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رئیس جمهور فهرست وزرای پیشنهادی 
دولت سیزدهم را به مجلس معرفی کرد

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در نامه ای به رئیس مجلس شورای 
اســالمی، فهرست وزرای دولت ســیزدهم را جهت اخذ رای اعتماد به 
مجلس معرفی کرد.به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی ریاســت جمهوری، حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور دیروز چهارشــنبه در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسالمی 
فهرســت وزرای دولت ســیزدهم را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس 

معرفی کرد.
اسامی وزیران پیشنهادی رئیس جمهور برای دولت سیزدهم به ترتیب 

حروف الفبا به این شرح است:
۱- دکتر عیسی زارع پور )ارتباطات و فناوری اطالعات(

۲- حجت االسالم والمسلمین سید اسماعیل خطیب )اطالعات(
۳- دکتر احسان خاندوزی )امور اقتصادی و دارایی(

۴- دکتر حسین باغگلی )آموزش و پرورش(
۵- دکتر بهرام عین اللهی )بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(

۶- دکتر حجت اهلل عبدالملکی )تعاون، کار و رفاه اجتماعی(
۷- دکتر سیدجواد ساداتی نژاد )جهاد کشاورزی(

۸- دکتر حسین امیر عبداللهیان ) امور خارجه(
۹- دکتر امین حسین رحیمی )دادگستری(

۱۰- امیر سرتیپ ســتاد دکتر محمد رضا آشتیانی )دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح(

۱۱- مهندس رستم قاسمی )راه و شهرسازی(
۱۲- دکتر سیدرضا فاطمی امین )صنعت ،معدن و تجارت(
۱۳- دکتر محمدعلی زلفی گل )علوم، تحقیقات و فناوری(

۱۴- دکتر محمدمهدی اسماعیلی )فرهنگ و ارشاد اسالمی(
۱۵ دکتر احمد وحیدی )کشور(

۱۶- مهندس ســید عزت اهلل ضرغامی )میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری(

۱۷- مهندس جواد اوجی )نفت(
۱۸- مهندس علی اکبر محرابیان )نیرو(

۱۹- دکتر سیدحمید سجادی هزاوه )ورزش و جوانان(

مختصری از سوابق وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم
عیسی زارع پور )ارتباطات و فناوری اطالعات(

وی متولد ســال ۱۳۵۹ شهرســتان اســالم آباد غرب و دارای مدرک 
دکترای مهندسی کامپیوتر و دو مدرک پسادکتری در حوزه شبکه های 
رایانه ای و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم 
و صنعت ایران است. وی به عنوان استاد دانشگاه و متخصص در حوزه 
سیاســتگذاری و برنامه ریزی کالن فناوری اطالعات و فضای مجازی، 
سوابق علمی و پژوهشی متعددی در حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات 
دارد که از آن جمله می توان به انتشــار ده ها مقاله علمی و پژوهشی به 
زبان انگلیسی در نشریات و کنفرانس های بین المللی در حوزه نسل جدید 
شبکه های رایانه ای و دریافت چندین جایزه علمی و پژوهشی بین المللی 
در دوران تحصیل اشاره کرد.معاون رییس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار 
و فناوری اطالعات قوه قضائیه، موســس و رئیس مرکز توسعه فناوری 
اطالعات و رســانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، عضو 
کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطالعات کشور، مجری توسعه 
خدمات الکترونیک در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، عضو کارگروه 
فناوری اطالعات دولت نهم و دهم، عضو کمیته ملی اطالعات برای همه 

»کمیسیون ملی یونسکو« از جمله سوابق اجرایی وی می باشد.

حجت االسالم والمسلمین سید اسماعیل خطیب )اطالعات(
وی متولد ســال ۱۳۴۰ است و حضور در درس خارج فقه رهبر معظم 
انقالب و آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شــیرازی و مرحوم آیت اهلل 
حاج آقا مجتبی تهرانی، حضور و فعالیت در اطالعات عملیات ســپاه از 
سال ۱۳۵۹، فعالیت در وزارت اطالعات با توجه به آشنایی با موضوعات 
اطالعاتی و امنیتی، حضور در دفتر مقام معظم رهبری، ریاســت مرکز 
حفاظت و اطالعات قوه قضائیه و رییس حراست آستان قدس رضوی از 

جمله سوابق اجرایی، مدیریتی و فعالیت های وی می باشد.

احسان خاندوزی )امور اقتصادی و دارایی(
وی متولد ســال ۱۳۵۹ در شــهر گرگان و دانش آموخته دکترای علوم 
اقتصادی اســت.وی که اکنون نماینده مجلــس یازدهم، نایب رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس و رئیس فراکسیون فضای تولید و کسب 
و کار مجلس است در سوابق مدیریتی خود مدیر گروه اقتصاد اسالمی 
دانشگاه عالمه طباطبایی، دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما، 
مدیرکل مرکز پژوهش های اقتصادی مجلس شورای اسالمی و عضویت 
در هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار را دارد.خاندوزی 
تألیف وترجمه ۵ عنوان کتاب و ده ها مقاله علمی و پژوهشــی در حوزه 

اقتصاد را در کارنامه علمی و تحقیقاتی خود دارد.

حسین امیر عبداللهیان )امور خارجه(
وی متولد ســال ۱۳۴۳ شهرستان دامغان و دانش آموخته کارشناسی 
روابط دیپلماتیک از دانشکده وزارت امور خارجه، کارشناسی ارشد روابط 
بین الملل از دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دکتری 
تخصصی روابط بین الملل از دانشــگاه تهران است که از سوابق متعدد 
اجرایی و میدانی در حوزه دیپلماسی برخوردار است.دستیار ویژه رئیس 
مجلس و مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسالمی، معاون عربی 
و آفریقایی وزارت امور خارجه، مدیرکل خلیج فارس و خاورمیانه وزارت 
امور خارجه، ســفیر جمهوری اســالمی ایران در بحرین، رئیس ستاد 
ویژه عــراق در وزارت امور خارجه، معاون مدیرکل خلیج فارس وزارت 
امور خارجه، عضو کمیته سیاســی – امنیتی مذاکرات هسته ای ایران 
بــا تروئیکای اروپایی، عضو کمیته مذاکرات ایــران و عراق و آمریکا در 
موضوع عراق از جمله مسئولیت های مهم اجرایی وی در حوزه سیاست 
خارجی و دیپلماســی است.امیرعبداللهیان همچنین عالوه بر تدریس 
اصول دیپلماسی و سیاست خارجی در دانشگاه، تألیفات و مقاالت متعدد 

علمی و پژوهشی در این حوزه دارد.
ادامه در صفحه دوم

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: واکســن چه از راه واردات و چه با تولید داخلی 
باید با تالش مضاعف و به هر شــکل ممکن تأمین شود و در اختیار همه مردم قرار 
بگیرد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح دیروز )چهارشنبه( در ســخنانی تلویزیونی درباره وضعیت و طغیان 
بیماری کرونا، آن را مسئله اول و فوری کشور خواندند و با تأکید در خصوص انجام 
قاطع وظایف و تصمیم ها برای مقابله با بیماری، توصیه ها و نکاتی خطاب به مسئوالن 
و مردم بیان کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، الزمه مقابله با تغییر شــکل و جهش 
ویروس را به کارگیری آرایش و شــیوه های دفاعِی جدید و محکم خواندند و گفتند: 
جان باختن بیش از ۵۰۰ تن در یک روز و داغدار شــدن خانواده هایشان و همچنین 
ابتالی ده ها هزار نفر به بیماری و مشکالت درمانی آنها حقیقتاً بسیار دردناک است 
و دل هر مسلمان و هم میهنی از این واقعه آتش می گیرد، بنابراین برای مقابله با این 
وضع وظایفی داریم.ایشــان ضرب االجل یک هفته ای رئیس جمهور برای جمع آوری 
پیشــنهادها و تصمیم گیری درباره آنها را کاری خوب برشمردند و افزودند: در رأس 
زمان تعیین شــده، جواب قضیه با دقت ســنجیده، و برای هر اقداِم الزم با قاطعیت 
تصمیم گیری و به آن عمل شود.رهبر انقالب همچنین خستگی شدید کادر درمان 
و فشــارهای جســمی و روحی وارد به آنها را نگرانی بزرگی دانستند و افزودند: از 
صمیم قلب از پزشــکان، پرســتاران و مجموعه های درمانی که واقعاً در حال جهاد 
هستند، تشکر می کنم اگرچه تشکر اصلی از آِن خداوند شاکر و علیم است.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در ادامه به بیان چند تذکر خطاب به مسئوالن و مردم پرداختند.

رهبر انقالب با تأکید بر لزوم گســترش آزمایش های بیماریابی خاطرنشان کردند: 

در اوایل بیماری، آزمایش های بیماریابی عمومی رایج شد که کار خوبی بود و باید 
شــبکه بهداشت با کمک بسیج این کار را انجام دهند.ایشان با اشاره به هزینه های 
سنگین آزمایش های تشخیص کرونا، تأکید کردند: دولت و بیمه ها کمک کنند تا 
بیماریابی و آزمایش های تشخیص به صورت رایگان و وسیع در اختیار همه مردم 
قرار بگیرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه بعدی به مســئوالن، مسئله تأمین 
گسترده واکسن را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: خوشبختانه با تولید واکسن در 
داخل مســیر واردات خارجی آن نیز هموار شد، در حالی که تا قبل از آن با وجود 
پرداخت بهای واکسن، فروشندگان خارجی بدعهدی می کردند.رهبر انقالب تأکید 
کردند: واکسن چه از راه واردات و چه با تولید داخلی باید با تالش مضاعف و به هر 
شکل ممکن تأمین شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد.ایشان در خصوص مسئله 
تأمین دارو برای بیمــاران نیز گفتند: با وجود کمبود یا نبود دارو در داروخانه ها و 
بیمارستان ها، گفته می شود همان داروها در بازار آزاد با قیمت چند برابری فروخته 
می شود که این نشــان دهنده مشکل در شبکه توزیع است و این مشکل باید حل 
شــود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حضور جدی و قوی نیروهای مسلح در 
ماه های اوِل مقابله با بیماری، گفتند: نیروهای مسلح اکنون نیز مشغول هستند اما 
باید با همه توان به کمک مردم بیایند.ایشــان تصمیم گیری در خصوص تعطیلی 
را مســئله ای تخصصی و نیازمند بررسی در ســتاد ملی کرونا خواندند و افزودند: 
مسئولین به هر نتیجه ای رســیدند بدون مالحظه و قاطع به آن عمل کنند.رهبر 
انقالب در بخش دیگری از سخنانشان خطاب به مردم، بخشی از مشکل را ناشی از 
رعایت نکردن شیوه نامه ها دانستند و افزودند: مردم عزیز با همان حساسیت ماه های 

اول، شیوه نامه ها را به طور کامل رعایت کنند تا جان و سالمتی خودشان و دیگران 
به خطر نیفتد.ایشان، دو سه ماه تحمل محدودیت ها و رعایت کامل شیوه نامه ها را 
موجب فروکش کردن بیماری و تنفس کادر درمان دانستند و افزودند: ان شاءاهلل با 
همت دست اندرکاران، تا چند ماه دیگر واکسن به بهترین وجه در اختیار مردم قرار 
می گیرد و پس از آن، حتی با وجود بیماری، بحران و خطر مرگ ومیر و مصیبت زده 
شدن خانواده ها کاهش خواهد یافت.حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه ای دیگر، 
مجالس عزای حضرت سیدالشهداء علیه السالم را مایه برکت و جلب رحمت الهی 
دانستند و افزودند: ملت و کشور به این مجالس با برکت احتیاج دارد اما در برگزاری 
آنها باید شــیوه نامه ها با کمال دقت و شــدت مراعات شود.ایشان برگزارکنندگان 
جلســات و آحاد شــرکت کنندگان را به رعایت ضوابط و فاصله ها توصیه و تأکید 
کردند: نگذارید مجالس حســینی موجب شــیوع بیماری و مایه طعنه مخالفان و 
دشــمنان شود.رهبر انقالب همچنین با تقدیر از نهضت مواسات و احسان عمومی 
و کمک های خّیران به مستحقان و افراد و مشاغل آسیب دیده، خاطرنشان کردند: 
این نهضت باید اوج بگیرد و مرکز این کار یعنی مرکز شناسایی نیازمندان آبرومند 
و کمک و همیاری مردم به آنها نیز مساجد باشد.ایشان در پایان با یادآوری مسئله 
مهم دعا، توسل و تضرع به درگاه پروردگار برای رفع بال، گفتند: همه این توصیه ها 
اسبابی هستند که موفقیت آنها در گرو عنایت خداوند قادر و حکیم است و مجالس 
عزاداری نیز مکان و زمینه خوبی برای این توســالت و اســتغفارها است.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای ابراز امیدواری کردند خداوند ملت ایران، مؤمنین و همه انسان ها 

در سراسر جهان را از شّر این بیماری خبیث و پُر مشکل نجات بخشد.

رهبر انقالب در سخنان تلویزیونی:

به هر شکل ممکن، واکسن تأمین و در اختیار همه مردم قرار بگیرد

2

 فوت ۵۳۶ بیمار
 در شبانه روز گذشته

بنابر اعالم وزارت بهداشت از دیروز تا امروز ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۲ هزار و ۵۴۱ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شده و متاسفانه 
در طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۵۳۶ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند.به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت تا کنون ۱۳ میلیون 
و ۸۹۳ هزار و ۳۱۰ نفر ُدز اول واکســن کرونا و سه میلیون و 
۴۰۱ هــزار و ۴۸۷ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۷ میلیون و ۲۹۴ هزار 
و ۷۹۷ ُدز رســید.افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما 
در ســامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.تا دیروز ۲۰ مردادماه 
۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۲ هزار و ۵۴۱ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که ۴ 
هزار و ۸۶۵ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشور به ۴ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۲۱۷ نفر رسید.متاسفانه 
در طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۵۳۶ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۹۵ 
هزار و ۶۴۷ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون سه میلیون ۶۱۸ 
هــزار و ۲۲۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها 
ترخیص شــده اند.۶ هــزار و ۹۳۲ نفر از بیمــاران مبتال به 
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت 
مراقبــت قرار دارند.تا کنون ۲۶ میلیــون و ۷۹۰ هزار و ۱۵۰ 
آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال 
حاضر ۳۳۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۸۴ شهر در وضعیت 

نارنجی، ۲۸ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

وزیر بهداشت بیان کرد؛
واکسیناسیون روزانه ۶۰۰ هزار نفر در کشور

مشهد - وزیر بهداشت گفت: روزانه ۶۰۰ هزار نفر در کشور تحت پوشش برنامه 
واکسیناسیون کرونا قرار می گیرند که این ظرفیت به زودی به یک میلیون نفر 
افزایش پیدا می کند.به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی در حاشیه بازدید از 
مرکز واکسیناسیون مهر کوهسنگی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس 
سند ملی واکسیناســیون، افراد ۵۰ سال به باال در تمامی مناطق و افراد ۴۰ 
سال به باال ساکن در مناطق حاشیه شهرهای بزرگ زیر پوشش واکسیناسیون 
قرار می گیرند.وی به برنامه های توســعه ای تزریق واکســن در سطح شهرها، 
مناطق کم برخوردار و حاشــیه شهرها اشــاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر 
روزانه ۶۰۰ هزار نفر در کشــور تحت پوشش برنامه واکسیناسیون کرونا قرار 
می گیرند که ایــن ظرفیت به زودی به یک میلیون نفر افزایش پیدا می کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، افزایش حجم تقاضای داروهای 
بیماران کرونایی را عامل بروز مشــکل در توزیع این داروها دانســت و گفت: 
داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی در کشــور موجود اســت و توزیع نیز به 
شکل مناسبی انجام می شود.وی تصریح کرد: مشکل کمبود سرم به دلیل غیر 
فعال شدن خطوط تولید یکی از کارخانه های سرم سازی کشور به وجود آمد 
که با خرید ســرم مورد نیاز از خارج از کشــور و توزیع آن در بیمارستان ها و 
داروخانه های کشور در روزهای آینده، این مشکل برطرف خواهد شد.نمکی با 
تأکید بر این که جابجایی مسافر از طریق خطوط هوایی، ریلی و جاده ای باعث 
چرخش ویروس در کشور می شود، یادآور شد: وزارت بهداشت تنها پیشنهاد 
الزم برای کنترل ویروس را به ســتاد ملی کرونــا ارائه می دهد تا با توجه به 
شــرایط کشور بررســی و در این خصوص تصمیم گیری شود.وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی کشور صبح امروز به منظور بررسی وضعیت کرونای 
خراسان رضوی به مشهد سفر کرد که بازدید از مرکز خدمات جامع سالمت 
سیدی و بزرگترین مرکز واکسیناسیون شرق کشور، از جمله برنامه های نمکی 
در ســفر به مشهد بود.وی عصر دیروز در جلسه قرارگاه عملیاتی پیشگیری و 

مقابله با بیماری کرونای استان خراسان رضوی حاضر خواهد شد.

هشدار بازگشت تورم افسارگسیخته
درحالی که دو شاخص تورم مصرف کننده و تورم تولیدکننده حاکی از بازگشت تورم با نرخهای باال به اقتصاد 
ایران اســت، ناترازی بودجه ای نیز به محرک اصلی این چالش تبدیل شــده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم،  تورم پیش نگر تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ســال جاری در باالترین نقطه تورم 
ساالنه و تورم نقطه به نقطه در یک دهه گذشته ایستاده است. بر این اساس تورم ساالنه تولید درفصل بهار به 
۵/ ۷۸ درصد و تورم نقطه به نقطه در همین مدت به ۷/ ۹۴ درصد رسیده که حاکی از به صدا درآمدن دومین 
آالرم تورمی در چندماه اخیر است.همچنین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده )کل کشور( مرکز آمار ایران 
در تیر ماه ۱۴۰۰ حاکی از افزایش دوباره نرخ تورم ماهانه است.گفتنی است، حجم نقدینگی در پایان خردادماه 
۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان 
می دهد. الزم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق یافته بود. 
همچنین، نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به 
رشد دوره مشابه سال قبل )۳۴.۲ درصد(، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می دهد.عامل اصلی رشد نقدینگی در 
پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل رشد پایه 
پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اســت که با ۶۳۳.۰ هزار میلیارد 
ریال افزایش نســبت به پایان سال ۱۳۹۹ )در نتیجه استفاده از تنخواه گردان )خزانه و سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها و کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی(، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه 
پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از 
وجوه تنخواه گردان )جمعاً به میزان ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال( است.در خصوص تحوالت مربوط به استفاده دولت 
از وجوه تنخواه گردان خزانه در ســال جاری الزم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال 
۱۴۰۰ )مصوب مجلس شورای اسالمی، معادل ۱۳۷۳۷.۷ هزار میلیارد ریال( سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به 
میزان ۳ درصد بودجه عمومی )۴۱۲.۱ هزار میلیارد ریال( تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامی این 
مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.در ادامه، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۶ و به پیشنهاد 
سازمان برنامه و بودجه )به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای 
ماده )۱۰( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصالحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه 
گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده )۲۴( قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب سال ۱۳۶۶ـ  موضوع ماده 
)۱( قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولتـ  مصوب سال ۱۳۸۰ـ  و با رعایت بند )م( ماده )۲۸( قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲(ـ  مصوب سال ۱۳۹۳ـ  و سایر قوانین مرتبط( مقرر 

کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد.
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رئیسی در جلسه هیئت دولت:گزیده خبر

همه نهادهای نظام برای مهار کرونا پای کار بیایند
رئیس جمهور گفت: اگر همه ظرفیت ها برای مهار کرونا به کار 
گرفته نشود، خروج از وضعیت فعلی سخت خواهد بود و هیچ 
کس نباید خودش را از شمول پروتکل های بهداشتی مستثنی 
بداند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور در جلسه دیروز چهارشنبه هیئت دولت، با تسلیت به 
مناسبت فرارسیدن ایام عزای حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
و یاران شهیدش، گفت: امیدوارم عالوه بر بهره مندی معنوی 
از ایــن ایام، در عمل پیرو آن حضرت باشــیم که خود امام 
حســین )ع( فرمود، اساس آن اســت که از ما پیروی شود. 
پیروی عملی از ائمه برای مردم الزم و برای مسئوالن الزامی 
است.وی در ادامه، مقابله و مدیریت بیماری کرونا را مهمترین 
مساله و مشکل امروز کشور برشمرد و افزود: مهار شیوع کرونا 
که این روزها شــدت یافته اســت، مثل همه مشکالت حاد 
دیگر نیازمند آن اســت که همه مسئوالن به میدان بیایند و 
همه ظرفیت های کشــور و امکانات در اختیار دولت گرفته تا 
دیگر نهادها در این زمینه به شکل احسن به کار گرفته شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اگر همه ظرفیت های کشــور 
برای مهار شیوع کرونا به کار گرفته نشود، خروج از وضعیت 
نامطلوب فعلی ســخت خواهد بود، اظهار داشت: نکته بسیار 
مهم دیگر اقناع افکار عمومی برای مشارکت در یاری رساندن 
به دولت در این راستا است. همه کسانی که تریبون در اختیار 
دارند باید برای مردم تبیین کنند که کنترل موج اخیر شیوع 

کرونا نیازمند نقش آفرینی همگانی است.رئیسی تصریح کرد: 
با احترام نسبت به همه اقداماتی که تاکنون برای مهار کرونا 

انجام شده است، اما باید به شکلی فعال و با شیوه هایی موثرتر 
تالش کنیم تا بر مشــکل فائق شــویم.وی با تاکید بر اینکه 

هیچ کس نباید خودش را از شــمول پروتکل های بهداشتی 
مستثنی بداند و همه باید احساس کنند که اول باید خودشان 
دستورالعمل ها را رعایت کنند، خاطرنشان کرد: دولت و همه 
نهادهای نظام، نیروهای مسلح و همه بخش های دیگر باید با 
تمام وجود پای کار بیایند و اولویت اول و اصلی شــان کرونا 
باشد.رئیس جمهور گفت: نکته مهم دیگر توجه به خانواده ها 
و افرادی اســت که به هر دلیل از ناحیه شــیوع کرونا دچار 
آسیب شده اند. چنانکه مقام معظم رهبری تاکید کردند نباید 
اجازه دهیم این بخش از جامعه بیش از این آســیب ببیند. 
دولت و همه بخش های دیگر نظام در این زمینه مســئولیت 
دارند.رئیســی در ادامه با بیان اینکه بهره گیری از شیوه های 
ایجابی برای تشــویق مردم به رعایت پروتکل ها قطعا اولویت 
دارد، اضافــه کرد: در کنار این مســئله، باید تدابیری تمهید 
شود تا کســانی که با رعایت نکردن دستورالعمل ها به مردم 
و جامعه آسیب وارد می کنند نیز بدانند که اجرای پروتکل ها 
ضمانت اجرا دارد.وی اظهار داشــت: وضعیت ابتال و قربانیان 
کرونا اقتضا می کند که اقدامات الزم برای مهار اوضاع را حتی 
برای یک ساعت هم به تاخیر نیندازیم. از آقای دکتر ظریف، 
وزیــر امور خارجه می خواهم که اقدامات و پیگیری های الزم 
را برای تسریع و افزایش واردات واکسن به کشور انجام دهند 
و مسئوالن وزارت بهداشت و نهادهایی مانند هالل احمر نیز 
حداکثر توان خود برای گســترش و تســریع واکسیناسیون 

عمومی را به کار بگیرند.

امیر صباحی فرد در بازدید از گروه پدافند هوایی چابهار:
پدافند هوایی اجازه هیچ گونه تجاوزی به 

بیگانگان را نمی دهد
فرمانده نیروی پدافند هوایی با تاکید بر اینکه از هیچ خطایی که از سوی دشمنان 
سر بزند چشم پوشی نخواهیم کرد، گفت: اجازه هیچ گونه تجاوز به بیگانگان را 
نمی دهیم.بــه گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی 
پدافنــد هوایی ارتش با حضور در گروه پدافند هوایی )شــهید بردبار( چابهار از 
بخش های مختلف این گروه پدافندی بازدید کرد.فرمانده نیروی پدافند هوایی 
ارتش در حاشیه این بازدید، گفت: شمال اقیانوس هند و نقطه استراتژیک جنوب 
شــرق ایران به طور کامل تحت پوشــش چتر پدافند هوایی و در امنیت کامل 
قرار دارد.امیر صباحی فرد با بیان اینکه جنوب شــرق کشــور از مناطق مهم و 
اســتراتژیک جمهوری اسالمی ایران اســت، افزود: یگان های پدافند هوایی در 
جنوب شــرقی ترین نقطه کشور با ذکاوت، هوشــیاری و چشمانی بیدار اجازه 
هیچ گونه تجاوز به بیگانگان را نخواهند داد.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با 
اشاره به اینکه گروه پدافند هوایی چابهار رصد و حراست آسمان بخشی از کشور 
را به عهده دارد که ترددهای هوایی و دریایی زیادی در آن به سمت تنگه هرمز 
و خلیج فارس و همچنین به سمت شرق آسیا و آسیای میانه صورت می پذیرد، 
تصریح کرد: انواع ســامانه های شنود الکترونیکی، راداری و موشکی کاماًل بومی 
که ماحصل تالش های شــبانه روزی جوانان این مرز و بوم است در این منطقه 
مستقرند و دشمنان می دانند که ما در این منطقه چشم در چشم آنها هستیم و 
حتی نفس کشیدن آنها را رصد می کنیم.وی ادامه داد: پدافند هوایی از مدت ها 
پیش به این توانمندی رسیده است که هر شی پرنده را با هر سطح مقطع راداری 
کشــف و رصد نماید و برای اقدامات تاکتیکی و دفاعی در برابر اهداف مهاجم از 
سامانه ها و سالح های قدرتمندی بهره می برد.امیر سرتیپ صباحی فرد با اشاره 
به اینکه کارکنان متعهد، متخصص و والیی پدافند هوایی با چشــمانی همیشه 
بیدار و تیزبین از کیان ایران عزیز دفاع می کنند، تاکید کرد: ما برای اقتدار و عزت 
خود از هیچ خطایی که از سوی دشمنان سر بزند چشم پوشی نخواهیم کرد.وی 
خاطرنشان کرد: آنچه امروز باعث اعتماد به نفس شبکه یکپارچه پدافند هوایی 
اســت، بکارگیری ســامانه های کاماًل بومی و بهره گیری کارکنان آموزش دیده 

خودمان در تمامی الیه ها و رده ها است.

امیر دادرس:
دشمنان از سر استیصال ما را به مذاکره 

دعوت می کنند
جانشــین فرمانده کل ارتش گفت: تاسی از مکتب حســینی)ع( باعث شده تا 
عزتمان در دنیا دو چندان شود و همانگونه که می بینیم دشمنان از سر استیصال 
ما را به مذاکره دعوت می کنند.به گزارش خبرنگار مهر ، امیرمحمدحسن دادرس 
جانشــین فرمانــده کل ارتش صبح امروز)چهارشــنبه( در مراســم اختتامیه 
پانزدهمین دوره رزم مقدماتی نخبگان وظیفه که در آموزشــگاه شــهدای ۰۱ 
نزاجا برگزار شد، اظهار داشت: تقارن اختتامیه دوره آموزشی شما با آغاز جریان 
عبرت آموز عاشــورا یک رابطه معناداری است که همه ما را به سمت ایستادگی 
و استقامت هدایت می کند.وی با اشاره به واقعه درس آموز عاشورا گفت: مکتب 
اسالم و انقالب برای ما الگوهای بزرگی چون حضرت اباعبداهلل الحسین را دارد، 
شخصیت عظیم الشأنی که مظهر اســتقامت و ایستادگی در برابر ظلم و خوی 
استکباری است و ما نیز به عنوان سربازان این مکتب این شخصیت بزرگ را الگو 
دانسته و از ایشان تبعیت می کنیم.وی با تاکید بر اینکه در دنیای امروز قدرت، 
تعیین کننده مناسبات و نوع روابط میان کشورها است، افزود: امروز سایه سنگین 
تفکر واقع گرایانه یا همان تفکر رئالیسم، که مبتنی بر قدرت است، بر روابط میان 
کشورها حاکم شده است.جانشین فرمانده کل ارتش گفت: این تفکر شوم که بر 
پایه نگاه اســتکباری و هژمونی طلب شکل گرفته است، در واقع قدرت را مبنای 
تعیین حقوق کشورها می داند و معتقد است هرکس به اندازه قدرتش می تواند 
حق داشــته باشد.جانشــین فرمانده کل ارتش گفت: تاسی از این مکتب باعث 
شده تا عزتمان در دنیا دو چندان شود و همانگونه که می بینیم دشمنان از سر 
استیصال ما را به مذاکره دعوت می کنند.امیر دادرس افزود: در مقابل می بینیم 
کشورهایی که امروز در منطقه به آمریکا کمک می کنند تا او به منافعش برسد، 
ضعیف و ذلیل آمریکا هســتند تا جایی که آنان را گاو شیرده خطاب می کنند. 
علت ضعف این کشورها این است که الگوی استکبارستیزی چون امام حسین)ع( 
را ندارند و چون الگویی ندارند مجبورند در راســتای منافع کشور قدرتمند گام 
بردارنــد.وی ادامه داد: آن چیزی که امروز در دنیای اســتکباری و جهان قابل 
مشــاهده اســت روابط مبتنی بر منابع و ســلطه طلبی است که سبب شده تا 
کشورهای منطقه میلیاردها دالر تقدیم دنیای استکبار می کنند و با این حال با 
الفاظ سخیف مورد خطاب دنیای استکبار قرار گیرند.وی خطاب به جوانان گفت: 
شــما عزیزان و نخبگان ذخیره های امروز و فردای نظام هستید که می توانید با 
بهره گیری از علم و دانش و تالش مضاعف دشمن را به زانو درآورده و سهم خود 
را در مقابله با جبهه استکباری به منصه ظهور برسانید.امیر دادرس گفت: شما 
می توانید با تالش مستمر در برابر تهدید دشمن برای ما ایجاد عزت و توانمندی 
کنید. شما جوانان نخبه راهنما و راهگشای امروز جامعه هستید. بدانید اگر امروز 
چیزی درست کردید که نیاز مردم به واسطه آن برطرف شد، در واقع با این کار 

چشمان دشمن را کور کرده اید.

امیر نصیر زاده:
سربازان و افسران وظیفه آینده سازان 

ایران اسالمی هستند
فرمانده نیروی هوایی ارتش با تاکید بر اینکه سربازان آینده سازان ایران اسالمی 
هستند، گفت: آشــنایی سربازان با مفاهیم تکنیکی و تاکتیکی موجب افزایش 
عملکرد نیرو می شــود.به گزارش خبرگزاری مهر، امیــر خلبان عزیز نصیرزاده 
فرمانده نیروی هوایی ارتش، در جلســه پرسش و پاسخ و دیدار چهره به چهره 
با افســران وظیفه در فرماندهی آموزش تخصص های هوایی شهید خضرایی که 
همزمان به صورت وبیناری با دیگر مراکز آموزشی یگان های تابعه این نیرو برگزار 
شد، ضمن بیان فعالیت و نقش نیروی هوایی ارتش در طول دوران دفاع مقدس، 
عملکرد هر یک از ناوگان پروازی این نیرو را در دوران جنگ و صلح تشریح کرد.
امیر نصیرزاده با اشاره به اینکه شما سربازان و افسران وظیفه آینده سازان ایران 
اسالمی هستید گفت: شما عزیزان باید با تمام مفاهیم تکنیکی و تاکتیکی این 
نیرو آشــنا شوید تا در مواقع حســاس بهترین عملکرد را از خود نشان دهید و 
موجب ســربلندی کشور عزیزمان ایران شوید. قدرت هوایی هر کشور بخشی از 
توان کلی یک ملت و نیروی هوایی بخشی از این قدرت است.وی، توان کلی یک 
ملت برای پرواز، تقسیم ناپذیری عناصر بنیادین قدرت ملی نیروی هوایی نظامی 
و هوانوردی یک کشور، توان فیزیکی برای اعمال حق سیاسی، حاکمیت پرواز و 
تسلط بر فضای هوایی موجود، خود اتکایی الزم در تامین سامانه ها تجهیزات و 

تاسیسات یک کشور را از اصول مهم قدرت هوایی عنوان کرد.

ادامه از صفحه اول

حسین باغگلی )آموزش و پرورش(
وی متولد ســال ۱۳۵۷ و دارای مــدرک دکترای علوم تربیتی 
)فلسفه تعلیم و تربیت( از دانشــگاه فردوسی مشهد است.وی 
عالوه بر فعالیت علمی و پژوهشی در حوزه تعلیم و تربیت اسالمی 
در کسوت عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد سوابق و 
تجربیــات مدیریتی و اجرایی متعددی در حوزه تعلیم و تربیت 
در کارنامه خود دارد.مدیرعاملی بنیاد فرهنگی رضوی )مدارس 
عام المنفعه امام رضا)ع(، عضو متخصص کارگروه پرورشی اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان خراسان رضوی، مشاور تخصصی 
در طراحی برنامه های آموزشــی و تربیتی، عضو هیأت موسس 
شرکت صنایع خالق، عضو هیأت مدیره موسسه جوانان آستان 
قدس رضوی و عضویت در هیأت اندیشــه ورز کودک و نوجوان 
حرم مطهر رضوی و همچنین تدریس در دانشگاه فرهنگیان از 
اهم مسئولیت ها و ســوابق اجرایی وی در حوزه های آموزشی و 
فرهنگی است. وی همچنین دارای مقاالت علمی و پژوهش های 

متعددی در حوزه تعلیم و تربیت اسالمی است.

بهــرام عین اللهی )وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی(

وی متولد ۱۳۳۷ سراب، متخصص چشم پزشکی، فلوشیپ قرنیه 
و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.معاون آموزشی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر انجمن آموزش 
علوم پزشــکی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور، 
عضو شورای عالی استعدادهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، دبیر شورای گسترش دانشگاه ها، دبیر شورای شورای 
آموزش پزشکی و تخصصی کشور، رئیس دفتر نظارت و ارزیابی 
معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو 
شورای عالی مرکز تحقیقات چشم  پزشکی کشور، مشاور سازمان 
بین المللی آموزش پزشکی اروپا، ریاست قطب چشم پزشکی از 
سال ۱۳۸۸ تاکنون، ریاست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 
شهید دکتر لبافی نژاد و عضو هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی و عضو هیأت جذب این دانشگاه از جمله سوابق 

علمی و اجرایی وی می باشد.

حجت اهلل عبدالملکی )تعاون، کار و رفاه اجتماعی(
وی متولد سال ۱۳۶۰ شهرری و دانش آموخته دکترای اقتصاد از 
دانشگاه اصفهان، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه است.

عضو هیأت امنای کمیته امــداد امام خمینی)ره( با حکم مقام 
معظم رهبری، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، رئیس 
شــورای اطالع رسانی و رئیس هیأت اندیشه ورز، رئیس کارگروه 
انتشار اوراق قرض الحسنه کمیته امام خمینی)ره(، عضو هیأت 
مدیریه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، رئیس گروه 
مطالعات اسالمی بیمه و دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما 
از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی است.تألیف ۸ عنوان کتاب 
در حوزه های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کرونا و الگوی اسالمی و 
ایرانی پیشــرفت و ده ها عنوان مقاله علمی و پژوهشی در حوزه 
اقتصاد از جمله فعالیت های علمی و تحقیقاتی عبدالملکی است.

سید جواد ساداتی نژاد )جهاد کشاورزی(
وی متولد ســال ۱۳۵۱ کاشــان و دکترای آبخیزداری گرایش 
هیدرولوژی از دانشــگاه دولتی مســکو و رئیس کمیســیون 
کشــاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس یازدهم اســت.وی 
فعالیت اجرایی خود را از ســال ۷۳ از جهاد ســازندگی کاشان 
شــروع کرده و از دوره دهم مجلس شورای اسالمی نمایندگی 
مردم کاشــان و آران و بیدگل را برعهده دارد.معاونت پارلمانی 
وزارت علوم در دولت دهم، ریاســت دانشــگاه کاشان، معاون 
ادارای و مالی دانشــگاه تهران و دبیر کمیسیون کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی شورای علوم، تحقیقات و فناوری کشور از جمله 

فعالیت های علمی و اجرایی وی است.

امین حسین رحیمی )دادگستری(
وی متولد ســال ۱۳۴۷ مالیر و دانش آموخته دکتری در رشته 
فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در 
مشاغل مختلف قضایی است.معاون منابع انسانی و امور فرهنگی 
قوه قضائیه، نماینده مردم مالیر در مجلس هشتم، مشاور رئیس 

قوه قضائیه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان 
محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور 
و مشــاور عالی رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز امور هماهنگی 

مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.

امیر سرتیپ ســتاد دکتر محمدرضا آشتیانی )دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح(

وی متولد ســال ۱۳۳۹ تهران و دارای مدرک تحصیلی دکتری 
تخصصی علوم دفاعی راهبردی و عضو هیأت علمی دانشــگاه 
عالی دفاع ملی با مرتبه دانشــیاری است.جانشین رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح، رئیس بازرسی و ایمنی ستاد کل نیروهای 
مســلح، جانشین فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
عضو هیأت رئیســه فرماندهی نیروی زمینی ارتش، فرماندهی 
یگان هــای رزمی در دوران دفاع مقدس و خدمت در مشــاغل 
راهبردی، فرماندهی، ستادی و اطالعاتی کشور از جمله سوابق 

مدیریتی و اجرایی وی در حوزه دفاعی و نظامی است.

مهندس رستم قاسمی )راه و شهرسازی(
وی متولد ســال ۱۳۴۳ المرد کارشناسی ارشد مهندسی عمران 
از دانشــگاه امیرکبیر و عضو هیئت علمی دانشــگاه جامع امام 
حسین)ع( است. فرمانده مهندسی نیروی دریایی سپاه، فرمانده 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص(، عضو هیئت مدیره سازمان 
گســترش و نوســازی صنایع ایران،مدیرعامل شرکت قطارهای 
شهری کشــور، عضو اتاق بازرگانی ایران، وزیر نفت دولت دهم، 
عضو هیأت عامل بانک مرکزی، ریاست اوپک و عضو هیأت عامل 

صندوق توسعه ملی از جمله سوابق وی است.

سیدرضا فاطمی امین )صنعت، معدن و تجارت(
وی متولد ســال ۱۳۵۳ و دارای مدرک مهندســی الکترونیک، 
مهندسی سیســتم های اقتصادی و اجتماعی )کارشناسی ارشد( 
و دکتــرای تخصصی مدیریت راهبردی دانــش )در مرحله اخذ 
دانشــنامه( است.وی تجربیات و ســوابق اجرایی مهمی از جمله 
معاونــت برنامه ریزی وزارت »صنعت، معــدن و تجارت«، معاون 
برنامه ریزی توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن و عضو هیأت 
عامل ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران، مشاور وزیر و 
رئیس ستاد تحول صنایع و معادن، مدیر عامل سازمان اقتصادی 
رضوی و مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده را دارد.وی در 
کنار فعالیت های علمی و پژوهشــی و سوابق اجرایی و مدیریتی 
مرتبط با حوزه صنعــت و معدن، تألیفات متعددی در این حوزه 

دارد.

محمدعلی زلفی گل )علوم، تحقیقات و فناوری(

وی متولد ســال ۱۳۴۵ روســتای صالح آباد از حومه شهرستان 
آشــتیان اســتان مرکزی و دانش آموخته دکتری شیمی آلی از 
دانشگاه شیراز و عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان 
است.قائم مقام معاون اول رئیس جمهور در بنیاد نخبگان در دولت 
نهم، عضو کمیســیون مشورتی نخبگان و استعدادهای درخشان 
شورای عالی انقالب فرهنگی، معاون آموزشی دانشکده علوم پایه، 
ریاست و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بوعلی سینا همدان، 
دبیر و نایب رئیس انجمن شــیمی ایــران )به صورت انتخابی به 
مدت چهارده سال که اکنون ادامه دارد( از جمله سوابق مدیریتی 
و اجرایی وی در مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی کشور است.
دریافت نشــان درجه ۲ پژوهش، رتبه اول جشنواره بین المللی 
خوارزمی، انتخاب به عنوان استاد نمونه و پژوهشگر برتر کشوری، 
کسب رتبه شیمیدان برجسته، دانشمند یک درصد آی.اس.آی، 
برنــده جایزه عالمه طباطبایی)ره( بنیــاد ملی نخبگان، انتخاب 
به عنوان دانشــمند برگزیده کشورهای اسالمی و تألیف کتب و 
مقاالت متعدد علمی و پژوهشی بین المللی از جمله موفقیت های 
علمی وی اســت. نامبرده مقاالت متعدد در زمینه سیاستگذاری 
علم، فناوری و فرهنگی منتشــر نموده  است. کتاب »دانش برای 

دانایی« وی برگرفته از مقاالت نامبرده در این زمینه می باشد.

محمد مهدی اسماعیلی )فرهنگ و ارشاد اسالمی(
وی متولد سال ۱۳۵۴ در شهرستان کبودرآهنگ همدان و دانش 
آموخته دکتری علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی و عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران اســت، تحصیالت 
حوزوی را نیز تا پایان دوره سطح ادامه داده است.معاون فرهنگی 
مرکز برررسی های اســتراتژیک ریاست جمهوری در دولت نهم، 
معاون پژوهشی مرکز اسناد انقالب اسالمی و تولید بیش از ۲۰۰ 
اثر در حوزه تاریخ، معاون اســتاندار اصفهان، عضو کارگروه تحول 
فرهنگی وزارت ارشاد در دولت نهم، مشاور فرهنگی تولیت آستان 
قدس رضوی، مشــاور فرهنگی و اجتماعــی رئیس قوه قضائیه، 
مدیرکل نظارت سیمای صدا و سیما و مدیرکل برنامه ریزی مرکز 
تحقیقات صدا و سیما از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی است.
اسماعیلی تألیفات متعددی اعم از کتاب و مقاله در حوزه فلسفه، 

اندیشه و فرهنگ از خود برجای گذاشته است.

احمد وحیدی )کشور(
وی متولد ســال ۱۳۳۷ شیراز و دانش آموخته دکتری تخصصی 
مدیریت راهبردی و رئیس و عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع 
ملی است.عضو حقیقی مجمع تشــخیص مصلحت نظام، عضو 
و رئیس کمیسیون سیاســی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، از مســئولین سپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
دوران دفاع مقدس، وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در 

دولت دهم، جانشــین وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، 
فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، عضو هیأت 
نظارت بر حســن اجرای سیاســت های کلی نظام، عضو شورای 
راهبردی روابط خارجی و ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی 

از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی می باشد.

مهندس سید عزت اهلل ضرغامی )میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری(

وی متولد ســال ۱۳۳۸ تهران و دانش آموخته مهندسی عمران 
از دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی 
است و در حال حاضر دانشــجوی دکترای ارتباطات می باشد.دو 
دوره ریاست ســازمان صدا و سیما با حکم مقام معظم رهبری، 
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی با حکم مقام معظم رهبری 
و همچنین عضویت در شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام 
معظم رهبری، معاون امور مجلس و اســتان های صدا و ســیما، 
معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاون امور 
مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاون امور 
مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس کارخانجات 
صنعتی شهید حسن باقری، معاون فرهنگی و عضو شورای مرکزی 
جهاد دانشگاهی دانشــگاه امیر کبیر از جمله سوابق مدیریتی و 

اجرایی وی است.

مهندس جواد اوجی )نفت(
وی متولد ســال ۱۳۴۵ شــیراز و دانش آموخته رشته مهندسی 
نفت از دانشگاه صنعت نفت است، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران در دولت دهم، رئیس هیأت مدیره نظارت بر تولید 
و پاالیشــگاه های گازی، مدیرعامل و نایــب رئیس هیأت مدیره 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگــرس جنوبی، رئیس هیأت 
مدیره شرکت مهندسی توسعه گاز ایران، مدیرعامل گروه اقتصاد 
مفید، مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا و مدیرعامل و نایب 
رئیس هیأت مدیره هلدینگ نفت و گازی توسعه پترو مفید، عضو 
هیأت امنای دانشــگاه صنعت نفت و عضو هیأت رئیسه صندوق 
بازنشستگی صنعت نفت از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی در 

حوزه نفت و گاز است.

مهندس علی اکبر محرابیان )نیرو(
وی متولد ســال ۱۳۴۸ خوانسار و دانش آموخته مهندسی 
عمران از دانشــگاه علم و صنعت ایران و کارشناســی ارشد 
اقتصاد از دانشــگاه تهران، درحال حاضر دانشجوی دکترای 
اقتصاد واحد علوم تحقیقات و در مرحله دفاع از پایان نامه با 
موضوع: اثرات آزادســازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی و رفاه 
خانوار با رویکرد اقتصادی مقاومتی است.وزیر صنایع و معادن 
در دولت های نهم و دهم، دستیار ویژه رئیس جمهور و مجری 
طرح مهر مانــدگار )با هدف تکمیل و راه اندازی صدها طرح 
و پروژه کالن کشــور بویژه در حوزه سد، نیروگاه، آبرسانی، 
پاالیشگاه پتروشیمی، راه و راه آهن، بندر و...(، مشاور رئیس 
جمهور، ریاســت ســتاد تبصره ۱۳ مجری نوسازی ناوگان 
خودرویی کشــور، سهمیه بندی بنزین و توسعه حمل و نقل 
عمومی، عضو شــورای عالی فنی کشور، عضو شورای پول و 
اعتبار و رئیــس کارگروه حمایت از تولید کاالهای داخلی از 

جمله سوابق مدیریتی و اجرایی محرابیان است.

سیدحمید سجادی هزاوه )ورزش و جوانان(
وی متولد ســال ۱۳۴۸ تهران و دانش آموخته دکترای تخصصی 
مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی اســت.معاون امور ورزشی 
ســازمان تربیت بدنی و معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانــان در دولــت دهم، عضویت در هیأت رئیســه و 
هیأت های مختلف فدراســیون دو و میدانــی، مدیرعامل و عضو 
هیأت مدیره باشــگاه فرهنگی ورزشی سایپا، مدیرعامل موسسه 
ورزش و تفریحات ســالم منطقه آزاد کیش، عضو شــورای عالی 
سیاستگذاری ورزش ســیما، مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه آزاد 
و نایب رئیــس کمیته تربیت بدنی بین دول یونســکو از جمله 
مهمترین مسئولیت های اجرایی و مدیریتی وی در حوزه ورزش 
است.ســجادی که خود از قهرمانان ملی، المپیک و مدال آور در 
مسابقات آسیایی رشته ورزشی دو و میدانی است، همچنین دارای 
ســوابق علمی و آموزشــی در حوزه ورزش بوده و ضمن تدریس 
رشته تربیت بدنی در دانشگاه های کشور تألیفات و مقاالت متعدد 
ملی و بین المللی در زمینه مدیریت ورزشــی به رشــته تحریر 

درآورده است.

طی نامه ای؛

رئیس جمهور فهرست وزرای پیشنهادی دولت 
سیزدهم را به مجلس معرفی کرد
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گزیده خبر  اجاره بها بازهم صعود کرد

گشایش قفل بازار اجاره با کلید مالیات
در حالــی که بازار اجاره در پــی تعلل در اجرای قانون مالیات بر 
خانه های خالی گره خورده، رئیس اتحادیه مشاوران امالک می 
گوید نرخها در بازار اجاره مسکن ۵۰ درصد افزایش یافته است.به 
گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر که قرار بود مصوبات ستاد 
ملی کرونا در حمایت از مســتأجران، نویدبخش روزهای روشن 
برای هر دو قشــر موجر و مستأجر باشد، به گفته مصطفی قلی 
خســروی رئیس اتحادیه مشــاوران امالک استان تهران، مصوبه 
تعیین ســقف برای اجاره بها با موفقیت روبه رو نشده و اجاره بها 

تا ۵۰ درصد نسبت به تابستان سال گذشته رشد داشته است.

ســقف 2۵ درصدی افزایش اجاره بها رعایت نشد /  وام 
ودیعه پرداخت نشد

از ســوی دیگر در پی به وجود آمدن مشکالت زیرساختی برای 
سامانه ثبت نام وام ودیعه در حدود یک ماه اخیر که سبب ایجاد 
تأخیر در معرفی افراد مشمول دریافت این وام به بانک های عامل 
شــده، بسیاری از خانوارهای مســتأجر که روی این وام حساب 
کــرده بودند، با نامیدی بــه روش های دیگر بــرای تأمین ارقام 
نجومی درخواســتی موجران بابت ودیعه مسکن روی آورده اند.

این در حالی اســت که قرار بود اجرای قانون مالیات بر خانه های 
خالی در مرداد ماه، کلیدی برای بازگشــایی قفل سخت حبس 
امالک و واحدهای مسکونی خالی باشد تا با افزایش عرضه مسکن 
اســتیجاری به بازار، قیمت ها متعادل شــده و ترمز افزایش آن 
کشیده شود. اما شــنیده ها حاکی است تا کنون برای هیچ یک 
از مالکان واحدهای مســکونی خالی از سکنه، برگه های مالیاتی 
صادر نشده است.اگرچه در ماه های گذشته وزیر راه و شهرسازی 
و معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه، از بروز نشانه هایی از 
افزایش عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره مسکن در پی انتشار 
اخبار اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی خبر داده بودند، اما 
برخی فعاالن بازار مســکن می گویند این اتفاق، زودگذر و عمدتاً 
از ســوی مالکان ُخرد رخ داد بود ولی چون اشخاص حقوقی که 
بیشــترین خانه های خالی را در اختیار دارند، اجرای این قانون را 
چندان جدی نمی بینند، همچنان از عرضه واحدهای مســکونی 
به بازار مســکن اعم از فروش یا اجاره خودداری و این بازار را به 

محملی برای انباشت سرمایه های خود تبدیل کرده اند.

موجران از ارقام پیشنهادی خود کوتاه نمی آیند
با توجه به پیش بینی برخی کارشناســان اقتصادی از دامنه دار 
بودن نرخ رشد تورم در ماه های پیش رو و احتمال افزایش قیمت 

مسکن علی رغم رکود سنگینی که بر این بازار حاکم است - گفته 
می شــود، در ۴.۵ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با کاهش ۴۰ درصدی تعداد معامالت روبه رو هستیم- لذا 
برخی مشاوران مالک به مســتأجران توصیه می کنند که عجله 
چندانــی برای اجاره دادن ملک خود و کاهش رقم پیشــنهادی 
نداشته باشند تا بتوانند با ارقام باالتری آن را در بازار اجاره عرضه 
کنند؛ به خصوص که بخش اعظم خانواده های مستأجر، توانمندی 
ورود به بازار خرید مسکن را ندارند و مجبور به ادامه اجاره نشینی 

هستند.
یک مشــاور امالک در گفت وگو با خبرنــگار مهر با تأیید باالتر 
بودن میزان رشــد اجاره بها نســبت به رقم ۲۵ درصدی مصوب 
ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مالکان می دانند که با قیمتی که 
اعالم کنند، مســتأجر برای واحدشان پیدا می شود، لذا حاضر به 
تخفیف نیستند؛ مگر اینکه قراردادها ی تمدیدی باشد که برای 
فرار از مصائب کرونا و کاهش ترددها به دفاتر مشــاوران امالک، 
حاضر به تخفیف تا حدودی به مســتأجر قبلی خود شوند که آن 
هم تا حدی این تخفیف دادن ها ادامه دارد.یکی دیگر از مشاوران 
امالک به خبرنگار مهر گفت: سقف افزایش ۲۵ درصدی در بازار 
اجاره قابل مشاهده نیست؛ نمی توانیم به مالک بگوییم اجاره بهای 
واحد خود را چه قدر اضافه کن؛ واحدی که ســال گذشــته ۵۰ 
میلیون تومان ودیعه و یک و نیم میلیون تومان فایل شــده بود، 
مالک در سال جاری به مستأجر خود گفته باید ۳ میلیون تومان 

پرداخت کنی ولی من تا دو و نیم میلیون تومان هم رضایت دارم؛ 
آیا مستأجر می تواند به موجر بگوید من تنها ۲۵ درصد به اجاره 
بها اضافه می کنم؟ چند درصد مستأجران توانایی شکایت از موجر 

در شورای حل اختالف و صدور رأی را دارند؟

کارشناس اقتصاد مســکن: موجر تابع نرخ تورم است نه 
مصوبه ستاد کرونا

ابوالفضل نوروزی کارشناس اقتصاد مسکن به خبرنگار مهر درباره 
علت عدم رعایت سقف ۲۵ درصدی اجاره بها که ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا تصویب کرده، می گوید: باید مســائل اقتصاد کالن را ه 
در نظــر گرفت؛ وقتی نرخ تورم عمومی کشــور باالی ۴۵ تا ۵۰ 
درصد، این تورم بر روی همه کاالها و خدمات دیگر تأثیر دارد و 
سایر اقشار از جمله موجران هم اثر می پذیرند؛ بنابراین نمی توانیم 
انتظار داشــته باشیم وقتی ستاد ملی کرونا می گوید اجاره بها را 
تا ۲۵ درصد افزایــش دهید، آنها هم همین رقم را اعمال کنند؛ 
به خصوص که بســیاری از موجران از محل دریافت اجاره بهای 
مســکن دوم، گذران زندگی می کنند و این اجاره ها، منبع درآمد 
آنهاســت؛ معتقدم دولت اگــر می خواهد بازار اجاره مســکن را 
ساماندهی کند، باید به فکر حل ریشه ای مشکالت بخش مسکن 
باشد.این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: اگرچه نرخ گذاری 
در همه بازارها از جمله اجاره مســکن اشتباه است، اما حتی اگر 
وزارت راه و شهرســازی قصد داشت تا سقف تعیین شده افزایش 

اجاره بها را بــه صورت واقعی و ملموس اجرا کند، بهترین روش 
استفاده از سامانه امالک و اسکان بود تا همه قراردادها در آن ثبت 
می شــد ولی با توجه به راه اندازی ناقص این سامانه و عدم درج 
اطالعات همه خانوارهای شهری در آن، امکان رهگیری اینکه آیا 

قراردادها با سقف تعیین شده امضا شده اند یا نه، وجود ندارد.

آغاز ارســال پیامک مراجعه به بانک برای متقاضیان وام 
ودیعه؛ به زودی

قرار اســت با راه اندازی مجدد وب ســایت و ســامانه ثبت نام 
تسهیالت ودیعه مسکن، به زودی ارسال پیامک های دریافت این 
تسهیالت و معرفی متقاضیان به بانک های عامل آغاز می شود که 
با توجه به مناســب بودن رقم این تسهیالت و یارانه ای بودن نرخ 
سود آن که سبب منطقی شدن رقم اقساط ماهیانه این وام شده، 
بهبود وضعیت مستأجران در ماه های آتی قابل پیش بینی است.

وام ودیعه مســکن برای مستأجران تهرانی ۷۰، کالنشهرها ۴۰ و 
سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت 
۵ ساله برای تهرانی ها و ۳ ساله برای دو مدل وام دیگر است.رقم 

اقساط آن نیز به ترتیب ۱.۶، ۱.۳ و ۸۴۲ هزار تومان است.

بازار اجاره مســکن اقدام اساســی می خواهد نه درمان 
موضعی و مقطعی

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اعطای تسهیالت یا تعیین 
ســقف اجاره بها ممکن اســت در مقاطعی مانند شیوع کرونا تا 
حدودی بازار اجاره مســکن را از وضعیت بحرانی خارج کند؛ اما 
آنچه الزمه بازار اجاره مســکن چه برای اقشار متوسط و چه برا 
دهک های نخست جامعه است، انجام فوری سیاست های اثرگذار 
در این بازار از جمله اجاره داری حرفه ای است.کارشناسان اقتصاد 
مسکن بر این اعتقادند از آنجایی که موضوع اجاره داری حرفه ای 
به دلیل شــرایط اقتصاد کالن جامعه از جمله باال بودن نرخ تورم 
عمومی و همچنین تورم بخش مسکن، ممکن است جذابیت های 
چندانی برای ســرمایه گذاران بخش خصوصی نداشته باشد؛ لذا 
پیشنهاد می دهند که با وضع برخی معافیت های مالیاتی و عوارض 
شــهری از یک ســو و نیز واگذاری اراضی دولتی ۹۹ ساله برای 
ساخت مسکن اســتیجاری به بخش خصوصی به شرط موافقت 
ســرمایه گذار با تعیین اجاره بها از ســوی دولت یا راهکارهای 
دیگری همچون پرداخت یارانــه مابه التفاوت اجاره بهای بازار با 
اجاره بهای تعیینی دولت به دهک های یک تا ۳، دولت مشــکل 

بازار اجاره مسکن را ریشه ای تر برطرف کند.

با حکم رئیس جمهور؛
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و 

بودجه شد
رئیس جمهور با صدور حکمی سید مسعود میرکاظمی را به سمت معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد.به گزارش 
ایسنا، سید مسعود میرکاظمی، متولد ۱۳۳۹ تهران دارای مدرک تحصیلی 
دکتری مهندسی صنایع است و پیش از این  مسئولیت هایی همچون وزیر 
نفت در دولت نهم و رئیس ســازمان اپک)۲۰۱۱(، وزیر بازرگانی در دولت 
دهم، نماینده تهران در مجلس نهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس، عضو 
هیات امنای بنیاد بهره وری موقوفات آســتان قدس رضوی، عضو و رئیس 
هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی، رئیس مرکز مطالعات بنیادی انقالب 
اسالمی، رئیس دانشگاه شاهد، رئیس مرکز مطالعات لجستیک و مدیرعامل 

سازمان اتکا را برعهده داشته است.

دالیل اوج گیری دوباره تورم و راهکار 
پیشنهادی به دولت سیزدهم

اســتاد اقتصاد دانشــگاه امام صادق )ع( معتقد است نتیجه نامشخص از 
مذاکرات وین و اوج گیری کرونا، می تواند بر انتظارات تورمی تاثیر بســیار 
بدی داشته باشــد و باعث شود که تقاضا برای کاالها افزایش پیدا کند.به 
گزارش ایِبنا؛ روند شــاخص تورم در ماه های اخیر، با افزایش همراه بوده 
اســت. به گونه ای که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال، ۴۴.۲ درصد بوده است. در این میان 
شناســایی دالیل اوج گیری تورم برای تصمیم گیری تیم اقتصادی دولت 
جدید از اهمیت باالیی برخوردار است. به بیان دیگر، ابتدا باید دالیل رشد 
نرخ تورم را شناسایی کنیم و سپس به دنبال ارائه راهکار برای کنترل تورم 
در اقتصاد باشیم.در اینباره دکتر کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام 
صــادق )ع( در گفتگو با خبرنگار ایِبنا با اشــاره به اینکه عوامل دخیل در 
افزایش نرخ تورم در اقتصاد ما، هنوز فعال هســتند اظهار داشت: در این 
شرایط به نظر می رسد چشم اندازی هم برای اینکه بتوانیم اسباب و علل 
ایجاد تورم را کنترل کرد، وجود ندارد.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: 
یکی از مهم ترین دالیل رشــد تورم در ســال های اخیر، رقم بسیار باالی 
کســری بودجه دولت است، این در حالی است که راهکاری هم برای حل 
این مشکل ارائه نشده اســت.وی خاطر نشان کرد: پیش تر یک امیدواری 
برای رفع تحریم ها ایجاد شــد، اما این امید به مرور کمرنگ شد و از سوی 
دیگر انتظارات تورمی که بعد از انتخابات آمریکا کاهش پیدا کرده بود، به 
نظر می رسد این روزها دوباره در حال افزایش است.ندری افزود:  حتی در 
میان صبحت های مردم شنیده می شود که یک موج تورمی جدید در راه 
است. بنابراین همین صحبت ها و گفته های مردم، نشان دهنده این است 
که انتظارات تورمی مجدداً در حال افزایش است.این کارشناس اقتصادی 
تاکیــد کرد: به نظر من این دو عامل )کســری بودجه و افزایش انتظارات 
تورمــی( در کنار عدم توانایی دولــت در کنترل قیمت بعضی از کاالهای 
اساســی مثل قیمت مرغ که به شــدت افزایش پیدا کرده، باعث تشدید 
انتظارات تورمی شــده اســت.همچنین باید اضافه کنیم که قطعی برق و 
بی آبی هم باعث یک سری تعطیلی ها در کارخانه ها شد و افزایش قیمت 
کاالهای اســتراتژیکی مثل سیمان یا آهن، باعث شده اند تا تورم بر خالف 
آنچه انتظار داشتیم که از تابستان به بعد یک روند کاهشی را شروع کند، 
حاال مطابق با انتظارات، کاهش پیدا نکرده و افزایشی شده است.ندری در 
ادامه در پاســخ به این ســوال که در دولت جدید، برای کنترل رشد تورم 
چه مسیری باید در پیش گرفته شود، اظهار داشت: ابتدا باید توجه داشته 
باشیم که مهم ترین عاملی که در کوتاه مدت می تواند در افزایش و کاهش 
تورم نقش داشته باشد، انتظارات تورمی است. عوامل منفی همچون نتیجه 
نامشــخص از مذاکرات وین، اوج گیری کرونا، بحث قطعی برق... می تواند 
بر انتظارات تورمی تاثیر بســیار بدی داشــته باشد و باعث شود که تقاضا 
بــرای کاالها افزایش پیدا کند. بنابراین برنامه ریزی برای کنترل و کاهش 
انتظارات تورمی از ســوی دولت ضــرورت دارد. زیرا در صورت عدم توجه 
به این عامل مهم، موجی از انتظارات را شــاهد خواهیم بود که آثار منفی 
بر جریان اقتصاد خواهد داشــت.این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره 
بــه پایان فعالیت دولت دوازدهم و شــروع به کار دولت جدید تاکید کرد: 
این تغییر دولت هم به نوعی این وضعیت را تشــدید کرده است. به عنوان 
نمونه، االن کسی نمی داند که بانک مرکزی چه سیاستی را در دولت جدید 
اعمال خواهد کرد. این در حالی اســت که می شود با اعمال سیاست هایی 
مثــل افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت، این وضعیت تورمی را برای پاییز تا 
حدودی تحت کنترل در آورد. هرچند باید صبر کنیم تا در آینده مشخص 
شود که مسئولیت بانک مرکزی در دولت جدید به عهده چه کسی است.
بنابراین فکر می کنم اوالً باید تا آنجایی که ممکن است به سمت خبرهای 
مثبــت پیش برویم تا انتظارات تورمی نیز کاهش یابد. به گونه ای که یک 
خبر مثبت از مذاکرات احیای برجام، باعث می شود که روند رشد تورم به 
طور کامل معکوس شــود. به عبارت دیگر این انتظارات تحت مدیریت و 
کنترل در می آید.از سوی دیگر، باید ببینیم که سکان دار بانک مرکزی چه 
کسی خواهد بود و اینکه آیا می پذیرد که با استفاده از متغیر سیاستی نرخ 
بهــره یک مقدار وضعیت موجود را تحت کنترل در بیاورد یا خیر، هرچند 
این تصمیم نیز بستگی دارد به اینکه تیم اقتصادی جدید چه برنامه ای را 

برای وضعیت وجود داشته باشد.

مسعودی مقام:
جرائم اقتصادی غالبا توسط افراد یقه سفید 

رخ می دهد
رییس مجتمع ویژه رســیدگی به جرایم اقتصادی گفت: جرایم اقتصادی غالباً 
توســط افراد یقه ســفید و کارکنان دولت رخ می دهد و ایــن افراد بر کار خود 
تســلط دارند.به گزارش خبرنگار مهر، قاضی مسعودی مقام رئیس مجتمع ویژه 
رسیدگی به جرایم اقتصادی در افتتاحیه موت کورت جرایم اقتصادی اظهار کرد: 
قضاتی که تازه وارد دستگاه قضا می شوند قسمت عمده آنها به مباحث عملیاتی و 
کاربردی اشراف کاربردی ندارند که در حوزه جرایم اقتصادی این مهم بیشتر دیده 
می شوند.وی افزود: در واقع خیلی از حقوقدانان سرشار از مباحث علمی هستند اما 
در عمل هیچ و فاصله زیادی با آنچه که باید در عمل رخ دهد دارد.مسعودی مقام 
گفت: صرف داشتن دانش برای یک حقوقدان کافی نیست، همچنین در رابطه با 
جرایم اقتصادی اقدامات کافی نداشتیم و حقوق کیفری و اقتصادی در قالب یک 
درس اختیاری در دوره دکترا تدریس می شــود.رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به 
جرایم اقتصادی گفت: ضعف مفرطی در حوزه جرایم اقتصادی هم در دانشگاه و 
هم در دادگاه ها می بی نم و حتی اطالعات برخی از قضات در این حوزه بسیار کم 
است.به گفته وی به اندازه انگشتان یک دست قاضی مسلط به مسائل اقتصادی 
نداریم و به همین دلیل اســت که چالش های زیادی در این دادگاه ها و پرونده ها 
داریم. حتی برخی از قضات دیوان عالی دانش کافی ندارند و این سبب نقض آرا یا 
اطاله دادرسی می شود.مسعودی مقام گفت: وقتی بتوانیم دادگاه ها را شبیه سازی 
کنیم در واقع محلی برای کســب تجربــه و انطباق های رفتاری را ایجاد کردیم.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: جرایم اقتصادی در دنیا 
یک تعریف واحده دارد و نه نقطه اشتراک، برخی بر اساس حوزه، برخی بر اساس 
گســتردگی و… این جرایم را تعریف می کننــد.وی گفت: جرایم اقتصادی غالباً 
توسط افراد یقه سفید و کارکنان دولت رخ می دهد و این افراد بر کار خود تسلط 
دارند.مسعودی مقام بیان کرد: پرونده بانک سرمایه یکی از مهم ترین و سخت ترین 
پرونده های جرایم اقتصادی بود که فقط مربوط به جرایم بانک نمی شــود، این 
پرونده بخشــی از آن مربوط به مشتریان و کارکنان بانکی می شود، اما مباحثی 
مثل پولشــویی، خیانت در امانت، کالهبرداری هم در این پرونده مطرح اســت.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیان کرد: برخی از جرایم مربوط 

به اصحاب هنر، ورزشکاران و… هم در این پرونده متهم هستند.

فراخوان تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای

 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

ول
ت ا

نوب

اداره كل راه و شهرسازي استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومي ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. لذا با توجه به اينكه كليه مراحل برگزاري 
  www.setadiran.ir مناقصه اعم از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس
صورت خواهد پذيرفت، الزم است كليه مناقصه گران واجد صالحيت )دارای مجوز از فرماندهی انتظامی و دارای تائيديه از مركز انتظام ناجا( در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1400/04/28 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از ساعت 08/30 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/05/21 لغايت ساعت 13/00 روز  شنبه مورخ 1400/05/23
مهلت زماني ارائه پيشنهاد قيمت: تا ساعت 13/00 روز  سه شنبه مورخ 1400/06/02

زمان بازگشايي پاكات: ساعت 09/00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/06/03
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكات ))الف((:

 آدرس: كرج-رجايي شــهر )گوهردشت(-بلوار جمهوري اسالمي)رستاخيز(- خ سوم غربي- اداره كل راه و شهرسازي استان البرز - كد پستي: 3148715634 
تلفن: 35830000-026  اطالعات تماس سامانه ستاد: 1456

مبلغ برآورد )ريال(شماره فراخوان شرح پروژهرديف

200000355900001535،338،080،532حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی استان البرز1



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 21 مرداد 1400  3 محرم 1443  12 آگوست 2021نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4701 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

شاید مجبور به واردات گاز شویمگزیده خبر

 چرا ال ان جی در ایران پا نگرفت؟
یک کارشناس حوزه گاز گفت: اگر افزایش تولید و مصرف بهینه 
داشته باشــیم این امکان را داریم که بیش از 100 میلیارد متر 
مکعب صادر کنیم، اما اگر همیــن روند مصرف ادامه پیدا کند 
باتوجه به افت تولید پارس جنوبی و کاهش تولید گاز همراه نفت، 
تــداوم تحریم و عدم امکان جذب ســرمایه و تکنولوژی جدید، 
طی 5 سال آینده تراز گاز منفی می شود، دچار مشکل خواهیم 
شد و حتی مجبور به واردات هم می شویم.مرتضی بهروزی فر در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره چرایی عدم توســعه و 
صادرات ال ان جی در ایران، اظهار داشــت: توسعه پارس جنوبی 
عمــال از دوره اصالحات و ریاســت جمهوری آقای خاتمی آغاز 
شــد برنامه احداث واحدهای ال ان جی هم داشــتیم، دوره قبل 
از آقــای زنگنه برنامه احداث 55 میلیون تــن و قبل از آن 77 
میلیون تن تاسیســات ال ان جی به عنوان هدف در نظر گرفته 
شــد که با توجه به مشــکالت و تحریم هایی که هر روز تشدید 
شد امکان احداث بوجود نیامد، یعنی حتی چند پروژه به نام های 
پرشین ال ان جی، پارس ال ان  جی و ایران ال ان جی تعریف اما کنار 
گذاشته شــدند. انتهای دوره ریاســت جمهوری آقای خاتمی و 
دوره آقای احمدی نژاد با توجه به اینکه مســئله تحریم ها بدتر و 
قطعنامه شورای امنیت صادر شد، فقط ایران ال ان جی در دستور 

کار قرار گرفت تا توسعه داده شود. 

نیاز روسیه به تکنولوژی امریکایی
وی افزود: تکنولوژی مایع ســازی و تولید ال ان جی عمال دست 
شــرکت های امریکایی اســت و بعضــا چند شــرکت اروپایی 
حرف هایی بــرای گفتن در این زمینه دارنــد، حتی تکنولوژی 
تاسیسات ال ان جی ساخارین روســیه که برنامه دارد خود را به 
عنوان ســومین تولیدکننده ال ان جی دنیا بعد از قطر و استرالیا 
مطرح کند، صرفا امریکایی است، یعنی حتی روسیه از تکنولوژی 
امریکایی استفاده می کند و دنبال جذب بیشتر این کشور برای 

توسعه است.

توسعه وارونه تاسیسات ال ان جی!
این کارشــناس حوزه انــرژی گفــت: زمان احمدی نــژاد که 
ایران ال ان جی را راه اندازی کردیم، سرمایه گذاری سنگینی انجام 
شــد و در انتها گفته شد که 35 درصد پیشرفت داشته که البته 
این میزان پیشرفت به این شکل بود که برای اولین بار در تاریخ 
به جای اینکه ابتدا الیســنس بگیرند، تکنولوژی انتخاب کنند و 
بیس کار را انجام دهند؛ یوتیلیتی ســاختند یعنی نیروگاه برق 

احداث کردند، بعبارت دیگر برای اولین بار ابتدا تاسیسات جانبی 
را راه اندازی کردند، اکنون تقریبا پروژه شکســت  خورده و عمال 
امکان ادامه و نگهداشــت ندارد و فقط از نیروگاه این واحد برق 

تولید و به شبکه تزریق می شود. 

چرا ا ل ان جی در ایران پا نمی گیرد؟
وی تاکید کرد: اگر تصور کنیم بدون اســتفاده از تکنولوژی روز 
دنیا می توانیم صنعت ال ان جی داشــته باشیم غیرممکن است، 
حتی روسیه که ما تمایل داریم با این کشور ارتباط داشته باشیم 
تا پروژه های ما را توســعه دهد، برای توسعه ال ان جی با امریکا 
همکاری می کند. اینکه تصور کنیم تحت تحریم یکجانبه امریکا و 
یا شورای امنیت باشیم و بتوانیم صنعت ال ان جی را راه بیندازیم 

و توسعه دهیم عمال غیرمنطقی بوده و امکانپذیر نیست. 

مزایای برخورداری از صنعت ال ان جی
بهروزی فر با اشــاره به بازارها و مزایای این صنعت گفت: یکی از 
مزایای صنعت ال ان جی این است که مثل نفت و فرآورده نفتی 

محدود به یک بازار خاص نیســتیم مثال با خــط لوله فقط در 
کشورهای مسیر و انتهای خط  می توان صادرات گاز داشت، ولی 
ال ان اجی تبدیل به مایع و با کشتی حمل می شود، به این ترتیب 

تقریبا تمام بازارها را اختیار خواهیم داشت. 

بازارهای مهم کدامند؟
وی خاطرنشــان کرد: این را هم در نظر داشــته باشیم هرچند 
حجــم واردات بازار اروپــا در یک دهه آینــده در حال افزایش 
است، اما به خاطر جایگزینی انرژی های نو حجم مصرف گاز و یا 
ال ان جی کاهش می یابد، بازار روبه رشد امروز گاز عمدتا آسیای 
جنوب شرقی مخصوصا چین و هند است، اگر ما واحد ال ان جی 
داشته باشــیم بازارهای خوبی پیش روی ما قرار دارد، اما این را 
هم در نظر داشته باشیم که بازار ال ان جی با توجه به ورود رقبای 
خیلی سرســخت مثل امریکا و اســترالیا بازاری است که برای 
یک تازه وارد راحت نیســت. این کارشناس حوزه گاز یادآور شد: 
مسلما اگر تحریم وجود نداشته باشد و ما امکان جذب سرمایه، 
تکنولوژی و مدیریت داشته باشیم و این صنعت را راه اندازی کنیم 

با رقابت جدی در این بازار مواجه خواهیم شــد، هرچند با توجه 
به اینکه دنیا دغدغه زیست محیطی داشته و دنبال کاهش انتشار 
کربن و بهبود وضعیت محیط زیست مخصوصا در کشورهایی مثل 
چین که حجم باالیی از زغالســنگ مصرف می شود، گاز بازار رو 

به رشدی خواهد بود.

مشکل سرمایه داریم
وی در ادامه با اشــاره به مشــکالت احداث ال ان جی در کشور 
بیان داشت: ما چند مشکل داریم یک مسئله احداث این واحدها 
است و قبل از آن اینکه آیا گازی برای صادرات داریم یا خیر؟ ما 
برای نگهداشــت حجم تولید در پارس جنوبی نیاز به حداقل 50 
میلیارد دالر سرمایه داریم، در حالی که سال گذشته کل درآمد 
ارزی کشور 9 میلیارد دالر بوده است، با این وضعیت امکان  ندارد 
بتوانیــم این پروژه ها را اجرا کنیم. بهروزی فر توضیح داد: اکنون 
عمال عرضه و تقاضای گاز در کشور برابر است و میزان کمی هم 
به ترکیه و عراق صادر می کنیم یعنی آنچه تولید می شود، مصرف 
می کنیــم، بنابراین ابتدا باید رقم تولیــد را حفظ و بعد افزایش 
داشته باشیم،  سپس حوزه هایی مثل کیش را توسعه دهیم و از 
ســویی دیگر مصرف را کاهش دهیم. یعنی ما یک امکان بالقوه 
برای کاهش حداقل 30 درصد مصرف گاز داریم، بشــرط اینکه 
مدیریت درست و عقالنیت پشت آن باشد و تکنولوژی و امکانات 
هم وجود داشــته باشد. وی یادآور شــد: باید در بخش خانگی، 
تجاری و صنعت امکان این باشد که از کاالهای با انرژی بری کمتر 
اســتفاده شود و از سوی دیگر انرژی هدررفته بازیافت شود، اگر 
این دو اتفاق بیفتد حجم قابل توجهی گاز برای صادرات خواهیم 

داشت در غیر این صورت عمال به فکر صادرات نباشیم.

شاید مجبور به واردات گاز شویم
کارشــناس حوزه گاز گفت: با توجه به شــرایط فعلی کشور که 
میزان عرضه و تقاضا تقریبا برابر اســت امکان صادرات بیش از 
رقم کنونی را نداریم، اما اگر افزایش تولید و مصرف بهینه داشته 
باشیم مثال کارایی نیروگاه ها به 60 تا 70 درصد برسد این امکان 
را داریم که بیش از 100 میلیارد متر مکعب صادر کنیم، در غیر 
این صــورت هیچ اتفاقی نمی افتد، اگر همین روند مصرف ادامه 
پیــدا کند باتوجه به افت تولید پارس جنوبی و کاهش تولید گاز 
همراه نفت، تداوم تحریم و عدم امکان جذب سرمایه و تکنولوژی 
جدید، طی 5 ســال آینده تراز گاز منفی می شود، دچار مشکل 

خواهیم شد و حتی مجبور به واردات هم می شویم.

افتخاری دیگر برای آبفای استان اصفهان رقم خورد
کسب 2 عنوان نخست و 3 عنوان دوم در 
سومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی ها

آبفای اســتان اصفهان بیشــترین جوایز ســومین 
جشــنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و 
برق کشور را به خود اختصاص داد. در این جشنواره 
که با هــدف ارزیابی عملکرد روابــط عمومی های 
صنعت آب و برق در ســال 1399 و با حضور 127 
شــرکت تابعه وزارت نیرو برگزار شد، 2995 اثر ارسالی به دبیرخانه، در سه 
مرحله مورد داوری قرار گرفت که در نهایت آثار 68 شــرکت در 14 محور 
حائز رتبه های برتر شــدند. بر همین اســاس روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان با کسب دو رتبه نخست و سه رتبه دوم موفق شد 
بیشترین تعداد عناوین برتر را به خود اختصاص دهد. کسب رتبه نخست در 
رشته های "جشنواره و نمایشگاه"، "پژوهش و افکار سنجی" و رتبه دوم در 
بخش های "مدیریت و برنامه ریزی"، "انتشارات و مستند سازی"و "ارتباط با 
رادیو و تلویزیون اینترنتی"، افتخاراتی بود که با تالش کارکنان روابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سومین جشنواره 
ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور به دست آمد. اضافه می 
شود مراسم پایانی این جشنواره به علت شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس 
کرونا به صورت ویدئو کنفرانس و همزمان در سراســر کشــور برگزار شد و 
جوایز آن در اصفهان توســط مهندس حمید عالقمندان مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان اصفهان و رییس شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق 

اصفهان به مدیر روابط عمومی آبفای استان اصفهان اهدا شد.

اولویت سال1400 شرکت توزیع برق زنجان :
ارتقاء کیفیت برق و خدمات غیرحضوری 

استفاده از فناوری کابل های خودنگهدار به میزان قابل توجهی کاهش تلفات 
انرژی برق را به کالس های جهانی نزدیک می کند.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان، مهندس علیرضا علیزاده رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل این شــرکت در خصوص اقدامات شــرکت توزیع 
برق استان سخن گفت.وی با اشاره به 3 شاخصه مهم شرکت در چشم انداز 
اســتراتژیک 1404 تاکید کرد: رساندن میانگین خاموشي هر مشترک در 
سال به 140دقیقه، حذف مراجعه حضوري متقاضایان و مشترکان با استفاده 
از فناوري هــاي نویــن و کاهش تلفات انرژي برق به کمتــر از 4 درصد، از 
هدف گذاري شرکت تا سال 1404 است.مدیرعامل در خصوص ارائه خدمات 
به صورت غیر حضوری عنوان کرد: با شروع  بحث کرونا و به جهت ضرورت 
قطــع زنجیره انتقال،  در پي دســتور وزارت نیرو و شــرکت توانیر بر ارائه 
صد درصدي خدمات به صورت غیرحضوري از آذر ماه ســال 99،توزیع برق 
زنجان بیش از 4 سال سریع تر از چشم انداز خود، تمامي خدمات به صورت 
غیر حضوري در دســترس مردم فهیم استان قرار داده است.وي با اشاره به 
سامانه موبایلي«برق من«، ســامانه ارائه خدمات صنعت برق افزود: تمامي 
خدمات چهل گانه )28 خدمت در حوزه خدمات مشــترکین و 12 خدمت 
در حوزه بهره برداری( از طریق بسترهاي الکترونیک و با تکنولوژي روز براي 
مشترکیني که به گوشي هاي هوشمند دسترسي دارند از طریق سامانه برق 
من ارائه مي شــود. این درحالیست که این سامانه به صورت کشوري و در 
تمام نقاط ایران و در هر زماني پاسخگوي مشترکین برق استان زنجان است.

در جشنواره »ایران مقتدر«؛
 روابط عمومی آبفای قم رتبه برتر

 را کسب کرد
روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان قم در 
نخستین جشــنواره انتخاباتی »ایران مقتدر« به رتبه 
برتر دست یافت.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب استان قم، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره 
انتخاباتی ایران مقتدر با حضور استاندار، معاون سیاسی 
و امنیتی استاندار و برخی از اهالی رسانه برگزار شد.در این مراسم که با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد از برترین های این جشنواره در بخش های 
مختلف تجلیل شد که در ابتدا با اهدا لوح و تندیس از مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان قم به عنوان مدیر حامی روابط عمومی تجلیل شد.در این لوح 
تقدیر که به امضا استاندار قم رسیده، آمده است: امروزه روابط عمومی به عنوان 
هنر هشتم و وزنه قوی و انکارناپذیر در مسیر اطالع رسانی، آگاهی بخشی، اقناع 
افکار عمومی، مردم داری و ایجاد و تقویت ســرمایه اجتماعی ارزشــمند اعتماد 
عمومی، دستاوردهای ارزنده ای را برای سازمان ها به همراه داشته و بدون شک 
بخش عظیمی از توفیقات این مجموعه مرهون کســانی است که با حمایت ها و 
همراهی های خود شرایط کار در این عرصه را هموارتر می کنند.بهرام سرمست 
در ادامه این لوح تقدیر از زحمات تالشــگران این عرصه به ویژه دکتر علی جان 
صادق پور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم به عنوان مدیر حامی روابط 
عمومی استان قدردانی کرده است.همچنین در ادامه این مراسم از برترین های 
جشــنواره ایران مقتدر در بخش های مختلف قدردانی شد که در بخش روابط 
عمومی های برتر نیز از محمد کربالیی ابراهیمی مدیر روابط عمومی شرکت آب 
و فاضالب با اهدا لوح و تندیس قدردانی شــد.در این لوح تقدیر نیز که به امضا 
دکتر سرمست رسیده، آمده است: نخستین جشنواره انتخاباتی »ایران مقتدر« 
عالوه بر تحرک بخشــی و ایجاد فضای رقابتی سالم و پویا در حرفه فاخر روابط 
عمومی، زمینه و فرصت مناســبی را برای ایفای مسئولیت اساسی و تخصصی 
روابط عمومی های استان قم در عرصه فضاسازی، شورآفرینی و جلب مشارکت 
و اعتماد عمومی برای حضور پرشــور و نشــاط در انتخابات 28 خرداد 1400 

فراهم کرد.

مدیر دفتر توسعه فناوری و خدمات الکترونیک آبفا مازندران خبر داد:

راه اندازی سامانه ویدئوکنفرانس در بستر 
شبکه داخلی شرکت

مدیر دفتر توسعه فناوری و خدمات الکترونیک آب وفاضالب مازندران گفت: سامانه 
ویدئوکنفرانس در بســتر شبکه داخلی توسط کارکنان واحد فناوری و توسعه دولت 
الکترونیک شــرکت راه اندازی شــد. مهندس ایرج ملک زاده هدف از اجرای این 
طرح را تســریع در کار، کاهش هزینه و صرفه جویــی در وقت عنوان کرد.وی با 
بیان اینکه از این پس واحدهای ستادی  و امور می توانند ضمن هماهنگی با دفتر 
توســعه فناوری و خدمات الکترونیک شرکت، از این فناوری بهره مند شوند، افزود: 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم برگزاری جلسات به صورت مجازی و نیز در 
راســتای توسعه دولت الکترونیک، تمامی امور می توانند در این بستر جلسات خود 

را برگزار نمایند.

کاهش 2.۶ گیگاوات تولید برق عراق در پی 
صادرات کمتر گاز ایران

عراق 2.6 گیگاوات تولید برق را در نتیجه واردات کمتر گاز ایران از دست داد.به 
گزارش ایســنا، وزارت برق عراق اعالم کرد صادرات گاز ایران به منطقه مرکزی 
این کشــور از 30 میلیون به 20 میلیون متر مکعب در روز کاهش پیدا کرده و 
صادرات به منطقه جنوبی از 17 میلیون به پنج میلیون متر مکعب در روز کاهش 
پیدا کرده اســت و در نتیجه سیستم برق این کشور 2600 مگاوات را از دست 
داده است. وزارت برق عراق در بیانیه ای اعالم کرد با وزارت نفت این کشور برای 
جبران واردات کمتر گاز ایران همکاری می کند.رسانه های ایرانی روز دوشنبه به 
نقل از یک مقام شــرکت راهبری شبکه برق ایران خبر دادند صادرات برق ایران 
به عراق به دلیل کمبود داخلی برق متوقف شده است. وی افزود: ایران در سال 
2020 حدود دو گیگاوات برق به عراق صادر کرد اما این حجم امســال به 150 
مگاوات کاهش پیدا کرده که به دلیل نیازهای داخلی بوده است.عرضه متناوب 
گاز و برق ایران باعث قطعی های گسترده برق عراق در تابستان امسال شده که 
گرمای هوا  به خصوص در مناطق جنوبی این کشور به بیش از 50 درجه رسیده 
است.عامل دیگر بدهی چند میلیارد دالری عراق به ایران بوده که از سال 2018 
تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد و این موضوع امکان تسویه بدهیهای معوق را 
برای بغداد پیچیده کرده است.از ســال 2018 آمریکا دولت عراق را برای قطع 
وابستگی به واردات انرژی ایران تحت فشار قرار داده است. با این حال سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا پنجم اوت اعالم کرد معافیت دیگری از تحریمها برای عراق 
صادر شده که به این کشور اجازه می دهد تا دسامبر به واردات برق ایران ادامه 

دهد.تمدید معافیت از تحریمها که در 30 ژوییه منقضی می شد،

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه 
تحت تاثیر نگرانیها نســبت به شــیوع 
کرونای دلتا و متاثر شــدن تقاضا برای 

سوخت در چین، کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت 
برنت 16 ســنت کاهش یافت و به 70 
دالر و 47 ســنت در هر بشــکه رسید. 
نفت برنت روز ســه شنبه با 2.3 درصد 
افزایش، بســته شده بود.بهای معامالت 
نفت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با 18 ســنت معادل 0.3 درصد کاهش، 
به 68 دالر و 11 ســنت در هر بشــکه 
رســید. شــاخص نفت آمریکا روز سه 
شنبه 2.7 درصد افزایش داشت.جفری 
هالی، تحلیلگر ارشد بازار آسیا اقیانوسیه 
در شــرکت OANDA در این باره گفت: 
اگرچه هر دو شاخص به میانگین قیمت 
100 روزه برگشــته اند اما فاقد نیروی 
صعــودی برای بهبود معنادار هســتند 
زیرا نگرانیها نســبت به شیوع کرونای 

دلتا روی جو بازار تاثیر منفی گذاشــته 
اســت. نیروی صعودی کوتاه مدت در 
آسیا به سرعت ضعیف شده است.پکن 
محدودیتهای ســفری را وضع کرده که 
تقاضا برای سوخت را در دومین مصرف 
کننده بزرگ نفت جهان کاهش خواهد 
داد و باعث شــده اســت بانک گلدمن 
ســاکس پیش بینی تقاضا در چین در 
دو ماه آینده را یک میلیون بشــکه در 
روز کاهش دهد. ایــن بانک اعالم کرد 
سناریوی پایه ما همچنان این است که 
موج دلتــا روی تقاضا از جمله تقاضای 
چیــن به مــدت دو ماه تاثیــر خواهد 

گذاشت که مطابق با دوره های پیشین 
از جمله موج کرونا در هند اســت.آمار 
صنعتی نشــان داد ذخایــر نفت خام و 
بنزیــن آمریکا هفته گذشــته کاهش 
پیدا کرده اســت. اداره اطالعات انرژی 
آمریکا هم در گزارش ماهانه اش پیش 
بینی خود از رشــد تقاضا برای سوخت 
در سال 2021 را باالتر برد و اعالم کرد 
مصــرف در ماه مه تا ژوییه باالتر از حد 
انتظار بود و از قیمتها پشتیباین کرد.دو 
منبع آگاه به نقل از آمار موسسه امریکن 
پترولیوم اعالم کردند ذخایر نفت آمریکا 
در هفته منتهی به ششم اوت، به میزان 

816 هزار بشــکه و ذخایــر بنزین 1.1 
میلیون بشــکه کاهش پیدا کرده است. 
با ایــن حال این کاهــش اندکی کمتر 
از میزان مورد پیــش بینی تحلیلگران 
در نظرســنجی رویترز بود. آمار رسمی 
ذخایر بعدازظهر روز جاری از سوی اداره 
اطالعات انرژی آمریکا منتشــر خواهد 
شد.بر اســاس گزارش رویترز، ویویک 
دیهار، تحلیلگر کاالی بانک کامن ولث 
اســترالیا در یادداشــتی نوشت: طبق 
گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، نیاز 
به عرضه از ســوی اوپک از عرضه اوپک 
در سه ماهه سوم یک میلیون بشکه در 
روز و در ســه ماهه چهارم امسال 300 
هــزار بشــکه در روز فراتر مــی رود. با 
کاهش سطح ذخایر تجاری کشورهای 
ســازمان توســعه و همکاری اقتصادی 
به ســطح پیش از شیوع ویروس کرونا، 
دورنمای محدود شدن عرضه در بازار از 
رشد قیمت نفت پشتیبانی خواهد کرد.

درپی شیوع کرونای دلتا در چین

 کاهش قیمت نفت ازسر
گرفته شد

علت قطع پراکنده گاز در تهران چیست؟
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: به دلیل پایین بودن مصرف گاز در تابستان در حال آماده سازی 
شبکه برای تامین گاز در زمستان هستیم و همین موضوع ممکن است موجب قطع موقت گاز در برخی 
مناطق شود.ســعید توکلی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در روزهای اخیر که 
منجر به قطع پراکنده گاز در تهران شــده است، اظهار کرد: چندین مورد نصب شیرهای قطع کن برای 
پروژه مقاوم سازی و مقابله با زلزله، رفع نشتی شبکه و تاسیسات، تعمیرات و توسعه شبکه را در دستور کار 
داشتیم.وی افزود: در مواردی نیز مشترکان جدیدی به شبکه اضافه شده اند که عمدتا دارای میزان مصرف 
باال هستند و به همین دلیل، مجبور هستیم تا آن ها را به شبکه اصلی متصل کنیم و برای این اتصال نیز، 
الزم است که قطعی گاز را داشته باشیم اما جای نگرانی وجود ندارد چراکه این قطعی ها موقتی هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با بیان اینکه در زمان  تعمیرات شبکه گاز به دلیل رعایت استانداردهای 
الزم باید گاز در یک مدت زمانی قطع شود اما تمام تالش ما این است که این مدت زمان را کوتاه کنیم، 
گفت: تمام هدف ما این است که در زمستان با مشکل تامین مواجه نشویم برای همین موضوع نیز برنامه 

هایی را در دست اجرا داریم.

مصرف مازوت در نیروگاه های محدوده تهران به صفر رسید
مدیرکل بهســازی نیروگاه ها و محیط زیست شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: مصرف مازوت در 
نیروگاه های محدوده تهران به صفر رسیده است.به گزارش ایسنا، علی اصغر عبدلی در برنامه تلویزیونی با 
اشاره به اینکه در محدوده کالنشهر تهران دو نیروگاه بخاری بعثت و منتظرقائم کرج قرار دارند، افزود: در 
نیروگاه بعثت از سال 1393 که شیرهای سوخت مازوت آن ها پلمب شده است، تاکنون یک لیتر مازوت 
هم در این مجموعه مصرف نشده است.وی با تاکید بر اینکه در نیروگاه منتظرقائم نیز از سال 1394 تاکنون 
سوخت مازوت مصرف نشده است، گفت: مصرف مازوت در نیروگاه ها منجر به عبور پارامترهای آالیندگی 
هوا و اکسیدهای گوگرد از میزان مجاز می شود که در حال حاضر برای حذف این آالینده ها دو روش قبل از 
احتراق و بعد از احتراق برای حذف گوگرد از سوخت وجود دارد.عبدلی یادآور شد: پیش از این وزارت نیرو 
از طریق یک مشاور معتبر بین المللی و همچنین سازمان محیط زیست توسط کنسرسیوم دانشگاه های برتر 
کشور، دو مطالعه مستقل در خصوص امکان نصب تجهیزات حذف گوگرد در نیروگاه ها را انجام داده  است 
که بر اساس نتیجه بررسی ها مشخص شده، از نظر فنی امکان نصب این تجهیزات در نیروگاه ها وجود ندارد.

بازگشت معادن زغال سنگ چین به 
چرخه فعالیت در پی کمبود برق

تقاضــای باال برای برق و تالش دولــت چین برای تامین 
آن، ازسرگیری فعالیت 53 معدن زغال سنگ تعطیل شده 
در این کشــور را به دنبال داشــت.به گزارش ایسنا، چین 
هفته گذشــته اعالم کرد فعالیت 38 معدن در مغولستان 
داخلی ازسرگرفته خواهد شد. اکنون چین اعالم کرده که 
فعالیت 15 معدن زغال سنگ دیگر در مناطق شنکسی و 
شین جیانگ ازسرگرفته می شود. این معادن به مدت یک 
ســال فعالیت خواهد کرد و حداکثر 44 میلیون تن زغال 
سنگ تولید می کنند که چین امیدوار است تقاضای رو به 
رشد برای تولید برق را در بحبوجه موج گرمای کشنده و 
افزایش فعالیت صنعتی، تامین کند.چین برای پاسخگویی 
به درخواستها برای تامین بیشتر برق و کاهش آالیندگی 
به تقال افتاده است. این خبر با انتظار گزارش سازمان ملل 
متحد همزمان شد. در این گزارش که هفته جاری منتشر 
شد، هشدار داده است اگر جهان فورا انتشار گازهای گلخانه 
ای را به میزان قابل توجهی کاهش ندهد، هیچ راهی برای 
محدود کردن گرمایش جهانی به دو درجه سلسیوس باالتر 
از سطح دوران پیش از صنعتی شــدن وجود ندارد.چین 
با وجــود این که معادن زغال ســنگ را به چرخه حیات 
بازگردانده اســت، هشدار داد که وضعیت کمبود برق تازه 
شروع شــده و در واقع وخیمتر خواهد شد. این به معنای 
آن اســت که قیمت زغال سنگ حرارتی باال خواهد ماند. 
قیمت زغال سنگ حرارتی چین در ماه مه به رکورد باالی 

جدیدی صعود کرد.
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گزیده خبر  پوست  اندازی در ترکیب تجاری شرکای وارداتی ایران چه پیامی دارد؟
آمارهای تجاری منتشــر شده در ۴ ماهه ابتدایی امسال نشان 
می دهد که اگرچه تجار و فعاالن اقتصادی حداقل ســه ماهه 
ابتدایی امســال را منتظر تغییر دولت و اتفاقات پیرامونی آن 
در نحوه برگزاری مذاکرات بین المللی برجام بودند، اما تجارت 
توانســته خود را باال بکشد و پوست اندازی کند؛ به نحوی که 
هم اکنون دو کشــور برتر اروپایــی به لحاظ صنعتی در جمع 
پنج کشور وارداتی ایران قرار گرفته اند.اقتصادآنالین - محبوبه 
فکوری؛ »آیا تولید در ایران نفس خواهد کشید؟« این سوالی 
است که این روزها در ذهن بسیاری از تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی قرار دارد. از یک ســو همین روزها وزیر پیشنهادی 
صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس جمهوری معرفی خواهد 
شد و از ســوی دیگر، برخی تغییرات زیرپوستی در تجارت و 
تولید کشور نشان از یک انتظار مثبت برای تغییراتی در تولید 
و نوســازی خطوط تولیدی دارد؛ اما همچنان سایه های شک 
و تردید بر ســر اقتصاد ایران و به خصوص سرمایه گذاری های 
بخش تولید سنگینی می کند.بسیاری از تولیدکنندگان بر این 
باورند که اگر اندکی فضای بین المللی باز شود و از همه مهم تر، 
عقالنیت به تصمیم گیری هــای دولتی برگردد، حتما می توان 
انتظار این را داشــت که تولید نفس بکشد؛ به خصوص اینکه 
آمارهای ســرمایه گذاری در ایران که عمدتا متمرکز در بخش 
تولید کشــور اســت هم ظرف یکی دو ماه گذشــته، حرکت 
الک پشتی را رو به بهبود آغاز کرده است که این ها سیگنال های 
خوبی برای بخش تولید کشور است.نکته حائز اهمیت در این 
میان تغییر ترکیب شرکای تجاری ایران در بخش واردات است؛ 
به خصوص اینکه بخــش عمده ای از کاالهای وارداتی ایران را 
خطوط تولیدی و مواد اولیه مورد نیاز تولید تشکیل می دهند 
که به طور قطع، ورود آنها از کشورهای صاحب نام دانش فنی 

و فناوری در دنیا، برای کشور می تواند اتفاق مثبتی به شمار اید 
که اجازه می دهد تولید بتواند نوســازی خطوط خود را انجام 
داده و حتــی اگر مواد اولیه از این کشــورهای صاحب نام وارد 
کند، تولید باکیفیت تری داشته باشد.در واقع آنچه که از سوی 
آلمان در ۴ ماهه ابتدای امســال به ایران وارد شده، ۳۵۱ هزار 
تن کاال بــه ارزش بالغ بر نیم میلیارد دالر بوده و در کنار آن، 

ســوئیس هم با صادرات ۶۷۲ هزار تــن کاال به ارزش بالغ بر 
نیم میلیارد دالر قرار گرفته اســت که این دو شریک اروپایی 
می توانند نگاه امیدوارکننده تری را به آینده تولید در ایران رقم 
بزنند.مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران می گوید: 
افت بزرگ این روزهای بخش تولید کشــور عدم دسترسی به 
مــواد اولیه کافی و با کیفیت و از ســوی دیگر، به روز نبودن 

تجهیــزات و فناوری هــای روز تولید دنیا اســت که در تولید 
کاالهای صادراتی ما هم مشــکل ایجاد کرده و رقابت را برای 
کاالهای تولیدی به لحاظ قیمتی و بعضا کیفی بســیار سخت 
می کند؛ بنابراین اگر تولیدکنندگان بتوانند با شرکای خارجی 
خود و به خصوص کشــورهای صاحب نــام صنعتی در ارتباط 
باشــند، به طور قطع، تولید کشور هم می تواند خود را روزآمد 
کند.وی می افزاید: نگاه های اقتصادی به علت شرایط تورمی و 
موانع کسب وکاری که در طول سال های گذشته با آن روبه رو 
بوده اند، از  سرمایه گذاری اجتناب می کنند؛ به این معنا که برای 
نخستین بار در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رشد  سرمایه گذاری با 
توجه به استهالک، منفی شده که این زنگ خطر بسیار بزرگی 
برای اقتصاد کشور است.خوانساری می گوید: اگر آسیب شناسی 
به درســتی صورت نگیرد، نمی توان تصمیم درستی هم برای 
عــالج و درمــان گرفت؛ این در حالی اســت کــه علت عدم 
 سرمایه گذاری و فرار نخبه ها نبود امنیت سرمایه گذاری است 
که خود، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.رییس 
اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که امنیت سرمایه گذاری 
اکنون به دلیل تصمیمات اشتباه دولت و بخشنامه ها و قوانین 
متعددی که از سوی دستگاههای دولتی صادر شده، در خطر 
است و دولت سیزدهم باید برای رفع این دغدغه و بازگرداندن 
اعتماد به سرمایه گذاران اقدام فوری و جدی نماید.به هر حال 
برخی تغییراتی که ظرف ماه های گذشــته در بخش تولید و 
تامیــن مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صورت گرفته اســت، 
نشــان می دهد که ظرفیت برای حرکت تولید به سمت رونق 
بیشــتر وجود دارد و اگر برنامه ریزی صحیحی صورت گیرد و 
ســکاندار خوبی برای هدایت این بخش انتخاب شود، به طور 

قطع می توان امیدوار به روزهای خوبی برای تولید بود.

واردات کاالی قاچاق با بیمه، خدمات پس از 
فروش و ارزان تر از مشابه داخلی!

دبیــر انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران با بیان اینکــه کاالی قاچاق به دلیل 
نپرداختن حقوق دولتی، مالیات بر ارزش افزوده و ســایر هزینه ها ارزان تر تمام 
می شود، گفت که برخی شرکت های بیمه ای کاالهای قاچاق را بیمه می کنند و 
مواردی هم خدمات پس از فروش دارند!عباس هاشــمی در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه لوازم خانگی تولید داخل باید با کیفیت الزم و قیمت مناسب، رضایت 
مصرف کننده را جلب کند، گفت: در حال حاضر کاالی قاچاق به دلیل نپرداختن 
حقوق دولتی، مالیات بر ارزش افزوده و ســایر مالیات ها ارزان تر تمام می شــود؛ 
چراکه هزینه های کمتری را شــامل می شــود. در این شرایط مصرف کنندگان 
بیشتر به سمت برندهای خارجی سوق پیدا می کنند؛ چراکه هزینه  آن پایین تر 
است، مالیات ندارد و حتی برخی شرکت های بیمه ای این کاالها را بیمه می کنند 
و مــواردی هم خدمات پس از فروش دارند!دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در 
پاسخ به اینکه آیا کاالهای قاچاق با خدمات پس از فروش برای نهادهای نظارتی 
قابل تشخیص اند؟ تصریح کرد: این کاالها عموما از طریق فضای مجازی تبلیغ 
می شــود و در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرند و از فرایند نظارتی دور 
هستند.البته به گفته وی بخشی از تمایل مصرف کننده به کاالهای خارجی علت 
فرهنگی دارد که باید در این زمینه ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز اقدامات 
فرهنگی الزم را انجام دهد. اگر از نظر فرهنگی، مصرف کننده اقناع شود که تهیه 
اقالم خارجی نیروی کار خارج از کشــور را تقویت می کند؛ در حالی که اشتغال 
جوانان و معیشــت بسیاری از خانواده ها به تولیدات داخلی وابسته است، داشته 
خود را صرف تهیه محصول خارجی نمی کنند. از طرف دیگر تولیدکنندگان هم 
باید کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش محصوالت خود را متعادل ســازند 
که رضایت مصرف کننده کامال تامین شود.دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
در ادامه با اشاره به مطرح شدن بحث اقتصاد بدون نفت تصریح کرد: در چنین 
شرایطی باید به صورت جدی اشکاالت تولیدات داخلی آسیب شناسی و برطرف 
شود که در رقابت با تولیدات خارجی، عالوه بر تامین نیاز داخلی به فکر تقویت 
صادرات باشیم.هاشمی در ادامه با تاکید بر اینکه انجمن صنایع لوازم خانگی تنها 
با ممنوعیت کوتاه مدت ورود لوازم خانگی مشابه ساخت داخل موافق است، گفت: 
امروز در شــرایط تحریم،  واحدهای تولید داخلی از نظر افزایش تولید و تعمیق 
ســاخت داخل، سرمایه گذاری های مناسبی انجام داده ند که نباید تالش آنها در 
رفع نیاز کشور فراموش شود؛ بلکه باید با مدیریت درست برای مدت زمان معقول 
محدودیت واردات ادامه یابد که تولیدکنندگان در برخی کاالهای تولیدی به بلوغ 

کامل برسند و پس از ایجاد توان رقابتی واردات آزاد شود.

همزمان با افتتاح شعبه بانک تجارت در سایپا مطرح شد:
 تقویت همكاري میان شبكه بانكي

 و گروه سایپا
مدیران عامل بانک تجارت و گروه خودروســازي سایپا 
بر تحکیــم همکاري هاي میــان دو مجموعه با هدف 
رونق هرچه بیشتر جریان تولید تأکید کردند.به گزارش 
سایپانیوز، در آیین افتتاح شعبه بانک تجارت مستقر در 
شــرکت سایپا که باحضور مدیران عامل دو مجموعه و 

جمعي از معاونان و مدیران ارشد برگزار شد، مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا 
ضمن قدرداني از حمایت و همکاري بانک تجارت در جهت کمک به توســعه و 
رونق تولید، گفت: مدیریت ارشــد بانک تجارت با درک صحیح از اهمیت تولید 
در شــرایط نبرد اقتصادي کشور، حمایت هاي ارزشــمندي از صنعت خودرو و 
قطعه سازي به ویژه گروه سایپا به عمل آورد. سیدجواد سلیماني افزود: گروه سایپا 
تالش کرده در مسیر همکاري با بانک تجارت، ضمن ثبات و ایجاد نظم و انضباط 
مالي، زمینه استفاده از روش ها و رویکردهاي نوین را فراهم کند.وی با اشاره به 
بسترسازي هاي مناسب ســخت افزاري و نرم افزاري از سوي بانک تجارت جهت 
بهره برداري مشــتریان تصریح کرد: ارائه خدمات نوین از سوي بانک تجارت به 
کارکنان ســایپا از جمله اهداف همکاري میان دو مجموعه است.در این مراسم 
همچنین رضا دولت آبادي مدیرعامل بانک تجارت نیز، هدف این مجموعه را ارائه 
خدمات نوین بانکي به کارکنان گروه ســایپا عنوان کرد و گفت: خدمات سریع، 
با تکیه بر امکانات نرم افزاري جذاب و مفید براي کارکنان سایپا را به عنوان یک 
مجموعه بزرگ از مشــتریان بانک تجارت در دستورکار داریم. مدیرعامل بانک 
تجارت در ادامه حضور خود در گروه خودروسازی سایپا از شرکت پارس خودرو 
نیز بازدید کرد.دولت آبادی و هیات همراه ضمن بازدید از شرکت پارس خودرو، 
از بخش های مختلف این شرکت از جمله نمایشگاه خودروهای کالسیک پارس 

خودرو بازدید کردند.

 دریافت نشان عالی مدیر ارزش آفرین 
شرکت فوالد مبارکه

در اجالس سراسری مدیران ارزش آفرین در تحول و توسعه کسب و کار کشور، 
از مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به عنوان مدیر ارزش آفرین در تحول و توسعه 
کســب و کار در کشور تقدیر شــد و ضمن تقدیر از عملکرد مدیریتی شرکت 
فوالد مبارکه، نشــان عالی مدیر ارزش آفرین به حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه تعلق گرفت.در پایان این اجالس سراسری، از مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان مدیر ارزش آفرین در تحول و توسعه کسب و کار 
در کشــور تقدیر شــد.همچنین ضمن تقدیر از عملکرد مدیریتی شرکت فوالد 
مبارکه، نشان عالی مدیر ارزش آفرین به حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه تعلق گرفت.زهرا اربابی معاون توسعه منابع انسانی سازمان برنامه 
و بودجه در ابتدای این اجالس با اشــاره به مسأله مدیریت ارزش گفت: در دهه 
اول قرن ۲۱ شاهد دو بحران اقتصادی در جهان بودیم که منجر به نابودی برخی 
از شرکت های بزرگ و مهم در جهان شد.اربابی با بیان این که برای حفظ منابع 
انسانی، ارتقای کیفیت محصوالت و توانایی در جذب مشتری های بالقوه بیشتر 
است، اذعان داشت: هر ســازمان باید بتواند توانایی های خود را برای بلندمدت 
تقویت و از رویکردی دیگر تحت عنوان مدیریت مبتنی بر ارزش اســتفاده کند 
که هدف کلی در آن به حداکثر رســاندن ارزش ســازمان و یا شــرکت است و 
تصمیمات امروز صرفاً برای دســتیابی به سود کوتاه مدت نیست.وی با تاکید بر 
این که اگر ســودآوری و پایداری ســازمان را به عنوان تصمیمات بلندمدت در 
نظر داشــته باشید، بازتاب آن را در آینده مشــاهده خواهید کرد، تصریح کرد: 
مدیریت مبتنی بر ارزش از افراد و کارکنان می خواهد همانند صاحبان شــرکت 
فکر کرده و تصمیمات خود را به گونه ای اتخاذ کنند که در نهایت به سودآوری 
شرکت بیانجامد.معاون توسعه منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه عنوان داشت: 
مدیریت بر مبنای ارزش با این رویکرد اســت که نگاه مدیران به تنهایی بر سود 
نباشد، بلکه کلیه کارشناسان و کارکنان باید این رویکرد را داشته باشند و مدیران 
باید به طور مداوم به دنبال رشــد فرصت هایی باشند که به ارزش آفرینی منجر 
می شود؛ در نتیجه رویکرد اعتقاد به جریان نقد و رشد در آینده به عنوان منبع 

ارزش افزوده است.

روغن ارز ۴۲۰۰ می گیرد، ولی 
از صدر گرانی پایین نمی آید!

گرچــه از تندی رونــد گرانی روغن کم شــده ولی 
این کاال همچنان بیشــترین افزایــش قیمت را بین 
کاالهــای خوراکی به مصــرف کننــدگان تحمیل 
می کنــد و افزایــش قیمتی بیــش از ۱۲۸ درصد 
دارد؛ کاالیی که واردات آن چشــمگیر و از دریافت 
کنندگان ارز ترجیحی اســت.به گزارش ایسنا، روغن 
از اقــالم مصرفی مردم و از جمله کاالهای اساســی 
وارداتی است که از نیمه دوم سال گذشته بازار آن در 
کنــار افزایش قیمت با کمبودهایی مواجه و از جمله 
کاالهایی بود که در مدتی، مردم برای تامین آن صف 

می کشیدند.

روغن مایع ۹2 درصد گران شد
این در حالی اســت که اکنون در آخرین آمار رسمی 
در مرکز آمار ایران نشان می دهد که میزان افزایش 
قیمــت روغن جامد و مایع بیــن ۹۲ تا ۱۲۸ درصد 
است؛ به طوری که هر بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع 
که در تیرماه ســال گذشــته حدود ۸۹۰۰ تومان به 
طور متوسط قیمت داشته در خردادماه امسال به ۱۶ 
هــزار و ۶۰۰ و در تیرماه بــه ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان 
رســیده و حتی تا ۲۳ هزار تومــان هم فروش رفته 
است.براین اساس روغن مایع نسبت به خردادماه ۳.۴ 
و در مقایســه با تیرماه پارســال بیش از ۹۲ درصد 

گران شده است.

هر کیلو روغن جامد 30 هزار تومان
اما روغن جامد که همواره افزایش قیمت بیشــتری 
نســبت به روغن مایع در این مدت داشته در تیرماه 
پارســال هر یک کیلوی آن به طور متوســط ۹۵۰۰ 
تومان بوده که برای خرداد امسال به ۲۲ هزار و ۴۰۰ 
و در تیرمــاه تا مرز ۳۰ هزار تومــان هم پیش رفته 
است.گرچه روغن جامد در مقایسه با خردادماه سال 
جاری ۲.۶ درصد کاهش قیمت داشــته، ولی رشــد 
آن نسبت به پارسال حداقل ۱۲۸ درصد بوده است.

از صدر گرانی پایین نمی آید
روند تغییرات قیمت روغــن از این حکایت دارد که 
در چند ماه گذشــته این کاال همواره درصد افزایش 
قیمت قرار داشته و در مواقعی تا بیش از ۱۴۰ درصد 
گران شده است. به تدریج از میزان افزایش قیمت آن 
کاسته شــده ولی  همچنان بیشترین افزایش قیمت 
را در بین اقالم خوراکی به خود اختصاص داده است.

واردات روغن چقدر است؟
این در حالی است که بررسی وضعیت واردات روغن 
در ســال جاری نشــان می دهد که از ابتدای سال تا 
نیمه تیرماه ۶۷۹ هــزار تن روغن خوراکی به ارزش 
۸۷۵.۴ هزار تن واردات صورت گرفته است از سویی 
دیگر واردات دانه های روغنی نیز در این دوره ۷۹۴.۶ 
هــزار تن به ارزش ۵۳۷.۵ میلیون دالر بوده اســت.
در فاصله چهار ماهه ابتدایی ســال میزان موجودی 
و دپوی روغــن و دانه های روغنی در گمرک و آنچه 
از طریق شــناورها به بنادر رسیده بود نیز به حدود 
۱.۲ میلیون تن می رسید.روغن و دانه های روغنی از 
جمله اقالم اساسی اســت که همچنان با ارز ۴۲۰۰ 
تومان وارد می شــود و تامین ارز آن همواره با چالش 
مواجه بوده اســت، از این رو طی مصوباتی صاحبان 
کاالهای اساســی می توانند نســبت به ترخیص ۹۰ 
درصــدی آن بدون کد رهگیری بانک اقدام کنند که 
البته همین مصوبه هم در دوره ای با مشــکل مواجه 

بوده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از جزئیات 
تفاهم نامه واکسیناسیون بین وزارت بهداشت 
و خودروسازان خبر داد و گفت خودروسازها 
و قطعه ســازان قرار است، واکسن مورد نیاز 
برای کارکنان خطوط تولید خود را به قیمت 
هر دز ۲۰۰ هزار تومــان خریداری کنند.به 
گزارش اتــاق بازرگانی تهران در حالی طرح 
چنــدی پیش اتــاق بازرگانی تهــران برای 
واردات ۶ میلیون دوز واکسن و واکسیناسیون 
کارگران واحدهای تولیدی، با کارشکنی های 
صورت گرفته از سوی نهادهای دولتی، ناکام 
ماند که محمدرضــا نجفی منش،از جزئیات 
تفاهم نامه گروه خودروسازی سایپا و وزارت 
بهداشــت برای اجرای واکسیناسیون پولی 
کارکنان و کارگران شرکت های خودروسازی 
و قطعه ســازی خبر داد و گفت:  برابر توافق 
گروه خودروسازی سایپا و وزارت بهداشت و 
درمان قرار اســت ۲۰۰ هزار دوز واکسن که 
احتماالً از نوع »برکت« اســت به قیمت هر 
دز ۲۰۰ هزار تومان به خودروســازان برای 
واکسیناسیون کارکنان و کارگران مجموعه  
شرکت های خودروسازی تحویل داده شود.

رئیس کمیسیون »بهبود محیط کسب و کار 
و رفع موانع تولیــد« اتاق تهران افزود: خبر 
این تفاهم در حالی منتشــر می شــود که 
پیشــتر نهادهای دولتی در برابر طرح اتاق 
بازرگانــی تهران بــرای واردات واکســن و 

اجرای واکسیناسیون خطوط تولید با هزینه 
کارفرمایان و صاحبان کسب وکارها به بهانه 
»پولی شدن« واکسیناسیون مخالفت کردند 
و اکنون خود مجری این طرح شده اند.نجفی 
منش بیان داشت: در فروردین سال جاری و 
در جریان نخستین نشست هیات نمایندگان 
در سال ۱۴۰۰، رئیس اتاق تهران از تکاپوی 
بخش خصوصی برای واردات ۶ میلیون دوز 
واکســن خبر داد. مسعود خوانساری در این 
باره توضیح داد که شــرکت های خصوصی 
موفق به امضای قرارداد خرید ۶ میلیون دوز 
واکسن شدند و واردات این واکسن ها بعد از 
پشت سر گذاشــتن مراحل اداری، عملیاتی 
می شــود.وی با بیان اینکــه بخش تولید به 
دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم، حتی 
در اوج اپیدمی نیز امکان تعطیلی نداشــته 
اســت، گفت که هدف از واردات واکســن 
واکسیناســیون  خصوصی،  بخش  توســط 
کارگران در بخش تولید  و جلوگیری از بروز 
اختالل در خطوط تولید اســت. خوانساری 
این را هم گفت که شــرکت های واردکننده 
واکسن هیچ سود و منفعتی از واردات واکسن 

نخواهند داشــت و این واکسن ها به قیمت 
تمام  شــده خرید عرضه خواهد شد. ضمن 
این که هزینــه آن را کارفرمایان و صاحبان 
کارخانه ها تقبل می کنند و برای کارگران و 
پرسنل واحدهای تولیدی این واکسن رایگان 
خواهد بود و برابر ضوابط وزارت بهداشــت 
تزریــق صورت خواهــد گرفت.نجفی منش 
بیان داشت: این خبر با وجود آنکه در میان 
بنگاه های تولیدی بارقه ای از امید ایجاد کرده 
بود، با هجمه ای از انتقاد از ســوی دولتی ها 
مواجه شد. سخنگوی سازمان غذا و دارو در 
اظهارنظرهای مختلف در فضای مجازی اعالم 
کرد که »در وزارت بهداشت چیزی به عنوان 
واکســن کرونای پولی نداریــم.«. در نهایت 
با کارشــکنی های صورت گرفته از ســوی 
نهادهای دولتی، واردات واکســن از ســوی 
بخش خصوصی تاکنون توفیقات مورد نظر را 
کسب نکرده است. اما حاال خبر رسیده است 
که خودروسازها و قطعه ســازان قرار است، 
واکسن مورد نیاز برای کارکنان خطوط تولید 
خــود را به قیمت هــر دز ۲۰۰ هزار تومان 
خریــداری کنند.محمدرضــا نجفی منش، 

رئیس کمیسیون »بهبود محیط کسب وکار و 
رفع موانع تولید« اتاق تهران و رییس انجمن 
صنایع همگن قطعه  سازی کشور با اعالم این 
خبر بیان داشــت: پیرو تفاهم نامه همکاری 
میان شرکت ســایپا با وزارت بهداشت برای 
واکسیناســیون فوری کارکنان شرکت های 
قطعه سازی و خودروسازی کشور، قرار است 
۲۰۰ هزار دز واکسن به این بخش تخصیص 
داده شــود.وی گفت: واکســن های تزریقی 
در این بخش احتماالً از نوع واکســن برکت 
بوده و کارفرمایان قرار اســت هر دز واکسن 
برکت را به قیمت ۲۰۰ هزار تومان از وزارت 
بهداشــت خریداری کنند تا به طور رایگان 
به کارکنان آنها تزریق شود. به گفته نجفی 
منش، قرار است تا ۲۴ مردادماه لیست های 
ارســالی از ســوی انجمن ها و شرکت ها به 
وزارت بهداشت ارائه شود.این در حالی است 
که در طرح اتاق بازرگانــی تهران نیز مقرر 
بود، صاحبان مشــاغل، کارخانه ها و مدیران 
هزینه  های برای واکسیناســیون به کارگران 
تحمیــل نکننــد و هزینه آن توســط خود 
کارفرمایان پرداخت شــود.  اما بوروکراسی 
کند و سنگین وزارت بهداشت و سازمان های 
تابعه با مانع تراشی اجرای این طرح را متوقف 
کردند اما اکنون خود طرح مشابهی را کلید 
زده و واکسیناســیون پولی را در دستورکار 

قرار داده اند.

 واکسن خودروسازها هر 
ُدز 200 هزار تومان

بیشترین مشكل واحدهای تولیدی در بانک ها
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( اســتان تهران گفت کــه بیش از ۷۵ درصد از 
موضوعات مطرح شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان درسال جاری مربوط به امور 
بانکی و تعیین تکلیف بدهی واحدهای صنعتی و مابقی مربوط به امور مالیاتی و ســایر موضوعات 
بوده است.یداله صادقی در گفت وگو با ایسنا، از برگزاری ۳۵ جلسه کمیته های تخصصی و اصلی، 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید اســتان درســال جاری خبر داد.به گفته وی از ابتدای سال 
تاکنون به مشــکالت ۸۴ واحد تولیدی و صنعتی در قالب ۱۵۵ مصوبه رســیدگی شــده است.او 
همچنین درباره وضعیت اجرای مصوبات اظهار کرد: حدود ۵۳ درصد از مصوبات اجرایی شــده و 
مابقی درحال پیگیری و دردست اجرا است. طبق قانون، اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید 
الزم االجرا  است.به گفته دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران بیش از ۷۵ درصد 
از موضوعات مطرح شــده مربوط به امور بانکی و تعیین تکلیف بدهی واحدهای صنعتی و مابقی 

مربوط به امور مالیاتی و سایر موضوعات بوده است.

رایزنی برای افزایش 15 درصدی قیمت تایر
مصطفــی تنها در گفت  و گو با خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه تولیدکنندگان 
تایر خواســتار افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصوالتشان هستند، اظهار داشت: هنوز مصوبه ای در 
این زمینه صادر نشــده و بحث ها در مورد زمان اجرای این افزایش قیمت نهایی نشده است. وی 
تصریح کرد: با توجه به آزادسازی قیمت گذاری تایر، تولیدکنندگان می توانند قیمت محصوالتشان 
را با نظارت سازمان حمایت تغییر دهند، در حال حاضر بحث ها برای افزایش ۱۵ درصدی قیمت 
تایر از شــهریورماه مطرح اســت ولی هنوز زمان اجرا نهایی نشده است. سخنگوی انجمن تایر در 
پاســخ به این سؤال که آیا تولید و فروش تایر در سامانه جامع تجارت به ثبت می رسد نیز گفت: 
این کار همیشه انجام می شود البته با توجه به انباشت تایر در بازار، قرار شد الزام به ثبت در این 
ســامانه برای برخی انواع تایر وجود نداشته باشــد.وی ادامه داد: هم اکنون با مازاد انواع تایر در 
بازار روبه رو هســتیم و برخی فروشندگان برای نقد کردن پول خود، این محصوالت را با تخفیف 
عرضــه می کنند.تنها با بیان اینکه در حال حاضر گران فروشــی در مورد تایرهای داخلی نداریم،  
گفت: بســیاری از مراکز عرضه، تایر را با نرخ مصوب و حتی پایین تر نیز عرضه می کنند. به گفته 
ســخنگوی انجمن تایر ممکن اســت در مورد خرید برخی انواع تایر مانند تایر خودروهای خاص 
مقداری مشکل وجود داشته باشد ولی در مورد تایر خودروهای داخلی مانند پراید و پژو با انباشت 
در بازار روبه رو هســتیم.وی با بیان اینکه درخواســت افزایش ۱۵ درصدی قیمت هم برای تایر 
سواری و هم برای تایر باری مطرح است،  گفت: این درخواست به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه 
مانند دوده ها، روغن، نفت و فوالد مطرح شــده اســت. برخی کاربران سامانه »فارس من« با ثبت 
ســوژه ای با عنوان »عدم حذف الزام ثبت خرید و فروش تایر ســواری در سامانه جامع تجارت« 

خواستار پیگیری این موضوع شدند.

کرونای دلتا ترمز ریزش طال را کشید
قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانیها نسبت 
بــه افزایش آمار ابتال به کرونای دلتا که دالر قویتر و بازده باالتر اوراق قرضه 
را تحت الشعاع قرار داد، افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال 
برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۷۳۲ دالر و ۴۹ ســنت رسید.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۷۳۳ 
دالر و ۵۰ ســنت رسید. بهای معامالت این بازار شب گذشته با ۰.۳ درصد 
افزایش، در ۱۷۳۱ دالر و ۷۰ ســنت بسته شده بود.استفن اینس از شرکت 
مدیریت دارایی SPI در این باره گفت: ادامه نگرانیها نسبت به ریسک شیوع 
کرونــای دلتا باعث موج تقاضا برای دارایی امن در بازار طال شــده اما طال 
همچنان برای بهبود از ریزشــی که روز دوشنبه داشت، دست و پا می زند. 
واضح است که با سیگنال بانک مرکزی آمریکا در خصوص موضع موافق برای 
تعدیل محرکهای مالی و آمار اشــتغال بهتر از حد مطلوب آمریکا، بازارها از 
باال رفتن قیمت طال اندکی عصبی هستند.ریسک پذیری در بازارهای مالی 
ضعیف مانده زیرا موارد ابتال به ویروس کرونا در کشــورهای آسیایی متعدد 
همچنان رو به افزایش است و دورنمای اقتصادی را تهدید کرده و بعضی از 
سرمایه گذاران را متقاضی خرید داراییهای امن کرده است. اما شاخص دالر 
نزدیک به باالترین حد سه هفته اخیر در برابر سبدی از ارزهای رقیب ایستاد 
و بازده اوراق خزانه آمریکا به باالترین ســطح از اواسط ژوییه صعود کرد.بر 
اســاس گزارش رویترز، سرمایه گذاران اکنون منتظر انتشار گزارش مصرف 
شــخصی ماهانه آمریکا که می تواند روی زمان تعدیل برنامه های محرک 
مالی تاثیر بگذارد.چارلز ایوانز، رییس بانک فدرال رزرو شــیکاگو اظهار کرد 
افزایش اخیر تورم باعث نمی شــود بانک مرکزی آمریکا سیاست پولی خود 
را زودتر از موعد تحکیم کند و به آمار ماهانه بیشــتری از وضعیت بازار کار 
پیش از هر گونه تغییری نیاز است.نشانه هایی که روزهای اخیر از بهبود بازار 
کار آمریکا وجود داشــته، نگرانیها را از افزایش زودتر از موعد نرخهای بهره 
این کشور برانگیخته و باعث سقوط طال به قعر چهار ماهه در معامالت روز 
دوشــنبه شد. طال پناه امن دارایی در برابر تورم ناشی از تدابیر محرک مالی 
دیده می شود و افزایش نرخهای بهره به جذابیت سرمایه گذاری در این فلز 
ارزشمند ضربه خواهد زد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۲۳ دالر و ۳۴ سنت رسید. بهای هر 
اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۰۰۳ دالر و ۹۸ 
سنت رسید. بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری ثابت بود و در ۲۶۴۲ 

دالر و ۸۷ سنت ایستاد.
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اما و اگرهای ورود رمزارزها به بازار سرمایهگزیده خبر

ورود رمزارزها در گروی بستر سازی قانونی توسط بانک مرکزی
 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره احتمال قانونی شدن 
معامالت رمز ارزهــا در بورس گفت: اکنون رمــز ارزها از هیچ 
جایگاهی در بازار ســرمایه برخوردار نیستند، اما اگر روزی بانک 
مرکزی اقدام به ایجاد محیط قانونی برای آنها کند، در آن زمان 
تدابیری جهت ابزارســازی رمز ارزها اتخاذ می کنیم.محمدعلی 
دهقان دهنوی« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه »تا چند ســال گذشته صحبت هایی 
از احتمــال انجام معامالت رمز ارزهــا در بورس کاال مطرح بود، 
آیــا اکنون امکان ورود ارزهای دیجیتــال یا رمز ارزها در بورس 
کاال فراهم اســت یا خیر؟«، گفت: این اقدام هیچگاه در دستور 
کار ســازمان بورس نبوده است.وی با اشاره به اینکه رمز ارزها از 
تکنولوژی بالک چین یا دیگر تکنولوژی ها اســتفاده می کنند، 
افزود: این تکنولوژی در بســیاری از دیگر بازارها قابل اســتفاده 
اســت و ما هیچ مانعی برای اســتفاده از این تکنولوژی نداریم.
دهقان دهنوی با بیان اینکه به دلیل استفاده رمز ارزها از ارز در 
واقع به نوعی صحبت از پول به میان اســت، به همین دلیل باید 
به طور حتم مقرراتی را برای آن در کشــور مشخص کرد، گفت: 
ظرفیت قانونی رمز ارزها در کشور فقط در مرحله استخراج است، 
رمز ارز نوعی کاال اســت که در اختیار وزارت صنعت قرار دارد و 
مجوز می دهد تا عده ای آن را استخراج کنند، فعالیت رمز ارز تا 
این قسمت قانونی است و ما مشکلی با آن نداریم.رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه تعیین مقررات رمز ارزی که 
استخراج می شود و در دست مردم قرار می گیرد بر عهده بانک 
مرکزی است، گفت: این بانک تاکنون هیچ دستورالعملی را راجع 
به رمز ارزها ابالغ نکرده و آن را به رســمیت نشناخته است.وی 
افزود: ارزی که در کشور به رسمیت شناخته نشده باشد و بانک 
مرکزی قواعد و دستورالعملی برای آن مشخص نکرده است، به 

هیــچ عنوان نمی تواند جایگاهی را در بازار ســرمایه پیدا کند.
دهقان دهنوی گفت: اگر روزی بانک مرکزی به موضوع رمز ارزها 
بپردازد و محیط قانونی برای آن ایجاد کند، در آن زمان تدابیری 
را برای ابزارسازی رمز ارزها اتخاذ می کنیم اما این اقدام لزوما به 
معنای استقبال ما از معامالت رمز ارزها در بازار سرمایه نیست.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه ماهیت رمز 

ارز در دنیا شناخته شده و از قوانین مشخصی برخوردار نیست، 
اظهار داشت: گاهی ریسک شدید ریزش برای آن به وجود آمده 
اســت و عده ای را مالباخته کرده اســت.وی به مقایسه سرمایه 
گذاری در بازار سرمایه و رمز ارزها پرداخت و گفت: ریزش سهام 
افراد در بازار ســرمایه باعث خدشه شــراکت فرد در آن شرکت 
نمی شــود، تعداد سهام فرد در آن شرکت ثابت می ماند و  ضرر 

و زیان ایجاد شــده در آینده جبران خواهد شد، اما در رمز ارزها 
اگر قیمت ها با ریزش همراه شود دیگر هیچ عینیتی وجود ندارد 
که فرد بخواهد نسبت به آن مدعی باشد، چنین مسایل و وجود 

ریسک هایی در رمز ارزها سازمان بورس را محتاط کرده است.

میزان سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به میزان سرمایه 
گذاران خارجی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: اکنون شاهد 
تعدادی از سرمایه گذاران خارجی در بازار هستیم و چند هزار کد 
معامالتی خارجی در بازار سهام و بورس کاالیی در حال فعالیت 
هستند که حجم خوبی از معامالت را به خود اختصاص دادند اما 
همچنان راه زیادی را در پیش داریم تا به صراحت اعالم کنیم که 
بورس ایران، بین المللی یا دارای فعالیت بین المللی است.  وی 
اظهار داشت: در صورت رفع محدودیت های تجارت خارجی، فضا 
برای ورود سرمایه گذاران خارجی باز می شود، همچنین سرمایه 
گذار خارجی در صورت ثبات اقتصاد خارجی با اطمینان بیشتری 

به بازار سرمایه ایران ورود می کند.

آخرین جزییات راه اندازی بورس بین المللی کیش
دهقان دهنوی به آخرین اقدامات صورت گرفته در راســتای راه 
اندازی بورس بین المللی کیش اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون 
چهار بورس در کشــور داریم، اگر بــه دنبال ایجاد بورس جدید 
هســتیم باید فعالیت بین المللی مشخص باشد.رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار خاطرنشــان کرد: باید شــرکای خارجی از 
ابتدا حضور داشــته باشند تا معامالت بین المللی در آنجا شکل 
بگیرد، در صورت رفع الزامات، مجوز تاســیس بورس در کیش 

داده می شود.

صعود ۳۰ هزار واحدی شاخص بورس
در ادامه روند صعودی بازار ســرمایه شــاخص کل بورس بیش از ۳۰ هزار واحد 
افزایش یافت.به گزارش ایسنا، در معامالت دیروز بازار سرمایه شاخص کل بورس 
با ۳۰ هزار و ۷۷۴ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴۸۴ هزار واحد صعود کرد.

شــاخص کل با معیار هم وزن هم ۴۱۶۲ واحد افزایــش یافت و رقم ۴۲۲ هزار 
و ۳۳۱ واحــد را ثبت کرد.معامله گران این بازار یــک میلیون معامله به ارزش 
۹۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال انجا دادند.صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، فوالد 
مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، ملی صنایع مس ایران، معدنی 
و صنعتی گلگهر و پتروشیمی پارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
را روی بورس گذاشــتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۴۲۳ 
واحد افزایش رقم ۲۱ هزار و ۲۱۲ واحد را ثبت کرد.در این بازار ۵۵۲ هزار معامله 
به ارزش ۶۶ هزار و ۵۷۶ میلیارد ریال انجام شــد.پلیمر آریاساسول، پتروشیمی 
مارون، سنگ آهن گوهرزمین، فوالد هرمزگان جنوب، سرمایه گذاری صبا تامین 
و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس 

گذاشتند.

طی مراسمی با حضور خبرنگاران صورت گرفت؛
تحویل ۳ دستگاه اکسیژن ساز اهدایی بانک 
دی به بیمارستان های ایرانشهر، زابل و زهک

۳ دستگاه اکسیژن ســاز اهدایی کارکنان بانک دی در مراسمی رسمی تحویل 
دانشگاه های علوم پزشکی ایرانشــهر، زابل و زهک شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک دی، طی مراســمی با حضور نمایندگان دانشــگاه علوم پزشــکی و بانک 
دی، دســتگاه های اکسیژن ســاز اهدایی همکاران بانک دی جهت اســتفاده در 
بیمارستان های ایرانشهر، زابل و زهک تحویل مقامات درمانی استان شد.در این 
مراســم حمید علیزاده، رئیس شعبه شهرســتان زاهدان بانک دی اظهار کرد: با 
توجه به همه گیری ویروس کرونا و شرایط بحرانی منطقه در ماه اخیر، همکاران 
بانک دی در سراســر کشور به صورت خودجوش با راه اندازی کمپین »قدم های 
کوچک حیات بخش سیستان و بلوچستان«  اقدام به جمع آوری کمک های نقدی 
برای تأمین دستگاه اکسیژن سازکردند.وی افزود: با مشارکت چشمگیر همکاران 
ارزش آفرین بانک دی موفق شدیم ۳ دستگاه اکسیژن ساز برقی با اعتباری نزدیک 
به یک میلیارد ریال تهیه و در اختیار مردم اســتان قرار دهیم.علیزاده گفت: این 
سه دستگاه به بیماران نیازمند شهرستان های ایرانشهر، زهک و  بیمارستان سینا 
شهرستان زابل اهدا شد.وی همچنین از اهدای بسته های معیشیتی کارکنان بانک 
دی به شهرســتان های کم برخوردار نیز خبر داد و گفت: پیش تر در اردیبهشت 
ماه ســال جاری، همزمان با ســالروز تأسیس بانک دی بستههای معیشتی بین 
۱۶۰ خانوار در مناطق کم برخوردار شهرستانهای زابل، ایرانشهر و زاهدان توزیع 
شــد.در این مراسم نماینده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز گفت: دستگاه های 
اکسیژن ســاز یکی از اقالمی است که در استان سیستان و بلوچستان با توجه به 
شیوع باالی ویروس کرونا به شدت مورد نیاز است و از همدلی همکاران بانک در 

اهدای این دستگاه ها سپاسگزاریم.

خدماتی غیرحضوری که یک بانک برای 
نخستین بار ارائه کرد

هر چند امروز تعدادی از بانک ها خدماتی همچون افتتاح حســاب آنالین را ارائه 
می کنند، اما احتماالً نمی دانستید بانک مهر ایران چهار سال پیش چنین خدمتی 
را به جامعه معرفی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
ارائه خدمات غیرحضوری بانکی برای مشــتریان چند سالی است که در دستور 
کار این بانک قرار گرفته است. بانک مهر ایران تالش کرده در چارچوب مقررات 
و دســتورالعمل های حاکم بر شبکه بانکی، تا آنجا که ممکن است خدمات خود 
را به صورت غیرحضوری به مشــتریان ارائه کند. به همین علت نیز بســیاری از 
خدماتی که اکنون از ســوی تعدادی از بانک ها ارائه می شــود برای نخستین بار 
توسط بانک مهر ایران به مشــتریان این بانک ارائه شد.تقریباً چهار سال قبل و 
در شهریور سال ۱۳۹۶ »افتتاح حساب آنالین« و »درخواست تسهیالت آنالین« 
از طریق وب سایت توســط بانک مهر ایران و برای نخستین بار در سطح شبکه 
بانکی به مشتریان ارائه شد. این دو خدمت توانست نیاز بسیاری از مشتریان این 
بانک را پاسخ دهد و آن ها را از حضور در شعبه بی نیاز کند. فرآیند افتتاح حساب 
آنالین به گونه ای طراحی شــده که کارت بانکی به محل سکونت یا کار مشتری 
فرستاده می شود. همچنین در رابطه با درخواست تسهیالت آنالین نیز، ابتدا نیاز 
بود مشتری تنها یک بار به شعبه و آن هم صرفاً برای ارائه تضامین مراجعه کند 
که این مورد نیز از دی ماه ۱۳۹۹ برای مشتریان خوش حساب حذف شده و این 
مشــتریان در صورت ایجاد معدل حساب کافی و به دست آوردن امتیاز اعتباری 
مناســب )خوش حساب بودن( نیازی به حضور در شــعبه ندارند. این افراد قادر 
خواهند بود از طریق همراه بانک خود نســبت به دریافت تسهیالت بدون ضامن 
اقدام کنند.دو خدمت یاد شده اکنون روی همراه بانک مهر ایران نیز در دسترس 
است. افتتاح حساب آنالین از فروردین ۱۳۹۹ و درخواست تسهیالت آنالین از تیر 

۱۴۰۰ روی اپلیکیشن »مهریران« ارائه شده است. 

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیران عامل بانک ها
قدردانی از کورش پرویزیان در طرح 

واکسیناسیون کارکنان بانک ها
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیران عامل بانک ها 
در نامه های جداگانه ای به کورش پرویزیان، رییس این کانون از حمایت ها و 
پیگیری های مجدانه و دلســوزانه ایشان در به ثمر رساندن طرح واکسیاسیون 
کارکنان نظام بانکی تقدیر و تشکر کردند.در این نامه ها با اشاره به مجاهدت ها 
و تالش های ایثارگرانه کارکنان نظام بانکی کشــور، آمده است : کارکنان نظام 
بانکی کشور، شانه به شانه ی کادر مجاهد درمان و مدافعین سالمت از روزهای 
آغازین شــیوع ویروس کرونا در خدمت رسانی به هم وطنان از هیچ کوششی 
دریغ نکرده اند و ایثارگرانه در کنار مردم ایستادند تا خللی در ارایه خدمات بانکی 
ایجاد نشود.همچنین در این نامه تاکید شده است: بی تردید طرح واکسیناسیون 
کارکنان نظام بانکی جان تازه ای در کالبد همکاران متعهد این عرصه می دمد تا 
بیش از پیش نقش خود را در شرایط خطیرکنونی ایفا نمایند.گفتنی است؛ طرح 
واکسیناسیون کارکنان نظام بانکی همزمان با عیدسعیدغدیر و پس از پیگیری 
های فراوان از ســوی ریاســت کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و 
تاکید و پیگیری های رییس کل بانک مرکزی مورد موافقت وزارت بهداشت قرار 
گرفت و متعاقبا کارکنان شبکه بانکی در وضعیت دریافت واکسن قرار گرفتند.

مواجهه مســتقیم با طیف گســترده ای از مردم جامعه در ارائه خدمات بانکی 
موجب شده است کارکنان شبکه بانکی کشــور همواره در معرض آلودگی به 
بیماری منحوس کرونا باشند که به همین دلیل بیش از ۳۵ هزار نفر از کارکنان 
تاکنون به این ویروس مبتال شده اند و از این تعداد متاسفانه بیش از ۲۶۰ نفر 

جان باخته اند.

کنترل نقدینگی؛ چرا و چگونه؟
 رشــد نقدینگی و تورم لجام گسیخته، دو معضل همیشگی اقتصاد 
ایران هستند که با ایجاد عدم ثبات اقتصادی همه سیاست های پولی 
و مالی را به چالش می کشــند؛ به نظر کارشناسان برای تحقق رشد 
اقتصادی و جلب نظر ســرمایه گذاران و رونق تولید، باید با مهار غول 
نقدینگی و تورم زمینه تحقق ثبات اقتصادی فراهم شــود.به گزارش 
ایرنا، آیت اهلل »ســید ابراهیم رئیسی« روز ســه شنبه )۱۲ مرداد( در 
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری با تاکید بر ضرورت تغییر شرایط 
و وضعیت موجود، اظهارداشت: امروز با تورم بیش از ۴۴ درصد، رشد 
نقدینگی ۶۸۰ درصدی، سه برابر شدن بدهی های دولت از سال ۹۴ و 
کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی مواجه هستیم و شرایط اقتصادی 
مردم را در وضعیت مناسبی نمی بینیم.این اظهارات نشان می دهد که 
مهار تورم و کنترل نقدینگی در مرکز توجه دولت سیزدهم قرار دارد 
و برنامه هایــی برای مهار این دومعضل همیشــگی اقتصاد ایران ارائه 

خواهد شد.

وابستگی نقدینگی و تورم
دو موضوع نقدینگی و تورم کامال به یکدیگر وابسته اند. افزایش بی رویه 
نقدینگی منجر به تورم افسارگسیخته در جامعه می شود.در این مورد 
»اکبــر کمیجانی«، رئیس فعلی بانک مرکزی در نشســت دوره ای با 
مدیران ارشد شبکه بانکی گفت: رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشد 
نــرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان مدت و بلندمدت 
اقتصادی در کشــور تاثیر می گذارد.براســاس آخریــن گزارش بانک 
مرکــزی، حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به رقم ســه هزار 
و ۷۰۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رســید که در مقایسه با پایان سال 
گذشته )اسفند ۹۹( معادل ۶.۶ درصد رشد داشته است. میزان رشد 
نقدینگی در خرداد ۹۹ برابر ۷.۵ درصد بود.همچنین، نقدینگی در ۱۲ 
ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد 
که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل که ۳۴.۲ درصد بود ۵.۲ واحد 
درصد افزایش را نشان می دهد.این میزان رشد در صورت عدم کنترل 
به تورم بیشــتر دامن خواهد زد. بنابراین، دولت جدید هم باید رشد 
نقدینگی را کنترل کند و هم تورم را کاهش دهد. هر دو این موارد به 
سیاست های ارزی وابسته است. با وجود اینکه در صورت رفع تحریم ها 
کنترل تورم و رشد نقدینگی بسیار آسان تر خواهد بود، اما اصالح نظام 
بانکی، انضباط مالی و نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر بانک ها نیز 

ضرورت هایی انکارناپذیر است.  

کسری بودجه
رئیس جمهوری به کسری بودجه قابل توجه دولت در سال ۱۴۰۰ نیز 
اشاره کرد. یکی از سیاست هایی که در دولت قبل برای جبران کسری 
بودجه در پیش گرفته شــد روی آوردن به انتشــار و فروش اوراق به 
جای پولی کردن کســر بودجه بود.عملیات بازار باز راهی برای اجرای 
این سیاســت بود. به همین خاطر  شورای پول و اعتبار در جلسه روز 
۲۷ فروردین ۱۳۹۸ خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام 
عملیات بازار باز )خرید و فروش اوراق مالی اســالمی منتشره توسط 
دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری 
به بانک ها و موسسات اعتباری( اقدام کند. در سال جاری وزارت امور 
اقتصادی و دارایی از هفته اول خرداد ماه و با استفاده از ظرفیت قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ به انتشار و عرضه اوراق مالی اسالمی پرداخته است. 
طبق آخرین گزارش دولت تا تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ از طریق انتشار 
اســناد خزانه اســالمی و طی برگزاری ۹ هفته عرضه اوراق بدهی در 
مجموع معادل ۷۴ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان شامل ۷۰ هزار میلیارد 
تومان اسناد خزانه اسالمی و ۴ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان اوراق نقدی 
تأمین مالی انجام داده است.سیاست انتشــار اوراق می تواند از سوی 
دولت جدید نیز دنبال شود. البته همانطور که گفته شد این به تنهایی 
کافی نیســت و باید مجموعه ای از سیاست ها، همزمان در حوزه های 
مختلف اجرایی شود.اما ذکر یک نکته از اهمیت شایانی برخوردار است 
که حل مشکالت اقتصادی هم نیازمند سیاستگذاری های دقیق است 
و هم امر زمان بر خواهد بود. مردم نباید انتظار داشته باشند یک شبه 
همه مشــکالت حل شود. باال بردن کاذب توقعات و انتظارات جامعه، 
نه تنها موجب ســرخوردگی و ناامیدی می شــود بلکه تبعات زیان بار 
اقتصادی نیز در بر خواهد داشت و مشکالت را دو چندان خواهد کرد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که 
کسری بودجه دولت های اخیر در اقتصاد 
ایران، یک ساختار پولی پیدا کرده است 
که این ساختار منجر به تقویت پایه پولی 
شــده و در نتیجه بســیار تورم زاست.به 
گزارش ایِبنا؛ یکی از مهم ترین چالش های 
اقتصاد ایران در ســال های اخیر، موضوع 
کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی است. 
موضوعی کــه بســیاری از اقتصاددانان 
ریشه آن را در کســری بودجه دولت ها 
در سال های گذشته تا به امروز می دانند. 
حتی در ایــن باره، اخیراً دکتر کمیجانی 
رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه 
حجم کســری بودجه دولت و پرداخت 
حدود ۵۶ هزار میلیــارد تومان در قالب 
تنخواه  گردان به دولت علت اصلی رشــد 
پایه پولی در ســه ماهه اول سال جاری 
بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی 
انضباط مالی در شــرایط کنونی، کنترل 
رشــد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر 
نیست.بنابراین توجه به موضوع رشد پایه 
پولی و نقدینگی از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار اســت. اما همان گونه که اشاره 
شد، پیش نیاز این موضوع مهم، رسیدگی 
به چالشی اساسی تر به نام تأمین کسری 
بودجه دولت است.در این باره دکتر کمیل 
طیبی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در 
گفتگو با خبرنگار ایِبنا با اشاره به بهترین 
راه برای تأمین کســری بودجه دولت ها 
با اســتفاده از نظام مالیاتی اظهار داشت: 
معموالً بودجــه دولت بایــد از راه های 
اصلی خــودش یعنی اســتفاده از نظام 

مالیاتی کارآمد تأمین شود. این کارشناس 
اقتصادی تاکید کرد این مسیر )سیستم 
نظام مالیاتی( باعــث تأمین درآمدهای 
درون زا بــرای دولت خواهد شــد. وی 
افزود: البته باید به این نکته توجه داشت 
که رونــق نظام مالیاتــی، تابعی از رونق 
اقتصادی و رونق تولید است. بنابراین به 
همین دلیل است که کسب درآمد از این 
طریق به عنــوان یک متغیر درون زا و از 
محل مالیات ها آن هم بر اساس یک نظام 
مالیاتی کارآمد شکل می گیرد، که بهترین 
روش و شیوه دولت ها برای تأمین بودجه 
اســت تا همین منابع را صرف رفاه مردم 
)همچون ساختن پارک، جاده، حفاظت از 
محیط زیست و ...( کنند.طیبی در ادامه 
در خصوص ریشــه استقراض دولت ها از 
بانک مرکزی گفت: متأسفانه در اقتصاد 
ایران، حاکم شــدن رکود یا تورم مزمن 
شده، این راه اصلی مهم یعنی بهره مندی 
از نظام مالیاتی کارآمد را بســته است و 
استفاده از نظام مالیاتی جواب نمی دهد. 
عالوه بر آن، باید توجه داشته باشیم که ما 
در بودجه سنتی اقتصادمان، درآمدهای 
نفت و گاز و ... را هم می بینیم. در نتیجه، 
این موارد هم به دلیل مشکالتی همچون 
تحریم ها، به بن بست خورده و باعث شده 
این نوع کســب درآمد برای دولت دچار 
مشکل شود و کسری بودجه زیادی شکل 
بگیرد. همچنین افزایش هزینه های دولت 
همچون حقــوق و هزینه های جاری، به 
واسطه تورم افزایش پیدا کرده است، در 
نتیجه به دلیل منابــع درآمدی نامعلوم، 

کسری بودجه شدت یافته است و راهی 
جز چاپ پول پرقدرت و استقراض از بانک 
مرکزی در ســال های اخیر برای دولت ها 
ایجاد نکرده اســت.این استاد اقتصاد در 
ادامــه گفتگو با ایِبنا بــه راهکار دیگری 
برای جبران و تأمین کسری بودجه اشاره 
داشت و افزود: دولت در بودجه سال قبل 
و ســال جاری، بر روی فروش دارایی ها، 
به ویژه دارایی های ســرمایه ای همچنین 
دارایی های مالی تاکید داشت که باید در 
اینجا یادآور شــد که این هم یک نوع راه 
حل جایگزین برای تأمین کسری بودجه 
است، منتهی می دانیم که اگر این منابع 
تأمین نشــود، به هر حال دولت به مردم 
بدهکار است و می تواند مشکل ساز شود.

به عبارت دیگر؛ اوراق بدهی جزو همان 
دارایی های مالی محسوب می شود، که 
این یک راه حل اســت منوط بر اینکه 
منابعی که دولت بدست می آورد بتواند 
به عنوان ســپرده ها و در جهت تأمین 
مالی ســرمایه گــذاری در بخش های 
واقعــی اقتصاد بــه کار گرفته شــود. 
مثال برای ســرمایه گــذاری در بخش 
پتروشــیمی و .... صــرف بودجه های 
عمرانی شود. ولی اآلن این چالش وجود 
دارد کــه دولت برای پرداخت حقوق ها 
دچار مشکالتی اســت که این رویه باز 
یک نوع بدهی به وجود می آورد.طیبی 
معتقد است: کسری بودجه دولت های 
اخیر در اقتصاد ایران، یک ساختار پولی 
پیدا کرده اســت که این ساختار منجر 
به تقویت شــده پایه پولی شده است و 

در نتیجه بســیار تورم زاست. البته باید 
توجه داشــت وقتی بحث تورم مطرح 
می شود، تبعات دیگری همچون انحراف 
در منابــع را نیز به دنبال خودش دارد.

یعنی منابعی که باید صرف پروژه های 
عمرانی شــود، صــرف ایــن پروژه ها 
نمی شــود و این پروژه ها عقب می افتد 
و دچار هزینه های فزاینده ای می شــود 
و در نهایــت رفــاه جامعــه را کاهش 
می دهد. بنابراین وقتی به اشــتباه اکثر 
بودجه دولت صــرف هزینه های جاری 
همچون حقوق و ... می شــود و چه بسا 
دچار کمبود هم شــود، شاهد خواهیم 
بود که شــرایط تورمی ســال به سال 
بیشتر خواهد شد.استاد اقتصاد دانشگاه 
اصفهان با اشاره به امکان استفاده مثبت 
از سیاست کسری بودجه در اقتصادهای 
دنیا اظهار داشت: یکی از این موارد این 
است که در شرایطی که ما دچار رکود 
هســتیم، برای اینکه در تقاضا تحرک 
ایجــاد کنند تا از شــرایط رکود خارج 
شــوند، یک نوع انبساطی در بودجه به 
وجود می آید و کسری بودجه را افزایش 
می دهند. یا یک ابزار دیگر این است که 
شرایط تورمی است و با ابزار بودجه مثاًل 
شــرایط انقباضی را به وجود بیاورند تا 
بتوانند تــورم را کنترل کنند. اما چون 
این پدیده در اقتصاد ما یک پدیده پولی 
شده ، این ابزار هم از دست دولت گرفته 
شده و نمی تواند به عنوان یک سیاست 
آن را در نظر بگیرد که این نکته بسیار 

مهمی است.

چرا کسری بودجه منجر به تقویت پایه پولی و نقدینگی شده است؟

شــاخص دالر پس از دو هفته کانال ۹۳ واحدی را پس 
گرفت.به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، بهبود وضعیت 
بازار کار و احتمال کاهش شتاب برنامه خرید اوراق قرضه 
بانک مرکزی آمریکا در روزهای اخیر به عنوان یک عامل 
حمایتی مهم برای دالر عمل کرده اســت. از سوی دیگر 
بازدهی اوراق قرضه وزارت خزانه داری نیز نسبت به ماه 
قبل افزایش محسوســی داشته که در نتیجه این اتفاق، 
تمایل معامله گران محتاط برای در اختیار داشــتن دالر 
بیشــتر از قبل شده اســت. با توجه به وضعیت شاخص 
هــای کالن اقتصادی آمریکا پیش بینی می شــود دالر 
روزهای خوبی را در کوتاه مدت پیش رو داشــته باشــد 
اما در میان مدت کار دالر سخت تر است.نگرانی از سویه 
جهش یافته دلتا و احتمال جهش های بعدی، فعاالن بازار 
ارز را به شــدت نگران کرده است. آنتونی فاوچی- مدیر 
مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های عفونی- گفته 
اســت مقصر اصلی این وضع، افرادی هستند که از زدن 
واکسن خودداری می کنند. از سوی دیگر لری برلیانت- 
متخصص حوزه بیماری های مســری و عضو ارشد تیم 
تحقیقاتی ســازمان بهداشــت جهانی- گفته است همه 
گیری کرونا به ایــن زودی ها پایان نخواهد یافت و تنها 
بخش کوچکی از جمعیت جهان واکســینه شده اند. وی 
همچنین با اشــاره به ضعف افراد باالی ۶۵ سال در برابر 
کرونا از آن ها خواسته است بیشتر مراقب خود باشند.  

میزان ذخایر ارزی این کشور در ماه ژوئن به روند صعودی 

خود ادامه داده اســت؛ حتی در زمانی که بانک مرکزی 
چین در هفته های اخیر دست به تزریق گسترده نقدینگی 
به بازار زده اســت. آن طور که دفتر مدیریت ذخایر ارزی 
چیــن اعالم کرده، میزان ذخایر ارزی این کشــور با ۲۲ 
میلیارد دالر افزایش نسبت به ماه قبل به سه تریلیون و 
۲۳۶ میلیارد دالر رسیده است. چین بزرگ ترین دارنده 
ذخایر ارزی جهان اســت و به نظر می رســد با توجه به 
بازگشایی بخش بزرگی از اقتصاد این کشور، روند صعودی 
میزان ذخایر ارزی ادامه پیدا کند.مشکالت جهان با گونه 
جدید جهش یافته ویروس کرونا رو به افزایش است: در 
برخی از کشــورها، تزریق دوز سوم واکسن به افراد آغاز 
شده اســت. در سیدنی با افزایش شمار مبتالیان، برخی 
از محدودیت ها بازگشــته است. در بسیاری از شهرهای 
چیــن پس از چندین ماه، مــوارد ابتالی جدید به ثبت 
رسیده است و دولت قصد دارد از تمام سکنه ووهان تست 
کرونا بگیرد. در آمریکا هم شــمار مبتالیان روزانه به اوج 
۶ ماهه رســیده که اوضاع در فلوریــدا و تگزاس از بقیه 
مناطق بدتر اســت.  داده های منتشرشده توسط وزارت 
بازرگانی آمریکا نشان می دهد که کسری حساب تجاری 
این کشــور در ماه ژوئن باز هم به یــک رکورد تاریخی 
جدید رســیده اســت. در بخش واردات، آمریکا ۲۳۹.۱ 
میلیارد دالر واردات داشــته که ۱.۸ درصد بیشتر از ماه 
قبــل بوده و در طرف دیگر نیز صــادرات با افزایش ۰.۲ 
درصدی نسبت به ماه قبل، رقم ۱۴۵.۹ میلیارد دالر را به 

ثبت رساند. بدین ترتیب، کسری حساب تجاری آمریکا 
در ماه ژوئن به ۷۵.۷ میلیارد دالر رسیده که نسبت به ماه 
قبل ۶.۷ درصد بیشتر شده است.صحبت های مقام ارشد 
فدرال رزرو در خصوص قطعی بودن افزایش نرخ بهره در 
سال ۲۰۲۳ به کمک دالر در برابر دیگر ارزهای امن آمده 
اســت. ریچارد کالریدا- قایم مقام رییس بانک مرکزی 
آمریکا- با بیان اینکه سیاست این نهاد، مبتنی بر بازگشت 
هر چه زودتر شرایط به حالت عادی است، گفته: ابزارهای 
کافــی در اختیار بانک مرکزی قــرار دارد و در نتیجه ما 
یک چارچوب کامال انعطاف پذیــر داریم. در بلند مدت 
هدف آن است که نرخ تورم را ابتدا از سطح فعلی کاهش 
داده و سپس در محدوده دو درصدی تثبیت کنیم.اگرچه 
برآورد دقیقی از خســارت کرونا به اقتصاد جهانی وجود 
ندارد، به منظور تقویت رشد اقتصادی، نقدینگی عظیمی 
به بخش های مختلف تزریق شده که این نقدینگی دارای 
تبعات تورمی است. صندوق بین المللی پول در بیانیه ای 
اعالم کرد حدود ۶۵۰ میلیارد دالر کمک نقدی به شکل 
حق برداشت مخصوص در اختیار کشورهای مختلف برای 
مقابله با کرونا قرار خواهد داد. کریســتالینا جیورجیوا- 
رییس صندوق بین المللی پول- با تاریخی خواندن این 
تصمیم گفته این امر به ثبات مالی جهانی کمک خواهد 
کرد.  تا پایان ماه جوالی، میزان اوراق قرضه آمریکایی در 
اختیار کشورهای خارجی به هفت تریلیون و ۹۸ میلیارد 

و ۸۴۲ میلیون دالر رسیده است. 

صعود دالر به کانال جدید
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گزیده خبر

واکنش روسیه به درخواست استقرار 
سپرموشکی آمریکایی در خاک اوکراین

مقامات پارلمانی روسیه، ســخنان نخست وزیر اوکراین درباره امکان 
اســتقرار سامانه های دفاع ضدموشــکی آمریکا در این کشور را ادامه 
تحریکات مقامات کی یف نامیده و هشدار دادند: قطعاً مسکو به چنین 
اقدامی پاسخ مناسب خواهد داد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
تســنیم به نقل از خبرگزاری »تاس«، »لئونید اسلوتســکی« رئیس 
کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه اعالم کرد، اظهارات جدید 
»آلکســی رزنیکوف« نخســت وزیر اوکراین و وزیر ویژه ادغام مجدد 
سرزمین های کنترل نشده این کشور درباره استقرار سامانه های دفاع 
ضدهوایی آمریکایی در خاک اوکراین، یک اقدام تحریک آمیز اســت  
و قطعاً اســتقرار چنین تجهیزاتی از سوی روسیه بدون پاسخ نخواهد 
ماند.این مقام دوما در کانال تلگرام خود در این باره نوشت: »سخنان 
نخست وزیر اوکراین به خودی خود بسیار تحریک آمیز است. استقرار 
سامانه های دفاع ضدموشکی آمریکایی در خاک اوکراین می تواند توازن 
نیروها نه تنها در منطقه، بلکه فراتر از آن را تغییر دهد.«اسلوتسکی با 
اشــاره به اینکه در سکوهای سامانه های دفاع ضدموشکی آمریکا انواع 
موشــک های کروز قابل استفاده هستند، هشــدار داد: »پدیدار شدن 
چنین تجهیزاتی در فاصله بســیار نزدیکی به مرزهای روســیه بدون 
تردید واکنش مقامات مســکو را در پی خواهد داشت و بدین ترتیب، 
وخامت اوضاع در منطقه تنها گســترش پیدا خواهد کرد.«  وی ادامه 
داد: »جای تأسف دارد که قوانین اوکراین امکان محرومیت این کشور 
از اســتقالل و زندگی در آرامش برای مردم آن را فراهم کرده است و 
متأسفانه مقامات سیاسی اوکراین به راحتی حاضر هستند این مسائل 

را قربانی مشارکت خود در اقدامات ضدروسی کنند.«

مقامات اوکراینی قصــد ندارند از اقدامات تحریک آمیز خود 
دست بردارند

در این رابطه، ســناتور »کنستانتین کاســاچوف« نائب رئیس شورای 
فدراســیون )سنای( روســیه و عضو کمیته امور بین الملل نیز اعالم 
کرد که نخســت وزیر اوکراین با درخواســت از آمریکا برای استقرار 
ســامانه های دفاع ضدموشکی در خاک این کشور، دست به تحریکات 
بســیار خطرناکی زده اســت.این ســناتور بلندپایه در گفتگو با این 
خبرگزاری گفــت: »بهتر بود آقای رزنیکوف خــود را وارد بازی های 
بزرگساالن با تسلیحات نظامی نمی کرد و به وظایف خویش در زمینه 
ادغام مجدد ســرزمین های غیرکنترل شــده در اوکراین می پرداخت. 
چنین کاری برای همه امن تر بود، هرچند ســخنان وی نمی تواند بر 
هیچ مســئله ای تأثیر خاصی بگذارد.«به گفته وی، اظهارات نخســت 
وزیر اوکراین نشــان دهنده آن اســت که مقامات کی یف قصد ندارند 
از اقدامات تحریک آمیز خود علیه روســیه دست بردارند. کاساچوف 
تأکید کرد: »مطرح کردن مســئله امکان اســتقرار سامانه های دفاع 
ضدموشــکی آمریکا در خاک اوکراین، در واقع ادامه اقدامات تحریک 
آمیز در دریای سیاه است که این اواخر بطور قابل توجهی تشدید شده 
است. در حالی که تنها راه کاهش وخامت اوضاع در منطقه خودداری 
از اســتقرار تسلیحات و نیروهای کشورهای ثالث در نزدیکی مرزهای 
روسیه و در ســواحل شبه جزیره کریمه است.«»الکساندر گروشکو«، 
معاون وزیر خارجه روســیه در پاسخ به سئوال خبرنگار تاس در این 
باره از تفسیر درخواســت مقامات کی یف برای استقرار سپر موشکی 
آمریکا در خاک اوکراین خودداری کرده و تنها گفت: »وزارت خارجه 
فقط مســائل جدی و مهم را تفســیر می کند.«نخست وزیر اوکراین 
روز گذشته )سه شنبه( پیشنهاد کرد که سامانه های دفاع ضدموشکی 
آمریکایی در خاک این کشــور مســتقر شــوند.پیش از این، مقامات 
بلندپایه پنتاگون اعالم کرده بودند که آمریکا به تالش های خود برای 
تقویت توان دفاعی اوکراین ادامه داده و به این کشــور کمک خواهد 
کرد تا اصالحات نظامی و نوســازی نیروهای مسلح را به پایان رسانده 
و به شــریکی پایدار در منطقه برای مقابله با تهدیدات در تمامی ابعاد 

تبدیل شود. 

کره شمالی:
کره جنوبی و آمریکا بهای رزمایش های نظامی 

مشترک را می پردازند
 »کیم یو جونگ«، خواهر »کیم جونگ اون« رهبر کره شــمالی در واکنش به 
برگزاری رزمایش نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا تهدید کرد دو کشور بهای 
رزمایش های نظامی را خواهند پرداخت.به گزارش ایرنا از خبرگزاری مرکزی کره 
شمالی، »کیم یو جونگ«  هشدار داد این رزمایش ها خود تخریبی است و  باید 
بهــای گران قیمت آن را بپردازند زیرا آنها امنیت مردم ما را تهدید می کنند و 
وضعیت شبه جزیره کره را بیشتر به خطر می اندازند.وی گفت: این رزمایش ها 
واضح ترین نشــانه سیاست خصمانه آمریکا در قبال کره شمالی هستند و برای 
خفه کردن دولت ما با زور، طراحی شــده اند. کیم با متهم ساختن کره جنوبی 
به »رفتار نادرســت«  گفت که کره شــمالی تالش های خــود را برای تقویت 
قابلیت های حمله پیشگیرانه افزایش می دهد.کره جنوبی و آمریکا روز سه شنبه 
رزمایش مقدماتی خود را با هدف برگزاری رزمایش های بزرگتر و شــبیه سازی 
شــده رایانه ای در هفته آینده آغاز کردند. این رزمایش ها که انتظار می رود از 
۱۶ تا ۲۶ آگوست انجام شود، منجر به افزایش تنش ها در شبه جزیره کره شده 
به گونه ای که روابط تلفنی دو کره که هفته گذشته پس از ماه ها از سر گرفته 

شده بود دوباره قطع شده است.

در پی محکوم شدن به آزار جنسی ۱۳ زن؛
فرماندار دموکرات نیویورک از مقام خود 

استعفا داد
فرماندار سرشناس و دموکرات ایالت نیویورک آمریکا که از سوی دادستان ایالتی 
به جرم آزار جنســی ۱۳ زن محکوم شناخته شد، روز سه شنبه به وقت محلی 
از مقام خود اســتعفا داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، »آندرو 
کامــو« فرماندار دموکرات ایالت نیویورک که در ماه میالدی جاری پس از انجام 
تحقیقات ایالتی به جرم آزار جنسی ۱۳ زن محکوم شناخته شد، با رد تمام این 
اتهامــات، تصدیق کرد که رفتار وی ممکن اســت باعث ناراحتی برخی از افراد 
شده باشد.در نهایت، این فرماندار ۶۳ ساله نیویورک در یک سخنرانی تلویزیونی 
برکناری خود از ســمت فرمانداری را اعالم کرد. وی در این سخنرانی استعفای 
خود را بهترین راه برای کمک به روند اداره امور در این ایالت دانست.گفتنی است 
که آندرو کومو در اوایل ســال ۲۰۲۱ از سوی شماری از زنان از جمله برخی از 
کارکنان فرمانداری به آزار جنســی متهم شد.گفته می شود که »کتی هاچول« 
۶۲ ساله به عنوان نخستین فرماندار زن در ایالت نیویورک جانشین کومو خواهد 
شد. وی ظرف ۱۴ روز آینده و با اجرایی شدن استعفای کومو، به عنوان ۵۷ اُمین 
فرماندار نیویورک فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. شــایان ذکر اســت که کتی 

هاچول دموکرات و عضو پیشین کنگره از منطقه بوفالو است.

بایدن: 
پشیمان نیستم

رئیــس جمهور آمریکا تأکید کرد که از تصمیم خود مبنی بر خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانستان پشیمان نیست.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
فرانســه، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز سه شــنبه تأکید کرد که از 
تصمیم خود مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان که قرار اســت 
اواخر این ماه به پایان برســد »پشیمان نیست« و از افغان ها خواست »عزم 
جنــگ« کنند.وی در مصاحبــه با خبرنگاران در کاخ ســفید گفت: »من از 
تصمیمم پشیمان نیســتم.«آخرین نیروهای آمریکایی قرار است ۳۱ اوت از 
افغانستان خارج شوند و به جنگ ۲۰ ساله ای که ایاالت متحده درگیرش بود 
پایان دهند.از حدود یک ماه قبل که رئیس جمهور دموکرات آمریکا این تاریخ 
را اعالم کرد، جنگجویان طالبان مناطق زیادی از افغانســتان را تحت کنترل 
خود گرفتند و روز سه شنبه مرکز دو ایالت دیگر در غرب و شمال این کشور 
را تصرف کردند.بایدن افزود که افغان ها »باید اراده جنگ داشته باشند و برای 
خود و مردمشــان بجنگند.«وی افزود: »مــا بیش از هزار میلیارد دالر در ۲۰ 
سال هزینه کرده ایم ، بیش از ۳۰۰ هزار سرباز افغان را آموزش داده و تجهیز 
کرده ایم.«بایدن تأکید کرد که آمریکا از ارتش افغانستان در سطوح لجستیکی 

و مالی حمایت خواهد کرد.

طالبان مدعی تصرف بدخشان شد

پیش بینی آمریکا درباره سقوط کابل به دست طالبان ظرف یک تا سه ماه
طالبان گفته که والیت بدخشــان در شــمال شــرق افغانستان 
را تصرف کرده اســت.به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، طالبان در بیانیه ای از تصرف فیض آباد، مرکز والیت 
بدخشان، ســاختمان دولتی، مقر پلیس، اداره اطالعات محلی و 
ســایر تاسیســات این منطقه خبر داد.آژانس خبری پژواک نیز 
تایید کرد که شــبه نظامیان طالبان کنترل بســیاری از نواحی 
این والیت را به دســت گرفته اند که شــامل مرکز آن می شود و 
نیروهای امنیتی را عقب رانده اند. بدخشــان نهمین والیت است 
که توسط طالبان در کمتر از یک هفته سقوط می کند.شهر فراه، 
مرکز والیت فراه و شهر پلخمری، مرکز والیت بغالن روز سه شنبه 
به دست طالبان افتاد. منابع محلی تصرف این دو مرکز والیت را 
تایید کرده اند.»شــهال ابوبر«، یکی از اعضای شورای والیتی فراه 
به خبرگزاری فرانســه گفت: طالبان عصر سه شنبه پس از یک 
درگیری مختصر با نیروهای امنیتی وارد شهر فراه شد. آنها دفتر 
والی فراه و مقر پلیس را تصــرف کردند.»عبدالناصری فراهی«، 
یکــی از قانون گذاران افغان در شــهر فراه گفــت: طالبان زندان 
مرکزی والیت فراه را نیز تصرف کرده اســت.فراه در حال حاضر 
دومین مرکز والیتی در جنوب غربی افغانستان است که طالبان 
آن را تصرف کرده اســت. طالبان روز جمعه والیت نیمروز را نیز 
تصرف کرد.تصرف شــهر فراه همچنین گذرگاه دیگری هم مرز 
با ایران را در اختیار این گروه شــبه نظامی می گذارد.ابوبر افزود: 
نیروهای امنیتی محلی به یکــی از پایگاه های ارتش در خارج از 
شهر فراه عقب نشینی کردند.هم زمان یکی از اعضای شورای شهر 
پلخمری و یکی از افسران ارتش افغانستان به خبرگزاری فرانسه 
گفت: طالبان روز سه شــنبه شــهر پلخمری، مرکز والیت بغالن 
را تصرف کرد.»مامور احمدزی«، عضو شــورای شــهر پلخمری 
گفت: بعد از حدود دو ســاعت درگیری، شبه نظامیان طالبان بر 
نیروهای امنیتی چیره شده و آنها را وادار به عقب نشینی کردند.

تصرف شــهر پلخمری به طالبان هم مرزی با والیت های شمالی 
را می دهد.  طالبان اخیرا والیت های قندوز و تخار را تصرف کرد. 
این امر به آنها کنترل حدود ۳۷8 کیلومتر از جاده کابل به والیت 
بدخشــان را می دهد. این جاده یکی از مهم ترین مراکز ترانزیتی 

برای عبور خودروهای مسافربری و تجاری و حمل و نقل کاالهای 
غیرقانونی از جمله مواد مخدر اســت.در همین حال، اشرف غنی 
رئیس جمهوری افغانستان نیز امروز )چهارشنبه( به مزارشریف، 
مرکز والیت بلخ رفت و قصد دارد تا امنیت کلی در منطقه شمالی 
افغانســتان را رصد کند.وی همچنین با عطا محمد نور، یکی از 
مقام های بلندپایه در مزارشریف و همچنین عبدالرشید دوستم، 
جنگ ســاالر افغان دیدار و درباره دفاع از شهر همزمان با حضور 
نیروهای طالبان در حومه آن گفتگو کرد.سقوط مزارشریف یک 
ضربه بزرگ بــرای دولت کابل و بیانگر ســقوط کامل و کنترل 
نواحی شمالی افغانستان به دست طالبان است که مدت ها محل 

حضور نیروهای ضد طالبان بوده است.

پیش بینی آمریکا درباره ســقوط کابل به دست طالبان 
ظرف یک تا سه ماه

روزنامه واشــنگتن پســت با اســتناد به مقامهای آگاه آمریکایی 

گزارش کرد، آمریکا نگران اســت که طالبــان در عرض ۱ الی ۳ 
ماه آینده و خیلی زودتر از ارزیابی های اطالعاتی قبلی بتواند شهر 
کابل را تصرف کند.به گزارش ایسنا، به نوشته این روزنامه، وضعیت 
در این کشور هم اکنون بدتر از وضعیت مربوط به ماه ژوئن یعنی 
زمانی است که مقام های اطالعاتی آمریکا پیش بینی امکان سقوط 
کابــل را در عرض ۶ تا ۱۲ ماه بعد از خروج نظامیان آمریکایی از 
افغانستان کردند.یک منبع آگاه به ارزیابی های اطالعاتی جدید به 
این روزنامه گفت: همه چیز دارد در مسیری غلط حرکت می کند.

همچنان که ســربازان خارجی روند خروج از افغانستان را شروع 
کردند، خشــونت ها بین دولت افغانســتان و طالبان تشدید شده 
است. طالبان از آن زمان تاکنون مناطق روستایی وسیعی را تصرف 
کرده و حمله ای را برای تصرف شــهرهای بزرگ اجرا کرده است.
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید اظهار کرد که جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا همچنان معتقد اســت این که طالبان کابل یا کل 

افغانستان را تصرف کند اجتناب ناپذیر نیست.

یک مقام اتحادیه اروپا: طالبان کنترل ۶۵ درصد از خاک 
افغانستان را در دست دارد

یکی از مقامات اتحادیه اروپا تاکید کرد، گروه شبه نظامی طالبان 
در حال حاضر کنترل ۶۵ درصد از خاک افغانســتان را در دست 
دارد و نیروهای دولتی به دنبال خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، به 
طور جدی ضعیف شده اند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
تاس، این مقام اتحادیه اروپا که خواســت نامش فاش نشــود، به 
خبرنگاران گفت: در حال حاضر طالبان کنترل حدود ۶۵ درصد از 
خاک افغانستان را برعهده دارد. توانایی نیروهای مسلح افغانستان 
به خاطر خروج نیروهای خارجی که به نیروهای ارتش افغانستان 
آموزش و کمک هــای الزم را می دادند، به طور جدی محدود و 
ضعیف شده است.وی افزود: نیروهای ویژه افغانستان متشکل از 
حدود ۷۵ هزار ســرباز در حال حاضر با جنبش طالبان در حال 
مبارزه هستند. این نیروها از باالترین کارایی جنگی و نظامی در 
افغانستان برخوردار هستند و تمرکز اصلی مربیان نظامی ناتو بر 
آنهــا بود. در حــال حاضر به طور کلی حــدود ۱8۰ هزار تن در 
خدمت نیروهای مسلح افغانستان هستند.این مقام تصریح کرد: 
خروج نیروهای آمریکایی و ناتــو به طور جدی روحیه نیروهای 
امنیتی و دفاع ملی افغانستان و زنجیره های تامین شان را تضعیف 
کرده است. نیروی هوایی افغانستان به خاطر مشکالت لجستیکی 
اغلب در تامین حمایت هوایی در جریان عملیات های ویژه ناکام 
می شود. از آنجایی که شبه نظامیان طالبان دیگر از نیروهای غربی 
هراســی ندارند، حمالت آنها به تاسیسات و ایست های بازرسی 
ارتش افزایش یافته اســت. در بسیاری مواقع، نیروهای امنیتی و 
دفاع ملی افغانســتان تجربه جنگی و آموزش الزم برای دفع این 
حمالت را ندارند.این دیپلمــات اروپایی گفت:  اتحادیه اروپا قرار 
است به عنوان بخشی از برنامه آموزشی اش برای پلیس افغانستان، 
به حمایت خود از کابل ادامه دهد. بروکسل کمک های مالی برای 
حمایت از نیروهای مجری قانون افغانســتان فراهم خواهد کرد.

خبرگزاری طلوع نیوز اوایل روز سه شــنبه گزارش داد که طالبان 
بخش اعظمی از شــهر فراه، مرکز والیت فراه در غرب افغانستان 

را تصرف کرده است.

شش کشــور عضو اتحادیه اروپا در نامه 
ای خطاب به کمیســیون اروپا نسبت 
به توقف اخراج پناهجویان افغانی که با 
درخواست پناهندگی آنان موافقت نشده 
است، هشدار دادند.به گزارش خبرگزاری 
مهر بــه نقــل از رویتــرز، همزمان با 
پیشروی نیروهای طالبان در بخش های 
مختلف افغانســتان و سقوط پی در پی 
مراکز والیات به دست این نیروها، شمار 
زیادی از شــهروندان افغانستان با ترک 
خانه و کاشــانه خود و به امید دریافت 
پناهندگی رهسپار قاره سبز اروپا شدند.
در همین ارتباط، شــش کشور اتریش، 
دانمــارک، بلژیک، هلند، یونان و آلمان 

در نامه ای مورخه پنجم آگوست ۲۰۲۱ 
خطاب به کمیســیون اروپا نوشــتند: 
»توقف اخــراج ]پناهجویان[ یک پیام 
اشتباه را می رساند و احتماالً شهروندان 
افغان بیشــتری را به ترک خانه خود به 
سمت اتحادیه اروپا تشویق می کند«.در 
ادامه این نامــه که به رؤیت خبرگزاری 
رویترز رســیده، آمده است: »به همین 
دلیل از شــما و تیم شما در کمیسیون 
درخواســت می کنیم که روند گفتگوها 
با دولــت افغانســتان در مــورد نحوه 
بازگرداندن ]پناهجویان[ به افغانســتان 
در ماه های آینده را شــدت بخشــند«.

در بخشــی دیگر از این نامه آمده است: 

»ما به طور کامل وضعیت حســاس در 
افغانســتان را در پی خروج برنامه ریزی 
شــده نیروهــای بین المللــی تصدیق 
می کنیم«. این شــش کشــور از این 
اتحادیه خواســت تا با افزایش همکاری 
با دولت های افغانستان، ایران و پاکستان 
بهترین حمایت ممکن را از پناهجویان 
افغــان به عمــل آورند.گفتنی اســت، 
بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
نسبت به تحوالت کنونی در افغانستان 
که ممکن اســت باعث تکــرار بحران 
مهاجــرت ســال های ۲۰۱۶/۲۰۱۵ در 
اروپا شود، ابراز نگرانی کرده اند.سخنگوی 
کمیسیون اروپا با اعالم خبر دریافت این 

نامه در پاسخ به این پرسش که آیا این 
کمیسیون افغانســتان را کشوری امن 
می داند  پناهجویان  بازگردانــدن  برای 
یا خیــر، گفت که تصمیم گیری در این 
باره برعهده کشورهای عضو این اتحادیه 
اســت.انتظار می رود که این موضوع در 
نشســتی با حضــور وزرای امور داخلی 
اتحادیه اروپا در روز هجدهم آگوســت 
مطرح می شــودگفتنی اســت، از سال 
۲۰۱۵ تاکنون حــدود ۵۷۰ هزار تبعه 
افغــان در اتحادیــه اروپا درخواســت 
پناهندگی داده اند که این رقم در سال 
۲۰۲۰ به تنهایی بالــغ بر ۴۴ هزار نفر 

بوده است.

در نامه ای خطاب به کمیسیون اروپا؛
شش کشور اروپایی در مورد عدم اخراج پناهجویان افغان هشدار دادند

عالوه بر مســاله پناهجویان افغان، دولت ترکیه در برابر 
این ســوال و چالش مهم قرار گرفته که حضور نظامیان 
این کشور در فرودگاه کابل، چه تبعات و مخاطراتی در 
پیــش رو دارد.به گزارش گروه بیــن الملل خبرگزاری 
تســنیم، پیشروی های شــتابان طالبان در افغانستان، 
حرکت هزاران پناهجوی افغانی به سوی خارج از مرزها 
و همچنیــن تصمیم ترکیه برای ادامــه حضور نظامی 
در کابــل، از موضوعاتی اســت که توجه رســانه های 
ترکیه را به ســوی خود جلب کرده اســت.در چند روز 
گذشته، تصاویر نگران کننده و عجیبی در مورد حضور 
پناهجویان افغانی در ترکیه منتشر شده است. در یکی 
از موارد، تنها در یک تریلی بزرگ، ۳۰۰ پناهجوی افغان 
در مرز ترکیه متوقف شــدند و ســوار کردن این حجم 
از مســافر در یک تریلی، اتفــاق عجیبی بود که بازتاب 
گسترده ای در رسانه های ترکیه پیدا کرد.اغلب رسانه 
هــای ترکیه در مــورد ورود هــزاران پناهجوی افغان، 
گزارش منتشــر مــی کنند. با این وجــود، خبرگزاری 
رســمی آناتولی ترکیه، در گزارشی ادعا کرده که حتی 
در شرایط نا امن کنونی افغانستان، حرکت مهاجرین و 
پناهجویان به سوی ترکیه بیشتر نشده و کاهش یافته 
است! گزارش آناتولی که در تضاد آشکار با ده ها گزارش 
دیگر رسانه های ترکیه است، می تواند نماد و نشانه ای 
از این واقعیت باشــد که دولت اردوغان، با مساله ورود 
پناهجویان افغان مماشــات می کند و نمی خواهد جلو 
این روند را بگیرد.امروز بســیاری از روزنامه های ترکیه 
در تیتر و عکس صفحه نخســت، به موضوع افغانستان 
پرداختند.روزنامه آکشام از مشــهورترین روزنامه های 
وابســته به حزب عدالت و توسعه، آمریکا را متهم کرده 
و از قول جو بایدن نوشــت: طالبان مشکل کابل است. 
خودشــان باید حل کنند.روزنامه کورکوسوز، در صفحه 

نخست عکسی از یک ون را منتشر کرده که در عثمانیه 
متوقف شده اســت. این ون ۱۴ نفر ظرفیت داشته اما 
حامل ۳۰ پناهجوی قاچاقی افغان بوده اســت.روزنامه 
ینی چاغ نیز در تیتر خود نوشته است: پیشروی طالبان، 
خطری برای ســربازان ترک.روزنامه جمهوریت، از قول 
یک استاد دانشگاه ترکیه، نوشته است: ورود مهاجرین، 
خارج از کنترل.روزنامه ترکیه نیز نوشته است: ترکمان 
های افغانســتان در شرایط ســخت. این روزنامه اعالم 
کرده که 8 منطقه ترکمن نشــین افغانستان به دست 
طالبان افتاده و بسیاری از ترکمن ها ناچار به مهاجرت 
شده اند.روزنامه ســوزجو نیز اعالم کرده که تنها در ۷ 
ماه نخست ســال جاری میالدی، چهل هزار پناهجوی 
قاچاقی افغان در استان وان ترکیه متوقف شده اند. این 
روزنامه در همین حال اعالم کرده که ۶ کشور اروپایی، 
در صدد بازگرداندن آوارگان افغان هستند.روزنامه ینی 
آسیا نیز اعالم کرده ۶ کشــور اروپایی اتریش، بلژیک، 
یونان، آلمان، دانمارک و هلند رسماً اعالم کرده اند که نه 
تنها پناهجوی افغانی جدید نمی پذیرند، بلکه در صدد 
بازگرداندن پناهجویان قبلی هستند و بسیاری از آنان را 
به شکل موقت در کشور خود جای داده اند.چنین به نظر 
می رسد که دولت ترکیه در مورد آوارگان افغان، مواضع 
دوگانه ای در پیش رو گرفته است. از سویی شاهد این 
هســتیم که رجب طیب اردوغان اعالم می کند، ترکیه 
یک کشــور قدرتمند اســت و آغوش خــود را به روی 
میلیون ها آواره و پناهجو گشــوده است و از دیگر سو، 
وقتی در برابر موج انتقادات تند مخالفین قرار می گیرد، 
ســخنگوی حزب عدالت و توســعه، اعالم می کند که 
ترکیه کمپ پناهجویان نیست و نباید از عواطف انسانی 
این کشور، سوءاستفاده شود.در طرف مقابل نیز، احزاب 
مخالف اردوغان، بر این باورند که دولت، بر اساس توافقی 
که با اتحادیه اروپا صورت گرفته، حاضر شــد بودجه ای 
در اختیار بگیرد و آوارگان افغان را در ترکیه متوقف کند 
و اجازه ندهد وارد اروپا شوند.گذشته از مساله پناهجویان 
افغــان، دولت ترکیه در برابر این ســوال و چالش مهم 
قرار گرفته که حضور نظامیان این کشــور در فرودگاه 
کابل، چه تبعات و مخاطراتی در پیش رو دارد.این سوال 
در حالی تبدیل به چالش شده که بسیاری از دیپلمات 
های قدیمی و فرماندهان نظامی بازنشســته، معتقدند 
که حضور نظامی در افغانســتان به ضرر ترکیه است و 

می تواند پیامدهای بدی بــه دنبال بیاورد.فاتح جیالن 
از سفرای بازنشســته ترکیه به این روزنامه گفته است: 
تصرف قندوز اتفاق مهمی بود که نشــان داد پیشروی 
طالبان ادامه دارد. در نتیجه در کابل نیز اوضاع دگرگون 
می شود و احتمال حمله طالبان به سربازان ترک دور از 
ذهن نخواهد بود.بدون تردید یکی از دلخوشی ها و نقاط 
امید ترکیه در تحوالت افغانســتان، مارشال عبدالرشید 
دوستم چهره نظامی ازبک است که خود، دخترش راحله 
و دو پســرانش، همواره بین ترکیه و افغانستان در آمد 
و رفــت بوده اند و آنکارا به طور مــداوم از این خانواده 
حمایت کرده تا در سایه آنها، نفوذ خود را بین ازبک ها 
و ترکمان های افغانســتان، ژرف تر کند.اما واقعیت این 
است که در چند ماه اخیر، کار چندانی از دست دوستم 
هم برنیامده و اتفاقاً در دورانی که جنگ شــدت گرفت، 
دوستم در ترکیه به سر می برد.به همین خاطر، چند روز 
پیش ترکیه را به مقصد کشــورش افغانستان ترک کرد 
و گفته می شــود که از رئیس جمهور افغانستان اشرف 
غنی، اختیارات و مجوز خواســته تــا فرماندهی جنگ 
شــمال را بر عهده بگیرد و در مناطق حســاس سرپل، 
قنــدوز و فاریاب در برابر طالبــان بجنگد. این در حالی 
اســت که زادگاه او شبرغان هم به دست طالبان افتاد و 
دوســتم نتوانست کاری بکند.شواهد نشان می دهد که 
دولت اردوغان، در شــرایط فعلی برای حمایت علنی و 
مداخله در افغانســتان، معذورات و رودربایستی هایی 
دارد. چرا؟شاید به این دلیل که آنکارا رفته رفته به این 
جمع بندی رسیده که خواه ناخواه در آینده ای نزدیک 
در کل پرونده روابط خود با افغانستان، با پدیده ای به نام 
دولت برآمده از طالبان روبرو خواهد بود و از آنجایی که 
طالبان، رشید دوستم را یک دشمن خونی می دانند و او 
را به خفه کردن چند صد اسیر طالبان در کانتینترهای 
بسته )واقعه دشت لیلی( متهم کرده اند، حمایت آشکار 
تیم اردوغان از دوســتم، می تواند تبعاتی بدی به دنبال 
داشته باشد.در پایان باید گفت، یکی از خطاهای سیاسی 
مهم تیم اردوغان در پرونده افغانستان، این بود که برای 
تصمیم گیری در مورد تــداوم حضور نظامی و کنترل 
امنیــت فرودگاه حامد کارزای، نه با خود افغانســتان و 
جناح های مختلف آن، بلکه با آمریکا وارد مذاکره شد و 
اردوغان در دیدار با بایدن در نشست سران ناتو، در این 

مورد با او توافق کرد.

ترکیه و پیامدهای 
ناامنی در افغانستان؛ 

»مارشال دوستم« 
دردسر آینده آنکارا؟

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت همکار ماشین

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود در مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 10:00 روز شنبه 
مــورخ 1400/06/13 در محل تهران واقع در مــرزداران، بزرگراه یادگار 
امام، خ پژوهش، پ8 ، ط 1، واحد 3 تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.

ماده1: بازرسین بایســتی ظرف 7 )هفت( روز از انتشار آگهی نوبت اول 
جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.

 ماده 2: در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میســر نباشــد 
می تواند حق حضور و اعمال رای از ســوی خود را برای حضور و اعمال 
رای به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثر ســه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود الزم به 
ذکر است تأیید نماینده تام االختیار با احدی از هیات مدیره تعاونی خواهد 
بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 7 روز 
از انتشار این آگهی بهمراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید 
عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی 
حاضر  تا پس از احراز هویت طرفین ) عضویت متقاضی و اهلیت نماینده 
( ، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع 

عمومی برای نماینده صادر گردد. 
ضمنا یادآوری می شــود این مجمــع با حضور نصف بعــاوه یکنفر از 
 اعضاء رســمیت می یابــد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شــود برای 

کلیه اعضاء ) اعم از غائب و مخالف و حاضر ( نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین 

2- طرح و تصویب صورت مالی منتهی به سال 1399
3-  انتخاب بازرسین 

4-  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار  جهت درج آگهی های شرکت
5- تعیین تکلیف زمین خریداری شده هشتگرد

 به شماره ثبت 106575 و شناسه ملی 10101504406

هیات مدیره
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تحقیقات نشــان می دهد آنتی بادی های ضــد ویروس کرونا در 
SARS- بدن انســان ممکن است به عنوان دفاع جدیدی در برابر
CoV-۲ عمل کند. هفت عضو از خانواده گســترده ویروس کرونا 
انســان را بیمار می کند. بیشــتر آن ها فقط باعث سرماخوردگی 
 MERS-CoV,:می شــوند. سه اســتثناء وجود دارد که شــامل
SARS-CoV، SARS-CoV-۲ اســت. محققان دریافتند، اکثر 
کســانی که به ویروس کرونا مبتال شــده اند در اوایل همه گیری 
این بیماری بوده است. درصد شرکت کنندگان با آنتی بادی های 
SARS-CoV-۲ کمــی افزیش یافتــه و از ۱۳.۵ به ۱۶.۴ درصد 
رســیده، در حالی که تعداد آنتی بادی ها ثابــت یا افزایش یافته 

است.

محصــوالت لبنی یکی از غنی ترین منابع کلســیم هســتند اما 
کارشناســان معتقدند که وقتی از حساسیت به شیر رنج می برید، 
بسیاری از منابع دیگر را می توان با این محصوالت جایگزین کرد، 
مانند: جو دوسر، دانه های چیا، دانه های چیا را می توان به اسموتی 
یا ماســت اضافه کرد. شیر سویا، توفو یا کشک لوبیا حاوی مقدار 
کمی کلسیم است. تخمه آفتابگردان، کلم بروکلی، پرتقال، شلغم، 
لوبیا، ویتامین D. برخی از مطالعات نشــان می دهد که کلسیم به 
همراه ویتامین D دارای مزایایی فراتر از ســالمت استخوان است؛ 
به گونه ای که در برابر ســرطان، دیابت و فشار خون باال محافظت 
می کند. ویتامین D به بدن کمک می کند تا کلســیم را جذب و 

ذخیره کند.

مطالعات اثر بالقوه ی باکتری روده را بر پیر شــدن مغز پستانداران 
نشان می دهد. در این تحقیقات مشــخص شد که پیوند مدفوع از 
موش هــای جوان به موش های پیر باعث معکوس شــدن برخی از 
جنبه های زوال مغز می شود. در سال های اخیر مطالعات گسترده  در 
ارتباط با میکروبیوم روده نشان داده است که جمعیت باکتری های 
روده ارتباط قابل توجهی با سالمت ما دارد. اختالالتی مثل اوتیسم، 
پارکینســون، افسردگی و حتی شخصیت به گونه ای با باکتری های 
روده ارتبــاط دارنــد. در مطالعــه ای که در ســال ۲۰۱۷ بر روی 
برکه ماهی ها انجام شد مشخص شد که پیوند میکروب های مدفوعی 
از ماهی های جوان به ماهی های پیر طول عمر ماهی های پیر را ۳۷ 

درصد افزایش می دهد. 

دفاع جدید بدن انسان نسبت به 
ویروس کرونا

غذا هایی که کلسیم مورد نیاز 
بدن را تامین می کنند

 معکوس شدن روند پیری مغز 
با باکتری روده

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شور و حال آغاز محرم

پرده برداری از تویوتا سوپرا نسخه 35 سالگی سفارشی
نسل فعلی تویوتا سوپرا حدود دو و نیم سال است که در بازار حضور دارد و پیش از این نسخه های سفارشی متنوعی از آن تولید شده اند. 
به تازگی ژاپنی ها نســخه ویژه ســالگرد ۳۵ سالگی این خودرو را به  منظور گرامی داشــت ۳۵ سال حضور پرافتخار این خودرو در بازار 
خودروهای اســپورت تولید کرده است. شــایان ذکر است سوپرا قباًل به عنوان سلیکا و بین سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۶ تولید شده است. 
اما سوپرا نسخه سالگرد ۳۵ سالگی چه ویژگی های خاصی دارد؟ اگرچه از نظر فنی تغییری رخ نداده اما این خودروی تولید محدود در 
بخش ظاهری بهبودهای فراوانی دارد. این خودرو بر اساس مدل چهار سیلندر SZ-R و نسخه قوی تر RZ شش سیلندر بنا شده است. 
هر دو مدل از رینگ های ۱۹ اینچی مشــکی مات ســود می برند و داخل کابین نیز از عناصر کربنی روی داشــبورد استفاده شده است. 
مدل سفارشی مبتنی بر SZ-R قیمت معادل ۵۹۳۰۰ دالر داشته و از کالیپرهای ترمز قرمز و رنگ مشکی مات روی آینه بغل ها استفاده 
می کند. این خودرو را می توان با ۵ رنگ متفاوت شامل زرد سفارش داد. در بخش داخلی نیز پوشش ترکیبی آلکانترا/چرم و پدال های 
اسپورت بکار رفته است. مدل قوی تر RZ قیمت معادل ۷۱۱۱۰ دالر داشته و با پیشرانه بزرگ تر، کابین تمام چرم و شارژ بی سیم گوشی 

عرضه می شود. به این موارد باید رنگ بدنه خاکستری مات، صندلی های قرمز و… اضافه کرد. 

تفاوت نشست های خبری لیگ  فوتبال ایران و اروپا
بررســی قوانین برگزاری نشســت های خبری پیش از بازی رقابت های مختلف فوتبال اروپایی نشــان می دهد که برگزاری این 
نشست ها یک روز قبل از مسابقه و آن  هم در محلی مشخص مانند سازمان لیگ در تهران یا هیات های فوتبال در شهرستان ها، 
عالوه بر اینکه کار مربیان را سخت می کند، افزایش بی نظمی را نیز موجب می شود. سازمان لیگ فوتبال ایران چند سالی است 
که به منظور دادن شکل و شمایل حرفه ای به لیگ برتر اقدام به برگزاری نشست  خبری قبل و بعد از بازی کرده است اما برخی 
سرمربیان از همان ابتدا بدعت نیامدن به نشست ها را گذاشتند تا امروز که ادامه این روند منجر به تحریم نشست خبری مربیان 
تیم ها – که در غیاب سرمربیان به نشست خبری می آیند – از سوی خبرگزاری ها شد. سازمان لیگ هم از همان ابتدا تالش کرد 
که به تقلید از رقابت های بین المللی با گذاشتن جرایمی برای سرمربیان خاطی، آن ها را ملزم به حضور در نشست های خبری کند 

اما این کار نتیجه بخش نبود تا این که به روال برخی سرمربیان تبدیل شد.

گر دو صد عمر شود رپده نشین رد معدن
خصلت سنگ سیه نیست هک گوره گردد

راست کردار چو سلمان و چو بورذ گرددهن ره آرنا هک لقب بورذ و سلمان باشد آز تو رتشیب و عمر تو کمتر گرددره نفس کز تو ربآید، چو نکو رد نگری علم سرماهیٔ هستی است، هن گنج زر و مال
روح باید هک از این راه توانگر گردد نخورد چیه توانگر غم ردویش و فقیر
ضطر گردد مگر آرنوز هک خود مفلس و م

ند ماهی قیمت بحر رد آن لحظه بدا
خته رد رب گردد م ستم اندا هک بدا

پیشنهاد

چهره روز

کتابی درباره »احمد آرام« 
کتاب »احمد آرام و سهم او در واژه گزینی و تاریخ نگاری 
علم به زبان فارسی« نوشته غالمعلی حداد عادل منتشر 
شــد. این کتاب در ۲۳۵ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه 
و قیمت ۸۰هزار تومان توســط نشــر هرمس منتشــر 
شــده اســت. در معرفی کتاب »احمد آرام و سهم او در 
واژه گزینی و تاریخ نگاری علم به زبان فارســی« توسط 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی می خوانیم: احمد آرام 
)۱۲۸۳-۱۳۷۷(، مترجم پیشکسوت و عضو پیوسته فقید 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نزدیک به هفتاد و پنج 
سال از عمر نودوچهارساله خود را صرف تألیف و ترجمه 
کرد. او برای دســتیابی به رشد و پیشرفت و سعادت در 
جامعه معتقد به »نشــر علم« بود و نشر علم را مستلزم 
داشتن زبان علمی می دانست و باور داشت که زبان فارسی می تواند زبان علم شود. عالقه و اهتمام دائم 
آرام به واژه گزینی امری نیســت که نیاز به اثبات داشته باشــد؛ او با واژه گزینی زندگی می کرده و باید 
گفت »واژه گزینی« تجربه زیسته وی بوده است. تاریخ نگاری علم به زبان فارسی نیز مرهون زحمات او 
در ترجمه کالســیک های این حوزه است. آرام با ترجمه متون مهمی در حوزه تاریخ علم )به طور کلی( 
ـ  و تاریخ علم در اســالم یکی از پیشگامان ترجمه در این حوزه بود و با کتاب هایی که منتشر ساختـ 
نزدیک به یکصد و بیست عنوان کتاب ریز و درشت از زبان های انگلیسی و فرانسه و عربی ــ در ترویج 
علم در ایران نیز ســهمی بســزا ایفا کرد. کار بزرگ او را بهتر درک می کنیم اگر بدانیم که آرام زمانی 
این کار را آغاز کرد که نه مدارس زیادی در سراســر ایران تأســیس شده بود، نه کتاب های درسی در 
دسترس محصالن قرار داشت، نه امکانات چاپ و نشر به صورت امروزی وارد ایران شده بود، و نه واژگان 

تثبیت شده ای برای بیان مسائل علمی در زبان فارسی رواج یافته بود.

مهاتما گاندی
مهانداس کارامچانــد گاندی رهبر سیاســی و معنوی 
هندی هــا بود که ملت هند را در راه آزادی از اســتعمار 
امپراتوری بریتانیا رهبری کــرد. او در طول زندگی اش 
اســتفاده از هر نوع ترور و خشــونت را برای رسیدن به 
مقاصد رد می کرد. از زمانی که وی مســئولیت رهبری 
نبــرد بــرای آزادی و کنگره ملی هند در ســال ۱۹۱۸ 
)۱۲۹۶( را به عهده گرفت، به عنوان نمادی ملی شناخته 
شــد و میلیون ها نفر از مردم او را با لقب مهاتما یا روح 
بــزرگ یاد می کردند. هر چند که او از القاب افتخارآمیز 
بیــزار بود ولی امروز هم همگی او را با نام مهاتما گاندی 
می شناســند. سوای اینکه بسیاری او را به عنوان یکی از 
بزرگ ترین رهبران تاریخ تلقی می کنند. مردم هند از او 
بــا عنوان پدر ملت یا باپو )در هندی به معنای پدر( یاد می کنند. زادروز وی در هند به عنوان یک روز 
تعطیل ملی اســت و گاندی جایانتی نام دارد. گاندی توانست با استفاده از شیوهٔ ضد خشونت نافرمانی 
مدنی استقالل هند را از بریتانیا بگیرد و در نهایت دست امپراتوری بریتانیا را از هند کوتاه کند. شیوهٔ 
مقاومت آرام وی به مستعمرات دیگر هم نفوذ کرده و آن ها را در راه استقالل میهن خود تشویق می کرد. 
اصل ساتیاگراهای گاندی روی بسیاری از فعاالن آزادیخواه نظیر دکتر مارتین لوترکینگ، تنزین گیاتسو، 
لخ والسا، استفان بیکو، آنگ سان سو چی و نلسون ماندال تأثیر گذاشت. البته همهٔ این رهبران نتوانستند 

کاماًل به اصل سخت ضد خشونت و ضدمقاومت وی وفادار بمانند.

فرهنگ

علی مغازه ای در نقد عملکرد دولت در عرصه موسیقی در سال های گذشته، بسیاری از تصمیماتی 
را که در این دوره برای یکی از حوزه های مهم از فرهنگ و هنر گرفته شــد، غم انگیز و آســیب زا 
توصیف کرد. این پژوهشگر موسیقی در ادامه گفت: اصوال در ایران کمتر سابقه این امر وجود دارد 
که از رفتن یک دولت و پایان کار برخی مدیران آن دچار خسران و نقصان شویم و برای آن افسوس 
بخوریم. اگرچه که تقریبا در بیشتر موارد تجربه نشان داده که پس از مدتی، برآیند نظرات دریغ 
از پارســال بوده اســت. چرا که طبق آنچه تجربه کردیم، مدیرانی که پس از هر تغییر بر سر کار 
می آیند برای اینکه عملکرد بهتری داشته باشند، به نظرات منتقدان و دلسوزان توجهی نمی کنند 
و اغلب برای خوشــنودی مدیران محافظه کار باالدستی، معموال بر تنگناها و مشکالت می افزایند. 
این کارشــناس موسیقی بیان کرد: دولت یازدهم و دوازدهم در طول هشت سال فعالیت خود در 
کنار اقدامات گاه مثبت و خوبی که ممکن است در حوزه فرهنگ و هنر انجام داده باشد، مشکل 
اساسی اش این بود که با کنار گذاشتن عناصر و افراد دلسوز و برگزیدن افراد سفارش شده، حرف ها 
و ادعای خود را هم نقض کرد و بعدها اغلب آن اقدامات و تصمیمات به مشکالت بزرگ تری تبدیل 

شدند، چون شعار این دولت تدبیر و امید بود.

دولت جدید حسن نیتش را به موسیقی 
نشان دهد
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