد پروندههــای مربوط به حمالت ۱۱
ســپتامبر را بازبینی خواهد کرد.به گزارش ایســنا ،به نقل از رویترز  ،پیشــتر
خانوادههای قربانیان این رخداد اعالم کردند تنها به شرطی با حضور جو بایدن،
رئیس جمهور آمریکا در مراســم یادبود بیستمین سالگرد این حمالت موافقت
میکنند که اسنادی که به گفته آنها حمایت رهبران سعودی از حمالت را نشان
میدهد افشــا کند.بایدن در بیانیهای گفت« :دولت من متعهد است تا حداکثر
شفافیت را بر اساس قانون تضمین کند».
وی افزود« :من از اقدام امروز وزارت دادگســتری که شــامل تعهد برای بررسی
مجدد اســنادی اســت که قب ًال توسط دولت مخفی شــده بود ،و انجام این کار
در اســرع وقت ،استقبال میکنم».نزدیکان قربانیان حمالت  ۱۱سپتامبر که در
نیویورک و واشــنگتن رخ داد و نزدیک به  ۳۰۰۰نفر کشــته داشت ،در نامهای
که روز جمعه با نزدیک شــدن به بیستمین ســالگرد حمالت منتشر شد ،این
درخواســت را مطرح کردند.عربستان پیشــتر گفته بود که هیچ نقشی در این
حمالت نداشته ،زیرا عامالن آن از هواپیماهای ربوده شده استفاده کردند.
سفارت عربستان در واشنگتن به درخواست خانواده قربانیان واکنشی نشان نداده
اســت.روز دوشنبه  ،دفتر دادستان ایاالت متحده در منهتن ،اعالم کرد که FBI
تصمیم گرفته است آنچه را که قب ًال اعالم کرده بود؛ مبنی بر اینکه چرا نمیتواند
برخی از اطالعات درخواست شده توسط خانواده قربانیان را منتشر کند ،بررسی
کند.جیمــز کریندلر ،وکیل برخی خانواده قربانیــان گفت که وی و موکالنش
امیدوارند اقدامات  FBIو وزارت دادگستری نشان دهنده این باشد که «ما اسنادی
را که سالهاســت برای آن تالش کردهایم به دست خواهیم آورد».سالهاست که
خانوادههای قربانیان و وکالی آنها شکایت دارند که آژانسهای آمریکایی اسناد
مربوط به ارتباط عربستان با مهاجمان حمالت  ۱۱سپتامبر را مخفی میکنند.
سخنگوی طالبان:

وارد کابل نشدهایم ،فعال تصمیمی برای کابل
نداریم

ســخنگوی طالبان گفت :طالبان هنــوز وارد کابل نشــده و در مورد پایتخت
افغانستان تصمیمی نگرفته است.به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،ذبیح اهلل
مجاهد ،سخنگوی طالبان به اسپوتنیک گفت :ما هنوز وارد کابل نشده ایم و هیچ
تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.وی افزود :شاید ابتدا استان های اطراف
کابل پاکســازی شوند .عملیات به گونه ای برنامه ریزی شده که ابتدا الزم است
سایر استان ها را پاکسازی کنیم  ،وبعد در باره کابل تصمیم بگیریم.مجاهد گفت
که تصمیم نهایی در مورد کابل گرفته نشده است.
پنتاگون:

نیروهای افغانستان مسوول حفاظت از
کشورشان هستند نه ما

به دنبال آنکه شــبهنظامیان طالبان مرکز شــش والیت و چندین شهر مرزی
و مســیر تجاری را به دســت گرفتند ،ایاالت متحده تاکیــد کرد که نیروهای
امنیتی افغانستان مسوول دفاع از این کشور هستند.به گزارش ایسنا ،به نقل از
خبرگزاری رویترز  ،ســخنگوی پنتاگون گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان
«در مســیر درستی پیش نمی رود»  ،زیرا شبه نظامیان طالبان ششمین مرکز
والیت افغانستان را تصرف کردند.جان کربی  ،سخنگوی پنتاگون گفت که ایاالت
متحده عمیقا از این روند نگران است  ،اما نیروهای امنیتی افغان توانایی مبارزه
با این گروه شورشــی را دارند.کربی گفت :اینها نیروهای نظامی افغان هستند ،
این مراکز استانهای آنها اســت  ،باید از مردم خودشان دفاع کنند و این واقعا
به رهبری بســتگی دارد که آنها امیدوارند در همین لحظه خاص دیده شــود.
ســخنگوی پنتاگون در پاسخ به اینکه اگر نیروهای امنیتی افغان نتوانند مقابله
کنند از دســت ارتش آمریکا کاری ساخته اســت؟ گفت :نه چندان زیاد.کربی
تصریــح کرد :ما همچنان به حمایت از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهیم داد
اما تمرکز ما تکمیل خروج از افغانستان تا پایان ماه جاری است.وی درباره ادامه
حمــات هوایی آمریکا به طالبان پس از  ۳۱اوت و خروج آمریکا از افغانســتان
گفت :درباره چیزی که پس از ایــن تاریخ روی خواهد داد گمانهزنی نمیکنم.
نمی توانیم برای همیشه از نیروهای امنیتی افغانستان با حمالت هوایی حمایت
کنیم.کربی گفت :ارتش افغانستان بر طالبان برتری دارد و آنها باید از این برتری
استفاده کنند.جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا گفته است که ماموریت نظامی
ایاالت متحده در افغانســتان در  ۳۱اوت به پایان میرسد و استدالل میکند که
مردم افغان باید سرنوشت خودشان را تعیین کنند و اینکه او یک نسل دیگر از
آمریکاییها را به این جنگ  ۲۰ساله اعزام نمیکند.در همین حال وزارت خارجه
آمریکا روز دوشــنبه اعالم کرد زلمای خلیلزاد ،نماینده آمریکا در افغانستان هم
عازم قطر شده است تا «طالبان را برای توقف حمالت نظامی خودش و مذاکره
بر سر یک سازش سیاسی» تحت فشار قرار دهد.وزارت خارجه آمریکا گفت ،در
مذاکراتی ظرف سه روز ،نمایندگانی از دولتها و سازمانهای چندجانبه خواستار
«کاهش خشونت و آتشبس و تعهد برای به رسمیت نشناختن دولتی که با زور
روی کار آید» میشوند.روز دوشــنبه نیروهای طالبان کنترل شهر ایبک ،مرکز
والیت سمنگان واقع در شمال افغانستان را به دست گرفتند .ضیاالدین ضیا ،از
قانونگذاران افغان در ایبک گفت :در حال حاضر طالبان با نیروهای افغان درگیر
اســت تا کنترل ساختمانهای پلیس و ســاختمان فرماندار والیتی را به دست
بگیرد .چندین نقطه از این منطقه به دست طالبان سقوط کرده است.

سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران فصل جدیدی
برای گسترش روابط

تهــران -ایرنا -ســفارت ایران در ژاپن در توییتی نوشــت که ســفر «موتگی
توشیمیتسو» وزیر امورخارجه ژاپن در آینده نزدیک به تهران ،در آستانه تشکیل
دولــت جدید می تواند فصــل نوینی برای تعمیق و گســترش روابط دوجانبه
بگشاید.به گزارش ایرنا در توییت روز سه شنبه سفارت ایران در توکیو آمده است:
این ســفر می تواند فصل نوینی برای مشــورتهای نزدیک دوجانبه در خصوص
مســایل مهم منطقه ای و بین المللی باشــد.این توییت می افزاید :امید است
این ســفر موجبات تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد عالقه دو کشــور را
فراهم کند.پیش از این نیز تلویزیون ژاپن در گزارشــی اعالم کرده بود «موتگی
توشیمیتســو» وزیر امور خارجه این کشــور قصد دارد اوایل ماه آینده میالدی
برای دیدار با مقامات ارشــد دولت جدید جمهوری اســامی ایران راهی تهران
شــود«.ان .اچ .کی» نوشته بود انتظار می رود موتگی در جلسات با وزیر خارجه
جدید ایران و دیگر چهره های دولت حجت االسالم والمسلمین ابراهیم رئیسی
از آنهــا بخواهد که در تالش بــرای کاهش تنش ها و ایجاد ثبات در خاورمیانه،
نقشی سازنده داشته باشند.
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چهره روز
شیرزاد حسن
شیرزاد حسن از طائفه نصیری ها زادهٔ سال ۱۹۵۱
در اربیل نویسنده ،شاعر و مترجم معاصر کردستان
است .شهرت او بیشتر به خاطر داستاننویسی است.
دارای آثار مهمی در داستاننویسی و ُرمان با نگاه و
جایگاهی متفاوت در ادبیات ُکرد است .نوشتههای
او که همه به زبان ُکردی و لهجه ســورانی نگاشته
شدهاند به دیگر زبانهای دنیا نیز ترجمه شدهاست.
در این قصه ،راوی پس از پدر کشی ،درمی یابد که
زنــده و مرده پــدرش ارزش و کارکردی برابر دارد.
مــرده پدر مانند زنده و مرده فیل اســت ،یا حتی،
ارزشــی افزوده پیدا کردهاست! چون ارزش اسطوره
در جامعه اســطوره اندیش بسیار بیشتر از واقعیت
اســت و ارزش دروغ بیش از حقیقت! از این روست که شــیرزاد حسن با آگاهی از جنبههای
گوسفند وار زندگی تودههای اسطوره اندیش و خرافه باور ،با شجاعت در کنار نقد خودکامگی
پدر یا قدرت اســتبدادی ،به نقد فرهنگ تودهوار نیز دســت میزند ،با این که میداند ممکن
اســت از دو طرف طرد شود .ســال  ۱۹۷۵دانشنامه کارشناســی زبان انگلیسی را از دانشگاه
المســتنصریه بغداد دریافت کرد و به عنوان دبیر زبان خارجه به تدریس پرداخت .سال ۱۹۹۷
پس از شرکت در کنفرانس جهانی نویسندگان مدت شش ماه در فنالند ماندگار شد ،اما طاقت
نیاورد و راه میهن را در پیش گرفت و در ســلیمانیه اقامــت گزیدُ .رمان «مِه بر فراز دره» در
حقیقت داســتان نوســتالژیک اقامت چندماههٔ او در اروپا است .او هماکنون در شهر سلیمانیه
برای یکی از نهادهای وابســته به سازمان ملل متحد کار میکند و همچنان به نوشتن داستان
و ُرمان مشغول است.

پیشنهاد

از هر دری خبری

نفس های آخر گاوخونی

درمان موارد نادر لخته شدن خون
در مغز پس از واکسیناسیون کرونا

ورزشی

مطالعه جدید تحت رهبری دانشگاههای برتر لندن بر روی بیماران
مبتال بــه ترومبوز وریدی مغــزی ( )CVTپس از واکسیناســیون
کووید ،۱۹-راهنمای واضحتری را برای پزشــکانی که در تشخیص
و درمان بیماران تــاش میکنند ،ارائه میدهد .این تحقیق که در
نشریه لنست منتشر شده است ،مفصلترین شرح ویژگیهای CVT
است ،زمانی که این بیماری بر اثر ترومبوسیتوپنی ایمنی ترومبوتیک
ایمنی ناشی از واکسن ( )VITTایجاد میشود VITT .وضعیتی است
که با انسداد وریدها و کاهش قابل توجه پالکتها ،اجزای خونی که
بخش مهمی از سیستم لخته شدن خون هستند ،مشخص میشود.
شایعترین و شدیدترین تظاهر  VITT ،CVTاست که در آن رگهایی
که خون را از مغز تخلیه میکنند مسدود میشوند.

خداحافظ دلدادگی
شــیرزاد حســن کپیرایت چاپ مجموعه داستان
«خداحافظ دلدادگی» را به صورت انحصاری به من
و نشــر ثالث واگذار کرده است .این کتاب منتخبی
از بهترین داســتانهای شیرزاد حسن است که در
دهه  ۷۰و  ۸۰میالدی نوشته شدهاند .او اوایل دهه
 ۷۰میالدی شــروع به نوشتن داستان کرد و پیش
از اینکه کتابی منتشــر کند تکداستانهایی را در
مجالت و نشــریات آن زمان منتشر کرد و دیگران
را تحت تأثیر قرار داد .تم روانکاوری داســتانها و
مضامینی که شــیرزاد حســن به آنها میپرداخت
کامال متفاوتتر از آثار دیگر داستاننویســان کرد
در دهههــای  ۶۰-۵۰میالدی اســت و از ایننظر
توجه مخاطبان و منتقدان بســیاری را به خود جلب کرد؛ مضامینی چون تنهایی انســان ،نقد
شــدید پدرساالری و مردساالری در فضایی به شدت زنســتیز که تحت تأثیر فضای رادیکال
جغرافیای خاورمیانه ،از جمله عراق و کردســتان آن سالهاســت .او همچنین منتقد سیستم
آموزش و پرورش بود و به تنهایی انسان مدرن در آن روزگار میپرداخت .بیشتر داستاننویسان
در آن زمان تحت تأثیر فضای سیاســی و ملیگرایی فقط به شــکل سمبولیک و پنهانی که از
تیغ سانسور حزب بعث در برود نقد میکردند ،اما شیرزاد حسن فراتر میرفت و چند دهه بعد
از حــزب بعث را هم میدید و به بحرانهــای اصلی جامعه در زندگی افراد و مفهوم فردگرایی
میپرداخت .این مضامین در داستانهای او در دهه  ۸۰و مجموعه داستان «تنهایی» و «گل
سیاه» به اوج خود میرسد که این پروژه در دهه  ۹۰به مجموعه داستان «محله مترسکها»
میرسد و این جریان پیشرو و خاص ادامه پیدا میکند.

فرهنگ

اردوهای اروپایی حریفان ایران در انتخابی جام جهانی
دو حریف ایران در انتخابی جام جهانی  2022اردوهای آمادگی خود را در اروپا برگزار کرده اند این درحالی اســت که تیم ملی
ایران با وجود تعطیلی لیگ اردویی را برگزار نکرده است .تیم ملی فوتبال ایران در دور پایانی انتخابی جام جهانی  2022در قاره
آسیا باید با تیم های کره جنوبی ،امارات ،عراق ،سوریه و لبنان رقابت کند .حریفان ایران چند روزی است که رسما برای انتخابی
جام جهانی اســتارت زده اند این درحالی اســت که از تیم ملی ایران خبری به گوش نمی رســد .تیم ملی عراق که به تازگی با
ادوکات هلندی قرارداد امضا کرد برای برگزاری یک اردوی  10روزه راهی ماالگای اســپانیا شــده است و بعد از آن قرار است که
اردوی یک هفته ای را هم در ترکیه برگزار کند .امارات دیگر حریف ایران هم چند روزی اســت که در صربســتان اردو زده است
این درحالی اســت که سوریه هم با ســرمربی جدید خود در حلب اردو زده است و قرار است که به زودی یک اردوی اروپایی را
هم برگزار کند .نکته عجیب اینکه تیم ملی ایران هنوز اردوی آمادگی را برگزار نکرده است و بعد از پایان لیگ و جام حذفی تازه
تعطیلی بازیکنان آغاز شده است.

تخت گاز

دعوت از  ۳فیلم ایرانی به جشنواره
افقهای نو لهستان

نیسان در اندیشه تولید یک پیکاپ کامپکت و الکتریکی
بیســت و یکمین جشنواره فیلم «افقهای نو» در وروکالو لهستان ،سه فیلم برگزیده ایرانی را در
برنامه نمایش خود قرار داد« .دشت خاموش» دومین فیلم بلند سینمایی بهرامی است که تاکنون
در بیش از  ۲۰جشــنواره بینالمللی حضور داشته و در هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم ونیز هم
برنده جایزه بهترین فیلم بخش افقها شد ،در بخش رقابتی اصلی جشنواره «افق های نو» در کشور
لهســتان به روی پرده خواهد رفت .فیلم «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی نیز پس از رونمایی در
جشنواره کن و کسب جایزه بزرگ هیات داوران به عنوان یکی از فیلم های بخش نمایش های ویژه
این جشنواره لهستانی به نمایش گذاشته خواهد شد و فیلم «جاده خاکی» نخستین ساخته بلند
پناه پناهی که در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن حضور داشت نیز در بخش «دیسکاوری»
جشنواره «افق های نو» نمایش خواهد داشت.

اواخر دهه  ۵۰میالدی بود که داتسون اولین پیکاپ جمعوجور واقعی در آمریکا را با شاسی  ۲۲۰معرفی کرد .پیکاپ های کوچک بعدی
همچنان با نام داتسون عرضه شدند اما در سال  ۱۹۸۴بود که این کمپانی به نیسان داتسون تغییر نام داد و سرانجام یک سال بعد نام
نیسان بکار رفت .پیکاپ سری  D21دیده میشود با نام نیسان هاردبادی مشهور شد و در سال  ۱۹۹۷بازنشست گردید تا جا برای تولید
فرونتیر باز شــود .با افزایش ابعاد پیکاپ ها در طول این ســالها هماکنون فضا برای تولید یک پیکاپ جمعوجور جدید از سوی نیسان
برای رقابت با فورد ماوریک و هیوندای سانتاکروز باز شده است .البته اتوموتیونیوز به نقل از منابع مطلع خبر داده که این پیکاپ جدید و
کامپکت بجای قوای محرکه درونسوز از پیشرانه تمام الکتریکی استفاده خواهد کرد .با اینکه جودی ویلر معاون ارشد فروش و عملیات
منطقهای نیسان آمریکا این خبر را تائید نکرده اما آن را رد هم نکرده و گفته است :همهچیز در حال بررسی است .من فع ًال در جریان
اینکه گفتوگوهای جدیای وجود داشته باشد نیستم .میتوانم تحقق این امر را ببینم .بازار محبوب پیکاپ ها جالبتوجه است .مشتریانی
هستند که به دنبال خودرویی هیجانانگیزتر هستند ،خودرویی که بتواند آنها را به آفرود و خارج از جاده ببرد .قطعاً نیسان از تاریخچهای
غنی برای عرضه یک پیکاپ کامپکت و تازهنفس در آمریکا برخوردار است.

کشف روشی جدید برای
ضدعفونی کردن فوری آمبوالنس
دانشمندان در اسکاتلند در حال توسعه تکنیک جدیدی برای ضد عفونی
از طریق ریز امواجها (امواج مایکروویو) هستند که میتواند سرعت تمیز
کــردن آمبوالنس و بیمارســتانها را به میزان چشــمگیری باال ببرد.
پژوهشگران سه دانشگاه ادینبورو ،هریوت وات و استراتکالید معتقدند
از موجهای الکترومغناطیســی ،آنتن چراغ راهنماهای حســگر به یک
الیه مایع میتوان برای گرم کردن ســریع و ضدعفونی سطوح استفاده
کرد .مهندسان ریزموج ،متخصصان بیماریهای واگیردار و دانشمندان
پلیمر در این پروژه مشارکت دارند .در حال حاضر ضدعفونی کردن یک
آمبوالنس با اســتفاده از مواد شیمیایی معمولی  ۳۰تا  ۴۰دقیقه طول
میکشــد و در نتیجه خودرو برای مدت زمانی طوالنی قابل اســتفاده
نیست و این موضوع فشار بر خدمات اورژانس را افزایش میدهد.

تاثیر ویروس کرونا
بر بینایی کودکان
گذراندن زمان بیشتر در داخل خانه و سرگرمی با صفحههای هوشمند
مانند موبایل به دلیل محدودیتهای ویروس کرونا ،ممکن اســت باعث
افزایش میزان نزدیک بینی در کودکان شود .مطالعهای که روی دو گروه
از کودکان بین شش تا هشت سال در هنگ کنگ انجام شد ،نشان داد
که نزدیک بینی در کودکان در سال  ۲۰۲۰سه برابر افزایش یافته است.
خواندن ،نوشتن یا تماشای نزدیک تلویزیون یک عامل خطر برای نزدیک
بینی است ،در حالی که ثابت شده است افزایش زمان حضور در خارج از
منزل به عنوان یک نقش مفید و پیشگیرانه شناخته میشود .نتایج این
تحقیق نشان داده است که نزدیک بینی در گروه (بعد از کرونا)  ۳۰درصد
و در گروه (قبل از کووید)  ۱۲درصد است ،که نشان دهنده افزایش ۲.۵
برابری میزان نزدیک بینی در طول همه گیری است.

