
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4702شنبه 23 مرداد 1400  5 محرم 1443  14 آگوست 2021  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه نباید اجازه بدهیم بیماری ای که امکان کنترل دارد، عزیزان ما را بگیرد.، تصریح کرد: باید شروع مجددی برای مقابله با کرونا داشته 
باشــیم و فراخوان ملی بدهیم تا همه مردم وارد شــوند.به گزارش فارس، نشست مشــترک سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران، سعید نمکی وزیر 
بهداشت، سردار غالمرضا سلیمانی فرمانده بسیج مستضعفین با موضوع ارتباط تصویری با روسای دانشگاه های علوم پزشکی و فرماندهان سپاه های استانی برای مقابله 
با کرونا، صبح روز )پنجشنبه ۲۱ مرداد( برگزار شد.در این نشست سرلشکر سالمی با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم با اشاره به روزهای 

پایانی مسئولیت سعید نمکی وزیر بهداشت گفت: از تالش های وی در کسوت وزارت بهداشت قدردانی می کنیم......

www.sobh-eqtesad.ir

سرلشکر سالمی:

 بسیج با تمام قوت برای مقابله با کرونا وارد شود
info@sobh-eqtesad.ir

 چرا باید این چالش های اقتصادی 
را جدی گرفت؟

یکی از ابر چالش های اقتصاد ایران در ســال های اخیر، موضوع کسری 
بودجه و نحوه تأمین این کســری بودجه اســت.به گزارش ایِبنا؛ پس 
از هشت ســال فعالیت دولت تدبیر و امید، حاال کلید پاستور به سید 
ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور منتخب مردم رســیده اســت. دولت 
ســیزدهم با محوریت حل مشــکالت اقتصادی و معیشتی مردم، در 
روزهــای آینده با تشــکیل کابینه مورد نظر، فعالیــت خود را به طور 
جدی آغاز می کند. اما آنچه مســلم اســت، تالش برای حل مشکالت 
اقتصادی مردم، نیازمند برنامه ریزی همه جانبه و بهره گیری از نظرتان 
کارشناسان فنی و اقتصادی در حوزه های مختلف است. به بیان دیگر، 
در ســال های اخیر، با نگاهی به روند شاخص های اقتصادی نظیر تورم، 
نقدینگی و بیکاری، می توان به وخامت شرایط اقتصادی و موانع موجود 
پی برد، بنابراین حل این مشکالت، تنها در گرو برنامه ریزی بر مبنای 

تحلیل های دقیق کارشناسی است.

اما مهم ترین چالش ها و مســائل اقتصــادی پیش روی دولت 
سیزدهم چیست؟

برای پاســخ به این ســؤال مهم، موارد متعددی را می توان نام برد، اما 
رســیدگی به برخــی از آن ها، تأثیر قابل توجهی در رفع مشــکالت و 
چالش های دیگر خواهد داشت.به طور مشخص، یکی از ابر چالش های 
اقتصاد ایران در سال های اخیر، موضوع کسری بودجه و از همه مهم تر، 
نحوه تأمین این کســری بودجه است. آن گونه که پورابراهیمی رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اخیراً گفته است کسری 
بودجه امســال بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اســت. بنابراین 
برنامه ریزی جدی برای جبران این کســری بودجه، باید در اولویت کار 
دولت جدید باشد. اما نکته مهم در اینجا، نحوه تأمین این کسری چند 
صدهزار میلیارد تومانی است؛ در حقیقت با توجه به اینکه در سال های 
اخیر، گزینه راحت و آسان دولت ها، استقراض از بانک مرکزی و منابع 
بانکی بوده اســت، که این مســیر پرخطر در نهایت منجر به فشار بر 
معیشت مردم می شــود، ضرورت دارد که در دولت جدید به این نکته 

توجه ویژه ای شود.
دومین مسئله و مانع ثبات اقتصادی، رشد روزافزون نرخ تورم در سفره 
معیشتی مردم است. به عبارت دیگر، تورم ساالنه در حالی به رقم ۴۴.۲ 
درصد در پایان تیرماه رســیده است که زنگ هشدار جدی برای دولت 
ســیزدهم است تا از ادامه این روند جلوگیری کند. اما رسیدگی به این 
چالش مهم اقتصــادی، نیازمند توجه جدی به چالش اول یعنی نحوه 
تأمین کسری بودجه اســت. زیرا در این سال ها، هرگونه استقراض از 
بانک مرکزی، در نهایت به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر 
شده است. بنابراین ثبات نسبی تورم، می تواند به تصمیم گیری درست 
و قابل پیش بینی فعاالن اقتصادی کمک شایانی داشته باشد.سومین 
چالش اقتصادی موجود، موضوع رشد معنادار حجم نقدینگی در اقتصاد 
کشــورمان اســت. همان گونه که در مورد قبلی به طور اجمالی اشاره 
شد، استقراض از بانک مرکزی توسط دولت، به افزایش نقدینگی منجر 
خواهد شــد. به عبارت دیگر، با رشد پایه پولی، باید در انتظار افزایش 
حجم نقدینگی در جامعه باشــیم. آن گونه کــه آخرین آمارها از روند 
نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری نشان می دهد، حجم نقدینگی 
در پایــان بهــار ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹.۴ درصدی نســبت به خردادماه 
سال گذشته، به رقم ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. بنابراین 
ضرورت رسیدگی جدی و کارشناسی در خصوص دالیل افزایش حجم 
نقدینگی و کنترل آن، می تواند به ثبات و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد 
کشور کمک کند.اما چهارمین چالش و مانع توسعه اقتصادی در دولت 
جدید، رسیدگی به موضوع fatf و تعیین تکلیف آن در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام است. این چالش اقتصادی به باور بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی، بیش از تحریم ها، اقتصاد کشــورمان را تحت فشار قرار داده 
و مانع از هرگونه تبادل مالی بین ایران و ســایر کشــورها و همچنین 
مانع تبادالت بانک های ایران و دیگر بانک های دنیا شــده اســت.دالر 
۴۲۰۰ تومانی دیگر چالش اقتصادی دولت ســیزدهم خواهد بود. زیرا 
در ماه هــای اخیر حجم قابل توجهی از واردات با ارز ترجیحی به جای 
رســیدن بر سر سفره اقشار آســیب پذیر جامعه، به دست ثروتمندان 
رسیده است. بنابراین اگر بنا بر حمایت از افراد کم درآمد و آسیب پذیر 
جامعه اســت، دولت جدید باید فکر اساسی برای تحقق این سیاست 
داشته باشد. وگرنه تداوم مسیر پر اشکال کنونی، نتیجه ای جز خروج 
دالر از کشــور و عدم واردات به موقع کاالهای اساسی نخواهد داشت و 
در نهایت کاالهای اساسی و ضروری مردم همچون مرغ با گرانی بیشتر 
مواجه خواهد شــد.اما افزایش قدرت خرید مــردم از دیگر موضوعاتی 
اســت که همواره در بین شعارهای انتخاباتی نیز دیده شده است. این 
شاخص اقتصادی در ماه های گذشته، با تصمیم گیری برای حذف چهار 
صفر از اســکناس های پول ملی همراه بود ولی این پروژه نیز به دولت 
جدید منتقل می شود. هرچند به گفته کارشناسان اقتصادی بی توجهی 
احتمالی دولت به موضوع کسری بودجه و نحوه تأمین کسری بودجه، 
می تواند منجر به بی اثر شــدن سیاست حذف صفر از پول ملی شود.

چالش اقتصادی بعدی در برابر دولت رئیسی، افزایش ضریب جینی به 
عنوان شاخصی برای سنجش اختالف طبقاتی است. به طور مشخص، 
اگر تیم اقتصــادی دولت جدید در هفته های آینده، نتواند این فاصله 
را کاهش دهد، این چالش مهم گریبان دولت را خواهد گرفت.مســئله 
بعدی که بسیار هم مهم است، توجه جدی و همه جانبه به بورس است. 
به عبارت دیگر، حال که روند بورس مثبت و قابل قبول است، بایستی 
تیم اقتصادی دولت ســیزدهم، از گذشته درس عبرت گرفته باشد تا 
دوباره مردم و سهامداران دچار زیان نشوند.پیش بینی پذیر بودن نرخ 
ارز، مســئله ای اســت که بی توجهی به آن، اقتصاد کشور را با بحران 
جدی روبرو خواهد ساخت. به گفته فعاالن اقتصادی، کاهش اندک و با 
ثبات نرخ ارز بســیار مهم تر است از ریزش یکباره دالر و افزایش دوباره 
آن در روزهای آتی و این دقیقاً همان موضوع با اهمیتی است که انتظار 
می رود توسط تیم اقتصادی دولت جدید به آن توجه ویژه داشته باشند.

یکی از مشــکالتی که در ســال های اخیر، کشور را با بحران روبرو 
ســاخته اســت بی توجهی به بازاریابی و در نهایــت صادرات به 
کشورهای مختلف است. موضوع تسهیل صادرات از آن جهت مهم 
و بااهمیت است که رونق صادرات به سایر کشورها، به ارزآوری برای 
اقتصاد ایران کمک می کند.بهبود فضای کسب و کار، چالش بسیار 
مهمی است که همواره در این سال ها، فعاالن تولیدی و کارآفرین 
جامعه را با آن مواجه ســاخته اســت. بنابراین هرگونه حمایت در 
جهت تسهیل امور و فضای کسب و کار، در نهایت به رشد اقتصادی 

کمک خواهد کرد.

نگــــاه

رئیس جمهور رئیسی با تاکید بر اینکه صف هایی که در رابطه با واکسیناسیون و تهیه دارو شکل می گیرد بایستی سریعا جمع شوند و با مدیریت مناسب 
شاهد اینگونه صف ها نباشیم، گفت: دارو به اندازه کافی وجود دارد و روند واکسیناسیون نیز سرعت خواهد گرفت.به گزارش تسنیم،  آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی صبح دیروز )جمعه( در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا، اهمیت مشارکت و همکاری همدالنه آحاد مردم در رعایت اصول 
بهداشــتی به منظور کنترل ویروس کرونا را مورد تاکید قرار داد و گفت: یقین دارم اگر مردم به درســتی در جریان خطرات وضعیت کنونی ویروس قرار 
بگیرند، با رعایت همه جانبه دســتورالعمل های بهداشتی و با اعمال کنترل ها و محدودیت های بیشتر، شرایط مناسبی در کنترل و غلبه بر این بیماری 
خواهیم داشتم و از مردم می خواهم در این مسیر دولت را یاری کنند.رئیس جمهور با تاکید بر اطالع رسانی شفاف و دقیق در زمینه کرونا و تالش دشمنان 
برای فضاسازی های منفی در این خصوص، گفت: سخنگوی ستاد ملی کرونا، کمیته اطالع رسانی و صدا و سیما باید روند اطالع رسانی را مدیریت کنند تا 
مردم به صورت دقیق، شفاف و سریع و از طریق مراجع رسمی در جریان اخبار مربوطه قرار بگیرند.رئیس جمهور اظهارداشت: برای اختصاص ارز به واردات 
واکسن کرونا هیچ مشکلی وجود ندارد و واردات واکسن، همزمان با تولید واکسن داخلی سرعت گرفته است و این جزو اولویت های دولت است که معاون 
اول رئیس جمهور با جدیت پیگیری می کند و امیدواریم با وارداتی که انجام می شود در زمان کوتاهی شاهد واکسینه شدن درصد زیادی از مردم باشیم.

آیت اهلل رئیسی با تاکید بر اینکه کسب و کار مردم در کنار صیانت از سالمت و جان آنان اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم کسب و کار و 
اشتغال مردم دچار آسیب نشود و نحوه مدیریت این موضوع بایستی از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا برای آحاد مردم تببین شود.رئیس جمهور پرهیز 
از تردد های غیر ضروری و نقش آن در جلوگیری از شــیوع ویروس را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: کاهش تردد از جمله مســائل محوری در روند 
کنترل ویروس است ولذا ترددها باید در ۱۰ روز آینده به شکل محسوس کاهش یابد.دکتر رئیسی با تاکید بر لزوم رعایت تمامی اصول بهداشتی در مراسم 
عزاداری و سوگواری ایام محرم، گفت: اعتقاد و باور قلبی داریم که این سوگواری ها می تواند تاثیر مثبتی در روح و روان جامعه و زندگی مردم داشته باشد 
اما رعایت اصول بهداشــتی در مراســم عزا و سوگواری ها امری ضروری است و حفظ و صیانت از جان مردم اولویت دارد.در این جلسه، کمیته  بهداشت و 
درمان، قرارگاه عملیاتی و کمیته اطالع رســانی ســتاد ملی مقابله با کرونا گزارشی از روند شیوع ویروس و اقدامات انجام شده برای مقابله با آن و آخرین 
جمع بندی و هماهنگی های انجام شده برای مقابله و کنترل جدی موج پنجم کرونا را ارائه کردند و کمیته تبلیغات و اطالع رسانی نیز موظف شد، شرایط 

موجود را برای افکار عمومی تبیین و در این زمینه پیوست فرهنگی و رسانه ای را تنظیم کند.

وزیر اســبق صمت با اشــاره به دو نوع برخورد در مواجهه با مشکالت کالن 
اقتصادی کشور، عاملی که ممکن است باعث رشد تورم در نیمه دوم سال شود 
را تشریح کرد.به گزارش فارس، مهدی غضنفری، وزیر اسبق صمت با اشاره به 
وضعیت اقتصادی کشــور در شروع به کار دولت سیزدهم، اظهار داشت: تورم 
موضوعی پیچیده اســت و اگر بر اساس علم اقتصاد نسبت به آن پیش بینی 
صــورت گیرد، همین گفتگوها به انتظارات تورمی دامن خواهد زد.وی تصریح 
کرد: در این بین ضمن اینکه شفاف و آشکار سخن می گوییم، اما این مالحظه را 
باید داشته باشیم تا این گفتگو موجب ترس شده یا در فروش کاال تاثیر بگذارد.

غضنفری گفت: اگر در نیمه باقی مانده ســال  جاری با کســری بودجه مواجه 
شویم و دولت ســیزدهم راهکار دولت دوازدهم را برای تامین کسری بودجه 
اســتفاده کند، وضع تورم بدتر خواهد شد.وی ادامه داد: گلوله برفِی تورمی که 
از دولت دوازدهم شکل گرفت، هنوز تخلیه نشده است و حتی اگر دولت جدید 
سیاســت هایی مجزا اعمال کند، آثار تورمی فعالیت گذشته در ماه های آینده 
پدیدار می شــود.غضنفری، تاثیرات تورمی را همراه با تاخیر دانســت و گفت: 
تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید تالش کند تا مخارج را کنترل و هزینه ها را 
کاهش دهد و از طرفی در هزینه های جاری، سیاست های انقباضی داشته باشد.

وی گفت: برخی بر این باورند که دولت باید اوراق چاپ کند، یعنی زیر یکسری 

کاغــذ را امضا کند و در اختیار پیمانکاران بگــذارد. پول را از آن ها بگیرد و به 
مــردم بدهد. در این میان چون پول چاپ نمی شــود، اثر تورمی زیادی ندارد 
ولی یک بدهی روی دست دولت های بعدی می گذارد. به این چک ها نرخ بهره 
هم تعلق می گیرد و لذا مدام بزرگ و دولت بدهکار تر می شــود.وی ادامه داد: 
ما چاره ای نداریم جز اینکه یک دولِت تولید کننده ثروت داشته باشیم. یعنی 
سرمایه گذاران را ترغیب و تشــویق کنیم و سرمایه خارجی را جذب کنیم تا 
راهکار تجارت خارجی تحکیم شود.غضنفری لزوم بر طرف کردن موانع کسب  
و کار را یادآوری کرد تا آن دسته از مردم که پولی در اختیار دارند، از بازارها و 
فعالیت های سوداگرانه به سمت فعالیت هایی با ارزش افزوده برای عموم مردم 
حرکت کنند.این کارشناس حوزه اقتصاد افزود: کابینه  دولتها اصوال به صورت 
اتمی اســت نه مولکولی. وزیر اقتصاد، صمت و... در برابر مسائل بزرگ و عمده 
قرار گرفته اند. مشکالت از جزء بزرگ تر شده است و لذا باید برخوردی جمعی 
صــورت گیرد.غضنفری در توضیح این مطلب گفت: مثال وقتی تنظیم بازار با 
مشــکل رو به رو می شــود، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد و 
بانک مرکزی باید دست به دست هم دهند و با تشکیل یک مولکول مشکل را 
حل کنند، اما اگر برخورد خرد و اتمی داشــته باشیم، یک وزارتخانه بهانه های 

مختلف مطرح کرده و از او کار بزرگی ساخته نیست.

چه عاملی باعث رشد تورم در نیمه دوم سال می شود؟

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛

۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهد
معاون اول رئیس جمهور:

توجه به تأمین واکسن از طریق 
واردات و تولید داخل ضروری است

نحوه سرویس جدید استعالم چک های صیادی

شکر دولتی از انبار احتکار سردرآورد!

معاون اول رئیس جمهور به جمعیت هالل احمر مأموریت داد با جدیت موضوع واردات واکسن کرونا را دنبال کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در جلسه 
مربوط به تأمین واکسن کرونا، تأکید کرد: اولویت اول و اصلی امروز کشور کرونا و تسریع در روند واکسیناسیون 
مردم اســت که تحقق این هدف با تأمین واکســن مورد نیاز از طرق تقویت تولید داخــل و افزایش واردات با 
جدیت پیگیری می شود.وی، واردات ۲۰ میلیون دوز واکسن کرونا تا پایان شهریور را اولویت بعدی برای استمرار 
واکسیناســیون در کشور دانست و به مســئولین ذیربط از وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، جمعیت 

هالل احمر و وزارت امور خارجه ....

نقاط ضعف و قوت زنجیره فوالد کجاست؟

۱۱ باور غلط درباره واکسن کرونا
با افزایش تزریق واکسن کرونا در گروه های سنی مختلف اطالعاتی پیرامون تزریق واکسن در فضای مجازی 

منتشر می شود که فاقد سند علمی بوده و ممکن است به مقوله واکسن هراسی کمک کند.
به گزارش ایسنا و بنابر اعالم کانال خبری وبدا، این باورهای غلط شامل:

* هیچ سند علمی درباره نرفتن به حمام بعد از تزریق واکسن وجود ندارد. فقط توصیه می شود محل تزریق 
زیاد حین استحمام لیف کشیده نشود که آسیب نبیند.

*  هیچ ســند علمی جامعی درباره عدم مصرف مولتی ویتامین، سایر ویتامین ها و...پس از تزریق واکسن 
وجود ندارد. لطفا اطالعات غلط منتقل نکنیم.

* هیچ تداخل جدی بین مصرف واکسن کرونا و مصرف داروهای روزانه افراد بیمار وجود ندارد مگر پزشک 
فرد تداخل خاصی تشخیص دهد. 

* هیچ سند علمی درباره فوت افراد دو سال بعد از تزریق وجود ندارد. این محتوا اصال سند ندارد و نباید 
آن را باور کرد. 

*  هیچ سند علمی برای فشار دادن محل تزریق برای جذب بهتر واکسن وجود ندارد. اگر تزریق به درستی 
صورت گیرد نیاز به اقدام خاصی نیست.

* هیچ سندی وجود ندارد که فرد قبل از بروز عالئم شایع پس از تزریق واکسن ) تب، درد، بدن درد و...( 
داروی خاصی مصرف کند.

* تاکنون هیچ مطالعه ای واکسن های مورد تایید در ایران را در یک بستر، مورد مطالعه قرار نداده است که 
ارجحیت یکی بر دیگری را نشان دهد. بنابراین اولین واکسن در دسترس، بهترین واکسن است.

*  قرار نیســت پس از دریافت واکسن ۱۰۰ درصد ایمن شوید و اصال مبتال نشوید. ۲ هفته بعد از تزریق 
ُدز دوم واکسن به حداکثر ایمنی می رسید ولی بازهم احتمال ابتال به بیماری به صورت خفیف وجود دارد.

*  قرار نیســت بعد از تزریق واکسن، ماسک را کنار بگذاریم، دورهمی بگیریم و نکات بهداشتی را رعایت 
نکنیم. تا واکسینه شدن ۸۰ درصد و خروج از گرفتاری واریانت ها باید رعایت ها به جد ادامه یابد.

*  باالترین تاثیر واکسن ها بر کاهش قابل توجه بستری و فوت است، اما بازهم ۱۰۰ درصد نیست. پس اگر 
شنیدیم کسی بعد از دریافت واکسن باز هم مبتال شده است زیاد نگران نباشیم و واکسن را جدی بگیریم. 
* به دلیل واکســن زدن نه تست کرونای کسی مثبت می شــود  و نه به بیماری مبتال می شوید. نیازی به 
قرنطینه کردن هم نیست. البته ممکن است کسی قبل از واکسن زدن به ویروس آلوده شده و بعد مبتال شود.

رئیسی: 

 روند واکسیناسیون سرعت خواهد گرفت
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نوبت دوم

فوت ۵۲۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته
بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا دیروز) ۲۲ مردادماه ۱۴۰۰( و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۳۹ هزار و ۱۱۹ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شده است و متاسفانه ۵۲۷ بیمار هم جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۱۴ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۶۴۲ نفر ُدز اول واکسن کرونا و سه میلیون و ۶۱۰ هزار و ۷۷۵ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده 
 salamat.gov.ir اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۸ میلیون و ۵۶ هزار و ۴۱۷ ُدز رسید.افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه
ثبت نام کنند.همچنین تا دیروز) ۲۲ مردادماه ۱۴۰۰( و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۹ هزار و ۱۱۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شد که ۴۷۰۷ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۳۸۵ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵۲۷ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۹۶ هزار و ۷۴۲ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون سه میلیون ۶۷۴ هزار و ۵۲۹ 

نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

خطیب زاده اعالم کرد؛
ابراز نگرانی ایران از تشدید خشونت ها در افغانستان

سخنگوی وزارت امور خارجه با اعالم نگرانی جمهوری اسالمی ایران از تشدید خشونت ها در افغانستان و وضعیت مردم، 
خواستار توجه به حفظ جان بی گناهان و مردم غیرنظامی شد.به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه با اعالم نگرانی جمهوری اسالمی ایران از تشدید خشونت ها در افغانستان و وضعیت مردم و بی جا 
شدگان، خواستار توجه به حفظ جان بی گناهان و مردم غیرنظامی در بحبوحه شرایط جاری شد.وی همچنین با توجه 
به تسلط طالبان بر شهر هرات، توجه جدی آنها در تامین امنیت و سالمت کامل دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک را مورد 
تاکید قرار داد.سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان از ارتباط مستمر وزارت امور خارجه با سرکنسولگری جمهوری 

اسالمی ایران در هرات و پیگیری وضعیت سالمت همکاران مستقر در آن نمایندگی خبر داد.
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معاون اول رئیس جمهور:گزیده خبر

توجه به تأمین واکسن از طریق واردات و تولید داخل ضروری است
معاون اول رئیس جمهور به جمعیت هالل احمر مأموریت داد 
با جدیت موضوع واردات واکسن کرونا را دنبال کند.به گزارش 
خبرگــزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی دولت، محمد 
مخبر معــاون اول رئیس جمهور در جلســه مربوط به تأمین 
واکســن کرونا، تأکید کرد: اولویت اول و اصلی امروز کشــور 
کرونا و تســریع در روند واکسیناســیون مردم است که تحقق 
این هدف با تأمین واکسن مورد نیاز از طرق تقویت تولید داخل 
و افزایش واردات با جدیت پیگیری می شــود.وی، واردات ۲۰ 
میلیون دوز واکســن کرونا تا پایان شــهریور را اولویت بعدی 
برای استمرار واکسیناســیون در کشور دانست و به مسئولین 
ذیربط از وزارت بهداشــت، درمان و آموزشی پزشکی، جمعیت 
هالل احمر و وزارت امور خارجه مأموریت داد با جدیت موضوع 
واردات واکسن کرونا را دنبال کنند تا همزمان با سرعت گرفتن 
تولید واکســن داخلی، شاهد واکسیناســیون هرچه سریع تر 
گروه هــای هدف و قطع زنجیره انتقال بیماری باشــیم.معاون 
اول رئیس جمهور همچنین با اشــاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری در خصوص لزوم مقابله با بیماری کرونا و ضرورت تأمین 
واکسن و داروهای مورد نیاز مردم از هر طریق ممکن، خواستار 
اتخاذ راهکارها و تدابیر الزم برای برون رفت از وضعیت موجود و 
فروکش کردن شدت بیماری کرونا در کشور شد.مخبر در ادامه 
بر لزوم حمایت از کادر درمان و دســت اندرکاران بیمارستان ها 
برای کنترل موج فعلی کرونا تأکید کرد و از وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی خواســت تدابیر و تصمیمات الزم 
را بــرای پرداخــت مطالبات معــوق کادر درمان و پرســنل 
بیمارستان ها اتخاذ کنند تا با ایجاد انگیزه و روحیه مضاعف در 
این عزیزان، شاهد بهبود روند رسیدگی به بیماران باشیم.وی با 

اشاره به گزارش معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه 
در خصوص اقدامات و پیگیری های این وزارتخانه برای واردات 
واکســن از هر کشــوری که ممکن بوده، از تالش های صورت 
گرفته توســط وزارت امور خارجه قدردانی کرد و گفت: انصافاً 
ســفرای جمهوری اسالمی ایران در کشــورهای تأمین کننده 

واکســن به صورت مجدانه و دلسوزانه پیگیری کرده اند که جا 
دارد از آنها قدردانی شود.معاون اول رئیس جمهور گزارش ارائه 
شده در خصوص روند اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی 
را مثبت ارزیابی کرد و با اشــاره به اثــرات مفید این طرح، بر 
لزوم پیگیری و اجرای آن با جدیت هرچه بیشــتر تأکید کرد.

در این جلســه که معاونین وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی، رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس جمعیت هالل احمر 
و معاونین بانک مرکزی و دیگر دستگاه های ذیربط نیز حضور 
داشتند، رئیســی معاون درمان وزارت بهداشــت، گزارشی از 
وضعیت کلی کشــور در رابطه با شیوع کرونا ارائه کرد و گفت: 
مهار شدت بیماری کرونا نیازمند مداخله جدی و مؤثر است تا 
بتوانیم هرچه سریع تر روند ابتالء و مرگ و میر را کاهش دهیم.

وی همچنین گزارشی از میزان موجودی واکسن کرونا، برنامه 
واردات و روند واکسیناسیون در کشور ارائه کرد و پس از بحث 
و تبادل نظر مقرر شد با پیگیری های وزارت بهداشت و جمعیت 
هالل احمر، تا پایان مرداد ۱۰ میلیون دوز و تا پایان شــهریور 
۲۰ میلیون دوز واکســن خریداری و به کشور وارد شود.در این 
جلســه، همچنین در خصوص ضرورت رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی و اعمال محدودیت های بیشــتر برای جلوگیری از 
شــیوع بیماری کرونا بحث و بررســی و مقرر شد پیشنهادات 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا بررســی و تصمیم گیری شود.تأمین منابع مالی 
الزم برای پرداخت مطالبات کادر درمان و تجهیزات پزشــکی 
نظیر انواع کیت تشــخیص کرونا از دیگر موضوعاتی بود که در 
این جلســه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم 
اتخاذ شد.معاون اول رئیس جمهور بر لزوم سرعت بخشیدن به 
روند تأمین واکسن کرونا از طریق واردات و تولید داخلی تأکید 
کرد و گفت: استمرار روند فعلی واکسیناسیون نیازمند واردات 
۱۰ میلیون دوز واکسن است که باید تا پایان مرداد انجام شود و 
این روند باید در کنار حمایت از تولید واکسن داخلی و افزایش 

واردات واکسن مورد نیاز با قوت اجرایی شود.

اصالح و جبران اقدام غیردیپلماتیک دو 
سفیر خارجی در تهران ضرورت دارد

مدیــرکل امــور بین الملل مجلس شــورای اســالمی تاکید کــرد: اقدام 
غیردیپلماتیک دو ســفیر خارجی در تهران، افکار عمومی را در جمهوری 
اســالمی ایران مکدر کرده اســت و نشــان دهنده بی توجهــی به آداب 
دیپلماتیک و غرور ملی مردم غیور ایران اســت.به گزارش گروه سیاســی 
خبرگزاری فارس، حســین امیرعبدالهیان مدیرکل امور بین الملل مجلس 
شورای اســالمی در صفحه شــخصی خود در واکنش به عکس جنجالی 
مشترک سفرای روسیه و انگلیس نوشــت: اقدام غیردیپلماتیک دو سفیر 
خارجی در تهران، افکار عمومی را در جمهوری اســالمی ایران مکدر کرده 
است و نشان دهنده بی توجهی به آداب دیپلماتیک و غرور ملی مردم غیور 
ایران است.وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم تاکید کرد: اصالح و جبران سریع 

این خطا ضرورت دارد.

امیر صباحی فرد:
پدافند هوایی ارتش با هر شیطنتی قاطع 

مقابله می کند
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتــش گفت: این نیرو، توانمندی دارد که با 
هر شیطنتی که حاکی از برهم زدن امنیت باشد، به صورت قاطع و محکم 
مقابله و برخــورد نماید.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش 
در بازدید و ارزیابی از ســامانه های راداری و موشــکی مســتقر در منطقه 
پدافند هوایی جنوب شــرق کشــور، با بیان اینکه امروز پدافند هوایی در 
تمامی مناطق و گروه های پدافندی کشــور عزیزمــان از صیانت هوایی به 
سیادت هوایی در منطقه رسیده است، گفت: با وجود اِعمال انواع تحریم ها 
و محدودیت ها، پیشــرفت نیروی پدافند در حوزه طراحی و ســاخت انواع 
ســامانه های راداری و موشــکی به روز بیش از پیش تقویت خواهد شد و 
قطعــاً این صالبت و اقتدار پایانی نخواهد داشــت.وی همچنین در بازدید 
از مرکز عملیات منطقه ای خلیج فارس)SOC( )که مســؤلیت شناسایی و 
هدایــت پروازهای منطقه، رهگیری اهداف و تصمیم گیری در رابطه با آنها 
را بر عهده دارد(، افزود: امنیت خلیج همیشــه فارس و دریای عمان توسط 
ایران و کشورهای همسایه تأمین می شود و پدافند هوایی ارتش امروز این 
توانمندی را دارد که با هر شیطنتی که حاکی از برهم زدن این امنیت باشد، 
به صورت قاطع و محکم مقابله و برخورد نماید.فرمانده نیروی پدافند هوایی 
ارتش اضافه کرد: آماده به کار بودن ســامانه های راداری و موشکی پدافند 
هوایی در خلیج فارس و دریای عمان کاماًل ملموس است.بنابراین گزارش، 
امیر سرتیپ صباحی فرد در این بازدید با تأکید بر آماده به کار بودن سامانه 
ســالح های موشکی و چشمان بینای پدافند در دهانه خلیج فارس بخشی 
از سامانه های راداری و موشکی به ویژه سایت رادار فتح ۱۴ را مورد ارزیابی 

فنی و عملیاتی قرار داد.

ابالغ ۱۴ دستور به نیروهای ارتش برای 
مقابله بهتر با کرونا

دریادار سیاری از ابالغ ۱۴ دستور به نیروهای چهارگانه ارتش برای مقابله با 
کرونا خبر داد. به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، امیر دریادار حبیب 
اهلل سیاری فرمانده قرارگاه پدافند زیستی امام رضا)ع( ارتش اظهار داشت: 
در پــی فرمان فرماندهی معظم کل قوا )مدظله العالی( و به دنبال دســتور 
فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران و با نگرش به ضرورت کنترل 
فوری بیماری کرونا و همکاری با بخش کشــوری، ۱۴ دستور به نیروهای 
زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی ارتش ابالغ شد.وی افزود: آماده باش 
۱۰۰ درصدی نیروهای بهداشتی و درمانی، به کارگیری نیروهای وظیفه در 
مراکز ارائه خدمات کرونا اعم از بیمارستان ها و درمانگاه های مرجع کرونا، 
به کارگیری نیروهای بهداشت و درمان در حال آموزش رزم مقدماتی رشته 
های پزشــکی عمومی کارشناس بیهوشی پرستار و کارشناس بهداشت در 
بیمارستان ها و افزایش حداکثری تخت ها و بخش های 6بیمارستان تهران 
و 3۰ بیمارستان ارتش در شهرستان ها از جمله دستوراتی بود که به نیروها 
ابالغ شــد.فرمانده قرارگاه پدافند زیستی امام رضا)ع( ارتش، ایجاد فضای 
نقاهتگاهی با استفاده از تمام فضاهای بیمارستان ها جهت بستری بیماران 
با شــدت بیماری ضعیف تر، لغو پذیرش و جراحی بیماران الکتیو، آمادگی 
آزمایشگاه رادیولوژی به طور شــبانه روزی جهت ارائه خدمات به بیماران 
کرونایی، گســترش مراکز واکسیناســیون با همکاری بهداشت کشوری، 
آمادگی ایجاد نقاهتگاه های مشترک در سطح شهرها با همکاری دانشگاه 
های علوم پزشــکی استان ها و آمادگی تمامی ســامانه های سیار جهت 
افزایش پذیرش ظرفیت بیماران درون سازمانی و کشوری برابر در خواست 
ستاد های مقابله با کرونا و صدور امریه از قرارگاه را دستوراتی عنوان کرد که 
به نیروها ابالغ شده است.وی اضافه کرد: ساماندهی و بسیج همه توان قابل 
ارائه نیروها در حوزه کرونا، اســتفاده از ظرفیت اماکن و مساجد و ورزشگاه 
ها برای ایجاد نقاهتگاه و مراکز واکسیناسیون، افزایش تولید و ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده، همکاری نزدیک و تنگاتنگ با تمام مســئوالن بهداشت 
و درمان اســتان ها و شهرستان های حوزه استقرار یگان های تابعه ارتش و 
اجرای کامل و دقیق و نظارت و شیوه نامه های بهداشتی صادره قرارگاه از 
آغاز تا امروز از دیگر دستورات ابالغی به نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری 
اســالمی ایران بود.امیر دریادار سیاری افزود: با تدابیر انجام شده به دنبال 
پیام فرماندهی معظم کل قوا و دستورات قرارگاه پدافند زیستی ستاد کل 
نیروهای مســلح با ایجاد ظرفیت های جدید و اســتفاده از همه فضاهای 
بیمارستانی ارتش، توان بستری مضاعف شده به طوری که تا دو برابر امکان 
بســتری افزایش خواهد یافت.فرمانده قرارگاه پدافند زیستی امام رضا)ع( 
ارتش با اشــاره به بخشــی از اقدامات انجام شــده توسط ارتش جمهوری 
اســالمی ایران از ابتدای ورود ویروس کرونا به کشور خاطرنشان کرد: 38 
بیمارســتان ارتش در تهران و سراسر کشــور با اختصاص 3 هزار تخت به 
بیماران کرونایی، از ابتــدای پیدایش این ویروس منحوس به ارائه خدمت 
مــی پردازند و تعداد ۲7 بخش جدید نیز در دوران کرونا راه اندازی شــده 
اســت.وی افزود: تاکنون، ۲7 هزار بیمار در بیمارستان های ارتش بستری 
شده است، 7 بیمارستان صحرایی دایر شده و 6 مرکز واکسیناسیون نیز در 
سطح کشور برای واکسیناسیون هموطنان عزیزمان اختصاص یافته و بیش 
از ۱۲9 هزار دوز واکسن توسط بهداشت و درمان ارتش به مردم تزریق شده 
که با گســترش مراکز واکسیناسیون سرعت بیشتری گرفته است.فرمانده 
قرارگاه پدافند زیســتی امام رضا)ع( ارتش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهدای سالمت و تجلیل از کادر درمان کشور و ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، تصریح کرد: ارتش در راســتای مقابله با ویروس کرونا، ۱5 شــهید 

سالمت نیز تقدیم کرده است.

از سوی دستیار وزیر خارجه؛
سفرای روسیه و انگلیس به وزارت امور خارجه 

احضار شدند
ســفیران روســیه و انگلیس در تهران برای ادای توضیحات در خصوص عکس منتشر 
شــده، به وزارت امور خارجه احضار شدند.به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر فدراسیون 
روسیه در تهران برای ادای توضیحات در خصوص عکس منتشر شده، از سوی دستیار 
وزیر و مدیرکل اوراســیا به وزارت امورخارجه دعوت شد.لوان جاگاریان در این مالقات 
تصریح کرد، قصد وی از انتشــار این عکس صرفاً یادآوری اتحاد روسیه با بریتانیا علیه 
ارتــش نازی در طول جنــگ جهانی دوم بوده و به هیچ وجه هیچ انگیزه و منظور ضد 
ایرانی پشت انتشار این عکس وجود ندارد.سفیر روسیه ضمن تاکید بر روابط راهبردی 
دو کشور ایران و روسیه و مراودات عمیق و دوستانه بین دو کشور تصریح کرد: از اینکه 
انتشار این عکس باعث سوءتفاهم و رنجش خاطر مردم کشور دوست، ایران شده اظهار 
تأسف می نمایم.مدیرکل اوراســیای وزارت امور خارجه نیز پس از شنیدن توضیحات 
سفیر روسیه، ضمن تاکید بر روابط دوستانه دو کشور به وی یادآوری کرد؛ انتشار این 
عکس ولو با قصدی که عنوان شد، قابل پذیرش نبوده و توجه الزم به مقتضیات تاریخی، 
سیاسی و فرهنگی کشور میزبان از جمله مواردی است که باید مورد توجه دقیق سفرا 
قرار گیرد.در این مالقات همچنین تاکید شد که ملت بزرگ ایران طی ۴۲ سال گذشته 
به کرات ثابت کرده اند اســتقاللی که با جانفشــانی ها و مقاومت های تاریخی به دست 
آورده اند را با تمام دقت و جدیت محافظت کرده و به عنوان یک کشور مقتدر روابط خود 
با کشورهای دیگر را مبتنی بر عزت ملی تنظیم می کند.همچنین به دنبال انتشار تصویر 
دیدار اخیر سفرای روسیه و انگلیس، امروز دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی وزارت 
امور خارجه ضمن دعوت سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه، با غیر قابل قبول دانستن 
این اقدام که باعث جریحه دار شــدن احساســات و غرور ملی مردم ایران شده، تاکید 
کرد مردم بزرگ ایران در طول تاریخ همواره ثابت کرده اند که هر گونه تحرکات زاییده 
تفکرات اســتکبارمآبانه را قویا مردود شــمرده و در برابر آن ایستادگی می کنند.سفیر 
انگلیس در پاسخ ضمن ابراز تاسف از سوء تفاهم بوجود آمده اظهار داشت : ضمن احترام 
به جمهوری اســالمی ایران و مردم بزرگ و تاریخ این کشور، تاکید می کنم هیچگونه 
قصد و نیت ســوئی در پشــت این موضوع وجود نداشته و سفرا در صدد بوده اند تنها 

اتحاد  روسیه و بریتانیا علیه آلمان نازی در زمان جنگ دوم جهانی را یادآوری کنند.
سفیر انگلیس در پایان ابراز امیدواری کرد بتواند در دوره ماموریتش در تهران، بر اساس 

جلب و ارتقاء احترام و اعتماد متقابل، به توسعه روابط دو کشور کمک کند.

بازدید سرزده رئیسی از داروخانه ۲9 فروردین؛
ارزیابی میدانی رئیس جمهور از مشکالت 

دارویی مردم
بازدید  در  رئیس جمهــور 
میدانــی از داروخانــه ۲9 
فروردیــن گفــت: هیــچ 
مســئله ای در کشــور که 
نیازمند تخصیص ارز باشد، 
مهمتــر از مســئله کرونا 
بتوانیم واکسن  تا  نیســت 
گــزارش  کنیم.بــه  وارد 
خبرنگار مهر، حجت االسالم 
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در حاشیه بازدید از داروخانه ۲9 فروردین 
ارتش انجام شــد، در ســخنانی اظهار کرد: مسئولیت ایجاب می کند که ما با 
درد مردم، دردمان بگیرد، اآلن مشــکلی اســت که مردم گرفتار آن شده اند، 
همه دســت اندرکاران باید کمک کنند که بتوانیم از لحاظ وضعیت فوتی ها، 
انشااهلل به سمت صفر شدن پیش رویم و از طرف دیگر بتوانیم وضعیت ابتالء 
را نیز به حداقل ممکن برســانیم و این امکانپذیر است.وی افزود: مردم برای 
مهار بیماری مشارکت و کمک کنند و این کار را ما نیز دنبال می کنیم؛ ما به 
دنبال این هستیم که این اتفاق بیافتد، گفتیم واردات واکسن را در اسرع وقت 
افزایش دهند، خط تولید جدید را باز کرده اند، واکســن برکت و واکسن های 
دیگر هم در حال انتقال به خط تولید هستند.رئیس جمهور با تأکید بر اینکه 
تولید واکســن را افزایش می دهیم، تصریح کرد: هیچ مسئله ای در کشور که 
نیازمند تخصیص ارز باشد، مهم تر از مسئله کرونا نیست که ما بتوانیم واکسن 
وارد کنیم.حجت االسالم رئیسی در پاسخ به این سوال که در شرایط کرونایی 
کشور در این روزها، تصمیم خاصی اتخاذ خواهید کرد؟، گفت: بله، ما انشااهلل 
در روز شنبه آینده جلسه ستاد مقابله با کرونا را خواهیم داشت، البته قبل از 
آن، پیش جلساتی داریم.رئیس جمهور تأکید کرد: بنده به صورت روزانه مسئله 
کرونا را دنبال می کنم، انشــااهلل فردا جمعه نیز جلساتی با کمیته های ستاد 
مقابله با کرونا خواهم داشت، معاون اول دولت نیز جلسات پی در پی، هم برای 

واردات واکسن و هم تأمین دارو برگزار می کند.

  محسنی اژه ای:  
کالهبرداران باید نقره داغ شوند

گروه اســتان ها ـ رئیس قوه قضائیه گفت: کســانی که حقوق مردم را زیر پا 
می گذارند و خســارات مادی و معنوی به خانواده هــا و جامعه وارد می کنند، 
باید بدون هیچ گونه مالحظه ای نقره داغ شوند.به گزارش خبرگزاری تسنیم از 
کرج،  حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در چهلمین روز مسئولیت خود 
در مقام قاضی القضات به اســتان البرز رفت و در اقدامی بدیع برای شناسایی 
ملموس و دقیق مشکالت و زمینه هایی که به خلق پرونده های کثیرالشاکی و 
اطاله دادرسی در رسیدگی به آن ها منجر می شود، جلسه مدیریتی و تخصصی 
ویژه برگزار کرد.حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در چند هفته ای که 
سکان ریاست دســتگاه قضائی را در دســت گرفته، در الیه های ساختاری و 
مدیریتی این دســتگاه، با رویکــردی عمل گرایانه، تخصصی و فنی که برآمده 
از تجربه قضائی و مدیریتی اســت، به ســراغ اصالح برخــی رویه های غلط یا 
همراه با اشکال در ســاختار عدلیه رفته است.موضوع شکل گیری پرونده های 
کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن ها از مشکالت دستگاه قضایی 
و بخشــی از مردم در ســال های اخیر بوده که خود این پرونده ها موجب کند 
شــدن روند فعالیت نظام قضایی شده اســت.رئیس قوه قضائیه برای شناخت 
ریشــه های این مشکل و اصالح آن، نشســتی مدیریتی و تخصصی با موضوع 
»تسریع در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آن ها« 
در محل دادگســتری کل استان البرز برگزار کرد تا ضمن بررسی ابعاد، زوایا، 
مصادیق، مشکالت و معضالت یک »پرونده کثیرالشاکی کالهبرداری خودرویی 
در هشــتگرد« که با حضور متهمین، شاکیان، وکال، نماینده دادستان و قاضی 
پرونده تشــکیل شــده بود، مدل جدید و بدیعی برای تسریع در رسیدگی به 
این نوع پرونده ها و پیشگیری از بروز موارد مشابه پایه گذاری شود.پرونده ۱8 
جلدی کالهبرداری خودرویی هشتگرد که از اواسط سال گذشته تشکیل شده 
و در دســت رسیدگی است، هزار و یکصد شاکی و چند متهم دارد و برای 96 
نفر واســطه و مرتبط نیز قرار صادر شده است که متهمان با اخذ وجوه مردم 
و پیــش فروش خودرو با وعده تحویل 3 ماهه، درآمد کســب کرده اند.در این 
جلســه مدیریتی و در خالل بحث های صورت گرفته نکات مهمی عنوان شد 
که اطالع رسانی آن جهت آگاه سازی افکار عمومی و پیشگیری از وقوع چنین 
پرونده هایی حائز اهمیت اســت.از نکاِت تامل برانگیز در این پرونده، پرداخت 
وجوه توســط مردم بدون عقد قرارداد رســمی و حتی غیررسمی به متهم و 
دالالنی اســت که بدون هیچ گونه ســابقه تجارت و پشتوانه مالی و نمایندگی 
فروش یا دفتر کار، فقط با یک خط تلفن اقدام به ثبت نام از متقاضیان خودرو 
می کردنــد و متهمان پس از تحویل تعدادی خودرو، به دالیل مختلف موفق به 
تحویل خودروها نشــدند و از بازگرداندن پول مالباختگان نیز سرباز زده اند.در 
ابتدای این نشست رئیس کل دادگستری استان البرز با ارائه گزارشی از وضعیت 
پرونده های کثیرالشــاکی در این استان از عمده چالش ها و موانع در رسیدگی 
به پرونده های کثیرالشــاکی گفت.رئیس قوه قضاییه در خالل این نشست ۲ 
ساعته که با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا 
برگزار شد، پس از طرح سواالتی تخصصی و فنی از طرفین پرونده کثیرالشاکی 
خودرویی هشتگرد برای روشن شدن هر چه بیشتر علل و عوامل و ابعاد شکل 
گیری آن اظهار داشت: یکی از گله مندی های به حق مردم طوالنی بودن روند 
رســیدگی به پرونده های قضایی اســت که یکی از علل آن وجود پرونده های 
کثیرالشاکی است. محسنی اژه ای در ادامه به ذکر توصیه هایی به مردم پرداخت و 
از آن ها خواست که مراقب باشند به هر کسی اعتماد نکنند و پول و اموالشان را 
به هر کسی ندهند و اگر قرار است معامله ای انجام دهند، حتماً قرارداد محکمی 

با طرف معامله منعقد کنند.
رئیــس قوه قضاییه گفــت: باید دقت کــرد چنین مســائلی در پرونده های 
کثیرالشــاکی تکرار نشود چرا که هم خود فرد ضرر می کند، هم برای دستگاه 
قضایی دردسر ایجاد می شود. محسنی اژه ای تصریح کرد: انسان مدبر، با کسی 
که هیچ ســابقه ای در کار تجارت و تولید ندارد، شغلش هیچ ارتباطی با کاری 
که ادعا می کند می خواهد انجام بدهد ندارد، حتی دفتر کار ندارد و فقط با یک 
خط تلفن و لــپ تاپ کار می کند، معامله نمی کند؛ آن هم به نوعی که بدون 
عقد هیچ قراردادی یا حتی با عقد یک قرارداد غیررسمی به حساب او پول واریز 
کند!رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مشکالت متعدد ناشی از پرونده های 
کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می کند، به همکاران قضایی متذکر شد: 
اگر به هر دلیلی پرونده ای کثیرالشاکی در قوه قضاییه مفتوح شد، تدبیر کنند تا 
آن پرونده زودتر به سرانجام برسد. محسنی اژه ای یکی از این تدابیر را اینگونه 
عنــوان کرد که اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی رود، نیازی نیســت متهم بدواً 
بازداشت شود بلکه می توان شــرایطی را به وجود آورد که فرد در یک پروسه 

زمانی معین و تحت نظر مسئوالن قضایی حقوق مردم را اعاده کند.

فرمانده کل ســپاه با بیــان اینکه نباید 
اجازه بدهیم بیماری ای که امکان کنترل 
دارد، عزیــزان ما را بگیرد.، تصریح کرد: 
باید شروع مجددی برای مقابله با کرونا 
داشــته باشیم و فراخوان ملی بدهیم تا 

همه مردم وارد شوند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری 
فارس، نشســت مشــترک سرلشــکر 
حســین ســالمی، فرمانده کل ســپاه 
پاسداران، ســعید نمکی وزیر بهداشت، 
سردار غالمرضا سلیمانی فرمانده بسیج 
مستضعفین با موضوع ارتباط تصویری 
با روســای دانشگاه های علوم پزشکی و 
فرماندهان سپاه های استانی برای مقابله 
با کرونا، صبح روز )پنجشنبه ۲۱ مرداد( 

برگزار شد.
در این نشســت سرلشــکر ســالمی با 
تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل 
الحسین علیه السالم با اشاره به روزهای 
پایانی مســئولیت ســعید نمکی وزیر 
بهداشــت گفــت: از تالش هــای وی 
در کســوت وزارت بهداشــت قدردانی 
می کنیم.وی با این اینکه این جلسه در 
پی فرمایشات رهبر انقالب شکل گرفت، 
گفت: بیانات روز گذشته رهبر انقالب، 
دســتور کار جهاد ملی بــرای مقابله با 
کرونا بود.سالمی افزود: در همه عرصه ها 
مثل سرباز مطیع اوامر ولی امر هستیم و 

امروز هم امیدوارم نقش خود را متناسب 
با این عرصه ایفا کنیم.وی با بیان اینکه 
نباید اجازه بدهیم بیماری ای که امکان 
کنترل دارد، عزیزان ما را بگیرد، تصریح 
کرد: باید شــروع مجددی برای مقابله 
با کرونا داشته باشــیم و فراخوان ملی 

بدهیم تا همه مردم وارد شوند.
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه مردم 
ایران سخت ترین بحران ها را پشت سر 
گذاشته اند، گفت: باز هم باید این روحیه 
را نشان دهیم.سالمی با بیان اینکه امروز 
برای مقابله با کرونا، حجت بر همه تمام 
اســت، خطاب به فرماندهان سپاه های 
استانی گفت: قرارگاه های امام رضا)ع( را 
در اســتان ها تشکیل دهید و به خانه ها 
رجوع کنیــد و اجازه ندهد مردم تا حد 
امکان جابجا شــوند. وی افزود: حیات 
این ویروس در جابجا شــدن است. اگر 
جابجایــی صورت نگیــرد، این ویروس 
در بدن می میــرد و حیاتش ادامه پیدا 
نمی کند.ســالمی ادامه داد: هر کمکی 

می توانید انجام دهید. خریدهای مردم 
را انجــام دهید. امــروز نیازمند جهاد و 
انقالب هســتیم، با جهادی بزرگ باید 
ایــن ویــروس را متالشــی کنیم.وی 
تصریح کرد: طرح شــهید سلیمانی با 
قوت اجرا کنیــد و منتظر گزارش های 
شــما هستیم. مردم اگر ببینند کاری با 
قوت انجام می شــود آن ها هم همکاری 
می کنند.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه 
در دوران انتقال دولت کســی سســت 
نشــده و همــه در حال انجــام وظیفه 
هستند، گفت: روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی و بسیج و دیگران همه تصریح 
می کنند که مقطع حیاتی را پشت سر 
می گذاریم آیندگان نســبت به عملکرد 
ما قضاوت خواهند کرد و اگر قرار باشد 
پرچم را دست دیگری بدهیم تا آخرین 
لحظه حضور در مسئولیت باید وظیفه 
خود را انجام دهیم.سالمی همچنین بر 
ادامه کمک های مومنانه که مورد اشاره 
رهبر معظم انقــالب قرار گرفت، تأکید 

کرد.وی بــا بیان اینکه تجربیات مهمی 
درباره کرونا پیدا کرده ایم، گفت: ویروس 
کرونا به خودی خــود دچار مرگ و میر 
نمی شود، بلکه در مرحله تکامل مسیر 
خطرناکی طی می کند. این ویروس در 
طول زمان ضریب نفوذ خود را افزایش 
می دهد و پیچیده و مرموز عمل می کند.

ســالمی ادامه داد: همه درک کنند که 
نمی شود این ویروس را به حال خود رها 
کرد و انتظار بهبود شرایط را داشت.وی 
با بیان اینکه بیماری مسری دیده بودیم 
اما مرگ و  میر مســری نه، گفت: امروز 
جان انســان ها به هم وابسته شده است.

فرمانده کل ســپاه ادامه داد: پاینبدی 
به قواعد و شــیوه نامه های بهداشــتی، 
موثرترین عاملی اســت که می تواند در 
کنار ســایر عوامل به مهار این بیماری 
کمک کند.سالمی با بیان اینکه عرصه 
مقابله با کرونا یک جنگ واقعی اســت، 
گفت: باید با انسجام بیشتر و به کارگیری 
همه بضاعت خــود، خط جدیدی را در 
نظام سالمت با مشارکت جمعی برجای 
بگذاریم.وی با بیان اینکه دســت کادر 
درمان را می بوسیم، تصریح کرد: باید بار 
را از دوش کادر درمان را ســبک کرد. 
فرض اینکه کسانی هستند که سالمت 
را پاســداری می کنند و خــود را کنار 

بکشیم درست نیست

سرلشکر سالمی:

 بسیج با تمام قوت برای مقابله 
با کرونا وارد شود
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یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛

۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهد
یــک عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس گفت: بــرای تحقق 
دیپلماسی اقتصادی، دولت سیزدهم باید تالش کند بازار سنتی 

را به بازار مدرن به خصوص در کشورهای همسایه تبدیل کند.
به گزارش ایســنا؛ مهدی طغیانی، روز )پنجشنبه_۲۱ مرداد ماه( 
در نشســت خبری، اظهار کرد: اولویت مجلس یازدهم از همان 
ابتدای کار، رسیدگی به مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم بود 
و هم اکنون ۹۰ طرح اولویت دار تقدیم مجلس شــده اســت که 
تکلیف ســنگینی را روی دوش مجلس می گذارد.وی افزود: سال 
اول مجلس یازدهم همزمان با کم فروغ ترین ســال دولت از نظر 
اجرایی و کمبود منابع شد. مشــکالت شرایط تحریمی با کرونا 
پیچیده تر شــد و درآمدهای ارزی در هیچ دوره ای در این سال 
کاهش پیدا نکرده بود. در سال ۹۹ مقداری اوضاع اقتصادی بهتر 
شــد، به طوری که در ماه های بعد جبران منابع ارزی را تا حدی 

داشتیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: به هر حال کار دولت 
دوازدهم به پایان رسید. پارادایم مسائل دولت دوازدهم با پارادایم 
مجلس متفاوت بود و تاکید روی رفع سریع تحریم ها داشت، در 
حالی که مجلس معتقد بود این حرف بهانه ای برای تداوم تحریم 

است و تا آخر کار دولت دوازدهم این نگاه وجود داشت.
طغیانی گفت: مجلس معتقد بود در داخل باید مشــکالت را حل 
کنیم تا فشــار تحریم ها کاهش یابد. اگر از دســت دشمن بهانه 
گرفته شــود در مذاکرات نمی توانند دســت برتر داشته باشند. 
بســیاری از مســائلی که در ســال ۹۹ رخ داد کامــال قابل حل 
بــود که برخی بــی تدبیری ها و کند بودن در اجرا ســبب حل 
نشــدن این مشکالت شد. اتفاق خوبی که در دولت سیزدهم رخ 
داده اســت تغییر پارادایم فکری است.وی افزود: برخی از وزرای 
پیشنهادی برای مجلس شناخته شده اند، اما برخی را به درستی 
نمی شناسیم و از شنبه بررسی صالحیت وزرا در کمیسیون های 

تخصصی آغاز می شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: پیچیده شدن 
معیشــت مردم به دلیل تورم و گرانی اســت. چرا این مشکل به 
وجود آمد؟ پدیده دائمی که با آن مواجه هســتیم رشد نقدینگی 
است و معدل رشد اقتصادی ایران در ۱۰ سال گذشته صفر بوده 
اســت، در حالی که در همین مدت ۳۰۰ درصد رشد پایه پولی 
داشــته ایم و در واقع ۷ برابر شده است، اما در تولید ثابت مانده 
ایم.طعیانی گفت: در برخی از سال ها بی انضباطی مالی در نظام 
بانکی را شــاهد بوده ایم. دو بانک خصوصی در سال ۹۷ به اندازه 
کل بودجه عمومی کشــور خلق اعتبار بانکی داشته اند و رئیس 
کل بانک مرکزی اســتدالل می کند که ابزار الزم برای برخورد 
با بانک های متخلــف را ندارد.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
ادامه داد: اصالح قانون بانک مرکزی مصوب شــده اســت که در 
کمیسیون اقتصادی این موضوع در چند دوره مجلس رسیدگی 
شد. همچنین تشــدید تحریم و مشکل کاهش درآمدهای نفتی 
سبب بد شدن اوضاع اقتصادی شد. تقاضای ارز در بازارهای نقدی 
قیمــت را تعیین می کند و در بازار حواله رخ می دهد.وی گفت: 
افزایــش نرخ ارز قیمت تولید را باال برد و چون در بیشــتر موارد 

مواد اولیه وارداتی است در نتیجه قیمت کاال ها نیز چند برابر می 
شــود. برای حل این مشکل باید منابع ارزی متنوع و غیرنفتی را 
افزایش دهیم و ترمز نقدینگی را بکشیم. اگر درآمد ارزی مان در 
سال ۶۰ میلیارد دالر شود نرخ ارز با ثبات می شود که امسال نرخ 
ارز جهش نخواهد یافت.طغیانی درباره مشکل مسکن خبرنگاران، 
اظهار کرد: در بحث مســکن در همه جای دنیا فرد آورده ای می 
آورد و دولت با دادن تسهیالت مسکن دار شدن افراد را آسان تر 
می کند. زوجین ۲۰۰ میلیون تومان وام مسکن  می گیرند و قول 
پیگیری مسکن خبرنگاران را می دهم و در این باره با وزیر اقتصاد 
رایزنی خواهیم کرد.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: 
یکی از مطالبات مهم بخشــی از مردم نگرانی هایی است که در 
فضای مجازی دارند. اگر کسی در پلتفرم های مجازی کالهبرداری 
کند قابل پیگیری نیســت و در موارد محــدودی پلیس فتا می 
تواند ورود کند. بنابراین فضای مجازی نیاز به ســاماندهی دارد 
و مجلس مدت ها طــرح صیانت از حقوق کاربران را دنبال کرد. 
ارزیابی نهایی ما این بود که این طرح دارای ایرادات جدی اســت 
و هم اکنون یک و نیم میلیون کسب و کار غیر رسمی در فضای 
مجازی وجود دارد.وی گفت: برخی پیشنهاد دادند در کمیسیون 
ویژه این طرح پیگیری شود که در نهایت هم رای آورد و مقرر شد 
طرح صیانت در کمیسیون ویژه بررسی شود. درخواست بررسی 
این طرح در صحن علنی مجلــس رای نیاورد.طغیانی افزود: در 
فضای مردم ســاالری نماینده انتخاب می کنیم و وقتی نماینده 
طرحی را می آورد در نتیجه درخواســت مردم را مطرح می کند. 
برای همه موضوعات نمی توان همه پرسی گذاشت و سیستم را 
همین گونه پذیرفته ایم.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در 
پاسخ به سوالی درباره مغفول ماندن دیپلماسی عمومی_ اقتصادی 
در دولت های مختلف و راهکار تحقق آن، گفت: در مجلس کمیته 
ای را برای محقق شدن دیپلماسی اقتصادی راه اندازی کردیم و 
فعال کردن بازارهای ایران در کشورهای همسایه اهمیت زیادی 
دارد. از ظرفیت این بازارها به خوبی استفاده نکرده ایم و تجارت 
ما با این کشورها سنتی اســت و مهمترین کاری که دولت باید 
انجام دهد تغییر این بازار از ســنتی به مدرن اســت. آفریقا بازار 
بســیار خوبی وجود دارد که استفاده نمی کنیم. باید مدل سنتی 
بــازار را تغییــر دهیم و آن را به روز و مدرن کنیم تا مشــکالت 
بازرگانان ایرانی در این کشــورها رفع شود.وی افزود: وابستگی به 
نفت یکی از مشکالت اقتصادی کشور است. ساختارهای اقتصادی 
کشور متناسب با افق های پیش رو نیست. برای مثال فرار مالیاتی 
زیادی داریم و حداقل ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهند و 

۲۰ درصد اقتصاد ایران از آن چیزی که درآمد دارند کمتر مالیات 
می دهند. این مشکل در مشاغل داللی بیشتر وجود دارد. زمانی 
که در یک اقتصاد، داللی به صرفه تر است می توان توقع داشت 
تولیــد رونق پیدا کند؟ در اصفهان نزدیــک به ۲۰ هزار میلیارد 
تومان رانت فوالد توزیع شده است که این رقم در کارخانه فوالد 
مبارکه ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.نماینده مردم اصفهان در 
مجلس ادامه داد: در حوزه داللی ارز و طال وارد شده ایم که قانون 
مالیات بر عایدی ســرمایه مصوب شد. اما مهمتر از آن شفافیت 
در امور است و باید حساب های شخصی از تجاری تفکیک شود 
که در دولت قبل اجرا نشــد و دولت ســیزدهم باید آن را محقق 
کند.طغیانی افزود: در مجلس تالش می کنیم زیرســاخت های 
اقتصادی را اصالح کنیم و تنها با اصالح این زیرســاخت ها است 
که اقتصاد ایران شکوفا می شود. برای مثال اقتصاد معدن در ایران 
نسبت به دیگر کشورها تعطیل است و اگر روی اقتصاد معدن کار 
کنیم به تنهایی می تواند برای کشور به اندازه نفت درآمد داشته 

باشد که اصول معدن کاری در کشور را بلد نیستیم.
وی گفت: چرا مجلس از اســتیضاح استفاده نکرد؟ سال گذشته 

بدترین سال اقتصاد کشور بعد از جنگ بود. استیضاح یک وزیر به 
شدت دارای تبعات اجتماعی است و مردم با مشکالت اقتصادی 
که داشتند نمی توانستند بپذیرند که دولت و مجلس با یکدیگر 
جنگ کنند. سوال از رئیس جمهور مانند استیضاح نیست و نمی 
توانســتیم ۶ ماه کشــور را بدون رئیس جمهور بگذاریم.طغیانی 
گفت: از بحث های تقنینی مجلس چند کار به ســرانجام رسید. 
اصالح ماده ۵۴ قانون مالیات های مســتقیم یکی از این موارد به 
ســرانجام رســیده بود. خوداظهاری درباره خانه های خالی تاثیر 
زیادی در شناسایی خانه های خالی داشت که به خوبی اجرا نشد 
تا از احتکار مسکن جلوگیری شود.این عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس افزود: اقتصاد پویای اصفهان به طور کافی به مردم خودش 
نمی رســد که در این باره باید تالش کنیم تا ســود صنایع این 
شهر به مردم آن برسد. در اصفهان مشکل فارغ التحصیالن بیکار 
را داریم که اگر صندوق مســئولیت های اجتماعی تاسیس شود 
بســیاری از این مشکالت اقتصادی قابل حل است.وی گفت: آب 
و آلودگی دو مشــکل اصلی استان اصفهان است. دولت دوازدهم 
زحمت زیادی در حوزه آب اصفهان کشــید، اما فقط روی طرح 

بهشــت آباد وقت گذاشــت. گام شفاف ســازی منابع و مصارف 
را در حال پیگیری هســتیم. باید مشــخص باشد که چه میزان 
آب برداشت می شــود و در باال دست بیش از اندازه آب مصرف 
می شــود. همچنین باید تعریف چشم انداز برای اصفهان داشته 
باشــیم. برای مثال وقتی چشــم انداز آب شرب ندارید می توان 
پروژه های ســاخت چند هزار مســکن را کلید زد؟ در گام سوم 
باید مدیریت مشــارکتی ذینفعان را در بخش آب محقق کنیم.  
طغیانی افزود: اصفهان سامانه رصد دائمی و پایش آلودگی هوا را 
ندارد. بودجــه ای را در این زمینه جذب کرده ایم تا بتوانیم این 
ســامانه را راه اندازی کنیم. نباید آلودگی اصفهان رکورد بزند. با 
همین صنعت می توان آلوده نبود. با توسعه ۲۷۰ هکتار شهرک 
صنعتی محمود آباد موافق نیستیم و توسعه این شهرک در حال 
حاضر نباید مطرح شود.وی ادامه داد:جذب سرمایه های خارجی 
به دلیل ریسک باال در کشور و اصفهان باال است و در این زمینه 
ضعف داریم.این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس افزود: درباره 
کابینه پیشنهادی شناخت کافی نداریم. سوابق وزیر پیشنهادی 
نیرو متناســب با پیچیدگی های آلودگی هوا نیست. درباره وزیر 
پیشنهادی اقتصاد شناخت داریم و در این حوزه تحصیالت باالیی 
دارند و ۱۵ ســال در مرکز پژوهش های مجلس سابقه کار دارند 
و از جهت تجربه مدیریتی شاید ضعیف باشند. ایشان خوش فکر 
و از جهت اقتصادی منطقی مســائل ایران را تحلیل می کنند و 
نسبت به این وزیر پیشنهادی خوش بین هستم. در کل در مورد 
کســانی که شناخت نداریم تحقیقات الزم انجام می شود و برای 
رای دادن به هر وزیری مالک رســیدن به حجت اســت.طغیانی 
گفت: درباره تقسیم استان اصفهان مخالف هستیم و جدا کردن 
بخش هایی از اســتان کار اشــتباهی است چرا که این امر سبب 
تضعیف بخش های جدا شده می شود.وی گفت: استاندار اصفهان 
باید در ســطح مسائل این استان و عظمت آن باشد و شخصیتی 
تاثیرگذار و دارای ارتباطات ملی باشد و به تجربه استانداران بومی 
در اصفهــان موفق تر بوده اند.نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
ادامه داد: باالترین برآورد رســمی از مصرف برق رمز ارزها ۲ هزار 
مگابایت اســت در حالی که امروز بیش از ۱۰ هزار مگابایت برق 
در کشــور کمبود داریم.وی درباره آینده برجام گفت: در مجلس 
قانون رفع تحریم ها را مصوب کردیم و یک طرفه در برجام امتیاز 
نخواهیــم داد و آمریکا به این توافق بــه احتمال زیاد باز خواهد 
گشت.طغیانی گفت: بازار سرمایه روبه بهبود است. دولت نیازمند 
قرارگاه مهار نقدینگی است و عزم کل دولت را می طلبد.وی گفت: 
باید از ظرفیت چهار فرمانداری جدید در شــرق اصفهان استفاده 
الزم را ببریم تا مشکالت مردم این مناطق حل شود.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس ادامه داد: اصفهان سرمایه گریز نیست و جایی 
را در کشــور نمی توانید پیدا کنید که تمام نیازهای صنعتی شما 
را برطرف کند. در اصفهان مشــکل فضای کســب و کار داریم و 
متوسط این فضا در اصفهان نسبت با کشور کمتر است. پس بهبود 
فضای کسب و کار در این شــهر اهمیت دارد. جذب سرمایه در 
اصفهان باید متناسب با برنامه آمایش سرزمینی آن باشد و تحقق 

آن نیازمند داشتن مدیران اجرایی قوی است.

لزوم شفاف سازی گمرک درخصوص واردات ۷۰۰ میلیون یورویی داروی کرونا
درحالی که اعالم شده حدود ۷۰۰ میلیون یورو داروی رمدسیویر کرونا وارد کشور شده است، گمرک ایران بایستی درخصوص جزئیات واردات، شرکتهای واردکننده و همچنین نوع 
ارز تخصیص داده شده شفاف سازی کند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مباحث مختلفی در خصوص ورادات واکسن و داروهای مرتبط با کرونا مطرح 
شده است که با توجه به ارز بری سنگین این اقالم بایستی مراجع مراتبط از جمله گمرک ایران در این مورد شفاف سازی کنند.بر این اساس اخیرا از سوی رئیس ستاد مقابله با کرونای 
استان تهران اعالم شده است که حدود ۷۲۰ میلیون یورو برای واردات داروی کرونای رمدسیور لحاظ شده است. ظاهرا این تخصیص از محل اعتبار یک میلیارد یورویی صندوق توسعه 
ملی بوده اســت.این مقام مســئول گفته بود، ما ۷۲۰ میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم و این پول را باید خرج واکسن می کردیم.با توجه به اینکه واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
انجام می شود بایستی گمرک ایران که در زمینه اطالع رسانی واردات واکسن گوی سبقت را از هالل احمر و... ربوده است پیش از این اعالم در خصوص جزئیات موضوع و شرکتهای 
واردکننده داروهای مرتبط با کرونا از جمله رمدسیویر نیز شفاف سازی می کرد.واردات ۷۲۰  میلیون یورویی آن هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی نکته بسیار مهمی است که در رسانه ها توجهی 

به آن نشده است. از سوی دیگر کمبود عجیب و جهش قیمتی این داروی کرونا به ابهامات این موضوع بیش از پیش افزوده است.

تهران - ایرنا - اقتصاد کشــور از یک تورم بســیار باال رنج می بــرد و یکی از اصلی ترین 
چالش های پیش روی دولت جدید است. سوال اصلی این است که این تورم از کجا ناشی 
می شود و دولت جدید برای رفع آن چه اقداماتی می تواند انجام دهد.به گزارش ایرنا، یکی از 
معدود شاخص های اقتصادی کالن که به صورت مستقیم از وضعیت معیشت مردم حکایت 
دارد، نرخ تورم است. تورم، چه به صورت ساالنه باشد و چه به شکل نقطه به نقطه یا ماهانه 
به ما می گوید مردم بابت اقالم و کاالهای مصرفی خود هر ســال و هر ماه چه مقدار پول 
بیشــتری باید نسبت به سال و ماه قبل از آن بپردازند.  هرچند تورم و گرانی تفاوت هایی 
دارند، اما مردم در زندگی روزمره خود تورم را همان گرانی می دانند. گرانی بر ابعاد مختلف 
زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم اثر می گذارد. نه تنها خورد و خوراک، مسکن پوشاک و 
به طور کلی کیفیت زندگی مردم را متأثر می کند، بلکه مصرف فرهنگی و رفتارهای فراغتی 
و تفریحی مردم را هم تغییر می دهد. گستردگی و اهمیت پیامدهای تورم بر کسی پوشیده 
نیســت و آیت اهلل رئیســی، رئیس جمهور جدید نیز هم در مراسم تنفیذ حکم ریاست 
جمهوری و هم در جریان مراســم تحلیف در مجلس شورای اسالمی بر حل مشکل تورم 
تأکید کرد.  طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران  نرخ تورم نقطه ای در تیر ماه ۱۴۰۰ به 
عدد ۴۳.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۳.۶ درصد بیشتر 
از تیر ۱۳۹۹ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.نرخ تورم 
نقطه ای تیر ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۴.۰ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم 
نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی  ها و دخانیات« با کاهش ۵.۴ واحد درصدی 
به ۵۶.۹ درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با کاهش ۳.۴ واحد درصدی به 
۳۷.۴ درصد رســیده است.هرچند کاهش اندکی در تورم نقطه ای وجود دارد اما در تورم 
ساالنه با افزایش مواجه هســتیم. منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ 
تورم ساالنه تیر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۴.۲ درصد رسیده که نسبت به سال 
قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش نشــان می دهد.هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای 
شهری و روستایی به ترتیب ۴۳.۷ درصد و ۴۷.۳ درصد است که برای خانوارهای شهری 
۱.۲ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

دو نکته مهم در بحث تورم سال جاری وجود دارد: اول باال بودن نرخ تورم خوراکی ها نسبت 
به سایر گروه ها و دوم پایین بودن تورم در نقاط شهری نسبت به مناطق روستایی است. 
هرچند همه گروه های کاالیی مهم است اما خوراکی ها و آشامیدنی ها با نیازهای اولیه انسان 
ارتباط مستقیم تری دارد و مردم تورم در این گروه را به صورت عینی تر لمس می کنند. از 
این رو کاهش تورم و تک رقمی کردن آن به سرعت برای جامعه قابل تشخیص است. در 
صورتی که رشد اقتصادی وتقویت بخش تولید با این کاهش همراه شود، مردم با سرعت 
بیشتری کاهش تورم را حس خواهند کرد.از آنجایی که درآمد سرانه شهرنشینان بیشتر از 

روستائیان است تورم بار مضاعفی بیشتری را بر ساکنین مناطق روستایی تحمیل خواهد 
کرد؛ به زبان ســاده این امر بدان معناست که  »درآمد کمتر و گرانی بیشتر«. پیامد این 
امر خود را در تسریع روند مهاجرت های روستا-شهری و افزایش حاشیه نشینی در شهرها 
و ده ها مســائل و مشکالت اجتماعی متعاقب آن نشــان خواهد داد.  آیت اهلل سیدابراهیم 
رئیســی یکی از اولین اولویت های دولت سیزدهم را کنترل و مهار تورم اعالم کرده است 
اما موضوع این است که تورم موجود ناشی از چیست و برای رفع آن چه کاری باید انجام 
داد؟در این مورد »آلبرت بغزیان«، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در مصاحبه با خبرنگار 
ایرنا گفت: عددی که به عنوان تورم ساالنه یا ماهانه و غیره اعالم می شود، میانگین افزایش 
قیمت ها است. بنابراین اگر گفته می شود تورم ۴۴.۲ درصد است این احتمال وجود دارد 
که در یک کاالیی با ۶۰ درصد افزایش رو به رو باشــیم و در کاالی دیگری با ۳۰ درصد؛  
در مورد کاالهای دیگــر هم چنین موضوعی مصداق دارد.وی افزود: در گروه های کاالیی 
مانند خوراکی ها و آشامیدنی ها و غیره نیز به همین صورت است. یعنی تورم ۵۴ درصدی 
در این گروه یک رقم میانگین است و ممکن است قیمت برخی کاالها صد درصد و برخی 
دیگر هم ۳۰ درصد افزایش داشته اند.این استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع تورم و چرایی 
پیدایش آن خیلی ســاده است، اظهار داشت: تورم یا از جانب تقاضا می آید یا از جانب 
عرضه. یعنی ممکن است زمانی هجوم مردم برای خرید یک یا چند قلم کاال میزان تقاضا 
را باال ببرد و از این طریق تورم افزایش پیدا کند. اما، زمانی هم به خاطر صعودی شدن 
هزینه های تولید، تورم از سمت عرضه باال می رود.بغزیان با بیان اینکه اعتقاد دارد تورم 
کنونی ناشی از افزایش تقاضا نیست و مربوط به افزایش هزینه های تولید است، تصریح 
کرد: در حال حاضر شاهد هجوم مردم برای خرید مسکن یا خودرو نیستیم ولی به دلیل 
آنکه نرخ تورم تولید کننده افزایش یافته، قیمت انواع کاالها نیز با رشد مواجه شده است. 
برای مثال در موضوع مسکن وقتی به آمارها نگاه می کنیم تعداد معامالت کاهش داشته، 
اما قیمت باال رفته است.این اقتصاددان با بیان اینکه برای کاهش نرخ تورم در حال حاضر 
باید هزینه های تولید را کاهش داد، گفت: دولت می تواند همزمان با تامین ارز تولید، بر 
فرایند تولید و توزیع نظارت دقیق داشــته باشــد و از این راه تورم را کاهش دهد.  وی 
ادامــه داد: برای مثال اگر در موضوع مســکن به جای ورود به تولید کاالهای مورد نیاز 
این حوزه و کاهش هزینه های تولید، به متقاضیان و مصرف کنندگان وام بدهیم نه تنها 
تورم مسکن پایین نمی آید بلکه بیشتر هم خواهد شد.این تحلیلگر اقتصادی نظارت را 
موضوعی کلیدی در موفقیت مهار تورم و کنترل قیمت ها عنوان کرد و افزود: اعتقاد دارم 
دولت سیزدهم باید نظارت دقیقی بر بازار و بخش تولید و توزیع اعمال کند.  همیشه و در 
هر شرایطی محتکران، بازارسازها و سوءاستفاده گرها حضور دارند و در صورتی که نظارت 
الزم اعمال نشــود، این قبیل افراد از هر شرایطی و از اعمال هر سیاستی سوء استفاده 
خواهند کرد.وی همچنین در خصوص رشد نرخ ارز و رابطه آن با افزایش صادرات توضیح 
داد: نباید دچار این اشتباه شویم که افزایش نرخ ارز و در نتیجه باال رفتن میزان صادرات 
به تولید و اشتغال کمک خواهد کرد. این موضوع در طرح »مارشال« در اروپا مطرح شد. 
گفته شــد که با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دالر زمینه برای تقویت تولید و 
اشتغال فراهم می شود. اما این امر زمانی صادق است که در شرایط عادی اقتصادی باشیم 

و جلوی رشد هزینه های تولید را بگیریم.

تورم موجود ناشی از چیست و 
چه کار باید کرد؟
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هشدار آژانس بین المللی انرژی درباره تاثیر کرونای دلتا بر مصرف نفتگزیده خبر
آژانــس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه اش در 
واکنش به موج جدید شــیوع کووید ۱۹ در کشورهای مصرف 
کننــده بزرگ، پیش بینی خود از میزان تقاضای جهانی برای 
نفت تا پایان ســال ۲۰۲۱ را به میزان چشمگیری کاهش داد 
و مازاد عرضه در ســال ۲۰۲۲ را پیــش بینی کرد.به گزارش 
ایســنا، این پیش بینی برخالف یک ماه پیش است که آژانس 
بین المللــی انرژی از گروه اوپک پالس درخواســت کرده بود 
شــیرهای نفت خود را باز کند در غیــر این صورت با افزایش 
آسیب زننده قیمتها روبرو خواهد شد. این گروه به درخواستها 
برای افزایش تولید عمل کرد اما افزایش تولید درســت زمانی 
روی می دهد که رشــد مصرف ضعیف می شــود.همچنین 
تحلیل آژانس بین المللی انرژی در تضاد با درخواســت آمریکا 
از اوپک و متحدانش برای افزایش بیشتر تولید نفت است. در 
گزارش آژانس بین المللی انرژی آمده است: افزایش فوری تولید 
اوپک پالس با رشــد کندتر تقاضا و تولیــد باالتر در خارج از 
این گروه همزمان شــده و پیــش بینی ها از کمبود عرضه در 
کوتاه مدت یا ســوپر سیکل نفت را باطل می کند.قیمت نفت 
ماه میالدی جاری در پی شــیوع نوع شــدیدا مسری کرونای 
دلتا و تجدید قرنطینه ها در چین و ســایر کشورهای آسیایی 
که نرخ واکسیناسیون ضعیفتری داشته اند، شش درصد نزول 
کرده است. بهای معامالت نفت برنت که اوایل ژوییه به حدود 
۷۸ دالر در هر بشکه صعود کرده بود، اکنون نزدیک ۷۱ دالر 
معامله می شــود.آژانس بین المللی انــرژی اعالم کرد نیروی 
صعودی اخیر نفت به دلیل نگرانیها نســبت به افزایش موارد 

ابتــال به کووید ۱۹ و منحرف شــدن روند احیای اقتصادی از 
مســیرش، از دست داده است.گروه اوپک پالس ماه گذشته با 
افزایش تولید ماهانه تا پایان امسال موافقت کردند و این عرضه 

اضافی در شرایط ناخوشایندی وارد بازار می شود.
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، برخالف رشد تقاضا به 
میزان ۳.۸ میلیون بشکه در روز در ژوئن، روند تقاضای جهانی 

برای نفت ماه گذشــته به طور ناگهانی معکوس شد و  اندکی 
کاهش یافت. این سازمان برآورد خود از میزان مصرف در نیمه 
دوم ســال میالدی جاری را به میزان ۵۵۰ هزار بشکه در روز 
کاهــش داد.با این حال آژانس بین المللــی انرژی انتظار دارد 
مصرف ســوخت جهان همچنان رشد کند زیرا احیای اقتصاد 
جهانی ادامه پیدا می کند و به طور میانگین به ۹۸.۹ میلیون 

بشکه در روز در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ می رسد.
روندی احیای که تاکنون حاصل شــده، تبعات ناخواسته ای 
داشته است. خودروسواران آمریکایی اکنون با قیمت سه دالر 
در هر گالن بنزین روبرو شــده اند و نگرانیها نســبت به تورم 
افزایش پیدا کرده است. در نتیجه دولت بایدن از اوپک پالس 
خواسته است میزان عرضه خود را افزایش دهد. جیک سالیوان، 
مشاور امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه ای اعالم کرد 
در مقطع حســاس فعلی که احیای اقتصاد جهانی در جریان 
اســت، برنامه های اوپک کافی نیستند.به نظر می رسد اوپک 
در برابر درخواســت آمریکا موضع تدافعی داشت و در گزارش 
ماهانه خود اعالم کرد دورنمای پرمخاطره همچنان مســتلزم 
تالشهای قاطعانه اعضای این گروه و متحدانش است.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، آژانس بین المللی انرژی و اوپک هر دو پیش 
بینی خود از میزان رشد عرضه خارج از اوپک در سال ۲۰۲۲ را 
باال بردند زیرا آمریکا و سایر تولیدکنندگان در حال احیا از افت 
سرمایه گذاری در دوران پاندمی هستند. هر دو موسسه پیش 
بینی خود از میزان رشــد عرضه غیر اوپک در ســال میالدی 

آینده را به میزان ۱.۱ میلیون بشکه در روز باالتر بردند.

 پیش بینی اوپک از کمبود عرضه
 در بازار نفت

اوپــک در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد بازار نفت تا پایان 
سال ۲۰۲۱ دچار کمبود شدید عرضه خواهد ماند.به گزارش ایسنا، اوپک در 
جدیدترین گزارش ماهانه بازار نفت، پیش بینی خود از تقاضای جهانی برای 
نفت در ســال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را بدون تغییر نگه داشت و همچنان انتظار 
دارد تقاضا برای نفت در ســال میالدی جاری ۵.۹۵ میلیون بشــکه در روز 
معادل ۶.۶ درصد رشــد کند و مصرف سوخت در سال آینده ۳.۲۸ میلیون 
بشــکه در روز افزایش پیدا کند. اما اوپک پیش بینی رشد عرضه غیر اوپک 
را به دلیل افزایش تولید روسیه باالتر برد. تولید روسیه در راستای موافقت 
اوپــک پالس برای افزایش تولید ماهانه ۴۰۰ هزار بشــکه در روز از اوت تا 
دســامبر سال میالدی جاری، افزایش پیدا می کند.طبق پیش بینی اوپک، 
تولید نفت غیراوپک ۲.۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ رشد می کند 
که ۸۴۰ هزار بشکه در روز باالتر از پیش بینی ماه پیش این گروه است.این 
گروه انتظار دارد تولید نفت شیل آمریکا سال میالدی آینده ۵۶۰ هزار بشکه 
در روز رشد کند که ۶۰ هزار بشکه در روز باالتر از برآورد ماه گذشته است.

با این حال اوپک در این گزارش تاکید کرد که تقاضا برای نفت در ماههای 
آینده احتماال باالتر از میزان عرضه خواهد ماند و فشار صعودی روی قیمتها 
در کوتاه مدت را حفظ می کند.اوپک پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی 
در ســال ۲۰۲۱ را با فرض این که تاثیر همه گیری کووید ۱۹ مهار خواهد 
شــد، از ۵.۵ درصد به ۵.۶ درصد افزایش داد با این حال هشدار داد ابهامات 
قابل توجهی وجود دارد. دورنمای رشــد اقتصادی سال ۲۰۲۲ هم از سوی 
اوپک ۴.۲ درصد پیش بینی شــد.گزارش اوپک یک روز پس از انتقاد دولت 
آمریکا از گروه اوپک پالس برای عدم افزایش بیشتر تولید و به خطر انداختن 
روند احیای اقتصاد جهانی منتشــر شد.جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
آمریکا با اشــاره به قیمتهای نفت که باالتر از ســطح پیش از شیوع کووید 
۱۹ هســتند، گفت: توافق فعلی اوپک پالس کافی نیست. این گروه که قرار 
است نشست بعدی وزیرانش برای بازبینی سیاست تولید نفت اول سپتامبر 
برگزار شود، به انتقاد آمریکا واکنش نشان نداد.گزارش اوپک نشان داد تولید 
نفت این گروه در ژوییه به میزان ۶۴۰ هزار بشــکه در روز رشــد کرده و به 
۲۶.۶۶ میلیون بشکه در روز رسیده است که تحت تاثیر خاتمه کاهش تولید 
داوطلبانه عربستان ســعودی بود.طبق گزارش اوپک، تقاضا برای نفت این 
گروه در سه ماهه سوم به ۲۸.۳۶ میلیون بشکه در روز و در سه ماهه چهارم 
به ۲۸.۹۶ میلیون بشــکه در روز می رسد.سهم اوپک از ۴۰۰ هزار بشکه در 
روز افزایش تولید ماهانه تصویب شــده در اوپک پالس، ۲۵۰ هزار بشکه در 
روز است. با فرض ثابت ماندن تولید ایران، لیبی و ونزوئال که از مشارکت در 
کاهش تولید معاف شــده است و پایبندی کامل سایر اعضا به پیمان نفتی، 
تولید اوپک تا پایان سال پایین ۲۸ میلیون بشکه در روز خواهد ماند. اما از 
سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ تقاضا برای نفت اوپک به ۲۵.۱۹ میلیون بشکه 
در روز کاهش پیدا می کند و در سه ماهه دوم ۲۶.۸۰ میلیون بشکه در روز 
خواهد بود.بر اساس گزارش پالتس، گزارش اوپک برخالف پیش بینی جدید 
آژانس بین المللی انرژی است که اعالم کرد رشد تقاضا برای نفت ضعیف می 
شود و تولید باالتر در خارج از گروه اوپک پالس وجود خواهد داشت که به 
مازاد عرضه منتهی می شود. اداره اطالعات انرژی آمریکا هم پیش بینی رشد 

تقاضا در سال ۲۰۲۱ را تغییر نداد اما دورنمای سال ۲۰۲۲ را کاهش داد.

مدیر شرکت نفت غرب مازندران:
نگرانی برای تامین سوخت مناطق 
کوهستانی غرب مازندران نداریم

مدیر شــرکت نفت غرب مازندران گفت: نگرانی در 
راستای تامین سوخت مناطق کوهستانی برای پاییز 
و زمستان در منطقه وجود ندارد.تورج امانی با اشاره 
به فصل گرما و قطعی برق اظهار داشت: ژنراتورهای 
جایگاه های سوخت باید آماده و فعال باشند تا خللی 
در خدمات رسانی ایجاد نشود.وی یادآور شد: تامین سوخت مناطق مختلف 
مانند بیمارستان ها و مراکز دولتی و غیره با شرکت نفت است و خوشبختانه 
این کار به خوبی درحال انجام اســت.وی استفاده از سوخت جایگزین را از 
جمله نیازها برشمرد و گفت: تاکنون به موقع تامین سوخت صورت گرفته و 
مشکلی وجود ندارد.امانی درباره تامین سوخت برای مناطق کوهستانی گفت: 
امکان ذخیره سازی از شــهریورماه فراهم است و این کار به صورت فصلی 
و ســه ماه صورت می گیرد و مشکلی در تامین سوخت مناطق کوهستانی 
ندارد.امانی درباره تخصیص واکســن برای اپراتورهای جایگاه های سوخت 
گفت: مکاتبات الزم برای تامین و تزریق واکسن کارگران جایگاه های سی 
ان جی و اپراتور صورت گرفته است.مدیر شرکت نفت غرب مازندران درباره 
تعداد جایگاه های ســوخت در غرب مازندران با بیان اینکه در حال حاضر 
هزار نازل در ۶۰ جایگاه فعالیت دارند، گفت: نیاز اســت پنج درصد بر شمار 

جایگاه ها در منطقه افزوده شود.

رشد 7.6 درصدی پهنای باند مصرفی قم
مدیرکل ارتباطات قم از رشد ۷.۶ درصدی پهنای باند مصرفی قم خبرداد.

به گزارشــی ، جواد غالم پور با تاکید بر ضرورت توســعه زیرســاخت های 
ارتباطی و پایداری شبکه دیتا در ســطح استان به ویژه درایام شیوع اظهار 
داشــت: توسعه زیرساخت های ارتباطی در استان موجب شده تا در شرایط 
بحرانی و افزایش استفاده از این شبکه ارتباطی، ارتباطات در قم در شرایط 
مناسبی قرار داشته باشد.وی گفت: شرکت ارتباطات زیر ساخت استان در 
موج نخست آغاز کرونا در قم، با افزایش زیرساخت های پهنای باند، خدمات 
دیتای استان را در اختیار مشترکان قرارداد و هم اکنون با وجود  موج پنجم 
کرونا با ایجاد گشت های نظارت بر شبکه های زیرساختی استان، از هر گونه 
اختالل در شــبکه جلوگیری می کنند.وی ادامه داد: درحال حاضر ظرفیت 
پهن باند ورودی اســتان ۲۲۰ گیگابیت بر ثانیه است و پهنای باند مصرفی 
درسال ۱۴۰۰ در بیشترین حالت به ۱۶۰ گیگابیت برثانیه رسیده است که 
درمقایســه با ســال ۱۳۹۶ که ۲۱ گیگابیت برثانیه بوده رشد ۷.۶ درصدی 
داشته است.مدیرکل ارتباطات قم، زیرساخت های فناوری اطالعات در این 
استان را مناسب دانســت و تصریح کرد: با توجه به زیرساخت های مناسب 
ارتباطی اســتان، آمادگی الزم برای مصرف بیشتر اینترنت نیز فراهم بوده 
و هیچ گونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد.غالم پور با اشــاره به پایداری 
ارتباطات در سطح روستاهای استان نیز افزود: با افزایش ایستگاه های تلفن 
همراه و ارتقای تکنولوژی ایستگاه های تلفن همراه، ارتباطات ثابت و همراه 
در سطح استان پایدار شده اســت.وی تصریح کرد: اپراتورهای تلفن همراه، 
مخابرات منطقه و شرکت های ارتباطات ثابت نیز آمادگی خود را برای ارایه 

باکیفیت خدمات پهنای باند به مشترکان اعالم کرده اند.

درخواست آمریکا از اوپک برای افزایش 
تولید نفت

دستیاران ارشــد رییس جمهور آمریکا، اوپک و متحدانش را برای افزایش 
تولید نفت به منظور مقابله با افزایش قیمت بنزین که تهدیدی برای احیای 
اقتصاد جهانی می دانند، تحت فشــار قرار دادند.به گزارش ایســنا، جیک 
سالیوان، مشــاور امنیت ملی جو بایدن از تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان 
از جمله عربســتان سعودی برای ســطح تولید ناکافی پس از همه گیری 
جهانی کوویــد ۱۹ انتقاد کرد. وی در بیانیه ای گفت: در مقطع حســاس 
احیای اقتصاد جهانی، این سطح تولید نفت کافی نیست.طبق اعالم انجمن 
اتوموبیل آمریکا، قیمت بنزین در پمپ بنزینهای آمریکا به حدود ســه دالر 
و ۱۸ ســنت در هر گالن رســیده که بیش از یک دالر باالتر از مدت مشابه 
سال گذشته است.بیانیه غیرمعمول این مقام آمریکایی فشار بین المللی بر 
اوپک را افزایش داده و در شــرایطی صادر شده که دولت آمریکا تالش می 
کند افزایش قیمتها را کنترل کرده و محدودیتهایی که در سراسر اقتصادی 
این کشور به تورم دامن زده است را برطرف کند. بایدن احیای اقتصادی از 
رکود ناشی از شیوع همه گیری را اولویت اصلی دولت خود قرار داده است.

پیام اخیر تحول جدید بین واشنگتن و اوپک از زمان روی کار آمدن بایدن 
را بارز می کند. دونالد ترامپ، رییس جمهور ســابق آمریکا مستقیما اوپک 
را خطاب قرار می داد و از این گروه می خواســت با تغییر سیاســت تولید 
خود، قیمتها را کنترل کنــد. ترامپ حتی تهدید کرده بود حمایت نظامی 
از عربســتان ســعودی را قطع خواهد کرد.ســولیوان گفت: دولت بایدن از 
کشورهای عضو اوپک پالس می خواهد به اهمیت بازارهای رقابتی در تعیین 
قیمتها توجه کنند. قیمتهای باالتر بنزین اگر کنترل نشوند، به احیای اقتصاد 
جهانی آســیب می زنند. اوپک پالس باید اقدامات بیشتری برای حمایت از 
احیای اقتصادی انجام دهد.بهای معامالت نفت برنت روز چهارشنبه حدود 
۷۰ دالر در هر بشــکه معامله شد که نیم درصد پس از انتشار بیانیه آمریکا 
کاهش داشــت. قیمت نفت برنت اوایل ژوییه به باالی ۷۷ دالر در هر بشکه 
صعود کرده بود و از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون حدود یک ســوم 
رشد داشته است.تالش دولت بایدن برای کنترل قیمت بنزین با تالش برای 
تبدیل شدن به یک پیشــروی جهانی در مبارزه با تغییرات اقلیمی و گذار 
اقتصاد آمریکا از سوختهای فسیلی به سمت منابع انرژی پاک و خودروهای 
برقی سنخیت ندارد.جان کورنین، سناتور جمهوریخواه تگزاس از بایدن که 
دموکرات اســت، برای مواضع ضد سوخت فسیلی خود انتقاد کرده و آن را 
عامل کاهش تولید انرژی داخلی خوانده اســت.رابرت یاوگر، مدیر معامالت 
انــرژی در بانک ژاپنی میزوهو هم از بیانیه دولت آمریکا انتقاد و اظهار کرد: 
نمــی دانم چرا آنها تالش نمی کنند تولیدکنندگان آمریکایی را به افزایش 
تولید تشــویق کنند.تولید نفت آمریکا از زمان شیوع کووید ۱۹ حدود ۱۱ 
میلیون بشــکه در روز در مقایســه با رکورد ۱۲.۳ میلیون بشکه در روز در 
ســال ۲۰۱۹ بوده اســت.اوپک پالس در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج 
بحــران کووید ۱۹ تولیدش را از ماه مه ســال ۲۰۲۰ به میزان ۹.۷ میلیون 
بشــکه در روز معادل حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی محدود کرد اما از 
آن زمان با بهبود تقاضا، محدودیت عرضه خود را به مرور تســهیل کرده و 
به حدود ۵.۸ میلیون بشــکه در روز رسانده است. تولیدکنندگان این گروه 
در نشســتی که ماه گذشته برگزار شــد، با افزایش تولید ماهانه ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز از اوت تا دسامبر سال ۲۰۲۱ موافقت کردند. نشست بعدی 
اوپک پالس برای بازبینی سیاســت تولید در اول سپتامبر برگزار می شود.

بر اســاس گزارش رویترز، کاخ سفید همچنین به کمیسیون تجارت فدرال 
که بر سیاســتهای ضد رقابتی در بازارهای آمریکا نظارت دارد، دستور داد 
درباره شــیوه های غیرقانونی که باعث افزایش قیمت بنزین در این کشور 

شده است، تحقیق کند.

افزایش مالیم قیمت نفت سنگین ایران
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشــان داد قیمت نفت ســنگین ایران ماه 
میالدی گذشته حدود دو درصد رشد ماهانه داشت.به گزارش ایسنا، قیمت 
نفت ســنگین ایران در ژوییه به ۷۲ دالر و ۹۸ سنت در هر بشکه رسید که 
در مقایسه با ۷۱ دالر و ۶۸ سنت در ژوئن، یک دالر و ۳۰ سنت معادل ۱.۸ 
درصد افزایش نشــان داد. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال 
۲۰۲۱ تاکنون ۶۵ دالر و یک ســنت در مقایسه با ۳۸ دالر و ۵۴ سنت در 
مدت مشــابه سال ۲۰۲۰ بوده است.ارزش سبد نفتی اوپک در ژوییه به ۷۳ 
دالر و ۵۳ سنت در هر بشکه رسید که باالترین میانگین ماهانه این شاخص 
از اکتبر سال ۲۰۱۸ به این طرف بود و در مقایسه با ۷۱ دالر و ۸۹ سنت در 
ژوئن، یک دالر و ۶۴ سنت معادل ۲.۳ درصد افزایش داشت.میانگین ارزش 
ســبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۵ دالر و ۲۷ سنت در هر 
بشکه بوده که در مقایسه با ۳۹ دالر و ۸۵ سنت در مدت مشابه سال گذشته، 

۲۵ دالر و ۴۳ سنت معادل ۶۳.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

معاون وزارت نیرو در دولت دوازدهم 
گفت: مردم باید به این نتیجه برسند 
که آب کم است، بنابراین باید نسبت 

به مراقبت از آن جدی تری باشیم.
قاســم تقی زاده  خامسی در گفت وگو 
بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشــاره 
به دســتاوردهای دولت تدبیر و امید 
در حوزه آب طی ۸ ســال گذشــته 
اظهار داشت: دستاوردها به دو بخش 
ساخت و سازها و ساز و کاری تقسیم 
می شود، در بخش ساخت و سازی از 
۲۰۱ سد ملی کشور ۵۷ سد، از حدود 
۱۷۳ واحد تصفیه خانه آب ۵۴ واحد، 
از ۲۶۴ تصقیه خانــه فاضالِب موجود 
در کشور ۹۶ تصفیه خانه و همچنین 
۳۳۴ هزار هکتار از ۲۴۶۰ هزار هکتار 
شــبکه آبیاری در دو دولت یازدهم و 

دوازدهم ساخته شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در 
بخش ساز و کاری گفت: اتفاقات خوبی 
در این حوزه رخ داده، از جمله اینکه 
توانستیم در بخش آب تغییر ساختار 
بدهیم، یعنی ۹ حوضه آبریز تشکیل 
دادیم و با کســب مصوبــه از دولت و 
سازمان امور استخدامی روسایی برای 
این حوضه ها انتخــاب کردیم، اقدام 
دیگر تصویب سند سازگاری با کم آبی 
بوده که از اســتان ها آغاز و به امضای 
۴ وزیــر و ۲ معــاون رئیس جمهــور 
رسید، این سند می تواند الگویی برای 
آیندگان جهت مدیریــت منابع آب 
باشد. معاون وزارت نیرو در امور آب و 
آبفا در دولت دوازدهم یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضالب و شهری و 

روســتایی را نیز از دیگر اقدامات در 
حوزه ســاز و کاری برشمرد و افزود: 
این شرکت ها به شــرکت ها ی آب و 
فاضالب استانی مبدل شدند و با این 
اقدام ۹ هزار پست دولتی حذف شد.  
وی با بیان اینکه دولت در بخش آب و 
فاضالب به تمام اهداف خود بر اساس 
اعتبارات داده شــده دست پیدا کرده، 
یادآور شد: قرار بود که به ۱۰ میلیون 
نفر روستایی آب پایدار و سالم ارسال 

شود که این کار انجام شده است.
تقی زاده خامســی همچنین به پروژه 
آبرســانی به دریاچه ارومیه اشــاره و 
توضیح داد: تنها پروژه تکمیل نشــده 
در بخش آب اتمام تونل زاب اســت 
که آب سد کانی سیب را برای احیای 
دریاچه ارومیه می رساند، طبق آخرین 
آمار تقریبا از ۳۶ هزار متر حدود ۵۴۰ 
متــر  باقی مانده که ظــرف حداکثر 
۲ تــا ۳ ماه آینده و قبل از زمســتان 
این تونل که یکــی از بزرگترین و از 
ســخت ترین اقدامات بوده به نتیجه 
خواهد رســید و آب سد کانی سیب 
را بــه دریاچه منتقل می کند.  وی در 
ادامه به موضوع کم آبی در خوزستان 
پرداخت و گفت: ما در این استان ۱۰ 
سد داریم، در واقع نیمی از ذخایر آبی 
کشور  در خوزستان وجود دارد، یعنی 
از ۵۰ میلیــارد متر مکعب ذخایر آبی 

۲۳ میلیارد متر مکعب در این استان 
اســت، امسال خوزســتان ۵۰ درصد 
کاهش بارندگی داشــت و ورودی به 
ســدها کاهش جدی داشته است. با 
وجود بارندگی بسیار پایین توانستیم 
از آب هایی که سال های قبل در سدها 
ذخیره شــده بود، استفاده کنیم. این 
مقام مســئول در وزارت نیرو با بیان 
اینکه وضعیت آب در کشور و از جمله 
خوزســتان خوب نیست، خاطرنشان 
کرد: تصمیــم گرفته شــده بود که 
در خوزســتان شــالیکاری به صورت 
غیرقانونی صورت نگیرد و بر اســاس 
آن خروجی ســدها تنظیم شــود تا 
آب از کرخه به هورالعظیم برسد، اما 
متاسفانه در مســیر ۳۰۰ کلیومتری 
کرخه تا هور اقدام به شالیکاری کردند 
و آب به صــورت غیرقانونی به اراضی 
پمپاژ می شــده که باعث شد آب به 
پایین دست و دشت آزادگان و هویزه 

برای آشامیدن انسان و دام نرسد. 
وی با تاکیــد بر اینکــه باید جلوی 
کشــت های پرآب بــر و برنــج کاری 
غیرقانونی گرفته شــود، تــا بتوانیم 
بــا همین ذخایر کم آب آشــامدینی 
شهرها و روســتاهای مسیر را تامین 
کنیم، بیان داشت: امور آب خوزستان 
را به مسئولین استانی واگذار کردیم 
تا آب را به گونه ای مدیریت کنند که 

برای کشــت پاییزه هم بتوانند از آب 
کنند.تقی زاده خامسی  استفاده  سدها 
در ادامــه در توصیه ای بــه مدیران 
بخش آب و فاضالب دولت ســیزدهم 
اظهار کرد: توصیه بنده این است که 
مســئولین ملی و مردم به این توافق 
برسند که ما کشور کم آب و خشکی 
هستیم، قرار نیست معجزه ای صورت 
بگیرد، اگــر منحنی ورودی، خروجی 
سدها و بارندگی را طی ۵۲ سال قبل 
در نظر بگیریم تقریبا شبیه هم به هم 
اســت و بتدریج اوضاع بدتر می شود، 
بنابرایــن تغییر اقلیــم آب و هوایی 
کشــور به خوبی قابل رصد اســت، 
مثــال در همین دولت ترســال ترین 
ســال را در نیم قرن گذشته در سال 
۹۸ و خشک ترین سال طی ۵۲ سال 
گذشته را در سال ۱۴۰۰ داشتیم که 

نشانه تغییر اقلیم است. 
وی تاکید کرد: مردم و مسئولین باید 
به این نتیجه برســند کــه ما در این 
کشــور نمی توانیم در ۱۷ استان برنج 
بکاریــم، نمی توانیم صنایــع پرآب بر 
احداث کنیم، ایــن برنامه ها تنها کار 
مسئولین نیســت، مردم هم باید به 
این نکته برسند که نمی توانیم آب را 
به این شکل مصرف کنیم، ساخت و 
سازها بهرحال صورت می گیرد، پول 
و اعتبار باشــد کار انجام می شود، اما 
در سطح ملی؛ مردم باید به این نتیجه 
برسند که آب کم اســت و روزهایی 
که آب زیادی داشته باشیم ، طوالنی 
نیست، بنابراین باید نسبت به مراقبت 

از آب جدی تری باشیم.

معاون وزارت نیرو در دولت دوازدهم:

وضعیت آب کشور خوب نیست

با حذف یارانه های سوخت
 قیمت سوخت در لبنان

 ۴ برابر می شود
با تصمیم بانک مرکزی لبنان برای پایان دادن به یارانه های 
ســوخت در پی بحران انرژی گسترده در این کشور، قیمت 
ســوخت افزایش پیدا خواهد کرد.به گزارش ایســنا، بانک 
مرکزی لبنان یارانه ســوخت را قطع کرده و در عوض، خط 
اعتبار واردکنندگان ســوخت را به قیمت فعلی بازار افزایش 
می دهد. چنین تصمیمی قیمت سوخت در لبنان را حداکثر 
چهار برابر افزایش می دهد.یارانه های سوخت رسما روز پنج 
شــنبه پایان پیدا کردند. بانک مرکزی لبنان اعالم کرد که 
دیگر نمی تواند یارانه های ســوخت را که از آغاز بحران مالی 
این کشــور تامین می کرده اســت، فراهم کند.هزینه باالتر 
سوخت به مردم فقیر که بیش از ۵۰ درصد از جمعیت لبنان 
را تشکیل می دهند، آسیب شــدیدی خواهد زد. ارزش ارز 
لبنان طی مدت دو ســال گذشــته ۹۰ درصد سقوط کرده 
است.کمبود سوخت باعث خاموشی های گسترده در لبنان 
شده و خشونت هایی را هم زمان با تالش مردم برای دسترسی 
به سوخت به دنبال داشته است. دوشنبه هفته جاری سه نفر 
در پی بروز خشــونت بر سر منابع اندک در این کشور کشته 
شدند.شرکت برق لبنان خاموشی های برنامه ریزی شده ای 
را به اجرا گذاشــته که برق را به مدت حدود یک ساعت در 
روز برای شرکت ها و مصرف کنندگان عادی محدود می کند. 
این شرکت برای تولید برق به سوخت وارداتی متکی است.

بیمارستان ها در لبنان دســتگاه های تهویه هوا و در بعضی 
موارد چراغ ها را خاموش کرده اند و نگران هستند که مجبور 
شــوند تعطیل کنند.بر اســاس گزارش اویل پرایس، اگرچه 
لبنان از زمان جنگ داخلی چند دهه پیش، با خاموشی های 
مداومی روبرو بود اما این خاموشی ها در دو سال گذشته به 

اوج خود رسیده اند.

زغال سنگ در اروپا گران شد
قیمت زغال سنگ در اروپا به دلیل 
افزایش تقاضا و محدودیتهای عرضه، 
به باالترین حد ۹ سال اخیر صعود 
کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
زغال ســنگ در بازار ICE فیوچرز 
یوروپ از مــرز ۱۰۱ دالر در هر تن 
گذشــت و به باالترین حد از سال 
کرد.تابستان  صعود  تاکنون   ۲۰۱۲
امســال تقاضا برای تولیــد نیرو با 
مصرف زغال ســنگ در پی موج گرمای کشــنده کم سابقه در سراسر اروپا و جهش قیمت گاز 
طبیعی، افزایش پیدا کرده است. زغال سنگ برای تولید نیرو ارزانتر است به خصوص در شرایطی 
که روسیه با صادرات کمتر گاز به اروپا، باعث کاهش ذخایر گاز این منطقه شده است.عرضه زغال 
سنگ کاهش پیدا کرده در حالی که شرکتهای نیرو پیش از فرا رسیدن فصل زمستان، به ذخیره 
سازی می پردازند. همزمان عرضه زغال سنگ از سوی برخی از کشورهای بازار نوظهور به دلیل 
ناآرامی داخلی و مسائل لجستیکی مختل شده است.قیمت زغال سنگ در سراسر جهان امسال 
افزایش پیدا کرده است. قیمت زغال سنگ صادراتی از استرالیا به باالترین حد در یک دهه اخیر 
صعود کرده و هزینه های زغال ســنگ وارداتی از چین به اروپا هم افزایش یافته است.گزارش 
آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد تولید برق با استفاده از زغال سنگ پس از کاهش ۴.۶ 
درصدی در سال گذشته، سه درصد در سال ۲۰۲۱ و سه درصد در سال ۲۰۲۲ رشد می کند.

جیمز وادل، مدیر گاز اروپایی در شرکت انرژی اسپکتس گفت: معموال انعطاف پذیری کافی در 
میزان عرضه در بازار زغال سنگ وجود دارد که باعث می شود هر اتفاقی در بازار گاز روی دهد، 
تاثیر چندانی روی زغال سنگ نداشته باشد. اما به دلیل کاهش شدید موجودی گاز در اروپا و 
عدم وجود مکانیزمی برای تامین سریع آن، گاز تاثیر متقابلی روی بازار زغال سنگ داشته است.

قراردادهای ماه آتی و ســه ماهه آتی زغال سنگ اروپا از اواســط ژوئن باالی ۱۰۰ دالر در هر 
تن معامله می شوند. ادامه مشکالت عرضه قیمتها را در سال میالدی آینده هم باال نگه خواهد 
داشت.بر اساس گزارش اویل پرایس، شرکتهای نیرو باالترین قیمت یک دهه اخیر را برای زغال 
ســنگ و گاز طبیعی می پردازند که به معنای قیمت باالتر برق برای مصرف کنندگان اروپایی 
خواهد بود. این امر نگرانیهای از تحمیل هزینه باالتر برق به خانوارهایی که از نظر مالی در تنگنا 

قرار دارند را افزایش داده است.
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نگـــاه نقاط ضعف و قوت زنجیره فوالد کجاست؟
بررســی آخرین ویرایش طرح جامع فوالد کشــور، طرح های در 
دســت اجرا و طرح های قابل تحقق حکایت از آن دارد که روند 
تولید در برخی موارد ضعف داشــته و در برخی موارد دیگر حتی 
فراتر از برنامه حرکت کرده ایم.بــه گزارش اقتصادآنالین به نقل 
از ایرنــا، زنجیره تولید فوالد به فرآیند تولید فوالد از اســتخراج 
ســنگ آهن تا تولید شــمش اطالق می شــود. به طور کلی این 
زنجیره شامل اســتخراج سنگ آهن از معدن و سپس تبدیل آن 
به کنســانتره و ورود آن به بخش فوالدســازی و در نهایت ورود 
به بخش نورد است.مطالعات طرح جامع فوالد کشور با محوریت 
شــرکت ملی فوالد ایران و ایمیدرو در سال ۹۳ تهیه شد. هشت 
سال متوالی است که این طرح با هدف رصد کردن وضعیت بازار 
فوالد و ارزیابی تحقق اهداف تدوین شده پایش می شود.این طرح 
اکنون به عنوان یک ســند باالدستی توسعه صنعت فوالد کشور 
مــورد توجه ذی نفعان زنجیره فوالد قــرار دارد. با توجه به نتایج 
طرح جامع فوالد پیش نویس سند راهبردی صنعت فوالد کشور 
با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله نهایی شدن 
است.بررســی وضعیت زنجیره فوالد و موازنه آن در سال ۹۲ بر 
اساس ظرفیت های اســمی حاکی است: در آن سال در گندله با 
۹ میلیون تن کمبود، در کنسانتره با سه میلیون و ۱۰۰ هزار تن 
کمبود و در آهن اسفنجی با ۴۰۰ هزار تن کمبود مواجه بودیم، اما 
موازنه زنجیره فوالد در سال ۹۹ حاکی از مازاد ۴۰۰ هزار تنی در 
تولید کنسانتره سنگ آهن، مازاد ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تنی در 

گندله و مازاد ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تنی در آهن اسفنجی است.
طبق جدیدترین پایش طرح جامع فوالد، ظرفیت های ایجاد شده 
تا پایان ســال ۹۹ شامل ۳۹.۴ میلیون تن ظرفیت تولید شمش 
فوالد، ۳۷.۱۸ میلیون تن آهن اسفنجی، ۶۶.۷۵ میلیون تن گندله 

و ۶۴.۱۱ میلیون تن کنسانتره است.

موازنه زنجیره در افق 1404
سنگ آهن

مطابق آمار و اطالعات واحدهای فعال و طرح های در دست اجرای 
قابل تحقق تا پایان سال ۹۹، تولید سنگ آهن به ۹۵ میلیون تن 
رسیده و ۴۰ میلیون تن طرح در دست اجرا و قابل تحقق در این 
حــوزه وجود دارد. بنابراین مجموع ظرفیــت در این حوزه ۱۴۵ 
میلیون تن اســت که تا تحقق هــدف ۱۶۷ میلیون تنی در افق 

۱۴۰۴، هنوز ۲۲ میلیون تن کمبود وجود دارد.

کنسانتره سنگ آهن
در کنسانتره سنگ آهن، با توجه به تولید فعلی ۶۳ میلیون تنی و 

۱۹ میلیون تن ظرفیتی که از طرح های در دست اجرا قابل تحقق 
است، در مجموع ظرفیت به ۸۲ میلیون تن خواهد رسید.

این در حالی اســت کــه ظرفیت مورد نیاز بــرای تحقق هدف 
چشم انداز ۷۹ میلیون تن است و بنابراین سه میلیون تن مازاد در 

این بخش وجود دارد.

کلوخه
در بخــش کلوخه، جمع ظرفیت واحدهــای فعال ۶ میلیون تن 
اســت و ۲ میلیون تن طرح در دســت اجرا و قابل تحقق وجود 
دارد. بر این اســاس مجموع ظرفیت هشت میلیون تنی در این 
بخش دست یافتنی است و با توجه ظرفیت مورد نیاز هفت میلیون 

تنی برای تحقق هدف چشم انداز، یک میلیون تن اضافه ظرفیت 
وجود دارد.

گندله
در بخش گندله، ظرفیت فعلــی واحدهای فعال ۶۷ میلیون تن 
است و ۱۰ میلیون تن طرح در دست اجراست که جمع ظرفیت ها 
را در این حوزه به ۷۷ میلیون تن می رساند. بر این اسا و با توجه 
به نیازمندی کشور به ظرفیت ۷۵ میلیون تنی برای گندله در افق 
چشم انداز، ۲ میلیون تن اضافه ظرفیت در این حوزه را شاهدیم.

آهن اسفنجی
در بخش آهن اســفنجی نیز آمارها حاکــی از ظرفیت فعلی ۳۶ 
میلیون تنی و برنامه ریــزی برای اجرای ۱۱ میلیون تن ظرفیت 
جدید و قابل تحقق اســت. بنابراین جمع ظرفیت به ۵۲ میلیون 
تن خواهد رسید و با توجه به پیش بینی ظرفیت ۵۲ میلیون تنی 
در افق چشــم انداز در این حوزه، با موازنــه کامل در این بخش 

مواجه ایم.

فوالد
و باالخره در بخش فوالد، ظرفیت فعلی ۳۹ میلیون تن و ظرفیت 
طرح های در دســت اجرا و قابل تحقق ۱۶ میلیون تن است. بر 
این اســاس جمع ظرفیت قابل تحقق ۵۵ میلیون تن خواهد بود 
و مطابق با هدفگذاری انجام شده در افق چشم انداز است. پیشتر 
»وجیه اهلل جعفــری« رییس هیات عامل ایمیــدرو به خبرنگار 
اقتصادی ایرنا گفت: با توجه به تامین عمده ســرمایه گذاری های 
مورد نیاز، دســتیابی به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ و تولید سالیانه 

۵۵ میلیون تن فوالد امکان پذیر است.

به مناسبت روز »حمایت از صنایع کوچک«
 صنایع کوچک و متوسط به حال

 خود رها شده اند!
یک پژوهشــگر و مشــاور اقتصادی و صنعتی معتقد اســت کشور دچار 
یک وضعیتی به نام شــکاف متوسط اســت که یعنی واحدهای کوچک 
و متوسط به نسبت کشــورهای دیگر، در ایران کم است و تمرکز دولت 
و مجلس عموما بر صنایع بزرگ، خصولتی و شــبه دولتی بوده و صنایع 
کوچک و متوســط تقریبا به حال خود رها شده اند.احســان سلطانی در 
گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: مشــکل اصلی این اســت که تعداد قابل 
توجهی صنایع بزرگ و باالدســتی انواع و اقسام رانت، مواد معدنی، گاز، 
برق، نفت و به طور کلی انــواع حمایت ها را دریافت می کنند. همچنین 
تعداد زیادی واحد خرد در کشور وجود دارد، اما تعداد واحدهای کوچک 
و متوســط در این میان کم است. بنابراین به گفته وی کشور دچار یک 
وضعیتی به نام شکاف متوســط است که یعنی تعداد واحدهای کوچک 
و متوســط در ایران نســبت به کشورهای اروپایی، آســیایی و غیره کم 
اســت. در عین حال همه توجه و تمرکــز دولت ها در دو دهه اخیر روی 
واحدهای بزرگ باالدســتی متکی رانت منابع مانند فوالد، پتروشــیمی، 
نفت و گاز و سایر صنایع بزرگ بوده است. رشد این واحدهای بزرگ نیر 
ســه تا چهار برابر واحدهای کوچک و متوسط بوده است. این کارشناس 
اقتصادی با بیان اینکه ایران در مورد صنایع کوچک و متوســط نســبت 
به کشــورهای توسعه یافته و در حال توســعه وضع خوبی ندارد و دچار 
خالء اســت، تصریح کرد: علت خالء یاد شده این است که تمرکز دولت 
و مجلس عموما بر صنایع بزرگ، خصولتی و شــبه دولتی بوده و صنایع 
کوچک و متوســط تقریبا به حال خود رها شــده اند. بــرای مثال آقای 
روحانی - رییس جمهور - طی هشــت سال اخیر فقط یک یا دو بار در 
مراســم روز صنعت و معدن شــرکت کرده، اما در افتتاح تمام طرح های 

فوالدی و معدنی حاضر بوده است. 

اشتغال صنعتی در 10 سال گذشته کمتر شد
وی با بیان اینکه نتیجه روند تشــریح شده این است که اشتغال صنعتی 
طی ۱۰ ســال اخیر کمتر شده که بیشتر نشده است، اظهار کرد: راهکار 
این اســت که به صنایع کوچک و متوســط توجه شود و حتی پیشنهاد 
من این اســت که وزارت صنایع کوچک و متوســط تشــکیل شود، چرا 
که وزارت صنعت عماًل به این صنایــع توجه نمی کند. برای مثال تولید 
فــوالد در دولت یازدهــم و دوازدهم دو برابر شــد، اما صنایع کوچک و 
متوســط افول کردند. این یک فاجعه است که بر اشتغال و ارزش افزوده 
اثرگذار است. به گفته این کارشناس اقتصادی استان های اصفهان، یزد، 
سمنان، قزوین و سایر استان هایی که دارای ساختار قوی صنایع کوچک 
و متوسط هستند، تولید ناخالص، سرانه سپرده  بانکی و در مجموع ثروت 
و قدرت اقتصاد باالتری نســبت به استان های فاقد ساختار قوی در این 
بخش دارند. به طور کلی توســعه صنایع کوچک و متوســط به افزایش 
ثروت، کاهش نابرابری، ایجاد اشــتغال، توزیع درآمد و توســعه اقتصاد 

محلی منجر خواهد شد. 

راه حل، توسعه صنایع کوچک و متوسط در قالب خوشه ها
وی بــا بیان اینکه همه دولت ها به ویــژه دولت دهم و یازدهم به صنایع 
کوچک و متوســط بی توجــه بودند، گفت: راهکار اصلی توســعه صنایع 
کوچک و متوســط در قالب خوشــه های صنعتی اســت و این خوشه ها 
باید در هر استانی بر اساس مزیت های نسبی، تاریخچه و سایر پارامترها 
رشــد کند. برای مثال می توان خوشــه های صنعتی صنایع غذایی را در 
خراسان گسترش داد. البته واحدهای کوچک و متوسط می توانند حول 
یک واحد بزرگ پیشــران نیز شــکل بگیرند.سلطانی همچنین در پاسخ 
به ســوالی درباره اینکه تمرکز برای توسعه باید بر صنایع بزرگ باشد یا 
صنایع کوچک و متوســط، اظهار کرد: اطالعات کشور های عضو سازمان 
همکاری و توســعه اقتصادی که همه کشــورهای توسعه یافته هستند 
نشــان می دهد سهم واحدهای کوچک و متوســط در در تولید ناخالص 
داخلی و صادرات بیشــتر اســت. البته واحد کوچک و متوســط در این 
کشــورها در قالب خوشه های صنعتی هستند. نمی توان فقط یک کشور 
مانند کره که زیاد هم به آن اســتناد می شــود را مالک در نظر بگیریم. 
ساختار توسعه در زمینه های مختلف متفاوت است و نمی توانیم بدون در 
نظر گرفتن سایر پارامترها فقط در بخش واحدهای بزرگ خصولتب خود 

را با کره مقایسه کنیم، بلکه باید همه کشورها بررسی شود. 

چرا اولویت صنایع کوچک است نه بزرگ؟
وی با بیان اینکه کمتــر از ۱۰ درصد واحدهای بزرگ، بخش خصوصی 
واقعی است، گفت: ساختار کشورها متفاوت است. در آمریکا، کره و ژاپن 
هم بیشــتر تمرکز بر صنایع بزرگ است، اما در ایتالیا، آلمان، انگلیس و 
چین صنایع بزرگ به این شــدت حضور ندارند. مــا با واحدهای بزرگ 
مخالفتی نداریم، اما هر چیز باید جای خودش باشــد. در ساختار اقتصاد 
رانتی و خصولتی ایران، واحدهای بــزرگ برای عموم فایده ای نخواهند 
داشــت. بزرگترین بنگاه کشــور فوالد مبارکه اســت که تحت مدیریت 
ایمیدرو فعالیت می کند و ایمیدرو هم زیر مجموعه وزارت صمت اســت 
کــه همواره رانت از جمله بــرق، آب و کارگر ارزان دریافت می کند و در 
نهایت شاهد برپا شدن فساد در این مجموعه ها هستیم؛ بنابراین بهتر از 
واحدهای خصوصی یعنی کوچک و متوســط ها رشد کنند. به گفته وی 
اگر به دنبال مردمی شــدن اقتصاد، توزیع ثروت ایجاد اشــتغال و رفاه و 
حل مشکالت مناطق محروم هســتیم راهی جز رشد واحدهای کوچک 
و متوســط و بخش خصوصی نداریم.این کارشــناس اقتصادی همچنین 
راهکارهای حمایت از صنایع کوچک و متوسط را گفت رانت منابعی که 
همه بزنه باالدســت اختصاص پیدا می کند باید به صنایع پایین دســتی 
هم ارائه شــود در زمینه تحقیق و توسعه آموزش صادرات از آن حمایت 
کنند.به گزارش ایســنا، ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران و شــرکت های اســتانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۵ شهرک 
و ۳۲۴ ناحیه صنعتی و ســه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره برداری، 
۸۱ شــهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شــهرک فنــاوری، ۴۰ مرکز 
خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطالعات و خدمات نرم  
افــزاری، ۹۳ هزار و ۹۲۳ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۸ هزار و ۱۲ 
واحد صنعتی و ســه هزار و ۱۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم 
۹۶۲ هزار و ۲۴۳ نفر را در سراســر کشــور فراهم کرده اســت.از سال 
۱۳۹۳ به مناســبت پنجاهمین سالروز تأسیس سازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایران و بنا به تصویب شورای فرهنگ عمومی، ۲۱ 
مرداد در تقویم رســمی کشور به عنوان »روز حمایت از صنایع کوچک« 

نامگذاری شده است.

کدام کاالی ایرانی در افغانستان بیشترین 
خریدار را دارد؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی وضعیت صادرات ایران 
به افغانستان در بهار سال ۱۴۰۰ پرداخته است.به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهایی 
که از از تجارت افغانستان در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میالدی منتشر شده، ایران 
اصلی ترین تامین کننده کاال برای این کشــور بوده اســت. با این حال افغانستان 
فاصله زیادی با اصلی ترین واردکنندگان کاال از ایران دارد و پس از چین، عراق و در 
نزدیکی ترکیه قرار دارد.در هفته های گذشته به دنبال باال گرفتن آتش جنگ های 
داخلی در افغانستان، بسیاری از فعاالن بخش خصوصی هشدار داده اند که تداوم این 
شــرایط می تواند به کاهش جدی صادرات کشور به این همسایه شرقی منجر شود 
اما با این حال ایران در نخســتین فصل از سال جاری توانسته صادرات خود به این 
کشــور را ادامه دهد.براوردها نشان می دهد که در بهار ۱۴۰۰، ایران توانسته حدود 
۵۶۹ میلیون دالر کاال به افغانستان صادر کند. این عدد در آمار کلی صادرات ایران 
حدود ۵.۳ درصد اســت.صادرات به افغانســتان بدون محاسبه فصل نفتی، ۱۲۴۹ 
تعرفــه، ۹۳۱ هزار تن و بیش از ۴۰۲ میلیون دالر بوده اســت.با این وجود میزان 
تنوع کاالیی صادراتی به افغانستان چندان گسترده نبوده است. میله های آهنی یا 
فوالدی با حدود ۷۵ میلیون دالر، سهمی حدودا ۱۹ درصدی از کل صادرات ایران 
به افغانستان را به خود اختصاص داده اند و بیشترین خریدار را در این کشور دارند.

گوجه فرنگی با سهم ۳.۹، سیب تازه با سهم ۳.۴، کف پوش غیرمخملی با سهم ۳.۱ 
و  ســیب زمینی با سهم ۲.۴ دیگر کاالهای پرطرفدار ایرانی در افغانستان به شمار 
می روند.شیرینی بدون کاکائو، آب میوه، هندوانه، قوطی آلومینیومی و پروفیل نیز 

دیگر کاالهای عمده ایرانی هستند که به افغانستان صادر شده اند.

رئیس اتاق ایران و ترکیه اعالم کرد؛
تجارت ۱۰ میلیارد دالری با ترکیه تا پایان سال

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با بیان اینکه ظرفیت تجارت ۳۰ میلیارد دالری با 
ترکیه را داریم، گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال حجم تجارت بین دو کشور 
به ۱۰ میلیارد دالر برســد.به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رســمی ترکیه نشان 
می دهد تجارت کاالیی ایران و ترکیه از فصل دوم سال ۲۰۱۹ با افت شدیدی همراه 
بوده و روند نزولی تجارت با این کشور تا فصل دوم سال ۲۰۲۰ همچنان ادامه داشته 
اســت؛ اما پس از آن روند صعودی در پیش گرفته و در فصل نخست سال ۲۰۲۱ 
برای سومین فصل پیاپی افزایش یافته است؛ به شکلی که شاهد رشد ۵۳ درصدی 
حجم تجارت میان دو کشور بوده ایم.در همین رابطه، مهرداد سعادت در گفت وگو با 
خبرنگار مهر اظهار داشت: سال ۹۹ حجم کل تجارت ما با ترکیه حدود ۶ میلیارد 
دالر بود، از این رو با توجه به بهبود شــرایط صادرات و واردات، امسال ترکیه جزو 
۵ کشــور نخست سبد تجاری ایران قرار گرفت که البته هنوز هم وضعیت تجاری 
بین دو کشور چندان مورد قبول نیست.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه 
افزود: ما قباًل حجم تجارت ۲۱ میلیارد دالری را با ترکیه تجربه کرده ایم، از این رو 
امیدواریم به محض اینکه مشکل تحریم ها کاهش پیدا کند یا لغو شود، به آن روزها 
برگردیم و حتی حجم تجارت خود را از آن میزان نیز افزایش داده و به ۳۰ میلیارد 
دالر برسانیم.وی ادامه داد: با توجه به مزیت کاالهای ایرانی، ما ظرفیت صادرات ۱۵ 
میلیارد دالری به ترکیه را داریم، ترکیه هم کاالهایی دارد که در ایران مزیت دارند.

ســعادت گفت: اصلی ترین راه بهبود تجارت با ترکیه اصالح زیرســاخت ها و روابط 
متقابل اســت؛ نمی شود انتظار داشــت که دائم به ترکیه کاال صادر کنیم و ترکیه 
در مقابل نتواند کاالیی به ما صادر کند و ما درهای واردات را ببندیم.به گفته وی، 
ما به دلیل محدودیت های مالی در توســعه زیرســاخت های مرزی، حمل و نقل و 
کانتینرهای یخچال دار محدودیت داشتیم و همین موضوع جابجایی کاال میان دو 

کشور را دشوار کرد.

دولت جایگاه بخش خصوصی را احیا کند
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با بیان اینکه عمده تجارت ما با ترکیه 
مربوط به مواد پتروشیمی و گاز، مواد اولیه و محصوالت کشاورزی می شود، گفت: 
برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال حجم تجارت ما با ترکیه به ۱۰ میلیارد 
دالر برسد که با کمی همت و فضا دادن به بخش خصوصی کفه ترازوی تجاری به 
ســمت صادرات سنگینی خواهد کرد.وی با اشاره به اینکه تجار ترک برای افزایش 
تجارت با ایران و ســرمایه گذاری در کشــور ما تمایل دارند، اظهار داشت: از دولت 
ســیزدهم انتظار داریم فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تســهیل کند. اقتصاد 
سراســر دولتی نمی تواند کمکی به کشور کند.ســعادت گفت: الزم است دولت دو 
سیاســت اصلی مانع زدایی و احیای جایگاه بخش خصوصــی را در اولویت کاری 

خود قرار دهد.

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و 
تلفــن همراه از رکود در بازار موبایل خبر داد و 
گفت که نتیجه جلســات برگزار شده در رابطه 
با لغو رجیســتری گوشی های مســافری این 
است که وضعیت کسانی که با یک پاسپورت، 
یک گوشی در ســال وارد کرده اند باید مجدداً 
بررســی شــود تا حق کســی تضییع نشود.

به گزارش ایســنا، از ۱۲ مهرماه سال گذشته 
انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی 
و به صورت حضوری انجام می شــد که باعث 
کاهش چشــمگیر واردات مسافری آیفون شد 
اما تشــکیل صف های طوالنی و معطلی فراوان 
موجب اعتراضات زیادی از سوی مسافران شد 
و گمرک ایران نیز بــه دلیل ازدحام جمعیت 
با مشــکالتی در این رابطه مواجه شــد که در 
مجموع  در شــرایط کرونایــی موجود امکان 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فراهم نبود. 
بنابرایــن از اول دی ماه رجیســتری به صورت 
غیرحضوری انجام شــد که بر این اساس ثبت 
اطالعات و مشــخصات گوشی تلفن همراه در 
بدو ورود انجام می شــد. اما طبق اعالم انجمن 
واردکنندگان موبایل، خألهای قانونی در شیوه 
جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان 
را همــوار کرد و چنــد روز بعد از غیرحضوری 
شــدن رجیستری، خرید و فروش پاسپورت به 
قدری زیاد شــده که قیمت آن از پنج میلیون 
به دو میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت 
در شــب گذشــته به ۲۰۰ هزار تومان رسید.

در نهایت  مهــرداد جمال ارونقی، معاون فنی 

و امــور گمرکی گمرک ایران نیــز اذعان کرد 
که در جریان ورود گوشــی های همراه مسافر 
و رجیســتری غیرحضوری کــه از ابتدای دی 
ماه اجرایی شــد، رصد ورود گوشی های همراه 
مســافران ایرانی، اتباع و همچنیــن از طریق 
پســت بعضا با تشخیص گمرک ایران در رابطه 
با جریان تجاری آن همراه بوده است؛ بنابراین 
مقرر شــد گوشی های اتباع خارجی تا یک ماه 
از تاریخ ورود آنها رجیستر نشود و معافیت و ارز 
۴۲۰۰ تومانی گوشی های پستی نیز حذف شد. 
در همیــن رابطه  انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی، از لغو رجیســتری ۳۴۰۰ 
دســتگاه تلفن همراه از طریق ســوء استفاده 
تجاری از رویه مســافری خبــر داده بود که به 
نظر می رسد حاال قرار است در این رابطه تجدید 
نظر شود.ابراهیم درستی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره تجدید نظر در لغو رجیستری گوشی های 
مســافری گفت: حدود ۴۰۰۰ گوشی از طریق 
اتباع یا با پاســپورت به کشــور وارد شد که در 
این رابطه بعد از برگزاری جلسات به این نتیجه 
رســیدیم وضعیت کسانی که با یک پاسپورت، 
یک گوشی در سال وارد کردند مجدداً بررسی 
شود تا حق کســی تضییع نشود. اما اگر کسی 
بــا یک پاســپورت در یک ســال پیش از یک 
گوشــی وارد کرده خالف قانون بوده است. وی 
همچنیــن درباره وضعیت بــازار موبایل گفت: 
قیمت گوشــی بر مبنای قیمت دالر نوســان 
دارد  اما در حــال حاضر کمبودی در این بازار 
وجود نــدارد و قیمت ها نیــز افزایش چندانی 

نداشته اســت. البته به گفته این مقام صنفی، 
طی هفته های اخیر واردات برخی گوشی ها که 
طبق نظر سازمان مقررات با تلفن های ضروری 
ارتبــاط برقرار نمی کنند، تا زمان ســاماندهی 
محدود شــد، اما این گوشی ها فقط پنج درصد 
بازار را تشکیل می دهد و اثر چندانی بر قیمت 
ندارد. به گزارش ایسنا، مدتی قبل بحث هایی 
در رابطه با ممنوعیت واردات برخی مدل های 
پرتقاضای گوشــی از جمله شیائومی به دلیل 
مشکالتی مانند عدم مسیریابی صحیح شماره 
های اضطراری مطرح شــده بود.رئیس اتحادیه 
فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه در 
ادامه با بیان اینکه نباید جو روانی در بازار ایجاد 
شود، اظهار کرد: به طور کلی شرکت های وارد 
کننده ممکن است در نابسامانی های بازار دخیل 
باشند، اما مغازه داران در قیمت ها دخیل نیستند. 
به هر حال اکنون بر مبنای قیمت ارز، ثبات بر 
بازار موبایل حاکم است و تلفن همراه به وفور در 
بازار وجود دارد. وی با اینکه افزایش قیمت غیر 
متعارف در بازار موبایل وجود ندارد، تصریح کرد: 
اولین چیزی که بر قیمت گوشی اثرگذار بوده، 
قیمت دالر اســت. البته در حال حاضر رکود بر 
بازار حاکم و قدرت خرید مردم کم اســت که 
بر قیمت ها تاثیر دارد. درستی همچنین درباره 
وضعیت تولید و واردات اقالم صوتی، تصویری و 
غیره که در خودرو استفاده می شود، اظهار کرد: 
درصــد زیادی از باندها، آمپلی فایرها و قطعات 
آنها در کشور قابل تولید است و درصد کمی از 

آنها از طریق واردات تامین می شود.

تازه ترین وضعیت بازار موبایل

احتمال تجدید نظر در لغو رجیستری گوشی های مسافری

فراخوان تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای

 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

وم
ت د

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

شکر دولتی از انبار احتکار سردرآورد!
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران از کشف بیش از ۲۳ تن شکر، از محل سهمیه دولتی، احتکار شده در جنوب تهران خبر 
داد و گفت که در چهار ماهه نخست سال جاری بیشترین کشفیات از انبارهای جنوب تهران شامل مواد پتروشیمی، سم، روغن نباتی، نوشیدنی ها، الستیک سبک و 
سنگین، شکر و چای بوده است.عید محمدی پور در گفت وگو با ایسنا، گفت: بازرسان این سازمان طی روز گذشته از یک انبار درجنوب تهران بالغ بر ۲۳ هزار و ۶۴۰ 
کیلوگرم شکر بسته بندی کشف کرده اند.  شکرهای کشف شده از محل سهمیه  دولتی برای عرضه در فروشگاه های زنجیره ای با قیمت مصوب بوده است.به گفته وی 
براساس برگه گزارش های بازرسی تنظیمی، ارزش ریالی کشفیات بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان و نوع تخلف احتکار و عرضه خارج از شبکه بوده که مراتب پس از طی 
مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.معاون بازرسی سازمان در ادامه از انجام ۶۳۳ بازرسی از انبارها و سردخانه های جنوب استان در چهار ماهه اول سال 
جاری خبر داد و گفت: این بازرسی ها منجر به کشف ۴۷ فقره تخلف شده که بیشترین کشفیات شامل مواد پتروشیمی، سم، روغن نباتی، نوشیدنی ها، الستیک سبک 

و سنگین، شکر و چای بوده است.
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نحوه سرویس جدید استعالم چک های صیادیگزیده خبر
ســخنگوی اجرای قانون جدید چک درخصوص »سرویس 
استعالم چک براساس اقالم اطالعاتی« توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایســنا به نقــل از بانک مرکــزی، آمنه نادعلی 
زاده اعالم کرد:  از ابتدای ســال جــاری قانون جدید چک 
اجرایی شده است و دارندگان چک های جدید ملزم هستند، 
اطالعــات مربوط به چک را در ســامانه صیاد ثبت کنند و 
چک را تحویل گیرنده بدهند. گیرنده چک نیز ضروری است 
نسبت به تأیید چک اقدام کند تا بتواند وجه چک را دریافت 
کند.وی افزود: با ســرویس جدیدی که برای گیرندگان در 
نظر گرفته شــده اســت، افراد می توانند با مراجعه به وب 
سایت بانک مرکزی اســتعالم الزم را انجام دهند و پس از 
حصول اطمینان از ثبت شــدن چک نسبت به دریافت آن 
اقدام کنند.ســخنگوی اجرای قانون جدید چک ادامه داد: 
دریافت کننده چک می تواند در زمان مبادله چک و دریافت 

آن با اســتفاده از این خدمت و وارد کــردن مبلغ و تاریخ 
چک و کد ملی و شناســه صیادی برای استعالم چک اقدام 
و اطمینان حاصل کند که که این چک به نفع گیرنده ثبت 
شــده است.وی گفت: گیرنده چک بعد از اطمینان خاطر از 
ثبت چک می تواند تایید چک را بعدا در سامانه صیاد انجام 
دهد. این خدمت بیشتر مورد استفاده شرکت های پخش و 
بازاریاب ها و افرادی است که در طی روز تعداد زیادی چک 
را دریافت می کنند.نادعلی زاده افزود: این سرویس در واقع 
استعالم فوری و سریع است که در لحظه مبادله چک انجام 
می شــود و برای اطمینان از این است که صادرکننده ثبت 
چک را انجام داده اســت. برای استفاده از این خدمت افراد 
باید به وب ســایت بانک مرکزی مراجعه کنند و در بخش 
قانون جدید چک و قسمت استعالم چک با وارد کردن اقالم 

اطالعاتی استعالم را دریافت کنند.

یک شرط مهم برای دریافت وام ساخت مسکن
سازندگان متقاضی دریافت تسهیالت ساخت مسکن مطابق با قوانین بانکی باید از 
یک شرط مهم در زمان ارائه درخواست برای دریافت تسهیالت برخوردار باشند.

به گزارش ایســنا، بانک مســکن در اطالعیه ای اعالم کرد: در حالیکه هم اکنون 
تعداد قابل توجهی از سازندگان مسکن در فهرست متقاضیان دریافت تسهیالت 
ســاخت واحدهای مسکونی از بانک مســکن قرار دارند و روزانه به این گروه از 
سازنده ها تسهیالت ساخت پرداخت می شــود، اما یک شرط مهم در خصوص 
پرداخت تسهیالت ساخت به سازنده ها وجود دارد.طبق اعالم این بانک، گذشته 
از شرایط مربوط به شــروط عمومی و اختصاصی تعیین شده برای سازنده ها به 
منظور دریافت تســهیالت ساخت مسکن اعم از تســهیالت مشارکت مدنی یا 
تسهیالت فروش اقساطی مسکن، یک شــرط مهم برای سازنده ها تعیین شده 
است که عدم برخورداری سازنده ها از این شرط به منزله خاتمه یافتن درخواست 
آن ها برای دریافت تســهیالت است.این شرط مهم، عدم سابقه چک برگشتی و 
همچنین بدهی های سررسید گذشته بانکی است که باعث می شود سازنده یکی 
از شــروط مهم برای قرار گرفتن در فهرســت واجدان شرایط دریافت تسهیالت 
ساخت واحدهای مسکونی را پشت سر بگذارد.در واقع آن دسته از سازندگانی که 
چک برگشتی داشته و یا سابقه بدهی های معوق سررسید گذشته و تسویه نشده 
دارند نمی توانند از تسهیالت ساخت مسکن برخوردار شوند. مطابق با روال بانکی 
برای پرداخت تسهیالت ساخت مسکن به سازنده ها پس از اخذ مدارک از سازنده 
و تشکیل پرونده برای وی در بانک، کنترل مدارک و انجام استعالم های مربوطه 
در مرحله بعد کنترل می شود که آیا سازنده دارای چک برگشتی و یا بدهی های 
سررسیده شده است یا خیر؟ در صورتی که برای بانک محرز شود که درخواست 
کننده چک برگشتی داشته و یا دارای بدهی های سررسید گذشته است خاتمه 
بررســی پرونده وی اعالم شده و از فهرســت افراد مشمول شرایط برای دریافت 
تسهیالت ساخت مسکن خارج می شود. در واقع خوش حساب بودن درخواست 
کننده ها یکی از مهمترین شروط پذیرش درخواست های بعدی آن ها برای پرداخت 
تسهیالت بانکی است.این موضوع شامل پرداخت تسهیالت ساخت به سازنده ها 
نیز می شود که عمدتا برای ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی در دست احداث 
خود نیازمند اســتفاده از تسهیالت بانکی می شوند.ازاین رو کارشناسان بانکی به 
سازنده ها و سایر درخواست کننده های تسهیالت بانکی توصیه می کنند برای آنکه 
به درخواست های بعدی آن ها برای پرداخت تسهیالت رسیدگی شود و تسهیالت 
به آن ها تعلق بگیرد حتما شرط خوش حسابی را رعایت کرده و چک برگشتی یا 
بدهی های معوق و سررسید گذشته نداشته باشند.این اقدام عالوه بر آنکه منجر به 
بررسی درخواست های بعدی آن ها برای دریافت تسهیالت می شود از طرفی توان 
بانک برای پرداخت تعداد و سقف بیشتر تسهیالت در حوزه های مختلف را افزایش 
می دهد.از این رو، پرداخت به موقع اقساط بانکی )بازپرداخت تسهیالت دریافت 
شــده( امری واجب و ضروری هم برای تسهیالت گیرنده ها و هم برای بانک های 

تسهیالت دهنده از جمله بانک مسکن است.

بازار ارز به کدام سمت و سو می رود؟
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با وجود تمام این عوامل معتقدم فعال امکان 
افزایش قیمت ارز وجود دارد و در این شــرایط فعلی عامل جو روانی می تواند به 
رشد نرخ دالر کمک کندمرتضی افقه در گفت وگو با خبرنگار اقتصای ایلنا درباره 
واکنش بازار ارز به تعیین تکلیف برجام و احتمال طوالنی شدن مذاکرات و پایان 
نافرجام آن اظهار داشت: با شناختی که از اقتصاد ایران دارم، بسیار بعید است که 
کسی بتواند بدون رفع تحریم ها با توجه به شرایط فعلی در کوتاه مدت، مشکالت 
حاد را رفع کند.وی ادامه داد: اگر تحریم ها برطرف نشــود و امکان مراوات مالی 
فراهم نیاید چه از طریق این مذاکرات احیای برجام و چه مذاکرات دیگر، دولت 
جدید هم نمی تواند مشکالت موجود را برطرف سازد.این کارشناسی تاکید کرد: 
از سوی دیگر ساختار سیاسی، اداری، اجرایی و بروکراسی حاکم بر این کشور هم 
اجازه حل مشکالت در میان مدت و بلند مدت را بدون رفع تحریم ها نمی دهد.وی 
با بیان اینکه تعیین قیمت ها در بازار ارز در اختیار کسی نیست، گفت: ارز یک کاال 
محســوب می شود و زمانی که عرضه یک کاال کاهش یابد طبیعتا قیمت آن هم 
باال می رود و این افزایش قیمت با بحث میزان تقاضا مرتبط است و میزان افزایش 
تقاضا هم به نقدینگی موجود بستگی دارد.افقه افزود: البته ممکن است عرضه کاال 
کم باشد اما به دلیل کاهش درآمد ملی، فشاری برای تقاضا نباشد چراکه درآمد 
مردم کمتر شده است اما معتقدم همچنان احتمال افزایش قیمت ارز بسیار باال 
است. نان خورهای بودجه بسیار باال است، نان خورهایی که سود زیادی در تولید 
ملــی ندارند بنابراین وجود این نا ن خورها و کاهش درآمد به دلیل تحریم، باعث 
افزایش کسری بودجه می شود و کسری بودجه هم زمینه را برای افزایش نقدینگی 
باال می برد.این کارشــناس اقتصادی گفت: با وجود تمام این عوامل معتقدم فعال 
امکان افزایش قیمت ارز وجود دارد و در این شرایط فعلی عامل جو روانی می تواند 
به رشد نرخ دالر کمک کند؛ حتی بدون تغییر در میزان تقاضا و عرضه، جو روانی 
می تواند باعث افزایش قیمت شود که دلیل افزایش قیمت دالر در این روزها هم 
همین موضوع اســت اما معتقدم با ادامه همین شرایط همزمان با فشار روانی و 
فشار نقدینگی احتماال تا پایان سال نرخ دالر به 40 تا 50 هزار تومان هم می رسد.

آینه عبرت ونزوئال برای دیگران
اقتصاددانان همگی هم عقیده اند که سیاست های غلط خود دولت باعث ویرانی 
اقتصاد کشوری شده اســت که زمانی بزرگ ترین ذخایر ارزی دنیا را داشت. به 
گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، بحران اقتصادی عجیب ونزوئال باعث 
شده اســت تا مردم این کشور حتی آن هایی که به دالر دسترسی دارند هم در 
تهیه مایحتاج روزانه خود با سختی مواجه باشند. یک شهروند ونزوئالیی ساکن 
در پایتخت در همین رابطه گفت: حتی برای تهیه غذای دخترانم هم کار خیلی 
سختی دارم. برای غذا معموال سراغ اقالم ارزان نظیر کره و پنیر می رویم اما تهیه 
همین اقالم هم با توجه به سطح درآمدها کار خیلی سختی است. شاید فکر کنید 
که او یک شــهروند بیچاره اســت اما اتفاقا در مقایسه با بسیاری از ونزوئالیی ها 
زندگی بهتری دارد چرا که پسرش که به آمریکا رفته است برای آن ها پول می 
فرستد. در نتیجه بحران وخیم اقتصادی، بخش قابل توجهی از مردم این کشور 
نفت خیز به خارج مهاجرت کرده اند تا جایی که حدود 40 درصد ساکنان ونزوئال 
از فرزندان، والدین، دوستان و اقوام خود که به خارج رفته اند پولی به شکل دالر 
دریافت می کنند تا روزگار بگذرانند. دولت سوســیالیت ونزوئال به عنوان مسبب 
اصلی این وضع، حدود دو ســالی اســت که دست از مقابله با ورود دالر به کشور 
برداشته است. وضع برای آن دسته از مردم که کسی از خارج برایشان پولی نمی 
فرســتد، خیلی بدتر است و آن ها با پولی که هر روز بی ارزش تر می شود نمی 
توانند چیز زیادی از روی قفسه های فروشگاه ها بردارند. دولت ونزوئال این هفته 
بدون انجام هیچ گونه اصالحــات خاصی اعالم کرد ۶ صفر از پول ملی را حذف 
خواهد کرد. در حال حاضر یک میلیون بولیوار تنها 0.۲5 دالر ارزش دارد! چیزی 
که مردم این کشور به عنوان حداقل سطح دستمزد در هر ماه دریافت می کنند 
تنها حدود دو دالر ارزش دارد و الزم نیست اشاره ای شود که چنین مبلغ ناچیزی 
حتی برای خریدن یک مرغ هم کافی نیســت. نداشتن پول کافی به طرز نگران 

کننده ای باعث سو تغذیه در بین مردم شده است.

صعود دالر در معامالت جهانی
ارزش دالر مقابل بیشتر ارزها تقویت شد.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد کسری بودجه این کشور در ماه 
جوالی به ۳0۲ میلیارد دالر رسیده که این رقم، بیشترین کسری بودجه ماهانه در طول تاریخ معاصر آمریکا بوده است.با توجه به وضعیت وخیم کرونایی مخارج 
دولت کماکان رو به افزایش است اما از سوی دیگر سررسید دریافت مالیات ها برای بسیاری از مالیات دهندگان به تاخیر افتاده که این مساله به نوبه خود موجب 
کاهش محسوس درآمد دولت شده است.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 است. از سوی دیگر بازدهی اوراق قرضه وزارت خزانه داری نیز نسبت به ماه قبل افزایش محسوسی داشته که در 
نتیجه این اتفاق، تمایل معامله گران برای در اختیار داشتن دالر بیشتر از قبل شده است.با توجه به وضعیت شاخص های کالن اقتصادی آمریکا پیش بینی می 
شود دالر روزهای خوبی را در کوتاه مدت پیش رو داشته باشد.احتمال جهش های بعدی کرونا، فعاالن بازار را به شدت نگران کرده است. آنتونی فاوچی- مدیر 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های عفونی آمریکا- گفته است مقصر اصلی این وضع، افرادی هستند که از زدن واکسن خودداری می کنند. از سوی دیگر 
لری برلیانت- عضو ارشد تیم تحقیقاتی سازمان بهداشت جهانی- گفته همه گیری کرونا به این زودی ها پایان نخواهد یافت و تنها بخش کوچکی از جمعیت 
جهان واکسینه شده اند.وی همچنین از افراد باالی ۶5 سال خواسته است بیشتر مراقب خود باشند.  داده های تورمی آمریکا در ماه جوالی می تواند تا حدی 
از نگرانی معامله گران نسبت به رسیدن تورم به سطح شش درصدی بکاهد. نرخ تورم 5.4 درصدی این ماه اگرچه فاصله زیادی با تورم دو درصدی هدفگذاری 
شده توسط بانک مرکزی دارد اما متوقف شدن روند صعودی پس از چندین ماه افزایش متوالی نویدبخش آغاز مسیر بازگشت تورم به سطوح پایین تر است، 
به ویژه زمانی که جروم پاول- رییس بانک مرکزی- و دیگر مقامات بارها و بارها بر توانایی و در اختیار داشتن ابزارهای الزم برای کاستن از نرخ تورم گفته اند. 
میزان ذخایر ارزی چین در ماه ژوئن به روند صعودی خود ادامه داده حتی زمانی که بانک مرکزی در هفته های اخیر دست به تزریق گسترده نقدینگی به بازار 
زده است. آن طور که دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعالم کرده، میزان ذخایر ارزی این کشور 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 است و به نظر می رسد با توجه به بازگشایی بخش بزرگی از اقتصاد این کشور، روند 
صعودی ذخایر ارزی ادامه پیدا کند.داده های منتشرشده توسط وزارت بازرگانی آمریکا نشان می دهد که کسری حساب تجاری این کشور در ماه ژوئن باز هم 
به یک رکورد تاریخی جدید رسیده است.در بخش واردات، آمریکا ۲۳۹.۱ میلیارد دالر واردات داشته که ۱.۸ درصد بیشتر از ماه قبل بوده و در طرف دیگر نیز 
صادرات با افزایش 0.۲ درصدی نسبت به ماه قبل، رقم ۱45.۹ میلیارد دالر را به ثبت رساند. بدین ترتیب، کسری حساب تجاری آمریکا در ماه ژوئن به ۷5.۷ 

میلیارد دالر رسیده که نسبت به ماه قبل ۶.۷ درصد بیشتر شده است.

چگونه صرافی های مجاز را بشناسیم؟ 
صرافی هــای مجاز باید از بانک مرکزی مجوز الزم را داشــته باشــند که برای 
اطالع از این صرافی ها باید به ســایت بانک مرکزی مراجعه شــود. به گزارش 
ایســنا، این روزها که فعالیت صرافی هــای غیرمجاز چه برای حوالجات ارزی و 
چه برای ارزهای دیجیتال گسترش یافته و سرمایه های مردم مورد تهدید قرار 
گرفته اســت، الزم اســت تا از مجاز یا غیر مجاز بودن یک صرافی برای انجام 
مبادالت اقتصادی و تجاری خود آگاه شــوید. بدین منظور، فرآیند اســتعالم 
صرافی های مجاز شــامل مراجعه به سایت بانک مرکزی، انتخاب گزینه نظارت 
بانکی، انتخاب گزینه بانک ها و نهادهای مجاز مالی، انتخاب گزینه صرافی و در 
آخر مشــاهده تمام صرافی های مجاز است. آنطور که آمار کانون صرافان نشان 
می دهــد، معادل ۱۲4۳ صرافی مجوز از بانک مرکــزی دارند که ۶۸۳ صرافی 
مجاز به فعالیت هســتند. همچنین، از ســال ۱۳۹0 تا سال گذشته قریب به 
۳400 صرافی متخلف و غیرمجاز شناســایی شده است که عمده این متخلفان 
ارزی در استان های مرزی مشغول به معامالت غیرمجاز و کالهبرداری بوده اند.

عالوه بر این، از سال ۱۳۹0 تا تیرماه سال جاری معادل ۱۸۲0 صرافی غیرمجاز 
در تهران و ۱5۸0 صرافی غیرمجاز نیز در شهرســتان ها کشــف شده است که 
تخلفات این صرافی ها شامل پولشویی، قاچاق کاال، فرار مالیاتی، جابه جایی پول 
شرط بندی و قمار و فروش ارزهای جعلی بوده است.از سوی دیگر، پنج استان 
آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه 

بیشترین صرافی های غیرمجاز را دارند.

هکرها ۶۰۰ میلیون دالر رمزارز را به 
سرقت بردند

تبهکاران سایبری توانستند با اســتفاده از پلت فرم چندملیتی بالک چین پلی 
نتــورک حدود ۶۱۱ میلیون دالر رمزارز را به ســرقت ببرند.به گزارش ایِبنا به 
نقل از راشاتودی، تبهکاران سایبری توانستند با استفاده از پلت فرم چندملیتی 
بالک چیــن پلی نتورک حــدود ۶۱۱ میلیون دالر رمزارز را به ســرقت ببرند.

پلت فرم پلی نتورک در حســاب توئیتر خود اعالم کرد: متأســفانه باید گزارش 
دهیــم که پلی نتورک مورد حمله قرار گرفته و حســاب های اتروم، بینانس و 
پلیگون به ســرقت رفته انــد.در کل ۹,4۶۸ مورد از انواع ســکه های رمزارز به 
ارزش ۶۱۱ میلیون دالر از این پایگاه خارج شــده اند که ارزش سکه های اتروم 
و بینانــس به صدها میلیون دالر می رســید.پلی نتــورک از بورس های رمزارز 
خواســت ســکه های رمزارزهایی که از آدرس های مرتبط با هکرها می آیند را 
در لیست سیاه خود قرار دهند.مقدار پول به سرقت رفته بزرگترین مقدار پول 
دزدیده شــده در تاریخ فاینانس غیرمتمرکز اســت.به دنبال اخبار این سرقت 
بورس رمزارز تتر اعالم کرد ۳۳ میلیون دالر از ســکه های رمزارز مربوط به این 
هک را مســدود کرده است.هکرهایی که این سرقت را انجام داده اند در اقدامی 
غافل گیرکننده اعالم کردند حاضرند پول دزدیده شده را پس بدهند. آنها پس 
از این پیــام 4.۸ میلیون دالر را به این پایــگاه بازگرداندند.متخصصان امنیت 
بالکچین می گویند این یک حمله برنامه ریزی شــده و سازمان یافته بوده که با 

آمادگی کامل انجام شده است.
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گزیده خبر

کابل به طالبان پیشنهاد تقسیم 
قدرت در ازای توقف خشونت را داد

یک منبع در تیم مذاکره کننده دولت افغانســتان به خبرگزاری 
فرانسه گفت، مذاکره کنندگان در قطر به طالبان پیشنهاد تقسیم 
قدرت مقابل توقف خشونت در کشور را مطرح کردند.به گزارش 
ایســنا، این مقام که خواست نامش فاش نشــود، به خبرگزاری 
فرانســه گفت: بله ما از طریق میانجی گر قطری این پیشــنهاد 
را به طالبان دادیم. پیشــنهاد به طالبان اجازه تقسیم قدرت در 
ازای توقف خشــونت در کشــور را می دهد.از سوی دیگر، محمد 
نعیم، سخنگوی دفتر سیاســی طالبان گفت: ما هیچ اطالعی از 
پیشنهاد دولت نداریم. نمی توانیم در این باره اظهار نظر کنیم.این 
در حالی است که طالبان امروز، پنج شنبه با تصرف غزنی به کابل 
نزدیک می شوند.از سوی دیگر، عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای عالی 
مصالحه ملی افغانستان در دیدار با نمایندگان کشورهای خارجی 
در دوحه، پایتخت قطر گفت که هنوز در روند صلح پیشــرفتی 
حاصل نشــده است.وی با اشــاره به اینکه وضعیت کنونی کشور 
جدی و بحرانی اســت، تاکید کرد که تهدیدهای احتمالی برای 
افغانستان وجود دارد. برای خروج از شرایط کنونی، هر دو طرف 
باید درگیری ها را متوقف و به سمت اجماع سیاسی حرکت کنند.

عبداهلل خاطر نشــان کرد که در روند صلح افغانستان در ماه های 
اخیر به دلیل عدم جدیت طالبان پیشرفتی صورت نگرفته است. 
طالبان اراده سیاســی برای آشــتی ندارند و در مورد صلح جدی 
نیستند.وی گفت که طالبان اگر می خواهند اعتماد مردم و دولت 
افغانســتان را جلب کنند باید حمالت خود به شهرهای بزرگ را 

متوقف کنند.

اردوغان:
 احتمال دیدار من با رهبر طالبان 

مطرح است
رئیس جمهوری ترکیه با بیــان اینکه احتمال دیدار وی با رهبر 
طالبان نیز مطرح اســت، هشدار داد اگر طالبان را در سطح عالی 
کنترل نکنیم، امکان دســتیابی به صلح در افغانســتان ممکن 
نخواهد بود.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه چهارشــنبه در مصاحبه 
با شبکه های ســی ان ان ترک و کانال دی )Kanal D( به سواالت 
خبرنگاران درباره مهاجران غیرقانونی و تحوالت منطقه پاســخ 
گفت.اردوغان اظهار کرد: نهادهای مربوطه ما در حال تالش برای 
برقراری مذاکره با طالبان هستند. حتی احتمال دیدار من با رهبر 
آنها نیز مطرح اســت. اگر طالبان را در سطح عالی کنترل نکنیم، 
امکان دســتیابی به صلح در افغانســتان ممکن نخواهد بود.وی 
ضمن تاکید بر تداوم ساخت دیوارها هم در گذرگاه های مرزی با 
ایران و هم عراق، تصریح کرد: این دیوارها برای جلوگیری از ورود 
مهاجران غیرقانونی به کشــورمان در حال ساخت است.اردوغان 
با اشــاره به آنکه طوری که برخی در رسانه های اجتماعی اغراق 

می کنند، موج مهاجرت غیرقانونی از مرزهای ترکیه وجود ندارد

وزیران دفاع و خارجه آمریکا خواستار 
استعفای اشرف غنی شدند

 منابع خبری افغانســتان اعالم کردنــد که وزیران خارجه و دفــاع آمریکا در 
تماس تلفنی با محمداشــرف غنی رئیس جمهوری این کشــور از وی خواست 
برای رسیدن به صلح استعفا دهد.به گزارش ایرنا، روزنامه »ماندگار« افغانستان 
بامداد امروز جمعه نوشــت که آنتونی بلینکن و لوید آســتین پنجشنبه شب با 
محمداشرف غنی تماس تلفی برقرار کرده و از وی خواسته است که برای تشکیل 
دولت انتقالی اســتعفا کند.تماس تلفنی وزیران خارجه و دفاع آمریکا در حال با 
رئیس جمهوری افغانستان صورت می گیرد که شب گذشته استان هرات یکی از 
شهرهای بزرگ و استراتژیک این کشور بدست طالبان سقوط کرد و طالبان مقر 
استانداری، فرماندهی پلیس و زندان این شهر را تصرف کردند.براساس گزارش 
محمداســماعیل خان فرمانده مردمی این استان با مقامات ارتش به یک پایگاه 
ارتش در این اســتان رفته اند و طالبان منزل شــخصی اســماعیل خان را نیز 
در کنترول خود آوردند.بشیراحمدقاسانی خبرنگار تلویزیون یک افغانستان نیز 
لحظات پیش در صفحه فیســبوک نوشت که استانهای هلمند و قندهار را نیز 
به طالبان ســپردند اما تاکنون جزئیاتی از وضعیت هلمند قندهار افغانستان در 
دســت نیست اما برخی منابع نوشته اند که حامد کرزی رئیس جمهوری سابق 
افغانســتان دیروز کابل را به مقصد قندهار ترک کرده است اما دلیل و جزئیات 

سفر حامد کرزی به قندهار روشن نیست.

شهرهای قندهار و لشکرگاه بدست طالبان 
سقوط کرد

کابل - ایرنا - گروه طالبان مدعی شــدند که شهرهای قندهار و لشکرگاه مرکز 
اســتان هلمند به تصرف آن ها درآمده اســت و نیروهای دولتی از این شــهرها 
عقب نشــینی کردند.به گزارش ایرنا، ذبیح اهلل مجاهد ســخنگوی گروه طالبان 
بامداد امروز جمعه با انتشــار ویدئویی از مقر اســتانداری قندهار اعالم کرد که 
شب گذشته استانداری قندهار و فرماندهی پلیس را تصرف کرده اند و نیروهای 
دولتی عقب نشینی کرده اند.علی یاور رضایی از ساکنان شهر لشکرگاه نیز امروز 
جمعه در تماس تلفنی با خبرنگار ایرنا گفت که طالبان شب گذشته مقر امنیت 
ملی آخرین پایگاه نیروهای دولتی را تصرف کردند و امروز صبح در استقبال از 
تســلط کامل بر شهر لشگرگاه شلیک هوایی می کردند.با تصرف قندهار، هرات 
و لشکرگاه؛ طالبان بر شماری از شهرهای بزرگ و استراتژیک افغانستان مسلط 
شدند.شهر غزنی نیز دیروز پنجشنبه از کنترل نیروهای دولتی خارج شده بود.

گروه طالبان تاکنون اســتان های نیمروز، شبرغان، تخار، فراه، بدخشان، سرپل، 
قندوز، سمنگان، بغالن، غزنی، قندهار، هرات و لشکرگاه را تصرف کرده اند.

هشدار اتحادیه اروپا به طالبان
هم زمان با پیشروی های سریع نیروهای طالبان در افغانستان و ادعای تازه این 
گروه در باره تســلط بر استان های بادغیس و هلمند، اتحادیه اروپا تهدید کرد 
طالبان در صورت مسلط شدن بر افغانستان، با انزوای بین المللی روبه رو خواهد 
شد.به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان نیز 
هشــدار داد در صورت به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و به اجرا درآمدن 
قوانین و شریعت اسالم، حمایت های مالی برلین از کابل قطع خواهد شد. ماس 
گفت که کشورش ســاالنه ۴۳0 میلیون یورو )505 میلیون دالر( به افغانستان 
کمک مالی می کند، اما درصورت به قدرت رسیدن طالبان در این کشور و اجرای 
قوانین اســالمی، حتی یک سنت هم پرداخت نخواهد کرد.  با تشدید حمالت 
طالبان به شهرهای افغانستان، سازمان های اطالعاتی آمریکا پیش بینی کرده اند 
که نیروهای این گروه تا ۹0 روز دیگر، کابل پایتخت را تصرف کنند.  انگلیس روز 
پنجشــنبه هم زمان با پیشروی گسترده نیروهای طالبان در سراسر افغانستان، 
اعالم کرد که برای تضمین خروج امن دیپلمات ها، نظامیان، شهروندان و تا چهار 
هزار تن از کارکنان افغان انگلیس از افغانستان، فوری ۶00 نظامی دیگر به این 
کشــور اعزام خواهد کرد.به گزارش ایرنا به نقل  از تارنمای روزنامه گاردین؛ بن 
واالس وزیر دفاع انگلیس گفت که کشــورش قصد دارد مکان سفارتخانه اش را 
در کابل از حومه منطقه ســبز به محل بالقوه امن تری نزدیک به مرکز پایتخت 
انتقال دهد.ایاالت متحده و دیگر دولت های غربی به علت نگرانی ها از پیشروی 
های طالبان و تصرف قندهار و هرات دومین و ســومین شهر بزرگ این کشور، 
اجرای طرح های بیرون بردن کارکنان سفارتخانه هایشان از از افغانستان تسریع 
می کنند.   گاردین افزود: طالبان همراه با ســقوط پی در پی مراکز استان های 
افغانســتان در هفت روز گذشته، با تشکیل ســرپلی در فاصله ۱50 کیلومتری 
کابل و پیشــروی سریع به سوی این شــهر، آن را از بقیه افغانستان جدا کرده 
انــد.  توافق بین آمریکا و طالبان در فوریه ســال ۲0۲0 )بهمن ماه ۱۳۹۸( در 
دوره ریاســت جمهوری دونالد ترامپ رییس جمهوری وقت آمریکا، منعقد شد. 
جو بایدن رییس جمهوری کنونی آمریکا، در آوریل ســال جاری اعالم کرد که 
کشورش تا ۲0 شهریور ماه برابر با بیستمین سالگرد حمالت تروریستی یازدهم 
سپتامبر ۲00۱ در این کشور، همه نیروهای خود را از افغانستان خارج می کند 
و پایان مأموریت نیروهای ارتش آمریکا از افغانستان را ۳۱ اوت )۹ شهریور ماه( 
اعالم کرد.روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به تازگی نوشت: آمریکا نگران سقوط 
احتمالی کامل کابل بین یک تا سه ماه دیگر است. شرایط افغانستان از ماه ژوئن 
و پس از آغاز خروج نیروهای آمریکایی که سازمان های اطالعاتی آمریکا سقوط 
احتمالی کابل را در ۶ تا ۱۲ ماه آینده بدست نیروهای طالبان پیش بینی کرده 

بودند، بحرانی تر است

برای کمک به تخلیه کارکنان سفارت؛
۳هزار نیروی نظامی آمریکا به افغانستان 

اعزام می شوند
وزارت دفاع ایاالت متحده روز پنج شنبه از اعزام حدود ۳،000 نیروی نظامی این 
کشور به افغانستان برای کمک به خروج دیپلمات ها و سایر غیرنظامیان آمریکایی 
از خاک این کشور خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت 
دفاع ایاالت متحده روز پنج شــنبه فاش کرد کــه این وزارتخانه حدود ۳،000 
نیروی نظامی دیگر به خاک افغانســتان اعزام می کند.هدف از اعزام این نیروها، 
کمک به روند خروج دیپلمات ها و سایر غیرنظامیان آمریکایی از خاک افغانستان 
عنوان شده است.»جان کربی« سخنگوی وزارت دفاع ایاالت متحده ضمن اعالم 
این خبــر، خطاب به خبرنگاران گفت که این نیروهــای اعزامی افزون بر ۶50 
نیروی نظامی هســتند که هم اکنون در خاک افغانستان مستقرند.بنا بر ادعای 
این ســخنگوی پنتاگون، این اعزام نیرو بخشی از »تمهیدات احتیاطی است« و 
اینکه »به باور واشنگتن، برای وضعیت امنیتی ]کنونی[ یک اقدام مقتضی است«.

کربی در ادامه توضیح داد که مقامات آمریکا احتماِل اتخاذ تدابیری برای انتقال 
هوایی افراد به منظور تسریع فرآیند خروج دیپلمات ها و متقاضیان دریافت ویزا 
از خاک افغانســتان را پیش بینی می کنند.سخنگوی پنتاگون در پاسخ به این 
پرســش که آیا از فــرودگاه کابل به عنوان مقری بــرای اجرای حمالت هوایی 

استفاده خواهد شد، با رد این نظریه تأکید کرد.

آیا عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای قطعی شده است؟
رفع موانع سیاســی که شــامل تغییر نظر اعضایی به غیر از 
روسیه در سازمان همکاری شانگهای می شود، تنها به معنای 
بسترسازی برای طرح عضویت ایران در این سازمان است که 
این پروسه پیچیده و زمان بر می بایست در طول دوره عملکرد 
دولت ســیزدهم پیگیری شــود.به گزارش گــروه بین الملل 
خبرگزاری تســنیم، عضویت دائم ایران در سازمان همکاری 
شانگهای موضوعی است که در طول قریب به دو دهه در صدر 
تعامالت ایران و این سازمان بین المللی قرار گرفته است.پس از 
عضویت ناظر ایران در این سازمان در سال ۲005، کشورهایی 
همچون هند و پاکســتان توانسته اند عضویت دائم خود را در 
این سازمان به نتیجه برسانند. با این حال بنا بر دالیل مختلف 
حقوقی و سیاســی، جمهوری اســالمی ایران تاکنون در این 

زمینه موفق نبوده است.

اظهارات شمخانی
علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان 
روز چهارشــنبه در یک پیام توییتری اظهار داشــت که طی 
گفت و گویــی بــا نیکوالی پاتروشــف، دبیر شــورای امنیت 
فدراســیون روسیه، ضمن بررسی موضوعات امنیتی دوجانبه 
نظیر تحوالت سوریه، افغانستان و حوزه خلیج فارس، موضوع 
عضویت دائم ایران در ســازمان همکاری شانگهای نیز مطرح 
شده اســت.وی در توییت خود اعالم کرد که »موانع سیاسی 
برای عضویت ایران در پیمان شانگهای برداشته شده و با طی 

تشریفات فنی عضویت ایران نهایی خواهد شد«.

بازخوردهای داخلی و خارجی
در همین راســتا رســانه های مطــرح داخلی نیــز به طور 
گســترده ای این خبر را پوشش دادند.نورنیوز با اشاره به سفر 
احتمالی رئیس جمهور منتخب، حجت االســالم رئیســی به 
تاجیکستان برای شــرکت در نشست سران کشورهای عضو 
سازمان همکاری شــانگهای، عنوان کرد که ایران »این بار با 
درخواست رسمی روســیه که کتباً به دبیرخانه این سازمان 
ارسال شده، به عنوان عضو دائم پذیرفته خواهد شد«.این خبر 
به زودی در رســانه های خارجــی از جمله خبرگزاری دولتی 
تاس روســیه نیز بازتــاب یافت. در همین حــال پایگاه های 
دیگری نظیر خبرگزاری اورینت ترکمنستان، راشاتودی، پایگاه 
خبری ریلنویه ورمیا، آنانیوز، وزگلیاد قرقیزستان و ... نیز این 
خبر را پوشش دادند.با وجود این پوشش خبری و اظهار نظر 
مطرح شده توسط شمخانی، کماکان به نظر نمی رسد صرف 
موافقت روسیه و حتی درست بودن ادعای مکاتبه این کشور 
با دبیرخانه ســازمان همکاری شانگهای، تمام موانع سیاسی 
و حقوقی پیوستن به این ســازمان برای ایران برداشته شده 
باشد.بر اساس آیین نامه داخلی این سازمان، مکانیزم رای گیری 
برای عضویت دائم کشورها منطبق بر روش »اتفاق آراء« است 
که این امر به تمام کشــورهای عضو حــق وتو اعطا می کند.

بر این اســاس، عالوه بر روسیه، اگر از میان کشورهای چین، 
ازبکستان، تاجیکســتان، قزاقستان، هند و پاکستان هر کدام 
یک رای مخالف برای عضویت ایران در این ســازمان بدهند، 

عماًل دوباره فرایند عضویت ایران مختل خواهد شد.

مانع سیاســی عضویت ایران در شانگهای: روسیه یا 
تاجیکستان؟

همچنین در این میان باید اشــاره داشت که آراء این کشورها 
به شــرایط سیاســی زمانی و مکانی خاصی وابسته است.به 
عنوان مثال، در سال ۲0۱۶ نیز در حالی که به نظر می رسید 
هم روســیه و هم چین، هر دو بازیگر بزرگ و اصلی سازمان 
همکاری شــانگهای موافق عضویت دائم ایران در این سازمان 
بودند، رای مخالف تاجیکستان مانع از عضویت دائم ایران شد.

این رای مخالف نیز در حالی اســت که کمتر از ۳ سال قبل 
از آن امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت 
در مراســم تحلیف حجت االســالم روحانی به تهران ســفر 
کرده و ســطح روابط بســیار باال و قابل تامل بود. با این حال 
برخی تحوالت سیاســی داخلی در ایــن جمهوری و افزایش 
اختالف نظرها با ایران به ســادگی فرایند عضویت دائم ایران 
در این ســازمان را نیز مختل کرد.طی ســال های بعد از آن 
نیز حداقل تا ســال ۲0۱۹ به نظر می رسد با وجود سردی در 
روابط با تاجیکستان، همچنان شرایط عضویت دائم ایران در 
این سازمان وجود نداشته است.از سال ۲0۲0 به مرور سطح 
مناسبات رو به رشــد گذارد. این روند به ویژه از ابتدای سال 

۲0۲۱، با سفرهای رحمانی فضلی، وزیر کشور و محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به تاجیکستان و سفرهای 
متقابل شیرعلی میرزا، وزیر دفاع و رمضان رحیم زاده، وزیر امور 
داخلی تاجیکستان به تهران به اوج خود رسید.در نهایت نیز 
اوایل مرداد ماه ســال جاری سراج الدین مهرالدین، وزیر امور 
خارجه تاجیکستان به طور رسمی در یک نشست مطبوعاتی 
تاکیــد کرد کــه این جمهوری نظر خود را تغییــر داده و در 
صورت اتفاق نظر اعضا، موافق عضویت دائم ایران در سازمان 
همکاری شانگهای اســت.پس از آن اگرچه بزرگ ترین مانع 
سیاسی سال های اخیر برای عضویت دائم ایران در شانگهای 
برداشته شد، اما بازخوردهای بسیار کمتری از اظهارات اخیر 

شمخانی داشت.

پروسه پیچیده و زمان بر »تشریفات فنی«
فرایند عضویت دائم ایران در ســازمان همکاری شــانگهای 
)تشریفات فنی( پروسه پیچیده ای است که طی چهار مرحله 
کلیدی انجام می گیرد.به گفته سراج الدین مهرالدین، وزیر امور 
خارجه تاجیکستان، نخســتین مرحله اعالن رسمی تصمیم 
سران کشــورهای عضو برای پذیرش عضو جدید است. پیش 
از ارائه درخواســت به شورای ســران، درخواست عضو جدید 
می بایست در نشست شــورای هماهنگ سازان ملی سازمان 
همکاری شانگهای طرح شده و به تصویب این شورا برسد.پس 
از موافقت ســران، در دومین مرحله کشور درخواست دهنده 
عضویت می بایست با تمام اعضای این سازمان مذاکرات فشرده 

و کارشناسی را برای تهیه پیش نویس توافقنامه عضویت برگزار 
کند.پــس از آن نیــز ارائه توافقنامه و اجــرای تعهدات اولیه 
اســت که می بایست برای تصویب ارائه شود. باتوجه به تجربه 
اخیر عضویت دائم هند و پاکســتان در ســال ۲0۱7، به نظر 
می رسد تنها همین مرحله حداقل یک سال به طور بیانجامد.

این موضوع به ویژه باتوجه به برخی بندهای قانون اساســی 
جمهوری اسالمی ایران و سازگاری آن ها با توافقنامه عضویت 
دائم ایران در شانگهای از طریق مذاکرات، حق تحفظ و دیگر 
چارچوب هــای حقوقی، می تواند بیش از این زمان بر باشــد.

در نهایت نیز در نشست شــورای سران کشورهای عضو این 
تفاهم نامه و موضوع عضویت مجدداً به رای گذاشــته می شود 
که در صورت اتفاق نظر آراء، کشور درخواست دهنده به عنوان 
عضو دائم ســازمان همکاری شانگهای پذیرفته می شود.برای 
هند و پاکستان که تحریم بین المللی علیه آن ها وجود نداشت، 
مخالفت های آمریکا و رویکــرد محافظه کارانه چین در قبال 
آن ها مطرح نبود و اتفاق نظر آراء بدون هیچ مخالفت سیاسی 
در هیچ مرحله ای وجود نداشت، این فرایند بیش از ۳ سال به 
طور انجامید.در بازه کنونی نیز به نظر نمی رسد برای جمهوری 
اســالمی ایران این فرایند کمتــر از این به طول بینجامد. در 
طول این دوره ســه ساله هر کدام از موانع سیاسی فوق الذکر 
که مجدداً به بهانه های گوناگون احیاء شود، می تواند عضویت 

دائم ایران را به تعویق بیندازد.

رفع موانع سیاســی برای »طرح مجدد عضویت دائم 
ایران«

در چنین شرایطی، رفع موانع سیاسی بیش از آن که به عنوان 
مبنای »عضویت دائم« ایران در ســازمان همکاری شانگهای 
باشد، به معنای زمینه ســازی برای »طرح مجدد درخواست 
عضویــت دائــم« ایران اســت.به بیان دیگر، تمــام عملکرد 
دولت های یازدهم و دوازدهم در حوزه سیاست بین الملل صرفاً 
متکی به این زمینه سازی از طریق برجام و با صدور قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد )به عنوان یک مانع 
حقوقی( و جلب اعتماد نســبی روسیه و چین )به عنوان یک 
مانع سیاســی( بوده اســت.با این حال عملکرد ضعیف دولت 
اعتدال در جذب آراء مثبت ســایر اعضای ســازمان همکاری 
شــانگهای مانع دیگری بوده که در این مدت، مانع عضویت 
ایران شــده است.در حال حاضر نیز به نظر می رسد بار اصلی 
حفظ وضع موجود و طی پروســه پیچیده، زمان بر، مناقشــه 
برانگیز و احتماالً حساس برای عضویت دائم که از آن به عنوان 
»تشــریفات فنی« یاد می شود، در دولت سیزدهم می بایست 
پیگیری و اجرا شود.لذا، اگرچه دولت های یازدهم و دوازدهم 
نیز نقشــی تعیین کننده در بسترســازی برای عضویت دائم 
ایران در شانگهای داشته اند، اما در صورت تحقق، این دستاورد 
دیپلماتیک، سیاسی و امنیتی را می بایست در کارنامه عملکرد 

دولت سیزدهم مورد ارزیابی قرار داد.

درخواست آمریکا برای استرداد موسس وبسایت افشاگر 
ویکی لیکس کــه در انگلیس زندانی اســت با تحوالت 
جدیدی مواجه شــده اســت.به گزارش ایســنا، به نقل 
از شــبکه خبری بی سی ســی، در ماه ژانویه، دادگاهی 
در لندن با صــدور حکمی اعالم کرد کــه نگرانی بابت 
ســالمتی روحی جولیان آسانژ، موسس وبسایت افشاگر 
ویکــی لیکس و احتمــال خودکشــی وی در آمریکا به 
این معنی اســت که اســتردادش مقدور نیست.اما حاال 
قاضی دیگری به آمریکا اجازه داده اســت که به تصمیم 
دادگاه بدوی اعتراض کند و مدارک بیشــتری ارائه دهد.

دادگســتری آمریکا می خواهــد بنیان گذار ویکی لیکس 
را به اتهام انتشــار اطالعات محرمانه و جرایم ســایبری 
محاکمــه کند.این اطالعــات محرمانه شــامل هویت 
خبرچین هایی می شــد که در افغانســتان، عراق و دیگر 
نقاط به دســتگاه های امنیتی کمک می کردند و اســناد 
مربوط به آن ها بین ســال های ۲0۱0 و ۲0۱۱ منتشــر 
شد.ونسا برایتسر، قاضی منطقه ای، در ماه ژانویه با صدور 
حکمی گفت، با وجود تحقق ملزومات اســترداد آسانژ از 
طرف دادگســتری آمریکا، این کشور توان جلوگیری از 
خودکشــی آسانژ را ندارد.در جلسه اخیر دادگاه عالی اما 
آمریکا تضمین هایی بابت استرداد آسانژ ارائه کرد.به گفته 
نمایندگان آمریکا، آسانژ پیش از شروع محاکمه به زندان 
مخوف ای دی ایکس فلورانس در ایالت کلورادو فرستاده 
نمی شود، و سختترین شــرایط زندان که در قوانین این 

کشور تحت عنوان تمهیدات اداری ویژه شناخته می شوند 
نیز در هیچ مقطعی به او تحمیل نخواهد شــد.البته این 
تضمین ها به این شــرط داده شــدند که آسانژ در ادامه 
دست به کاری نزند که اعمال این تمهیدات را ناگزیر کند.

آمریکا همچنین گفت که در صورت اثبات گناه، آســانژ 
می تواند دوره محکومیت خود را در استرالیا، زادگاهش، 
سپری کند.در این جلسه به آمریکا اجازه داده شد که از 
برخی زوایای خاص به تصمیم قاضی برایســتر اعتراض 
کند، اما تیم حقوقی آسانژ این زوایا را »محدود« و »فنی« 
توصیف کرد.تالش دولــت آمریکا تا این لحظه معطوف 
به گسترش حیطه موضوعاتی بوده است که می تواند در 
اعتراض اصلی خود بگنجاند.قاضی هالروید، یکی از قضات 
دادگاه استیناف، گفت که طی روزهای ۲7 و ۲۸ اکتبر به 
این اعتراض رسیدگی خواهد شد.کلر دابین، وکیل دولت 
آمریکا، به دادگاه گفت که بخشی از این اعتراض مربوط 
به این مساله خواهد بود که عدم استرداد یک فرد طبق 
قانون نیازمند این است که آن شخص »چنان بیمار« باشد 
که نتواند در برابر میل به خودکشی مقاومت کند.به گفته 
دابین، این قانون واقعا مستلزم نوعی بیماری روانی است 
که توان مقاومت در برابر خودکشی را سلب کرده باشد.

وی افزود: بخشی از اعتراض ما معطوف به این خواهد بود 
که آسانژ به آن شــکل و میزان بیمار نیست.آسانژ که با 
ارتباط ویدیویی در این جلسه شرکت کرده بود صورتش 
را با پارچه ای تیره پوشــانده بود و پیراهن سفیدی به تن 

داشــت، و به نظر می رسید که کراواتش را هم گره نزده 
اســت.بیرون دادگاه، جرمی کوربین، رهبر سابق حزب 
کارگر، به حامیان آسانژ گفت، دولت آمریکا باید »سرش 
را در الک خود کند« و دست از سر او بردارد.به گفته وی، 
آسانژ خبرنگاری »از جنس خبرنگاران بی باک« است که 
با برجسته کردن برخی »واقعیت ها باعث بی آبرویی ایاالت 
متحده« شد.استال موریس، شریک زندگی آسانژ، نیز در 
بین حامیان حضور داشت. روی برخی از پالکاردها نوشته 
شده بود »خبرنگاری جرم نیست« و »نه به استرداد«.یک 
پرچم پاره بریتانیا نیز که به شــعار »محاکمه حقیقت« 
مزین بود به نرده های بیرون ساختمان دادگاه بسته شده 
بود.آمریکا با آزادی آســانژ از زنــدان تا پیش از برگزاری 
دادگاه استیناف مخالفت کرده است.وی در سال ۲0۱۹ 
بابت تخطی از شرایط آزادی مشروط خود و مخفی شدن 
در ســفارت اکوادور در لندن به 50 هفته زندان محکوم 
شــد.در آن زمان وی به خاطر اتهامات آزار جنســی در 
خطر استرداد به سوئد بود، اتهاماتی که همیشه از طرف 
وی تکذیب شده است. آن پرونده در ادامه مختومه اعالم 
شــد.وی از ســال ۲0۱۲ به مدت هفت سال در سفارت 
اکــوادور پناه گرفت تا اینکه در آوریل ۲0۱۹ بازداشــت 
شــد.به گفته وکیل آســانژ، در صورت گناهکار شناخته 
شــدن در آمریکا، وی شاید به حداکثر ۱75 سال زندان 
محکوم شود. اما دولت آمریکا گفته است که حکم وی به 
احتمال خیلی زیاد چهار تا شش سال زندان خواهد بود.

دادگاه بار دیگر احتمال استرداد جولیان آسانژ به آمریکا را بررسی می کند
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تحقیقات دانشمندان دانشگاه لنکستر برای ایجاد واکسن کووید-۱۹ که 
می تواند از طریق بینی تزریق شود، گام رو به جلو مهمی برداشته است. 
محققان همســتر ها را با دو دوز واکسن ایمن سازی کردند و دریافتند 
بدن آن ها پس از قرار گرفتن در معرض ویروس سارس-کوو-۲ از خود 
در برابر عفونت ریه، التهاب و ضایعات پاتولوژیک محافظت می کند. نکته 
مهم این است که دو دوز واکسن داخل بینی به طور قابل توجهی حضور 
ویروس را در  بینی و ریه همســتر کاهش می دهد؛ این نشان می دهد 
واکســن می تواند عفونت را در محل تلقیح کنترل کند. این باید هم از 
بیماری های بالینی و هم از انتقال ویروس جلوگیری کند تا شیوع همه 
گیری کووید-۱۹ متوقف شود.  در حالی که واکسن های تزریقی میزان 

قابل توجهی در بستری شدن و مرگ در بیمارستان ارائه می دهند.

نمک از دیرباز به عنوان نگهدارنده اســتفاده می شده است و به دو 
طریق برای حفظ غذا عمل می کند: نمک غذا را خشــک می کند. 
نمــک آب غذا را جذب می کند. همه موجودات زنده به آب احتیاج 
دارنــد و در غیاب آن نمی توانند رشــد کنند. نمک میکروب ها را از 
بین می برد. نمک زیاد به دلیل اثر اسموالریته یا فشار آب برای اکثر 
)نه همه( میکروب ها سمی است. آب بین سلول های محیط پخش 
می شود به طوری که غلظت امالح )مانند نمک( در دو طرف سلول 
یکسان است. در محلول های نمک بسیار زیاد، بسیاری از میکروب ها 
به دلیل تفاوت فشــار بین بیرون و داخل ارگانیســم پاره می شوند. 
نمک زیاد همچنین می تواند بــرای فرآیند های داخلی میکروب ها 

سمی باشد و بر DNA و آنزیم ها تاثیر بگذارد.

دانشــمندان آمریکایی دریافتند که نوع یوتا ویروس کرونا، مرگ و 
میر را تــا ۸۲ درصد افزایش می دهد. عالوه بــر این، میزان انتقال 
برآورد شــده ویروس ۱.۵۲۶ به عبارتی ۱۵ تا ۲۵ درصد بیشــتر از 
ســویه های قبلی در گردش بود. در عین حال، این ســویه می تواند 
در ۰ تا ۱۰ درصد از افرادی که قباًل عفونت داشــته اند بر سیستم 
ایمنی غلبه کند. سازمان بهداشت جهانی در ماه مارس "یوتا" را در 
لیست گونه های "مورد عالقه" قرار داد. این سازمان چهار گزینه را به 
عنوان "نگران کننده" ذکر کرده است: آلفا )انگلیسی(، بتا )آفریقای 

جنوبی(، گاما )برزیل( و دلتا )هندی(.

واکسن داخل بینی ویروس کرونا 
را در نطفه خفه می کند

استفاده از نمک می تواند 
نگهدارنده مناسبی برای غذا باشد؟

 موج "یوتا" ویروس کرونا 
دو برابر کشنده تر است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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آوارگان جنگ در پارکی در شهر کابل افغانستان

اولین تجربه رانندگی با کادیالک V-CT5 بلک وینگ
زمانی که کادیالک سدان اسپرت جدید V-CT۵ را معرفی کرد، طرفداران بسیار ناامید شدند زیرا یک سدان ۳۶۰ اسب بخاری جایگزین 
CTS-V محبوب ۶۴۰ اســب بخاری شــده بود؛ اما بعداً مشخص شــد که مدل های V کادیالک حاال قرار است با مدل های S آئودی و 
AMG ۵۳ مرسدس رقابت کنند و مدل های جدید بلک وینگ نقش قوی ترین و باالترین محصوالت کادیالک را بازی خواهند کرد. اینکه 
آیا این استراتژی نام گذاری واقعاً منطقی است یا نه را نمی دانیم اما این راهی است که کادیالک فعاًل در پیش گرفته است. از نام گذاری 
که بگذریم، V-CT۵ بلک وینگ سریع ترین، قوی ترین و دوست داشتنی ترین خودرویی است که کادیالک تاکنون ساخته است. حال این 
برند لوکس و باسابقهٔ آمریکایی نشریات خودرویی مختلف را به پیست VIR دعوت کرده تا این سوپر سدان را آزمایش و بررسی کنند. 
شــاید به ظاهر ساده و معمولی CT۵ انتقاداتی وارد باشد و این انتقادات در نسخه های پایه درست هستند اما همین طراحی در نسخهٔ 
بلک وینگ واقعاً جذاب از آب درآمده است زیرا طراحان کادیالک ویژگی های تهاجمی الزم را به نمای بیرونی خودرو اضافه کرده اند بدون 
آنکه زیاده روی کرده باشــند. قســمت جلویی بلک وینگ با دریچه های هوای عریض تر در طرفین سپر، ورودی هوای پایینی عریض تر و 

جلوپنجرهٔ منحصربه فرد V شکل مشکی رنگ که هوای تازهٔ بیشتری را به نیروگاه بزرگ زیر کاپوت می رساند.

سورپرایز مطبوعاتی به سبک فدراسیون والیبال!
عدم توانایی برگزاری یک نشست ساده نشان داد که صحبت های کارشناسان والیبال در خصوص ضعف در این فدراسیون بی مورد نیست.به 
گزارش ایسنا، روز گذشته نشست آنالین والدیمیر آلکنو سرمربی روسی والیبال ایران برگزار شد تا این مربی به سواالت و ابهامات خبرنگاران 
پاسخ دهد. باتوجه به اینکه آلکنو از ژاپن مستقیما به روسیه سفر کرده بود امکان حضوری بودن این جلسه میسر نبود. درحالی که این 
نشست به صورت آنالین برگزار می شد بارها از فدراسیون والیبال درخواست شد به دلیل روزهای سخت و سیاه کرونایی و همچنین احترام 
به کادر درمان که این روزها سختی های زیادی را تحمل می کنند، به خبرنگاران دسترسی داده شود تا آنها از محل کار خود به پوشش 
خبری بپردازند اما این مورد از سوی فدراسیون والیبال رد شد تا خبرنگاران در وضعیت بد کرونایی به فدراسیون والیبال رفته و برای عالقه 
مندان این رشته، اخبار الزم را پوشش دهند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که فدراسیون والیبال و داورزنی برای فرار از پاسخگویی و 
فشارهای ایجاد شده، تصمیم گرفته تا این نشست را برگزار کنند تا آلکنو جای آنها پاسخگو باشد. مانلی کسرایی مترجم شخصی آلکنو 
که در ایران حضور دارد، قرار بود صحبت های آلکنو را ترجمه کند. اصرار فدراسیون والیبال به حضوری بودن این نشست برای خبرنگاران 

ابهاماتی را ایجاد کرد چرا که شایعه شده بود شاید قرار است برخی از حرف ها آلکنو به صورت سانسور شده به گوش خبرنگاران برسد.

خسک خشک چو همصحبت اخگر گرددگاه باشد هک دو صد خاهن کند خاکستر
کرکسان الهش خورانند ز بس تیره دلی

طوطیارنا خورش آن هب هک ز شکر گردد
هن ره آنکو خبری گفت پیمبر گرددهن ره آنکو قدمی رفت بمقصد ربسید تشنهٔ سوخته رد خواب دنیبب هک همی

هب لب دجله و پیرامن کورث گردد کاافت دهند چو هگ داوری و نوبت کیفر گرددآنچنان کن هک بنیکیت م
مرو آزاد، چو رد دام تو صیدی باشد

مشو ایمن چو دلی از تو مکدر گردد

پیشنهاد

چهره روز

هرمنوتیک پزشکی
کتاب »هرمنوتیک پزشکی و پدیدارشناسی سالمت: 
گام هایی به ســمت فلســفه طبابت« جدیدترین اثر 
ترجمه ناصر مومنی اســت. این پژوهشگر فلسفه که 
پیش از این در خصوص ســالمت و پدیدارشناســی 
آثــار دیگری نیز ترجمه کرده اســت، این بار با اثری 
از فردریک اسونوس، به استقبال عالقه مندان فلسفه 
پزشــکی آمده اســت. کتاب هرمنوتیک پزشکی و 
پدیدارشناسی ســالمت )با  نویسنده کتاب با ایده ای 
جسورانه، فلســفه  مارتین هایدگر را )که به دشواری 
معروف است( به عنوان پایه ای برای فلسفه  پزشکی به 
کار برده است. ایده ای که این فیلسوف سوئدی ابتدا 
در تز دکترای خود و ســپس در این کتاب طی جرح 
و تعدیل های فراوان تالش کرده به آن جامه  عمل بپوشاند. در بخشی از کتاب آمده است: »ما در 
طول سه دهه  اخیر این قرن، شاهد تولد مجدد تدریجی فلسفه در پزشکی بوده ایم. ظاهرا اجماعی 
کلی در حال شکل گیری است که پزشکی نمی تواند تمامی مسائلش را با کمک علم تجربی حل 
کند، بلکه ترجیحا نیازمند رویکردی نظری است که متامالنه تر باشد، رویکردی که بتواند توسط 

فلسفه و دیگر رشته های موجود در زمینه  گسترده  علوم انسانی پزشکی تدارک دیده شود.

ارِنست میلر ِهمینگوی
ارنِســت میلر ِهمینگــوی )زاده ۲۱ ژوئیه ۱۸۹۹ 
– درگذشــته ۲ ژوئیــه ۱۹۶۱( از نویســندگان 
برجســتهٔ معاصر ایاالت متحده آمریــکا و برندهٔ 
جایزه نوبل ادبیات بــود. او از پایه گذاران یکی از 
تأثیرگذارترین انواع ادبی، موسوم به »وقایع نگاری 
ادبی« شناخته می شــود.قدرت بیان و زبردستی 
همینگوی در توصیف شــخصیت های داســتانی 
بــه گونه ای بود که او را پــدر ادبیات مدرن لقب 
داده اند. ارنســت همینگوی در ۲۱ ژوئیه ۱۸۹۹ 
در اوک پارک ایالت ایلینوی متولد شــد. پدرش 
کالرنس یک پزشک و مادرش گریس معلم پیانو و 
آواز بود. ارنست تابستان ها را به همراه خانواده اش 
که در شــمال میشیگان به سر می برد و در همان جا بود که او متوّجه عالقه شدید خود به 
ماهیگیری شد.او پس از اتمام دورهٔ دبیرستان، در سال ۱۹۱۷ برای مّدتی در کانزاس سیتی 
به عنوان گزارشــگر گاهنامهٔ اســتار مشغول به کار شــد. در جنگ جهانی اول او داوطلب 
خدمت در ارتش شــد اّما ضعف بینایی او را از این کار بازداشــت در عوض به عنوان رانندهٔ 
آمبوالنس صلیب ســرخ در نزدیکی جبهه ایتالیا به خدمت گرفته شــد. در ۸ ژوئیه ۱۹۱۸ 
مجروح شــد و ماه ها در بیمارستان بستری بود.ارنست همینگوی در تاریخ ۲ ژوئیه ۱۹۶۱ 
میــالدی با یکی از تفنگ های محبوبش، دولول ســاچمه زنی باس اندکو، خودکشــی کرد؛ 
خانواده اش در ابتدا اعالم کردند که ارنست مشغول تمیز کردن اسلحه بوده که تیری از آن 
دررفته و باعث مرگ وی شده است اما پس از پنج سال همسر وقتش، ماری ولش، به انجام 

خودکشی توسط همینگوی اعتراف کرد.

فرهنگ

علی سلیمانی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون به دلیل 
ابتال به کرونا در ســن ۵۰ ســالگی درگذشت.سید 
جواد هاشــمی بازیگر و یکی از دوستان این هنرمند 
با تایید خبر درگذشــت اش در بیمارستان به ایسنا 
گفت: شامگاه گذشــته، حال او بد می شود و ساعت 
۵ بامداد روز پنج شنبه ۲۱ مرداد ماه به دلیل ایست 
قلبی از دنیا می رود.او ادامه داد: متاســفانه به دلیل 
عوارض ناشــی از کرونا، تالش پزشکان برای احیای 
او بی نتیجه می ماند.ســهیال جوادی، همســر علی 
سلیمانی که خود نیز درگیر ویروس کروناست، چند 
روز قبل گفته بود:»خوشــبختانه دیشب حالش بهتر 
شد و اکســیژن خونش باال آمد ولی از همه دوستان 
می خواهم همچنان دعا کنند تا شرایط علی ثابت بماند . همه امیدمان به خداست و مبارزه علی.

علی فعال همچنان به کمک دســتگاه تنفس می کند و برای این که روند درمان آسان تر شود و او 
آرامش بیشتری داشته باشد، بیهوشی خودخواسته ای گرفته است. خوشبختانه داروها تاثیر مثبتی 
بر او داشــته و به ویژه یک داروی جدید که از دیروز تزریق آن را آغاز کرده ایم، سبب شده حال او 
بهتر شود. به هر حال همه چیز به این دو سه روز بستگی دارد و امیدوارم همچنان روند بهبود ادامه 
پیدا کند و شرایطش به ثبات برسد.«او در پاسخ به این پرسش که آیا همسرش در جریان بازی در 
پروژه ای درگیر کرونا شده است، توضیح داده بود: »علی در این مدت مدام سر کار بود ولی سرعت 
انتقال این ویروس آن چنان باالست که نمی توان گفت هر کسی کجا و در چه موقعیتی درگیر آن 
شده است. بعد از علی، من و دخترمان هم بیمار شدیم که خوشبختانه ریه صبا درگیر نشده است. 
با این حال نمی توانم کسی را متهم کنم یا جایی را مقصر بدانم و تنها چیزی که خواهان آن هستم، 
دعای مردم و دوستان است که امیدوارم علی با این دعاها این دو سه روزه را به سالمت بگذارند.«

از جمله آثاری که علی ســلیمانی به ایفای نقش پرداخته اســت می توان به فیلم های سینمایی 
چون »بی پولی«، »نجات یافتگان«، »قارچ سمی«، »خاله سوسکه« و..... اشاره کرد و از جمله آثار 
تئاتری اش هم باید از کارگردانی و بازیگریش در دو اثر به نام »مردی در آینه« و »مکعب« نام برد.

علی ســلیمانی در تئاتر های »خنکای ختم خاطره« ، »چشــم به راه میرغضب«، »عزیز مایی« ، 
»ترن« ، »شکار روباه« و نمایش اجرا نشده »روز حسین« و... هم به ایفای نقش پرداخته بود. 

درگذشت علی سلیمانی به دلیل کرونا
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