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رئیس جمهور با اعالم خبر قطعی شدن واردات ۳۰ میلیون دوز واکسن، گفت: نظر کارشناسان بر این است که برای کنترل وضعیت نامطلوب شیوع کرونا در کشور، 
باید ۶۰ میلیون دوز دیگر، واکسن تأمین شود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه برای کنترل و توقف شیوع کرونا حتماً باید یک عزم و اجماع ملی ایجاد شود، گفت: همه 
بخش های دولتی و غیردولتی، شخصیت های حقیقی و حقوقی و همه آحاد مردم باید برای کنترل وضعیت شیوع این ویروس خطرناک، هماهنگ و هم صدا باشند.

رئیس جمهور افزود: برای ایجاد این هم صدایی و هماهنگی باید با تبیین و تشریح ابعاد مختلف این معضل...
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رئیسی در ستاد مقابله با کرونا:

واردات 30میلیون واکسن قطعی شده است
info@sobh-eqtesad.ir

برخالف وعده های قبلی مسووالن؛
چرا درمان »کرونا« رایگان نیست؟

کرونا در پیک پنجم همچنان می تازد، اغلب ابتالها خانوادگی اســت؛ 
دارو و درمان گران است و بسیاری از خانواده ها نگرانند؛ حاال هر چقدر 
هم که مســئوالن از درمان دولتی و پوشــش های ۹۰ درصدی و ۷۰ 
درصدی و ســهم ناچیز بیمار بگویند، اما واقعیت چیز دیگری است و 
بخــش قابل توجهی از هزینه های درمان کرونــا از جیب خود بیماران 
پرداخت می شود.به گزارش ایسنا، از ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ که کرونا وارد 
ایران شد ابهامات زیادی را نیز با خود به همراه داشت. از نادانسته های 
علمی درباره این ویروس تاجدار و منحوس تا ابهام درباره هزینه دارو، 
درمان، تست تشخیصی و...با شیوع کرونا و آغاز پذیرش بیمارستان ها از 
بیماران کرونایی، هم کادر درمان و هم بیماران شرایط جدیدی را تجربه 
می کردند، از داروهایی که اثر بخشی آنها یک به یک در کمیته علمی 
کرونا مورد بررســی قرار می گرفت تا به پروتکل درمانی اضافه شــوند 
تا بیمارســتان هایی که برای این خدمت جدید تعرفه ای نداشــتند.در 
عین حال نظام سالمت نیز در آغازین روزهای حمله این ویروس شاید 
کارهای مهم تری داشت تا تعرفه گذاری خدماتی که قرار بود در مراکز 
درمانی ارائه شــود. به خوبی به یاد داریم روزهایی را که درمان کرونا از 
سوی متولی اصلی درمان آن رایگان اعالم شد. تا جایی که در روزهای 
آغازین کرونا در یک نشســت خبری اعالم شد که »بیمارستان ها باید 
تمام تالش خود را انجام دهند که موضوع رایگان شــدن هزینه درمان 
بیماران مبتال به کرونا انجام شــود. همچنین اگر بیمار اتباع خارجی 
است و مبتال به کرونا باشد، هزینه او نیز رایگان است.«در عین حال و 
به دنبال رایگان اعالم شدن درمان کرونا، دکتر محمدحسین حیدری_ 
مدیرکل بازرسی و پاســخگویی به شکایات وزارت بهداشت نیز تاکید 
کــرده بود با هرگونه دریافتی بیمارســتان ها از بیمه ها برخورد خواهد 
شد و او نیز در نشســتی  خبری در اوایل سال ۹۹، گفت: »با توجه به 
آخرین بخشــنامه وزیر بهداشت مبنی بر رایگان شدن درمان بیماران 
کرونایی، بر اساس بازرسی های انجام شده و گزارشات مردمی، از برخی 
بیمارستان ها گزارش هایی را داشــتیم که دریافت هایی از مردم انجام 
شــده است. این مساله را با وزیر بهداشــت و معاونین وزارت بهداشت 
مطرح کردیم و مقرر شــد که از ظرفیت هــای خاص بیمه، مددکاری 
بیمارســتان ها و... اســتفاده کنیم تا مردم این پرداخت ها را نداشــته 
باشند.«این درحالیست که ســازمان بیمه سالمت نیز در سال ۱۳۹۹ 
اعالم کرد که سهم بیمار در پرداختی مانند قبل خواهد بود. به عبارتی 
۳۰ درصــد هزینه درمــان بخش ســرپایی و ۱۰ درصد هزینه بخش 
بستری بر عهده بیمار است با این تفاوت که به دنبال رایگان اعالم شدن 
درمان کرونا، این ما به التفاوت از جیب دولت پرداخت خواهد شد، در 
این رابطه شــاهرخ  رامزی _ معاون پشتیبانی سازمان بیمه سالمت به 
ایسنا گفته بود: »از آنجا که درمان این بیماری باید رایگان انجام شود، 
مابه التفاوت ســهم بیمار توسط منابع دولتی پرداخت می شود که این 
رقم در بخش بســتری ۱۰ درصد و در بخش سرپایی ۳۰ درصد است. 
به این شــکل بدون آنکه سهم بیمه در پرداخت هزینه ها افزایش یابد، 
بیمار به شکل رایگان خدمات دریافت می کند.« اما کرونا نیامده بود که 
به این راحتی ها برود. تخمین هایی که از رفتن کرونا با گرم شدن هوا یا 
سایر شرایط زده می شد هیچ کدام محقق نشد و در شرایطی که درآمد 
اختصاصی بیمارستان ها از ارائه سایر خدمات به دنبال اختصاص اکثر 
بخش ها به کووید۱۹، کاهش یافته بود و از طرفی بیمه ها نیز مطالبات 
را با متوسط ۳ ماه تاخیر به بیمارستان پرداخت می کردند، درحالی که 
بیمارســتان باید به قیمت روز دارو و تجهیزات تهیه می کرد، موضوع 
رایــگان بودن درمان کرونا و فرانشــیز ۳۰ و ۱۰ درصدی که قرار بود 
از جیب دولت پرداخت شــود کم کم به دســت فراموشی سپرده شد. 
این اتفاق در حالی رخ داد که تعرفه های خدمات تشــخیصی و درمانی 
ســال ۱۴۰۰ نیز در بخش دولتی و غیردولتی به طور کلی ۲۸.۵ درصد 
رشد داشته  اســت که این به معنای گران شدن درمان کرونا نیز بود. 
با این حساب دیگر درمان کرونا رایگان نبود بلکه بیمار نیز باید دست 
در جیب خود می کرد. بر این اســاس دکتر نادر توکلی _ معاون درمان 
ستاد کرونای استان تهران اوایل سال ۱۴۰۰ به ایسنا گفت: » معموال 
در یک پرونده بســتری موقت که بیمار می آیــد و داروهای تزریقی را 
دریافت می کند، به طور میانگین حدود یک میلیون تومان هزینه دارد 
که اگر ۳۰ درصد سهم بیمار را حساب کنید پرداختی بیمار بین ۲۵۰ 
تــا ۳۰۰ هزار تومان و اگر ۱۰ درصد در نظر بگیریم، حدود ۱۰۰ هزار 
تومان هزینه بیمار می شود. البته هزینه بستری به دلیل ورود هتلینگ، 
انجام آزمایشات و ... عدد باالتری دارد.« با شدت گرفتن بار بیماری از 
ابتدای سال جاری و اضافه شدن بحث بستری موقت به پروتکل درمان 
کرونا، موضوع تازه ای که قرار بود بیماران با آن دست و پنجه نرم کنند 
تزریق رمدسیویر بود؛ دارویی که معموال باید ۶ ُدز از آن تزریق شود و 
قیمت هر ُدز آن در صورتی که تولید داخل باشد ۷۰۰ هزار تومان و در 
صورت وارداتی بودن یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان اســت. دارویی که 
در روزهای اخیر و بر اساس مشاهدات با کمبود آن در سطح داروخانه ها 
مواجه هســتیم و توزیعش تنها به داروخانه هایی خاص محدود شده و 
صف های طوالنی بیماران برای دریافت آن را شــاهد هستیم؛ شرایطی 
که محمدرضا شانه ســاز_ رئیس ســازمان غذا و دارو علت آن را عدم 
رعایت گایدالین هــای تجویز دارو اعالم کرده و گفته اســت: »وقتی 
مصرف رمدسیویر در خردادماه ۶۰۰ هزار عدد بوده و اکنون در اواسط 
مرداد ماه به ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار عدد می رســد، نشــان می دهد که 
گایدالین ها را برای تجویز دارو درست رعایت نمی کنیم. اکنون افزایش 
۴ برابری مصرف رمدســیویر را نسبت به خرداد ماه داشتیم. دارو باید 
مطابق گایدالین ها تجویز شــود و نظارت بر روی تجویز انجام شود. در 
هیچ کشوری در دنیا چنین الگوی مصرفی را نمی بینیم.«رمدسیویر این 
روزها و در پیک پنجم و بیداد کرونای دلتا در کشــور، خواهان و چشم 
انتظاران زیادی دارد و همین امر باعث شکل گرفتن صف های عریض و 
طویل مقابل داروخانه ها شده است؛ البته اگر دارو پیدا شود. اوضاعی که 
کم کم به بازار سیاه و ناصرخسرو کشیده شده است تا جایی که رمدسیویر 
را بــا قیمتی چندین برابر قیمت واقعی در این بازار می توان یافت. البته 
داســتان به همین جا ختم نمی شود؛ چرا که مشاهدات حاکی از خرید و 
فروش چندین برابر قیمتی فاویپیراویر، ِسُرم تزریقی و... در بازار سیاه به 

دنبال کمبود دارو در داروخانه ها است...
ادامه در صفحه سوم

نگــــاه

وزارت بهداشت مطابق معمول آمار کرونا در شبانه روز گذشته 
را اعــالم کرد که بر همین اســاس ۲۹۷۰۰ نفر دیگر به تعداد 
بیماران مثبت کرونایی در کشور افزوده شد.به گزارش خبرنگار 
مهر، مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت اعالم 
کرد: تا دیروز ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۲۹ هزار و ۷۰۰ بیمار جدیــد مبتال به کووید ۱۹ 

در کشــور شناسایی شــد که ۴ هزار و ۱۵۴ نفر از آنها بستری 
شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۴ میلیون و ۳۸۹ 
هزار و ۸۵ نفر رســید.در طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۴۶۶ بیمار 
کووید ۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۹۷ هزار و ۲۰۸ نفر رســید.تا کنون سه میلیون 
۷۰۰ هزار و ۸۲۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 

ترخیص شده اند.۷ هزار و ۲۵۲ نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹ 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار 
دارند.تا کنون ۲۷ میلیون و ۷۸ هزار و ۲۶۱ آزمایش تشــخیص 
کووید ۱۹ در کشــور انجام شده است.در حال حاضر ۳۵۹ شهر 
کشور در وضعیت قرمز، ۵۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۳۰ شهر 

در وضعیت زرد قرار دارند.

علیرضا رئیســی گفت: بر اساس تصمیم ســتاد ملی مقابله با کرونا، از امروز 
ساعت ۱۲ ظهر محدودیت های تردد بین استان ها اعمال می شود و تا جمعه 
۵ شهریور ادامه دارد.به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا ظهر دیروز بعد از این جلسه اظهار کرد: قرار شد تا برای 
کاهش چرخش ویروس کرونا در کشــور بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله 
با کرونا، از امروز یکشنبه )۲۴ مرداد( ساعت ۱۲ محدودیت های تردد اعمال 
می شــود و تا جمعه ۵ شهریور ادامه داشته باشد. این منع تردد کاماًل جدی 
اســت و به نیروی انتظامی و دادستانی کشور هم دستور داده شده است تا با 
خاطیان برخورد شود.وی گفت: افرادی که در این محدودیت ها و منع ترددها 
را رعایت نکنند جریمه می شوند و اگر تا یک ماه آینده جریمه خود را پرداخت 

نکنند، مبلغ جریمه ها دو برابر می شود و به هیچ عنوان بخشوده نمی شود.

جزئیات تعطیلی 5 روزه سراسری
رئیســی با اشــاره به تعطیلی ادارات و دستگاه ها اجرایی بیان کرد: تعطیلی 
تمام ادارات از روز دوشــنبه این هفته )۲۵ مرداد( تا پایان روز کاری شنبه 
هفته آینده )۳۰ مرداد( در جلسه تصویب شده است و بر این اساس به غیر 
از مشاغل گروه یک هیچ نهاد، اداره، صنف و یا بخش خصوصی اجازه فعالیت 
ندارد.به گفته وی تمامی مجوزهایی که برای تردد بین استان ها صادر شده 
بود فاقد اعتبار است و هیچ فردی نمی تواند با پالک بومی به اعتنای مجوز از 

استان ها خارج و یا با پالک غیربومی به استان ها وارد شود.

تشریح تعطیالت ادارات و بانک ها
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا در پایان گفت: مجدد تاکید می کنم 
که به جز اصناف ضروری تمامی ادارات حتی بانک ها هم تعطیل هســتند و 
فقط مشــاغل گروه یک اجازه فعالیت دارند.علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا پیش از این در گفتگویی با تشــریح تصمیمات جلســه 
کمیته های تخصصی ســتاد ملی مقابله با کرونا که با حضور رئیس جمهور 
برگزار شــد، گفت: تصمیمات مهمی گرفته و توصیه های بسیار مهمی هم 
انجام شــد. اوالً مروری بر روند بیماری در ســطح دنیا داشــتیم به ویژه در 
زمینه کرونای دلتا که سراســر دنیا را دارد می گیرد که نشان دهنده مهاجم 
بودن این ویروس اســت بنابراین ما ضمن اینکه باید به دنبال انجام ســریع 
واکسیناســیون باشیم و سرعت واکسیناسیون را باال ببریم، حتماً نیاز است 
کــه رعایت پروتکل های ضدکرونایی را جدی تر کنیم.وی با اشــاره به لزوم 
تشدید محدودیت های کرونایی برای کنترل بیماری در کشور گفت: یکی از 
تصمیماتی که در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا که با 
حضور رئیس جمهور برگزار شــد، گرفته و بر آن تاکید شد، این بود که باید 
عزم همگانی و جدی با همکاری همه مردم وجود داشته باشد و ترددها را به 
شدت در سراسر کشور کاهش دهیم. در این راستا نیاز است که اقناع سازی 
و توجیه انجام شود.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ناگزیریم 
که تشدید محدودیت ها را با توجه به وضعیت بیماری در کشور داشته باشیم، 
اظهــار کرد: در عین حال در حال حاضر در ماه عزاداری محرم هســتیم و 
تاکید شد که حتماً پروتکل ها به شدت رعایت شود همچنین تصمیماتی در 
این زمینه اتخاذ شــد که برگزاری این مراسم در فضاهای سربسته و دسته 
روی ها ممنوع شود اما در فضای باز با رعایت شدید پروتکل ها می تواند انجام 
شود.رئیســی ادامه داد: طی چند روز اخیر برخــی از بزرگان و مداحان در 

پی فرمایشــات مقام معظم رهبری اعالم آمادگی کردند که با رعایت شدید 
پروتکل ها عزاداری ها را برگزار کنند.وی افزود: در این جلســه تاکید شد که 
باید کاری کنیم که در داروخانه ها صف برای دریافت دارو و … جمع شــود 
و دســتوراتی در این زمینه صادر شد که فردا در ستاد ملی جزئیات بیشتر 
آن اعالم می شود. در ستاد ملی درباره دستورالعمل ها و تشدید محدودیت ها 
- که به احتمال زیاد از هفته آینده ابالغ می شوند- تصمیم گیری می شود؛ 
هم در حوزه تردد و کســب و کار و هم در زمینه آموزش و مسائل فرهنگی 
و ادارات دولتی مواردی مطرح می شود و در این زمینه باید به صورت جدی 
وارد عمل شــویم زیرا راه دیگری جز این وجود ندارد که به ســمت کنترل 
شدید رویم تا اینکه ورودی بیمارستان ها کاهش یابد. آمار بستری و مرگ و 
میر در حال افزایش است و راهی جز تشدید محدودیت ها وجود ندارد و باید 
ورود کنیم.رئیسی در بخش دیگری از صحبت هایش تاکید کرد: به هر حال 
اکنون موج دلتا در سراسر کشور و دنیا در حال تاخت و تاز است. در کشور 
در مورد ترددها نیاز به کنترل بیشــتری است چراکه سیال بودن جمعیت، 
گسترش بیماری را تشدید می کند. امروز موضوع اقناع سازی و اطالع رسانی 
شــفاف به مردم مورد بحث و بررســی قرار گرفت تا همه همراه شوند.وی 
افــزود رئیس جمهوری امروز این اطمینان را دادند که هیچ مشــکلی برای 
تأمین ارز مورد نیاز واکســن وجود ندارد. در مورد تأمین واکســن، روزهای 
خوب و درخشانی را در پیش خواهیم داشت.رئیسی خاطرنشان کرد: رئیس 
جمهوری پس از بازدید ســرزده از یک داروخانه تهران، تاکید داشت که به 
هیچ عنوان صف دارو نباید باشــد و باید تمهیداتی اندیشــیده شود که این 

صف ها برچیده شود.

 فرهادی: مبادی ورودی خروجی تهران بسته می شود
فرماندار تهران با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعطیلی 
سراسری تا روز شنبه گفت:  تمامی مجوزهای صادر شده در تاریخ های اعالم 
شده باطل و هیچ گونه مجوزی صادر نخواهد شد.» عیسی فرهادی«، فرماندار 
تهران، در گفت وگو با تســنیم، با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
مبنی بر تعطیلی سراســری تا ۳۰ مرداد و منع تردد تا ۵ شهریور گفت:  این 
مصوبه برای ما الزم االجرا اســت و بر همین اساس هیچ گونه مجوزی از فردا 
صادر نخواهد شــد و از مردم عزیز تقاضا داریم برای دریافت مجوز به محل 
فرمانداری تهران مراجعه نکنند.وی افزود:  این تصمیم مهم و جدی اســت 
و هیچ مجوزی صادر نخواهد شــد. همچنیــن مجوزهایی که پیش تر صادر 
شده بودند و مربوط به تاریخ های اعالم شده از سوی ستاد کرونا است قطعاً 
باطل و از درجه اعتبار ساقط است.فرماندار تهران با تأکید بر تعطیلی تمامی 
اصناف و پاســاژها از روز دوشنبه هفته جاری )۲۵ مرداد( تا روز شنبه هفته 
آینده )۳۰ مرداد( تصریح کرد: اصناف و پاســاژها قطعاً تعطیل هســتند و 
هیچ مماشاتی صورت نخواهد گرفت. تمامی فروشگاه ها به جز سوپرمارکت 
و فروشگاه های زنجیره ای )مواد غذایی( و میوه فروشی ها و قصابی ها تعطیل 
هستند.فرهادی همچنین از تعطیلی تمامی بانک ها تا روز شنبه خبر داد و 
گفت: بانک ها رسماً تا شنبه تعطیل هستند. از مردم عزیز تهران می خواهیم 
به مصوبه اخیر که در اجرای آن جدی هســتیم احترام بگذارند و از عبور و 
مرور خودداری کنند.وی در پایان خاطرنشــان کرد: کلیه مبادی خروجی و 
ورودی تهران بسته است و از ورود و خروج هرگونه خودرو به جز موارد گفته 

شد جلوگیری خواهد شد.

شامخ تیر ماه 6 واحد افت کرد

بازگشت سایه سنگین رکود بر سر اقتصاد ایران
سیاست ارز 4200 نتیجه ای جز 

هدر رفت منابع ارزی نداشت

سکوت، نتیجه وعده جبران خسارت بورسی ها

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰، نتیجه ای جز هدر رفت منابع 
ارزی نداشــت، گفت: به نظر می رسد دولت سیزدهم قبول دارد که ارز ۴۲۰۰ ایجاد رانت می کند و مستقیما به 
دســت مصرف کننده نمی رسد؛ بنابراین انتظار می رود ارز ۴۲۰۰ در آینده نزدیک، به شکل تدریجی حذف شود.

محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره آثار و تبعات اجرای سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی در ســال 
های اخیر اظهار داشت: در همان روزی که ارز ۴۲۰۰ تصویب شد، محمد الهوتی این سیاست در نطفه شکست 
خورد؛ چرا که پس از تصویب آن، ظرف مدت ۴ ماه، بیش از ۸۰ میلیارد دالر ثبت سفارش برای دریافت ارز ایجاد 

گردید. این حجم سفارش....

گزارش رسمی آمریکا از تولید نفت ایران 
در دوران کرونا و تحریم

سود بین بانکی زیاد شد
جدول تغییرات نرخ ســود در بازار بین بانکی نشان می دهد که این سود نسبت به آخرین وضعیت 
خود ۰.۴ درصد زیاد شده است. به گزارش ایسنا، نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ های 
بهره در بازار پول به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد.در واقع این نرخ، قیمت ذخایر 
بانک هاســت و زمانی که آن ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری 
ذخایر می شــوند، از ســایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند که این 
نرخ در حال حاضر در محدوده ۱۸.۱۶ درصد قرار گرفته اســت. این در حالی است که طبق آخرین 
وضعیت نرخ بهره بین بانکی، این سود در محدوده ۱۸.۰۸ درصد قرار داشت که اکنون با ۰.۴ درصد 
افزایش مواجه شــده است.  البته از ابتدای سال جاری تاکنون، تغییرات نرخ سود بین بانکی چه در 
راستای افزایش یا کاهش تدوام نداشته است و همواره در محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد نوسان دارد.این 
اظهارات درحالی است که کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ بهره بین بانکی را خطری برای تشدید 

تورم می دانند. 

جزئیات برنامه خاندوزی برای سکانداری اقتصاد

۷سیاست برای بهبود بورس
احســان خاندوزی گزینه پیشنهادی دولت ســیزدهم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه 
خود را در ۱۰ ســرفصل ارائه کرد.به گزارش خبرنگار مهر، احســان خاندوزی گزینه پیشنهادی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم، برنامه خود را در ۱۰ سرفصل تحت عناوین فعال 
کردن ســتاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، اصالحات نظام مالیاتی و 
گمرک، اصالحات در نظام تأمین مالی )بانکی(، بازار سرمایه و بیمه، اصالحات محیط کسب وکار، 
شفاف سازی و ارتقای بهره وری در مدیریت دارایی ها و شرکت های دولتی، مدیریت تعارض منافع، 
مدیریت بدهی های دولت، اصالحات خزانه داری کل و اصالحات مربوط به مناطق آزاد ارائه کرد.

در برنامه خاندوزی ۷ سیاست برای بازار سرمایه پیشنهاد شده است که شامل افزایش نقش بازار 
سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع سازی ابزارها و محصوالت مالی در بازار 
سرمایه، حذف تنظیم گری های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت ها به بازار سهام، کاهش 
هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات 
مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصالح نظام حکمرانی شرکتی 
به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه گذاری 
غیرمســتقیم مردم در بازار سرمایه می شــود.همچنین در برنامه گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد 
۱۰ برنامه برای اصالح نظام مالیاتی ارائه شــده اســت.محور نخســت به افزایش شاخص مالیات 
به تولیــد ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت ســیزدهم با هدف 
کاهش فاصله طبقاتی از طریق وضع پایه های جدید مالیاتی )مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر 
عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و …(، هدفمند کردن معافیت های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی 
اشــاره دارد.در محورهای بعدی اصــالح مالیات بر درآمد تولید )کاهش بار مالیاتی، مشــوق ها، 
تأمیــن مالی، هزینه های قابل قبول، فعالیت های دانش بنیان و …(، اجرای کامل قانون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری و 
ارتقای حکمرانی ریال، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطالعات اشخاص ثالث )موضوع 
ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م( و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک )رفع مساله 
ممیزمحوری(، وضع، اصالح و اجرای مالیات های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در 
اقتصاد، تالش در جهت یکپارچه سازی نظام اطالعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن 
کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کاالها و خدمات، افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده 
از ظرفیت گزارش های مردمی و بازطراحی نظام انگیزشــی سازمان مالیاتی، اصالح نظام دادرسی 
مالیاتی )اســتقالل، اطاله دادرسی و…(، اصالح نظام اســترداد مالیاتی جهت به حداقل رساندن 
زمان اســترداد و کاهــش فرایندهای اداری و تالش در جهت ایجاد شناســنامه عملکرد مالیاتی 
بنگاه ها و مبنا قرار گرفتن آن در رتبه بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و ســایر مشوق های 

بخش تولید مورد اشاره قرار گرفته است.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد؛

تعطیلی ۵ روزه سراسری
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وزارت بهداشت اعالم کرد؛
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رئیسی در ستاد مقابله با کرونا:گزیده خبر

واردات ۳۰میلیون واکسن قطعی شده است
رئیس جمهور با اعالم خبر قطعی شدن واردات ۳۰ میلیون دوز 
واکســن، گفت: نظر کارشناســان بر این است که برای کنترل 
وضعیت نامطلوب شــیوع کرونا در کشور، باید ۶۰ میلیون دوز 
دیگر، واکســن تأمین شــود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی ریاســت جمهوری، حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونــا با تاکید بر اینکه برای کنترل و توقف شــیوع 
کرونا حتماً باید یک عزم و اجماع ملی ایجاد شــود، گفت: همه 
بخش های دولتی و غیردولتی، شخصیت های حقیقی و حقوقی 
و همه آحاد مردم باید برای کنترل وضعیت شیوع این ویروس 
خطرناک، هماهنگ و هم صدا باشند.رئیس جمهور افزود: برای 
ایجاد این هم صدایی و هماهنگی باید با تبیین و تشــریح ابعاد 
مختلف این معضل هم در ایران و هم در دیگر کشورها، مردم را 
برای مقابله همه جانبه و قاطع با کرونا آماده کرد.رئیسی با تاکید 
بر لزوم تسریع در پرداخت مطالبات معوق کادر درمان و ایجاد 
انگیزه برای ادامه فعالیت جهادگونه و فداکارانه مدافعان سالمت، 
اظهار داشــت: پرداخت مطالبات معــوق کادر درمان باید جزو 
اولویت های سازمان برنامه و بودجه باشد. همچنین باید نسبت به 
ترمیم و تقویت بدنه کادر درمان از نیروهای دانشگاهی، نیروهای 
هالل احمــر، نیروهای مســلح، نیروهای داوطلــب و توانمند 
بســیجی، حوزویان و از عموم داوطلبــان مردمی اقدام کنیم و 
نبایــد اجازه دهیم خدمات کادر درمانــی دچار وقفه و اختالل 
شود.رئیس جمهور اقدام ضروری و مهم بعدی را تسریع در روند 
واکسیناسیون عنوان و ضمن اعالم خبر قطعی شدن واردات ۳۰ 
میلیون دوز واکسن، گفت: نظر کارشناسان بر این است که برای 
کنترل وضعیت نامطلوب شیوع کرونا در کشور، باید ۶۰ میلیون 

دوز دیگر، واکسن تأمین شود.رئیس جمهور با بیان اینکه بسنده 
کردن به تدوین و اعالم پروتکل های بهداشتی به تنهایی کافی 
نیست، گفت: باید برای لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، 
الزاماتی تدوین و اجرا شود چرا که رعایت پروتکل های بهداشتی 
جزو حقوق اجتماعی عامه مردم است و اگر کسی این دستورات 

را رعایت نکند و باعث بیماری مردم شود، به حقوق آنها تعدی 
کرده اســت.رئیس جمهور همچنین بر لزوم مراقبت شدیدتر از 
ترددهای مرزی و جلوگیــری از ترددهای غیرمجاز تاکید کرد 
و اظهار داشــت: آنچه تاکنون در این زمینه انجام شــده الزم، 
اما ناکافی بوده و باید بر رعایت ضوابط بهداشــتی در ترددهای 

مجــاز نیز نظارت دقیق و مؤثر انجام شود.رئیســی برنامه ریزی 
برای کاهش مراجعات به ادارات و سازمان ها را از دیگر اقدامات 
الزم و ضروری دانســت و تصریح کرد: همه سازمان ها، ادارات، 
اصناف، اتحادیه ها و دیگر نهادهایی که مراجعات مردمی دارند، 
برنامه ریزی و طراحی های الزم برای کاهش مراجعات حضوری 
و ارائــه خدمات در فضای دیجیتال را نه صرفــاً برای این ایام، 
بلکــه برای بلندمدت انجام دهند و ارائه خدمات غیرحضوری از 
تأکیدات دولت اســت.رئیس جمهور در ادامه به موضوع تأمین 
داروهــای خاص برای بیماران کرونایی اشــاره و خاطرنشــان 
کــرد: پس از بازدیدی که روز پنجشــنبه از یکی از داروخانه ها 
داشــتیم، مقرر شــد داروهای مورد نیاز طی روزهای آینده در 
گام اول بیــن ۱۰۰ داروخانــه و در گام دوم تــا ۳۰۰ داروخانه 
توزیع شود تا دیگر شاهد تشکیل صف و تجمع در چند داروخانه 
نباشــیم ضمن اینکه الزم اســت نظارت الزم بر روند توزیع در 
این داروخانه ها صورت بگیرد.رئیسی تقویت و افزایش اختیارات 
رؤسای ستادهای اســتانی مقابله با کرونا را از دیگر تصمیمات 
جلســه امروز برشمرد و گفت: مقرر شد اختیارات استانداران به 
عنوان رؤسای ستادهای استانی متناسب با الزامات مهار شیوع 
بیماری در استان های مختلف افزایش یابد تا دست ایشان برای 
اعمال قوانین و مقررات بازتر باشــد.رئیس جمهور تاکید کرد: 
هر فردی از آحاد اجتماع بایــد ابتدا خودش را مخاطب اصول 
و دستورالعمل های بهداشــتی بداند. مهار شیوع کرونا در کنار 
تالش های جهادگونه کادر درمان و واکسیناسیون عمومی، عزم 
و همکاری همگانی مردم و نهادها و دســتگاه ها را می طلبد تا 
بتوانیم به امید خدا شاهد کاهش جدی ابتالء و به صفر رسیدن 

تعداد قربانیان ناشی از کرونا باشیم.

قالیباف:
  جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی

 ۳۰ مرداد برگزار می شود
رییس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه کمیسیون های تخصصی از امروز 
به بررســی برنامه های وزرای پیشــنهادی می پردازند، گفت که جلسات رای 
اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم از روز شنبه هفته آینده ) ۳۰ مرداد( 
آغاز می شود.به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی دیروز 
)شــنبه( و پس از اعالم وصول نامه معرفی وزرای پیشــنهادی دولت سیزدهم 
گفت: بر اساس ماده ۲۰۲ آیین نامه، دولت محترم دو هفته فرصت برای ارسال 
لیســت وزرا به مجلس داشــتند که کمتر از یک هفته این کار صورت گرفت.

وی ادامه داد: دولت برنامه کلی وزرا را در چند صفحه و در ضمیمه لیســت به 
مجلس ارسال کرده که در سامانه بارگذاری می شود. همچنین مواردی همچون 
تجربه، تخصص مرتبط، شــرح حال وزرا، برنامه و سوابق علمی و اجرایی و سایر 
امتیازات قابل استناد در سامانه در اختیار همه نمایندگان قرار می گیرد. تاکید 
دارم که حتما وزرا تمام برنامه های خود را در این ســامانه قرار دهند که مورد 
رجوع همه نمایندگان و کمیسیون های تخصصی است. رییس مجلس شورای 
اســالمی درباره روند بررســی صالحیت ها گفت: بالفاصله امروز این لیست به 
کمیسیون های مجلس ارسال می شــود؛ وظیفه ما بررسی برنامه های وزرا در 
مهلت یک هفته ای در کمیســیون ها و تطبیق آن با اسناد باالدستی و قوانین 
است لذا کمیسیون ها نقش مهمی دارند.قالیباف ادامه داد: گزارش کمیسیون ها 
درباره وزرا به صحن بســیار مهم است لذا نظرات خود را به طور روشن و شفاف 
اعالم کنند که نظراتشان در صحن علنی قرائت می شود. مبنای تصمیم گیری 
مجلس مبتنی بر توانایی، کارآمدی، پاسخگویی، برنامه، اسناد باالدستی و چابکی 
در تصمیم گیری است.وی افزود: در بررسی ها به این نکته توجه شود که رییس 
دولت رییس جمهوری اســت که وظیفه پیشبرد کارها را به عهده داشته و می 
خواهــد با این تیم کار کند. البته این بدان معنا نیســت که مجلس به کل این 
لیست رای دهد چون در قانون پیش بینی شده که مجلس حرف آخر را در رای 
اعتماد بزند منتها ما انصاف داشته که رییس جمهور با انتخاب این تیم می خواهد 
کارش را انجام دهد. بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی مبتنی بر موارد مندرج 
بر قانون همچون داشــتن تجربه، برنامه، کارآمدی، پاسخگویی و تخصص باشد. 
رییس مجلس توضیح داد: بررســی برنامه و صالحیت وزرا در کمیسیون های 
تخصصی تا ظهر ســه شنبه هفته جاری انجام می شود؛ جلسات امروز و فردای 
صحن مجلس از ساعت ۸ تا ۹:۳۰ خواهد بود و بعد از آن بر اساس جدول زمان 
بندی مشخص شده وزرا در کمیسیون های تخصصی حضور پیدا می کنند.وی 
ادامه داد: از روز شنبه )۳۰ مرداد ( جلسات رای اعتماد در صحن علنی مجلس 
آغاز می شود که ان شاءاهلل تا سه شنبه و یا حداکثر چهارشنبه هفته آینده کار 

بررسی صالحیت ها به اتمام می رسد.

حضور آیت اهلل رئیسی در جلسات رأی اعتماد
سخنگوی هیئت رئیســه مجلس گفت: حضور رئیس جمهور در جلسات رأی 
اعتماد بنا به ضرورت و تشــخیص خودشان انجام خواهد شد و می توانند برای 
هر کدام از وزرا که می خواهند در جلسات حضور یافته و از وزیر مربوط حمایت 
کنند.به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تســنیم، »سید نظام الدین موسوی« 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی، در حاشیه نشست علنی دیروز 
)شــنبه ۲۳ مردادماه( قوه مقننه با حضور در جمع خبرنگاران ضمن تســلیت 
به مناســبت ایام شهادت امام حســین)ع( گفت: رئیس جمهور در نامه ای روز 
چهارشنبه هفته گذشته، لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس ارسال کرد 
که اعالم وصول این نامه امروز از ســوی رئیس مجلس در جلســه علنی اعالم 
شد.ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس یازدهم ادامه داد: این اقدام در راستای 
قانون اساسی که وظیفه بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی و ارائه رأی اعتماد 
به آنها را بر عهده مجلس قرار داده است، انجام شد. با پایان یافته جلسه علنی 
امروز مجلس، از ساعت ۱۰ صبح کمیسیون های تخصصی وارد بحث و بررسی 
صالحیت وزرای پیشــنهادی در جلسات خود خواهند شــد.وی با بیان اینکه 
مطابق ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس، پس از قرائت اعالم وصول اســامی 
وزرای پیشنهادی، کمیسیون ها به مدت یک هفته باید صالحیت وزرا را بررسی 
کنند، اظهار کرد: وزرای پیشــنهادی با حضور در ۱4 کمیسیون تخصصی و ۲ 
کمیســیون ویژه، برنامه های خود را ارائه و به بحث و تبادل نظر با نمایندگان 
خواهند پرداخت.موسوی تصریح کرد: ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت از امروز تا روز 
سه شنبه هفته جاری به صورت روزانه در کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس 
حضور پیدا کرده و تا آخر هفته، ۲7۰ جلسه با حضور این وزرای پیشنهادی در 
کمیسیون ها برگزار خواهد شد.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: نمایندگان در این جلسات، 
برنامه ها، ســوابق و تجارب، مدارک تحصیلــی و مدارک مرتبط با فعالیت های 
گذشــته این وزرا را بررســی می کنند و وزرای پیشنهادی نیز تمامی اطالعات 
مربوط به خود را در ســامانه ای که مجلس برای بررســی ایشان در نظر گرفته 
اســت، بارگذاری کرده تا برای نمایندگان قابل دسترس باشد.سخنگوی هیئت 
رئیسه مجلس با اشاره به اینکه وزرای پیشنهادی، عالوه بر حضور در کمیسیون 
های مجلس در فراکسیون های تخصصی نیز حضور خواهند یافت گفت: مجلس، 
فراکســیون های تخصصی متعددی دارد که وزرای پیشنهادی با توجه به حوزه 
کاری خود، برای تشریح برنامه و سوابقشان در جلسات این فراکسیون ها حضور 
می یابند.موســوی اظهار کــرد: از ابتدای هفته آینده به مدت 4 روز، بررســی 
صالحیت وزرای پیشــنهادی در صحن علنی مجلس انجام خواهد شــد و نظر 
نهایی مجلس نسبت به هر یک از وزرا در همان زمان اعالم خواهد شد. براساس 
ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس، بعد از بررســی رزومه و مشخصات وزرای 
پیشــنهادی، کمیســیون های تخصصی دیدگاه و ارزیابی خود را نسبت به هر 
کدام از وزرای پیشــنهادی در جلسات بررسی صالحیت آنها به مدت 5 دقیقه 
برای نمایندگان و مردم تشــریح خواهند کرد.وی تصریح کرد: مجلس عالوه بر 
بررســی کارنامه و صالحیت وزرای پیشــنهادی، باید برنامه کالن دولت را نیز 
بررســی کند که رئیس جمهور طی نامه معرفــی وزرا، برنامه های کالن خود 
را نیــز به مجلس ارائه کرد و امروز توســط رئیس مجلــس اعالم وصول و در 
سامانه بارگذاری شد.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس شورای اسالمی گفت: بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی، طی هفته 
آینده در صحن علنی مجلس به صورت دو شیفت و در صورت لزوم به صورت 
سه شیفت بررسی خواهد شــد تا طی 4 روز بررسی این صالحیت ها به اتمام 
برسد.موسوی درخصوص حضور رئیس جمهور در جلسات رأی اعتماد به وزرای 
پیشنهادی در مجلس نیز بیان کرد: حضور رئیس جمهور در این جلسات بنا به 
ضرورت و تشخیص خودشان انجام خواهد شد و می توانند برای هر کدام از وزرا 
که می خواهند در جلسات حضور یافته و ضمن دفاع از کلیات برنامه های دولت، 
از وزیر مربوط حمایت کنند و در صورت عدم حضور رئیس جمهور، معاون اول 
وی می تواند در نشست رأی اعتماد شرکت کند.وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
اینکه تاکنون کدام یک از وزرای پیشنهادی، برنامه ها و سوابق خود را در سامانه 

مجلس بارگذاری کرده است.

در حسینیه امام خمینی )ره(؛
مراسم عزاداری بدون حضور جمعیت 
در حضور رهبر انقالب برگزار می شود

مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی )ره( به مناسبت فرارسیدن 
ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 

در حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید 
و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحســین )ع(، مراسم عزاداری 
در حســینیه امام خمینی )ره( و در حضور رهبر انقالب اســالمی 
برگزار می شود.امسال نیز به علت شیوع بیماری و تأکید رهبر انقالب 
به رعایت دســتورالعمل های ســتاد ملی کرونا، مراسم مطابق سال 
گذشته بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و مداح 
برگزار می شود.این مراسم به مدت شش شب از شب هفتم تا شب 
دوازدهم محرم الحرام )یکشنبه ۲4 مرداد تا جمعه ۲۹ مرداد( برگزار 
و مشــروح برنامه های ســخنرانی و عزاداری هر شب از رسانه ملی 

پخش می شود.

در نامه ای به دادستان کل کشور؛
زارع: صرافی های مشکوک خارجی 

مسدود شوند
عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس شــورای اســالمی از 
دادســتان کل کشور درخواست کرد، صرافی های مشکوک خارجی 
مسدودســازی شــوند.به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات در نامــه ای )مورخ ۲۳ 
مردادماه( خطاب به دادســتان کل کشــور درباره مسدودســازی 
صرافی های مشکوک خارجی،نوشت: آنچه در شرایط فعلی اقتصاد 
کشور، یک هشدار فوری و جدی محسوب می شود، تالش و تسهیل 
برای خروج ارز از کشــور با سرمایه گذاری کاربران ایرانی در برخی 

سایت ها و اصطالحاً صرافی های خارجی است.
متن این نامه به شرح ذیل آمده است:

برادر ارجمند حجت االسالم والمسلمین منتظری
دادستان محترم کل کشور

سالم علیکم
موضوع رمزارزها طی ســال های اخیر بــه عنوان یکی از موضوعات 
مهم و یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان و کشورمان 
مطرح شده و طی ماه های اخیر نیز نهادهای مسئول در قوه قضائیه 
و مجلس تالش کرده اند ساماندهی فعالیت های بومی در این حوزه 
را پیگیری کنند.اگرچه امکان نادیــده گرفتن موضوع رمزارزها در 
اقتصاد کشــورمان یا حذف این موضوع وجود نــدارد و باید آن را 
مدیریت کرد اما بی توجهی بانک مرکزی و ســایر نهادهای دولتی 
برای رسیدگی به این موضوع، باعث بروز یک هرج و مرج در فضای 
خرید و فروش ارزهای دیجیتال شــده به گونــه ای که برای مردم 
مشخص نیســت با چه اشخاص یا شــرکتهای معتبری می توانند 
همکاری کنند.اما آنچه در شــرایط فعلی اقتصاد کشور، یک هشدار 
فوری و جدی محســوب می شــود، تالش و تســهیل برای خروج 
ارز از کشــور با ســرمایه گذاری کاربران ایرانی در برخی سایت ها و 
اصطالحاً صرافی های خارجی اســت که ضمن خروج گسترده پول، 
امکان سلب اختیار برداشــت و انتقال برای کاربران ایرانی به بهانه 
تحریم های ظالمانه بین المللی را توســط شرکت های مذکور فراهم 
می کند.ایــن موضوع تا آنجا پیش رفته که طبق آمارها، بیش از ۶۰ 
درصد مراجعه کنندگان یکی از این صرافی های ناشناخته و غیرمعتبر 
خارجی به نام »کوینکس«، از کاربران ایرانی هستند که ظاهراً فقط 
برای جذب ســرمایه های شهروندان کشــورمان فعالیت می کند و 
تبلیغات گسترده و شبکه ســازی این سایت های گمنام و مشکوک 
خارجی موجب ترغیب کاربران ایرانی به ثبت نام و تشکیل کیف پول 
ارزهای دیجیتال در این مجموعه ها شــده که چنین روندی، قطعاً 
تبعات امنیتی و اقتصادی فراوانی را به دنبال دارد.لذا مستدعی است 
ضمن بررسی فوری این موضوع، نسبت به مسدودسازی صرافی های 
خارجی حوزه رمزارز جهت جلوگیری از تداوم این روند زیان آفرین و 

خطرناک، دستورات الزم را صادر فرمایید.

معاون اول رئیس جمهــور گفت: به خالف 
تصــور برخی افراد،  خصومــت اصلی نظام 
با دولت های مختلــف جمهوری  ســلطه 
اســالمی ایران نیســت بلکه با مردم ایران 

است چرا که آنها از مردم ضربه خوردند.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، 
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ظهر 
دیروز )شنبه( در مراســم تودیع و معارفه 
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تسلیت ایام 
امام حسین)ع( تصریح  سوگواری شهادت 
کرد: راه میانبر رسیدن به قرب الهی توسل 
به امام حسین)ع( اســت و در طول تاریخ 
علمای زیادی را سراغ داریم که با سوابق و 
وضعیت های مختلف توانستند راه صدساله 
را در لحظه ای با توسل به حضرت اباعبداهلل 
الحسین)ع( طی کنند.وی افزود: ماه محرم 
و ماه صفر فرصت های گرانبهایی هستند که 
بتوانیم از پیچ وخم هایی که در زندگی دچار 
آن هستیم به خوبی عبور کنیم.معاون اول 
رئیس جمهور با اشــاره به برخی مشکالت 
پیِش روی کشور نظیر تحریم های ظالمانه 
دشــمنان و شــیوع بیماری کرونا گفت: 
همان گونه کــه مقام معظــم رهبری نیز 
فرمودند، کاماًل به آینده کشــور خوشبین 
هستیم و امیدواریم بتوانیم با تالش و همت 
مضاعف از این شــرایط با سرافرازی عبور 
کنیم.مخبر در ادامه با قدردانی از تالش های 
محمدباقر نوبخت رئیس ســابق ســازمان 
برنامه و بودجه اظهار داشت: آقای نوبخت 
دوره سختی را پشت سر گذاشتند چرا که 
نظام سلطه هرچه در توان دارد برای فشار 
بر اقتصاد کشور به کار می گیرد و در هشت 
سال گذشته نیز اگرچه گاهی این فشارها 
شدت و ضعف داشت اما تالش نظام سلطه 
ایجاد محدودیت و فشــار بر اقتصاد کشور 
بود.وی افزود: بره خالف تصور برخی افراد،  
خصومت اصلی نظام ســلطه با دولت های 
مختلف جمهوری اســالمی ایران نیســت 
بلکه با مردم ایران است چرا که آنها از مردم 
ضربه خوردند و شاه را که نماد نظام سلطه 
بود مردم از کشور بیرون کردند.معاون اول 
رئیس جمهور ادامه داد: برنامه ریزی و تالش 

نظام سلطه انتقام از مردم ایران است و در 
این راه از هیــچ اقدامی فروگذار نمی کنند 
و حتی موضوع ســالمت مــردم را در این 
مسیر مورد معامله قرار می دهند به گونه ای 
کــه در ایام کرونا شــاهد بودیم که پس از 
انجام اقدامات الزم برای واردات واکسن، در 
آخرین لحظه از واردات این کاالی ضروری 

به کشورمان جلوگیری کردند.
مخبر با یادآوری اینکه در زمان آغاز شیوع 
کرونا اکثر کشورها با کمبود ماسک مواجه 
شدند،  خاطرنشان کرد: برای تأمین ماسک 
مورد نیاز کشــور از کشورهای دیگر خرید 
کردیم و بسته بندی و تدارکات الزم انجام 
شد اما پیش از ارسال به ایران و در فرودگاه 
کشــور مبدأ از آن جلوگیری کردند و این 
نشان می دهد که نظام سلطه به هیچ اصول 
انســانی پایبندی نــدارد.وی اضافه کرد: با 
وجــود آنکه نظام ســلطه ادعا می کند که 
دسترسی به دارو برای همه مردم آزاد است 
و هیچ محدودیتی برای هیچ کشوری وجود 
ندارد اما وقتی می خواهیم داروی مورد نیاز 
را خریداری کنیم، اجــازه جابه جایی پول 
را نمی دهنــد و عماًل مانــع از واردات دارو 
می شوند.معاون اول رئیس جمهور ابراز کرد: 
سازمان برنامه و بودجه طی سال های اخیر 
با این مشکالت روبه رو بود اما آقای نوبخت 
و همکاران ایشــان هرچه در توان داشتند 
پای کار آوردند و یکی از خصوصیات برجسته 
آقای نوبخت حســن خلق ایشان است که 
بسیار ویژگی ارزشــمندی است.مخبر در 
بخش دیگری از ســخنان خود به ســوابق 
مســعود میرکاظمی رئیس جدید سازمان 
برنامه و بودجه اشاره و تصریح کرد: ایشان 
سوابق و تجارب فوق العاده ای در زمینه های 
مختلــف دارد و حضور ایشــان در مجلس 

شورای اسالمی و دستگاه های اجرایی نظیر 
وزارت بازرگانی و وزارت نفت تجربه ای مؤثر 
و موفق بوده اســت و حاال قرار است که با 
کوله بــاری از تجربــه در یکی از مهمترین 
سازمان های مدیریتی کشور فعالیت داشته 
باشند.وی با بیان اینکه ســازمان برنامه و 
بودجه از مهمترین ســازمان های کشــور 
برای توسعه و پیشرفت، رسیدگی به مسائل 
معیشتی مردم و الگوسازی برای اداره کشور 
اســت، گفت: اگر این ســازمان به خوبی و 
به نحو مطلوب اداره شــود بخش زیادی از 
مشکالت و مسائل کشور حل وفصل خواهد 
شــد.معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر 
اینکه »نمی توانیم برای حل مشکالت کشور 
به خارج امید داشــته باشیم«، افزود: مقام 
معظــم رهبری و رئیس جمهــور تأکیدات 
فراوانی بر رفع تحریم ها دارند اما بعید است 
که بتوانیم با نظام ســلطه به جایی برسیم 
و نمی توان برنامه ریــزی خود را برای اداره 
کشــور متکی به رفع تحریم ها کرد و باید 
به نحوی برنامه ریزی کنیم که فرض بر این 
باشد که نظام سلطه تحریم ها را لغو نخواهد 
کرد.مخبر با اشاره به ظرفیت های گسترده 
کشــور در بخش های مختلف خاطرنشان 
کــرد: ایران ۲7۰۰ کیلومتر ســواحل دریا 
دارد و از منابع طبیعی متعدد نیز برخوردار 
است که اگر بتوانیم به خوبی از ظرفیت های 
مختلف کشــور بهره برداری کنیم هر کدام 
از ایــن ظرفیت هــا می تواند کشــور را به 
تحوالت خوبی برساند.وی با اشاره به پرآب 
بودن اســتان های شمالی کشور و ضرورت 
اســتفاده بهینه از این ظرفیت ارزشــمند 
تصریح کرد: ســه استان شــمالی کشور از 
نظر وســعت به اندازه کشور هلند هستند و 
میانگین بارندگی این سه استان از هلند هم 

بیشتر اســت، با وجود این، کشور هلند از 
بخش کشاورزی ۹5 میلیارد دالر صادرات 
دارد اما صادرات ما از بخش کشاورزی ۲۰۰ 
میلیون دالر اســت. این نشان می دهد که 
باید اســتاندارانی توانمند در هر یک از این 
سه استان حضور داشته باشند به گونه ای که 
هر کدام از آن ها مانند یک وزیر کشاورزی 
بتوانــد از ظرفیت های بخش کشــاورزی 
بهره بــرداری کند.معاون اول رئیس جمهور 
همچنین با اشاره به ظرفیت های گسترده 
کشــور در بخش معدن و نیز پتانسیلی که 
در بخش دریــا وجــود دارد، گفت: برخی 
کشــورها در تــالش هســتند ۳۰ درصد 
از جی دی پی خــود را در اقتصادشــان از 
طریق اقتصاد دریامحور تأمین کنند اما ما 
تاکنون استفاده مطلوبی از دریا نداشتیم که 
امیدوارم در دوره پیِش رو، سازمان برنامه و 
بودجــه برنامه ریزی های خود را با توجه به 
ظرفیت های کشور انجام دهد.مخبر در ادامه 
با یادآوری شعارها و وعده های رئیس جمهور 
در دوره انتخابــات، گفــت: رئیس جمهور 
به اجرای این شــعارها مقید است و دولت 
مصمم اســت در راستای اجرای وعده های 
رئیس جمهــور مبنی بر کاهــش بیکاری، 
ایجاد یک میلیون واحد مسکونی در سال، 
مبــارزه با فســاد و رانت و توســعه دولت 
الکترونیک اقدام کند.وی با تأکید بر اینکه 
شــفافیت و مقابله با رانت و فســاد جز از 
طریق اســتقرار کامل دولــت الکترونیک 
میسر نیست از میرکاظمی رئیس سازمان 
برنامه و بودجه خواست این موضوع را که از 
مطالبات جدی مردم نیز می باشد با جدیت 

در دستورکار قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به کسری 
بودجه کشور، آن را سیلی بنیان کن توصیف 
کرد که می تواند هر بخش از اقتصاد کشور 
را متالطــم کند و افزود: کســری بودجه 
می تواند موجب تورم شــود و به پایه پولی 
کشور آسیب وارد کند. یکی از دغدغه های 
جدی مردم کاهش ارزش پول ملی است و 
در شأن جمهوری اسالمی ایران نیست که 

پول ملی چنین وضعیتی داشته باشد.

مخبر:

 برای حل مشکالت کشور نباید به 
خارج امید داشته باشیم
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گزیده خبر شامخ تیر ماه 6 واحد افت کرد

بازگشت سایه سنگین رکود بر سر اقتصاد ایران
در حالی که اتاق بازرگانی ایران در گزارش های ماه های گذشته 
از بهبود نسبی دیدگاه فعاالن اقتصادی به شرایط موجود حکایت 
می کرد اما براوردها از تیر ماه نشان می دهد که شرایط به شدت 
تغییر کرده است.به گزارش ایسنا، اتاق بازرگانی ایران وضعیت 
شامخ)شــاخص مدیران خرید( اقتصاد ایران را به شکل ماهانه 
بررسی و اعالم می کند. در این چارچوب، با نظرخواهی از فعاالن 
اقتصادی و صاحبان بنگاه ها تالش می شود ارزیابی آنها از شرایط 
اقتصاد کشور و میزان امیدشــان به آینده تخمین زده شود.در 
ماه های گذشته تحت تاثیر آغاز مذاکرات وین و امید به بازگشت 
به برجام و البته ثبات نســبی، شامخ وضعیتی رو به بهبود پیدا 
کرده بود اما بررســی وضعیت تیر ماه نشــان می دهد که این 
شاخص افتی قابل توجه داشته است. شامخ در یک طیف یک تا 
۱۰۰ تخمین زده می شود. هرچه عدد از ۵۰ باالتر باشد، اقتصاد 
به سمت رونق و رشــد در حال حرکت است و هرچه این عدد 
از ۵۰ کمتر شود، خطر رکود تشدید شده است.اطالعات مربوط 
به شــاخص مدیران خرید اقتصاد موســوم به شامخ در تیرماه 
امسال از نامســاعدی وضعیت اقتصاد در نظر فعاالن اقتصادی 
حکایت دارد. طبق اعالم مرکز پژوهش های اتاق ایران، شامخ کل 
اقتصاد در این ماه به ۴۴.۶۲ واحد که نسبت به خرداد )۵۱.۲۷( 
کاهش قابل توجهی نشــان می دهد و یکی از کمترین مقادیر از 
مهرسال قبل تاکنون به حساب می آید.همچنین شاخص مدیران 
خرید بخش صنعت نیز در تیرماه به عدد ۴۳.۱۹ واحد رســیده 
که نســبت به خردادماه )۵۴.۲۱( کاهش چشــمگیری داشته 
به طوری که کمترین نرخ طی ۱۵ ماه گذشــته )به جز فروردین 

۱۴۰۰( را به ثبت رســانده است.طبق نظرسنجی انجام شده از 
بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی 
نشــده( برای کل اقتصاد ایران در تیرماه ۴۴.۶۲ به دست آمده 
اســت که نســبت به خردادماه )۵۱.۲۷( کاهش قابل توجهی 
داشــته است، به طوری که یکی از کمترین مقادیر را از مهرسال 
قبل به ثبت رســانده است. در تیرماه عدد همه زیرشاخص های 
اصلی به غیراز میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی عدد 
زیر ۵۰ بوده اســت. در این ماه فقط وضعیت بخش ساختمان 

نسبت به ماه قبل بهتر شــده است.شاخص میزان فعالیت های 
کسب وکار در تیرماه )۴۴.۹۳( نسبت به خردادماه کاهش داشته 
اســت و با کاهش تقاضای مشتریان طی ۹ ماه گذشته به یکی 
از کمترین مقادیر خود رســیده است.شاخص میزان سفارشات 
جدید مشتریان )۳۳.۹۸( کمترین مقدار خود را از ابتدای شروع 
طرح )به غیراز فروردین ماه و اســفند سال ۹۸( برای کل اقتصاد 
به ثبت رســانده است. ادامه رکود در تقاضا ناشی از شرایط بعد 
از انتخابــات و بالتکلیفی طرف تقاضــا در تصمیم برای خرید 

و همچنین شــرایط قیمتی بازار و کاهش قدرت خرید اســت.
شــاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی )۵۴.۸۷( 
نســبت به خردادماه با شــدت بیشــتری افزایش داشته است. 
افزایش این شــاخص علی رغم کاهش در بخش صنعت ناشــی 
از افزایش استخدام در بخش خدمات و کشاورزی است.شاخص 
قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )۸۴.۰۲( همچنان 
با شدت زیاد افزایش یافته و در تیرماه به بیشترین میزان طی ۹ 
ماه اخیر رسیده است. بر اساس آخرین اطالعات مرکز آمار ایران 
از شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار، این شاخص 
در تیرماه ۳۲۷.۴ بوده اســت که نسبت به خردادماه )۳۱۶.۲( 
حدود ۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که نرخ 
تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۴۴.۲ درصد است.شاخص میزان 
فروش کاالها و خدمات در تیرماه )۴۲.۶۷( طی ۸ ماه گذشته به 
یکی از کمترین مقادیر خود رسیده است. این کاهش و رکود در 
بازار ناشی از کاهش تقاضای مشتریان و قدرت خرید آن هاست.

به طورکلی بر اســاس نظرسنجی انجام شده از فعاالن اقتصادی 
در تیرمــاه به غیراز بخش ســاختمان، در بخش های صنعت و 
خدمات و کشاورزی فعالیت ها با رکود روبرو بودند، که این رکود 
ناشــی از افزایش مجدد شیوع کرونا ناشی از موج پنجم، قطعی 
گسترده برق، تعطیلی اجباری خطوط تولید، تأثیر انتخابات در 
تردید برای تصمیم گیری مشتریان و همچنین نوسانات قیمتی 
و کاهش قدرت خرید آن ها اســت. افزایش شاخص قیمت مواد 
اولیه و نرخ تورم که به بیشــترین مقــدار خود طی ۹ ماه اخیر 

رسیده است.

قیمت واقعی دالر در بازار واقعی است؟
عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران درباره قیمت دالر در بازار توضیح 
داد.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، علی شریعتی در کالب هاوس خبرآنالین 
درباره بازار ارز اظهار داشــت: من هم اعتقــاد دارم که االن قیمت دالر واقعی 
نیســت و اگر بخواهیم براساس حجم پولی که در بازار وجود دارد و تورم نگاه 
کنیم، قیمت واقعی دالر این اســت، ولی االن تقریبا براساس امیدها و منابعی 
که می آید و کارهایی که وجود دارد، قیمت به نوعی تنظیم شــده اســت.وی 
عنوان کرد: در حال حاضر نشانه های خوبی می بینیم و هماهنگی و همگرایی 
به وجود آمده اســت. بر همین اساس، با توجه به این اتفاقات، فارغ از مسایل 
علمی و اقتصادی، احتمال این که شروع دولت آقای رییسی با افزایش ناگهانی 
قیمــت ارز رقــم بخورد، این اتفاق به نظر من خالــی و دور از ذهن و واقعیت 
می تواند باشــد، زیرا به هرحال تالش می شود که ایشان با یک شرایط آرام تری 
کار را شروع کند.شریعتی گفت: دولت بزرگ ترین تامین کننده ارز است و سعی 
می کند با تزریق و نگهداری ارز، از تکانه های ناگهانی جلوگیری کند.وی با طرح 
این پرســش که چه کسانی می خواهند به بازار موج دهند؟ تصریح کرد: ما به 
عنوان صادرکننده دوست نداریم دالر پرواز کند، می خواهیم دالر در یک قیمت 
منطقی، نه این که تثبیت شود و فشار ناگهانی وجود داشته باشد، بلکه با یک 

روند منطقی حرکت کند.

پرداخت تسهیالت بانکی به فعاالن اقتصادی 
۵۵ درصد افزایش یافت

تســهیالت پرداختی بانک ها در ۴ ماهه ابتدای ۱۴۰۰ به بخش های اقتصادی 
مبلغ ۷۰۱۰.۷ هزار میلیارد ریال بود که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 
۵۵.۵ درصد افزایش داشــته اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک 
مرکزی، جدول )۱( بیانگر هدف از دریافت تســهیالت پرداختی در بخش های 
اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدای ســال ۱۴۰۰ است. بر این اساس سهم تسهیالت 
پرداختی در قالب ســرمایه در گردش در کلیه بخش هــای اقتصادی طی ۴ 
ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۴۷۹۴.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۶۸.۴ درصد 
کل تسهیالت پرداختی است.همچنین سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین 
سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه ابتدای سال جاری معادل 
۱۷۱۷.۷ هــزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۵.۸ درصد از منابع 
تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش های اقتصادی )مبلغ ۴۷۹۴.۰ 
هزار میلیارد ریال( اســت.مالحظه می شــود از ۲۱۵۵.۲ هــزار میلیارد ریال 
تســهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۷ درصد آن )مبلغ 
۱۷۱۷.۷ هزار میلیارد ریال( در تأمین ســرمایه در گردش پرداخت شده است 
که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توســط بانک ها 
در سال جاری است.شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، 
مالحظــات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت 
گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشــار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این 
اســاس ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و 
بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها به 
مســیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تأمین سرمایه 
در گردش تولیدی، پرهیز از فشــارهای مضاعف بــر دارایی بانک ها و ترغیب 
بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی 

طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای داشت. 

شهردار منطقه ۸ تبریز خبر داد؛
احداث پارکینگ های مکانیزه برای کاهش 

ترافیک محدوده مرکزی شهر
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: شهردار منطقه ۸ تبریز 
از تالش شــهرداری این منطقه برای کاهش ترافیک 
در بافت تاریخی و فرهنگی تبریز، با اجرای پارکینگ 
های مکانیــزه خبر داد.علی مدبر بــا اعالم این خبر 
اظهار کرد: شــهرداری منطقه ۸ تبریز بر آن است تا 

بــا احداث پارکینگ های مکانیزه، ایجاد محدودیت های ترافیکی و خودرویی، 
تعریض و افزایش پیاده روها و حذف پارکبان ها، محدوده مرکزی شهر را انسان 
محور نموده و مرکز تعامالت مردمی و مناطق تاریخی را برجســته تر ســازد.

مدبر با بیان اینکه منطقه تاریخی - فرهنگی تبریز منطقه ای است که شاید از 
نظر وســعت و جغرافیا در کوچک ترین منطقه شهر واقع شده باشد، اما از نظر 
حوزه اقتصادی، تجاری، اداری و مرکزی، مهم ترین نقطه به شــمار می آید، و 
پرترددترین و پرترافیک ترین منطقه شــهر می باشــد که در نظر داریم برای 
کنترل و کاهش ترافیک در معابر ســطح حــوزه، چندین پارکینگ مکانیزه با 
ارتفاع مجاز بافت تاریخی احداث نمائیم.وی افزود: در این راستا چندین محل 
مناســب برای احداث پارکینگ مکانیزه در سطح منطقه ۸ تبریز را شناسایی 
نموده و با کمک بخش خصوصی به زودی عملیات اجرایی شان را آغاز خواهیم 
کرد.علــی مدبر در پایان اظهار امیدواری کرد با اجرای پارکینگ های مکانیزه 
در معابر ســطح حوزه شاهد کاهش بار ترافیکی بوده و عبور و مرور شهروندان 

به سهولت امکان پذیرد.

با اتفاق آرای اعضاء شورا 
دکتر پرنیان به عنوان شهردار صدرا ابقا شد 

به گزارش  صدرانیوز : مراســم انتخاب هیات رئیســه 
شورای اسالمی شــهر صدرا با حضور امیری فرماندار ، 
حقیقی معاون فرماندار ، کهندل مدیرکل امور شهری 
و شوراهای استانداری ، حجت االسالم حسین نژادیان 
امام جمعه صدرا، حجت االسالم حاجیپور مسئول دفتر 

نمایندگی ولی فقیه در ســپاه ناحیه مقاومت محمد رسول اهلل شیراز، سرهنگ 
شجاعی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شیراز، سرهنگ همتی فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین )ع( و برخی از مسیولین شهر صدرا برگزار 
شــد.در همین خصوص مهدی کشاورزی سخنگوی شورای اسالمی شهر صدرا 
گفت: پس از تعیین هیات رئیسه ســنی انتخابات هیات رئیسه شورا با نظارت 
آقای امیری فرماندار محترم، حقیقی معاون فرماندار و دکتر کهندل مدیرکل امور 
شــهری و شوراهای استانداری برگزار شد که آقای خداکرم فیروزمند با اکثریت 
آرا به عنوان رئیس شورا انتخاب شد، همچنین آقای مجتبی پارسایی به عنوان 
نائب رئیس، آقای روح اهلل شجاعیان به عنوان منشی ، آقای مهدی کشاورزی به 
عنوان سخنگو و آقای مرتضی زارع به عنوان نماینده شورای شهرستان انتخاب 
شدند.سخنگوی شورای اسالمی شهر صدرا افزود: یکی از برنامه های مهم شورا 
در گام نخســت انتخاب شهردار بود که خوشبختانه با وحدت و انسجام در یک 
جمع آرام و با رای اکثریت اعضاء جناب آقای دکتر بهزاد پرنیان به عنوان شهردار 

صدرا در سمت خود به مدت چهار سال ابقاء گردید. 

برخالف وعده های قبلی مسووالن؛
چرا درمان »کرونا« رایگان نیست؟

ادامه از صفحه اول
. در چنین شرایطی بهای زنده ماندن به قیمت تمام شدن پس انداز چندین ساله خانواده 
یا حتی باالتر است آنهم به شرطی که اصال پس اندازی وجود داشته باشد. در این شرایط 
مشــاهدات و شنیده ها نشان از هزینه باالی درمان کرونا تا چندین میلیون تومان بیش 
از ارقام اعالمی از ســوی وزارت بهداشــت دارد، آنهم وقتی که قرار است بیمار جز رنج 
بیماری، رنج دیگری نداشته باشد.در همین راستا حنان حاجی  محمودی _ مدیرکل دفتر 
خدمات تخصصی سازمان بیمه سالمت اخیرا درباره پوشش بیمه ای داروی رمدسیویر، به 
ایسنا گفت: »برابر ضوابط ابالغی به سازمان و مطابق پروتکل های ابالغی وزارت بهداشت 
تا ســقف قیمت ۷۰۰ هزار تومان انجام می گیرد؛ بنابراین در بخش بستری ۹۰ درصد و 
در بخش ســرپایی منوط به ممهور شدن نسخه به مهر بیمارستان ۷۰ درصد از هزینه 
دارو تحت پوشش ســازمان بیمه ســالمت قرار دارد.«او همچنین در بخش دیگری از 
صحبت هایش درباره میزان هزینه درمان کرونا در بخش دولتی و سهم بیمار در پرداخت 
هزینه ها، اعالم کرد:» هزینه های بستری مبتالیان کرونا در بخش دولتی به طور میانگین 
۸۶ میلیون ریال تمام می شود که ۶ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان آن توسط سازمان پرداخت 
می شــود و مابقی نیز سهم بیمار اســت، در عین حال بخشی از مبلغ به صورت یارانه ها 
توسط دولت پرداخت می شود؛ در واقع بدون در نظر گرفتن کمک دولت، مریض باید یک 
 ICU میلیون و ۹۰۰ هزارتومان پرداخت کند. از طرفی بسته به نیاز بیماران به بستری در
این هزینه ها بیشــتر نیز خواهد شد. از طرفی هزینه بستری مبتالیان به کرونا در بخش 
خصوصی به طور میانگین ۲۲۰ میلیون ریال تمام می شــود و بر اساس ضوابط ابالغی، 
مالک پرداخت ســازمان بیمه سالمت به عنوان بیمه گر پایه در کلیه بخش ها بر اساس 
تعرفه های بخش دولتی محاسبه می شود.« این درحالیست که مشاهدات خبرنگار ایسنا، 
گزارش های منتشر شده در فضای مجازی و تماس های تعداد زیادی از بیماران با ایسنا 
درباره هزینه های درمان کرونا، حاکی از آن اســت که در حال حاضر خرید و تزریق هر 
دوز از رمدسیویر در مراکز سرپایی بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان برای بیمار تمام 
می شود؛ این درحالیســت که اکنون و در شرایط خیز سهمگین کرونای دلتا در کشور، 
اغلب ابتالها خانوادگی است و هر فرد مبتال نیز بسته به شرایط بیماری و در صورت نیاز 
به تزریق رمدسیویر معموال شش دوز از این دارو برایش  تجویز می شود.البته اخیرا رییس 
جمهور رییســی دســتورات ویژه ای در زمینه تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران 
صادر کرده اســت و به دنبال فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری نیز دستگاه های 
مختلف به عرصه تامین اقالم مورد لزوم بیماران کرونایی ورود کرده اند. در همین راستا 
سازمان بیمه سالمت نیز اخیرا اعالم آمادگی کرد تا تست های تشخیصی کرونا را رایگان 
محاســبه کند؛ آنهم در شرایطی که دلتا کرونا با شدت می تازد، نفس می گیرد و نیاز به 
بستری و داروی تزریقی بیش از هر زمان دیگر است، هزینه حدودا ۳۰۰ هزارتومانی و یا 
کمتر این تست در میان سایر هزینه های درمان کرونا که دیگر رایگان نیست، سوزنی در 
انبار کاه است.حال سوال اصلی این جا است؛ چرا پرداختی از جیب بیماران بیش از ارقام 
اعالم شده اســت؟ آنهم در شرایطی که فارغ از هزینه های دارو، بستری در بیمارستان، 
عکسبرداری، تعرفه های بی سر و سامان و سلیقه ای ویزیت در منزل، تهیه وسایل کمک 
تنفسی برای بیماران در منزل، هزینه رفت و آمد، تغذیه خاص دوران بیماری، بازماندن از 
کار و... نیز به بیمار و خانواده اش تحمیل می شود. در اوضاعی که ابتال به کرونا دلتا اکثرا 
خانوادگی شده است، هزینه درمان یک خانواده چهارنفره چقدر می شود؟ آیا جیب بیمار 

کفاف این هزینه ها را خواهد داد؟

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبر داد:
۳۱ مرداد، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی

 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری تا ۳۱ مردادماه مهلت 
دارند که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند.به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، »محمد مسیحی« با بیان اینکه مطابق قانون مالیات های مستقیم، ۳۱ 
تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری است، خاطرنشان کرد: به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری تا پایان مردادماه تمدید شده است و بر همین اساس روز یکشنبه )۳۱ مردادماه( آخرین مهلت برای تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی خواهد بود.وی افزود: براســاس مصوبه یادشــده، موعدهای مقرر در مواد ۱۱۶، ۱۱۰، ۸۰، ۵۷ و۱۲۶ قانون مالیات های مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ ۳۱ تیرماه ماه امسال است به مدت یک ماه تمدید شد، همچنین همه مهلت های رسیدگی سال های قبل که انقضای آن ها 
از تاریخ ۳۱ تیرماه تا ۳۱ شهریورماه امسال است به مدت یک ماه تمدید می شود.مسیحی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیالت و معافیت های مالیاتی منوط به 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، ادامه داد: فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر یا هر نوع تسهیالت دیگر باید اظهارنامه 
مالیاتی خود را تا روز یکشــنبه )۳۱ مردادماه( ســال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس  WWW.INTAMEDIA.IR  ارسال و مالیات خود را 

پرداخت کنند.
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اوضاع نفت چنگی به دل نزدگزیده خبر
نفت یک هفته دیگر را سپری کرد بدون این که وضعیت بازار 
بهبود چندانی پیدا کرد.به گزارش ایسنا، شاخص نفت آمریکا 
رشد مالیمی برای کل هفته داشت اما نفت برنت موفق نشد به 
رشد هفتگی دست پیدا کند. شیوع نگران کننده کرونای دلتا و 
آمار شاخص مصرفی نه چندان مطلوب آمریکا برای اوت، مانع 
بهبود قیمتها در معامالت روز جمعه شد.بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا در بازار نیویورک با ۶۵ سنت معادل 
۰.۹ درصد کاهش، در ۶۸ دالر و ۴۴ سنت در هر بشکه بسته 
شد و برای کل هفته ۰.۲ درصد رشد نشان داد که برای جبران 
ریزش ۷.۷ درصدی هفته پیــش از آن که بزرگترین کاهش 

هفتگی از اکتبر سال ۲۰۲۰ بود، به هیچ وجه کافی نبود.
بهای معامالت نفت برنت در بازار لندن با ۷۲ ســنت معادل 
یک درصد کاهش، در ۷۰ دالر و ۵۹ سنت در هر بشکه بسته 
شد. نفت برنت برای کل هفته ۰.۲ درصد کاهش ثبت کرد در 
حالی که هفته پیش از آن ۷.۴ درصد ریزش هفتگی داشــت.

فیلیپ فالین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز گفت: نفت فعال 
در شــرایط مطلوبی نیست و ممکن است چند روز زمان نیاز 
باشد تا بتواند روند صعودی جدیدی پیدا کند. اگر نگرانیهای 
کرونایی اندکی تخفیف پیدا کند و ســپس گزارشها کاهش 
ذخایر جهانی نفت را نشــان دهند، مــی تواند باعث آغاز دور 
جدید صعود قیمتهای نفت شــود.اما روز پنج شــنبه درست 
همان روزی که اوپک در گزارش ماهانه بازار نفت خود پیش 

بینی رشــد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را تغییر 
نداد، آژانس بین المللی انرژی به مصرف کنندگان نفت غربی 
هشــدار داد که شیوع کرونای دلتا، رشد تقاضا برای انرژی در 
نیمه دوم سال ۲۰۲۱ را آهسته خواهد کرد.آژانس بین المللی 
انرژی برآورد کرد تقاضا برای نفت ماه میالدی گذشــته ۱۲۰ 

هزار بشــکه در روز کاهش پیدا کرده است و پیش بینی کرد 
رشد تقاضا در نیمه دوم سال نیم میلیون بشکه در روز کمتر 
از بــرآورد ماه پیش این آژانس خواهد بود.بر اســاس گزارش 
اینوســتینگ، عامل دیگری که به بدبینی آژانس بین المللی 
انرژی اضافه شــد، انتشار شــاخص اعتماد مصرفی آمریکا از 

سوی دانشگاه میشیگان بود که نشان داد این شاخص به دلیل 
نگرانیها از یک رکود اقتصادی دیگر تحت تاثیر کرونای دلتا، 
در اوت به پایینترین حد در یک دهه اخیر سقوط کرده است.

بانکهــای بزرگ هم خوش بینی کمتــری به نفت پیدا کرده 
اند. بانک گلدمن ساکس برآورد خود از میزان کمبود جهانی 
عرضه نفــت در کوتاه مدت را از ۲.۳ میلیون بشــکه به یک 
میلیون بشکه در روز کاهش داد زیرا انتظار دارد تقاضا در اوت 
و سپتامبر کاهش پیدا کند. اما این بانک همچنان انتظار دارد 
با پیشرفت واکسیناسیون، تقاضا برای نفت در بلندمدت بهبود 
پیدا کند. واحد تحقیقات کاالی جی پی مورگان اعالم کرد ما 
شــاهد توقف روند احیای تقاضای جهانی در ماه جاری بودیم 
و تقاضا برای نفت در اوت به ۹۸.۳ میلیون بشــکه در روز می 
رسد که تقریبا مشابه میانگین تقاضا در ژوییه است.گزارش روز 
جمعه شــرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شرکتهای 
انرژی آمریکایی هفته گذشته بیشترین تعداد دکلهای حفاری 
از آوریل را اضافه کردند. شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا با 
۱۰ حلقه افزایش، به ۳۹۷ حلقه رســید که باالترین میزان از 
آوریل سال ۲۰۲۰ و باالتر از ۱۷۲ حلقه در مدت مشابه سال 
گذشته بود. مجموع دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی آمریکا 
در هفته منتهی به ۱۳ اوت با ۹ حلقه افزایش، به ۵۰۰ حلقه 
رسید که رشد ۱۰۵ درصدی در مقایسه با رکورد اندک ۲۴۴ 

حلقه در مدت مشابه سال گذشته نشان داد.

از سوی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان؛
 قطع برق بیمارستان ها در مازندران

 تکذیب شد
مهندس حســینی کارنامی سرپرســت شرکت توزیع 
نیروی بــرق مازندران در گفتگویی بــا تکذیب اخبار 
قطعی برق بیمارســتان امام )ره( ســاری در روزهای 
گذشته گفت: در طول ماههای گذشته برق واحدهای 
درمانی و بیمارســتانها به هیچ عنوان قطع نشده است 
و سیســتم برق رسانی بیمارستان ها برای هرگونه شرایط بحرانی در آماده باش 
کامل است.وی با اشاره به اخباری مبنی بر خاموشی بیمارستان امام )ره( ساری 
اظهار داشت: بیمارستان امام خمینی )ره( ساری از دو فیدر برق تغذیه می شود 
و اگر بدلیل رخداد لحظه ای و اتفاق غیر مترقبه چنانچه در یکی از دو مسیربرق 
آن قطع شــود خط دیگر این بیمارستان برقدار خواهد بود و با توجه به شرایط 
موجود و کمبود تولید؛ قطع برق واحدهای درمانی خط قرمز این شــرکت بوده 
و به هیچ عنوان تا کنون قطع نگردیده اســت.وی با اظهارات غیرکارشناســانه 
مطرح شــده ازسوی برخی از اشــخاص در مورد قطع برق مراکز درمانی گفت: 
وجود اتفاقات ناخواســته ناشی از اتصاالت داخلی در تاسیسات ساختمان های 
بیمارستان ها  نیاز به تمهیدات ویژه مدیران واحدها دارد و تامین برق مطمئن 
و پایدار در جهت رفاه حال بیماران با توجه به تمامی مشــکالت موجود وظیفه 
ذاتی شرکت توزیع نیروی برق مازندران می باشد و تاکید مجدد میگردد به هیچ 
عنوان لحظه ای فیدر برق بیمارستان ها در سطح استان تاکنون قطع نشده است.

مرشدی خبر داد:
 تعمیرات اساسي در پاالیشگاه گاز 

ایالم آغاز می شود
رئیس تعمیرات شــرکت پاالیش گاز ایالم گفت:تعمیرات اساسي پاالیشگاه گاز 
ایالم مطابق برنامه از پیش تعیین شده و با رعایت تدابیر 
مربوط به اجراي پروتکل هاي بهداشــتي از تاریخ ۲۶ 
مرداد ۱۴۰۰ آغاز مي شــود.به گزارش روابط عمومی، 
مسعود مرشدی افزود: تعمیرات اساسي پاالیشگاههاي 
گاز کشــور به صــورت دوره اي و عموماً ســالیانه با 
هماهنگي دیســپچینگ شــرکت ملي گاز ایران در فصول گرم ســال با برنامه 
ریزي از پیش تعیین شده انجام مي شود.وی با اشاره به اینکه تعمیرات اساسي 
تضمیني براي تولید پایدار گاز براي جامعه هدف در فصل ســرما اســت،اظهار 
داشت: هدف از انجام تعمیرات اساسي، نوسازي و آماده به کار نمودن تجهیزات 
فرآیندي پاالیشــگاه براي باال بردن قابلیت اطمینان دستگاه ها و تولید مستمر، 
شامل نوسازي و بازسازي تجهیزات ثابت و دوار، تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات 
برقي و ابزاردقیق مي باشــد.رئیس تعمیرات پاالیشــگاه گاز ایالم با بیان اینکه 
ازمهرماه سال گذشته جلسات متعددي با واحدهاي مختلف برگزار شده و ضمن 
نهایي سازي فعالیت ها، نسبت به سفارش گذاري موارد مورد نیاز نیز اقدام شده 
است،تصریح کرد:با توجه به شرایط موجود شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ 
ســالمتي کارکنان، با هماهنگي با واحــد HSE تمهیدات الزم در این خصوص 
اتخاذ شده است.مرشدی با بیان اینکه در تعمیرات اساسي امسال بیش از یکهزار 

و ۶۰۰ تجهیز در بخش هاي مختلف مورد تعمیر قرار مي گیرند،.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:
 به 3203 صنعت استان گلستان

 تاکنون گازرسانی شد
علی طالبی  با اشــاره به خبر فوق  در این رابطه گفت: یکی از برنامه های مهم  
شرکت گاز،تسریع درروند گازرسانی به صنایع و مجتمع های صنعتی است که 
این موضوع درتقویت بخش صنعت  و جایگزین  کردن ســوخت گاز با ســایر 
ســوختهای فسیلی  موثر است .وی اظهارداشت:با توجه به سیاستهای حمایتی 
دولت و یارانه مصوب شــورای اقتصاد، اســتقبال صاحبان صنایع برای استفاده 
ازسوخت گازافزایش یافته و درخواســتهای متعددی از این بخش وصول شده 
است.طالبی با بیان اینکه خوشبختانه  جهش بسیارخوبی را در این زمینه شاهد 
هســتیم ادامه داد:  این شــرکت جهت کمک به تولید و رونق اقتصادی کشور 
تاکنون  توانست  ۳ هزار و ۲۰۳  صنعت اعم از عمده و جزء را دراستان  گازرسانی 
نماید .  مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان ازصاحبان صنایع استان  خواست 
هر چه سریعتر درخواستهای خود را به این شرکت ارسال نمایند تا اقدام بعدی 
جهت گازرسانی به واحدهایی  که ظرفیت گازرسانی دارندصورت پذیرد.وی در 
ادامه درخصوص اعطای یارانه اجرای خط اختصاصی گاز به واحدهای تولیدی و 
صنعتی استان نیز یادآور شد:براساس مصوبه شورای اقتصاد ، یارانه اجرای خط 
اختصاصی گاز به واحدهای تولیدی و صنعتی اعطا می شود که این یارانه عالوه 
بر واحدهای مصرف کننده سوختهای فسیلی ، برای واحدهای در دست احداث و 

آماده بهره برداری  و همچنین در حال ساخت نیز اعطاء  خواهد شد.

همکاری مضاعف بخش صنعت موجب کاهش 
خاموشی های بخش خانگی شد

مدیر عامل شــرکت توزبع برق استان قم گفت:با 
همــکاری و مشــارکت مضاعف بخــش صنعت 
خاموشــی های امروز بخش خانگی کاهش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان قم، مهندس مهدی آهنین پنجه مدیرعامل 
شرکت توزیع برق استان قم  با اشاره به خروج اضطراری دو هزارمگاواتی 
ظرفیت تولید نیروگاهی کشــور از مدار اظهار داشت:ســهم خاموشــی 
های مردادماه در ســطح اســتان ها به تبع خروج ظرفیت نیروگاهها و 
کمبود تولید افرایش یافت و با رایزنی و همکاری ســتودنی و قابل تقدیر 
بخش صنعت در استان قم خوشــبختانه توانستیم سهم خاموشی های 
بخش خانگی را کاهش دهیم. مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان در 
ادامه تصریح کرد: بر اســاس مشــارکت بخش صنعت عالوه بر سهمیه 
همکاری بدلیل محدودیت های کمبود تولید برق و به منظور جلوگیری 
از خاموشی های بخش خانگی ،مدت زمان خاموشی بخش صنعت اضافه 
شــد و از این رو از همکاری و مشــارکت صنعتگران عزیز استان به ویژه 
هیئت مدیره شهرک های صنعتی شــکوهیه و محمودآباد قدردانی می 
گردد.مهندس آهنین پنجه ادامــه داد: افزایش دمای هوا و خروج چند 
واحد نیروگاهی از جمله نیروگاه شهید عباسپور، مسجد سلیمان، شهید 
منتظــری اصفهان، نیروگاه بندرعباس و نیــروگاه جهرم موجب کاهش 
حدود ۲ هزار مگاواتی شــد و نسبت به روز گذشــته کمبودهای تولید 

برق افزایش یافت .

گزارش رسمی آمریکا از تولید نفت ایران در دوران کرونا و تحریم
اداره اطالعات انرژی آمریکا در تازه ترین تحلیل خود در ژوییه مدعی شد که ایران در سال ۲۰۲۰ کمتر از دو میلیون بشکه 
در روز نفت تولید کرد که پایین ترین میزان در ۴۰ ســال اخیر بوده اســت.به گزارش ایسنا، این سازمان که زیرمجموعه 
وزارت انرژی آمریکاســت، در این گزارش اعالم کرد چند عامل در کاهش تولید نفت ایران در ســال ۲۰۲۰ نقش داشته 
که شامل افت اقتصاد جهانی در نتیجه شیوع همه گیری کووید ۱۹ و تحریمهای آمریکا علیه صنعت نفت ایران بوده که 
صادراتش را متاثر کرده است.طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، ایران ذخایر نفت و گاز طبیعی فراوانی دارد و در 
پایان سال ۲۰۲۰، ذخایر ایران ۲۵ درصد از ذخایر نفت خاورمیانه و ۱۲ درصد از ذخایر نفت جهانی بود. اگرچه ایران از 
مشارکت در توافق محدودیت عرضه اوپک پالس معاف شده است، اما تولید نفتش از تحریمهای آمریکا متاثر شده است.

تولید و صادرات نفت ایران از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و احیای تحریمها علیه صادرات نفت، متاثر شده 
است. تولید نفت ایران در چند ماه نخست سال ۲۰۱۹ که آمریکا معافیتهای محدودیتی از تحریمها برای مشتریان بزرگ 
نفت ایران صادر کرد، حدود ۲.۶ میلیون بشکه در روز بود. با این حال پس از انقضای این معافیتها در ماه مه سال ۲۰۱۹، 
تولید ایران به حدود ۲.۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.برآورد اداره اطالعات انرژی آمریکا این است که صادرات نفت و 
میعانات ایران از بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ )یک سال پیش از وضع مجدد تحریمهای آمریکا( کاهش 
است.از نفت خام و میعاناتی که ایران در سال ۲۰۲۰ صادر کرد، بیش از نیمی به چین رفت. طبق تحلیل شرکت کلیپر 
دیتا، عمده این نفت با نام نفت کشورهای دیگر از ایران به چین صادر شد.اگرچه تولید نفت ایران از تحریمها متاثر شد 
اما هدف دولت ترامپ برای صفر کردن تولید و صادرات نفت ایران و وادار کردن ایران برای بازگشت به میز مذاکره محقق 
نشد. روزنامه فایننشیال تایمز در جدیدترین گزارش خود نوشت که همه امیدها برای دستیابی به توافق جدید برجام میان 
ایران و آمریکا هنوز از بین نرفته است. این روزنامه به نقل از منابع ایرانی نوشت: امیر عبداللهیان، دیپلمات ارشد جدید 
ایران ممکن اســت به توافقی برسد که دیپلمات ارشد اســبق ایران موفق به انعقاد آن نشد.بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت 
سابق اخیرا اعالم کرد ایران به دلیل تحریمهای آمریکا پس از خروج این کشور از برجام، ۱۲۰ میلیارد دالر درآمد نفتی 
از دست داد و صادراتش دو میلیارد بشکه آسیب دید. وی کار اصلی جانشین خود را تقویت صادرات نفت ایران برشمرد.

با گرانی نفت خاورمیانه
خریداران آسیایی نفت بیشتری از آمریکا خریدند

با وجود کندی رشــد تقاضا برای سوخت به دلیل شــیوع کرونای دلتا، پاالیشگاههای آسیایی از شاخص نفت ارزانتر 
آمریکا در ماه گذشته بهره برده و نفت خام بیشتری از آمریکا برای سه ماهه چهارم خریداری کردند.به گزارش ایسنا، 
پاالیشــگاه ها در آسیا به دنبال نفت ارزانتر هستند به خصوص پس از این که شرکت آرامکوی سعودی هفته گذشته 
قیمت فروش رســمی نفت برای بارگیری در سپتامبر به مقصد آســیا را افزایش داد و قیمت نفت عربستان باالترین 
نرخ پریمیوم را نســبت به قیمتهای پایه از فوریه سال ۲۰۲۰ تاکنون پیدا کرد. از آنجا که سایر تولیدکنندگان بزرگ 
خاورمیانه ای از قیمت گذاری عربســتان سعودی الگوبرداری می کنند، سایر صادرکنندگان نفت منطقه خلیج فارس 
هم قیمتهایشــان را باال بردند.نشانه ها حاکی از آن اســت که بعضی از پاالیشگاههای آسیایی حجم کمتری نفت از 
عربســتان سعودی برای سپتامبر خریداری می کنند. چهار پاالیشگر نفت به بلومبرگ گفت: بعضی از پاالیشگاههای 
آسیایی مانند چینی ها حجم کمتر از حد معمولی نفت سعودی را خریداری می کنند و سایر خریداران آسیایی هم 
محدودیتهایی را برای مقابله با شــیوع کرونای دلتا وضع کرده اند.به گفته معامله گران، پاالیشگاهها به دنبال فرصت 
برای خرید نفت ارزانتر بوده اند که آمریکا با خوشحالی تامین می کند. تولیدکنندگان آمریکایی نفت مدیوم نفتشان 
را با قیمت پایینتری نســبت به ماه پیش فروختند و شرکتهای نفتی روسی گرید نفتی اورال را با تخفیف عرضه می 
کنند.اکنون که قیمت نفت آمریکا پایینتر از ماه گذشــته اســت و نرخ پریمیوم بســیار کمتری نسبت به قیمت پایه 
نفت دوبی دارد، پاالیشــگاههای آسیایی حداقل هفت میلیون بشکه نفت آمریکا را خریداری کرده اند که در اکتبر و 
نوامبر به مقصد می رسد.شرکت بهارات پترولیوم هند دو میلیون بشکه نفت وست تگزاس میدلند را خریداری کرده 
که اکتبر به مقصد می رسد. در شمال شرقی آسیا، دو پاالیشگر پنج میلیون بشکه نفت مارس برای تحویل در نوامبر 
خریداری کرده اند.بر اســاس گزارش اویل پرایس، با این حال پاالیشگاههای آسیایی پاالیش نفت را به دلیل تجدید 
محدودیتهای سفر کاهش داده اند. شرکت سینوپک نرخ پاالیش را در بعضی از تاسیسات در پی محدودیتهای جدید 

چین برای مقابله با شیوع کووید ۱۹، تا ۱۰ درصد کاهش می دهد.

یک کارشناس ارشــد نفت گفت: در بخش اکتشاف پتانسیل 
باالیی داریم و دوسوم همه سرزمین الیه های رسوبی است که 
شانس پیدا کردن نفت و گاز در دریا و خشکی را داریم که هنوز 
زیر پوشش اکتشاف نرفته، ما باید به اکتشاف ادامه دهیم، دنیا 
می داند که ما این پتانسیل را داریم اما گاهی خودمان فراموش 
می کنیم.سیدمهدی حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، درباره سرمایه مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت، اظهار 
داشت: برآورد سرمایه بحث دومی از داشتن یک برنامه است، 
بستگی به این دارد که برنامه و اولویت دولت جدید در صنعت 
نفت چیســت، بر آن اســاس می توان برآورد سرمایه و هزینه 
داشــت. اما ســوال اینکه الزم اســت چه اقداماتی برای نفت 
صورت گیرد؟ پاسخ اینکه توســعه و ظرفیت سازی باالدستی 
مهم ترین بخش صنعت نفت اســت و ما در این بخش از همه 
کشــورهای تولیدکننده و عضو اوپک و غیراوپک عقب تریم  و 
تحریم بین المللی، تحریم داخلی، اشکاالت در سرمایه گذاری 
و سیاســت ها از جمله دالیل تاخیر در توسعه این بخش بوده 

است.

در سراشیبی تولید قرار داریم
وی افزود: مشکل دیگر اینکه عقب ماندن دو بخش دارد؛ بخش 
 )GREEN( اول اینکه باید میادین اکتشاف شده ی توسعه نیافته
بخصوص میادین مشترک را توسعه دهیم، دوم اینکه افزایش 
بازیافت میادین بســیار مهــم BROWM و در حال تولید مثل 
میدان اهواز، مارون، گچساران، آغاجاری، منصوری و آب تیمور 
که میادین بزرگی هستند و ده ها سال در حال تولید هستند و 
اکنون همگی در سراشیبی افت تولید هستند، در اولویت قرار 
دهیــم، با افت تولید این میادین که با ســرعت اتفاق می افتد 
میلیاردها بشکه نفت و سرمایه ملی و در واقع تریلیون ها دالر 
را در زیرزمین حبس کرده  ایم، اینها نکات مهمی هســتند که 
تکنولوژی مدرن و سرمایه سنگین نیاز دارد و ما نداریم، ضمن 
اینکه زمان بر و سخت هستند و سرمایه گذاران ترجیح می دهند 

که ورود نکنند.

برای باالدست 70 میلیارد دالر سرمایه نیاز داریم
این کارشــناس ارشد حوزه انرژی گفت: یکی از مباحثی است 
کــه دولت جدید باید به آن فکر کند تا کار را جلو  ببرد برآورد 
هزینه باالدســتی و اینکه به چه تولیدی برسیم، اگر بخواهیم 
 تولید میادین GREEN و BROWN از ظرفیت اسمی امروز که 
۴.۳ میلیون بشکه است به ۶٫۵ میلیون بشکه و بیشتر برسانیم، 
یعنی ظرفیت را فقط ۲ میلیون بیش از آنچه هســت اضافه تر 
کنیم در مورد توســعه میادین GRENN به ازای هر بشکه ۲۰ 
تا۲۵ هــزار دالر و برای میادیــن BROWN ۳۰تا ۳۰ میلیارد 
دالر سرمایه نیاز است، البته این اعداد متغیر است و میدان به 
میدان فرق می کند.وی ادامه داد: اگر سه چهارم ازیک  میلیون 

 بشــکه را از میادین GREEN تولید کنیم ۱.۵ میلیون بشــکه 
خواهد شــد که ۳۰ میلیارد دالر ســرمایه نیاز دارد و اگر یک 
میلیون بشــکه هم از میادین BRON  برداست کنیم ۳۰ تا ۳۵ 
میلیارد دالر سرمایه نیاز است و سرجمع ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دالر 
سرمایه در بخش باالدست برای حدود ۲ تا ۲٫۵ میلیون بشکه 

افزایش تولید نیاز داریم.

تحریم، تاسیسات فرسوده و افت تولید
حسینی خاطرنشان کرد: مسئله دیگر اینکه تاسیسات بخش 
باالدست ما فرســوده شــده اند، اگر بخواهیم رقم تولید را به 
همیــن میزان هم نگه داریم باید دســتگاه ها، سیســتم ها و 
پمپ های درون چاهی که بشدت فرسوده هستند، بروز شوند، 
در زمان تحریم که سال ها با آن مواجهیم تهیه لوازم و نگهداری 
ســخت بوده زمانی هم به لحاظ مدیریت مشــکل داشتیم در 
مجموع تاسیســات ما بشدت دچار آسیب است و اگر بنا باشد 
که تعمیرات و بروزرســانی شوند حدود  ۱۰ میلیارد دالر نیاز 
داریم، بنابراین برای باالدســت حددود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دالر 

سرمایه گذاری مستقیم الزم داریم.

پاالیشگاه سازی چقدر مهم است؟
وی در ادامه با اشاره به برنامه کاهش خام فروشی و ایجاد ارزش 
افزوده تصریح کرد: باید مطالعات بازار به لحاظ توسعه صنعت 
پایین دست انجام شود، ساخت پاالیشگاه و تولید فرآورده برای 
ایجاد ارزش افزوده به طور منطقی درســت است اما همیشه 
اینگونه نیست باید بازار را ببینیم اگر قرار است چندین میلیارد 
دالر در پاالیشگاه سرمایه گذاری کنیم باید امروز و آینده بازار را 
در نظر بگیریم در غیر این صورت صنایع دیگر پایین دست مثل 

پتروشیمی ها ارجح هستند.

ساخت پاالیشگاه میعانات از نان شب واجب تر است
این کارشــناس حوزه نفت با بیان اینکه ســاخت پاالیشــگاه 
و پتروشیمی هر دو توجیه ســرمایه گذاری دارند، تاکید کرد: 
برای ســاخت هر پاالیشــگاه با ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه که 
البته مشــکل آب هم نداشته باشد و هم اینکه امکان صادرات 
را بــاال و هزینه را پایین بیاورد، نیاز به ســرمایه داریم، ۴۰۰ 
هزار بشکه هم پاالیشــگاه میعانات الزم داریم که از نان شب 
واجب تر اســت و باید هرچه سریعتر ساخته شود، اگر نتوانیم 
میعانات را پاالیش کنیم صادرات آنها کار آسانی نیست بخاطر 
اینکه کیفیت باالیی ندارد اما اگر تبدیل به فرآورده شود، شانس 
صادرات بیشتری داریم، ضمن اینکه اگر قرار باشد میعانات را 
پاالیــش نکرده و نتوانیم صادر کنیم تولید گاز به مشــکل بر 

می خورد و مجبور به کاهش دادن تولید می شویم و این برای 
کشور قابل تحمل نیست.وی یادآور شد: برای هر بشکه پاالیش 
نفت ۱۰ تا ۱۵ هزار دالر و میعانات ۷ تا ۸ هزار دالر سرمایه نیاز 
داریم و مجموعا چندین میلیارد دالر برای پاالیش هزینه نیاز 
داریم. بنابراین در موود میعانات ضرورت دارد و باید انجام شود 
و برای نفت نیز باید مطالعه شود که ۵۰۰ هزار بشکه ظرفیت 

پاالیشی ساخته شود.

فشارافزایی در پارس جنوبی اورژانسی است
حســینی در ادامه به موضوع صنعت گاز اشاره و تصریح کرد: 
در پــارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی دنیا نیاز به 
ســرمایه گذاری زیادی داریم، گاز با برداشت هایی که دو طرف 
ایران و قطر داشــته اند، افت کرده بنابراین باید تحت فشار باال 
بیاید که هزینه سنگینی در بخش فشارافزایی آن هم به صورت 
اضطراری و فوری نیاز است. از زمانی که قرارداد فاز ۱۱ با توتال 
منعقد شد یکی از مباحث اصلی ساخت پلتفرم فشارافزایی بود 
که ما امکان ساخت این پلتفرم ۲۰ هزار تنی را نداشته ایم، اما 
می توانیم از کشتی هایی که در دوران کرونا کم کار شده بودند، 
استفاده کنیم و تاسیســات افزایش فشار را روی آن کشتی ها 

مستقر کنیم تا کمتر به خارجی ها وابسته باشیم.

صنعت گاز چقدر سرمایه نیاز دارد؟
وی با بیان اینکه ایجاد تاسیســات فشــارافزایی نیاز به هزینه 
دارد، یادآور شــد: نکته دیگر توسعه میادین دیگر گاز است اگر 
بخواهیم به کشــورهای همســایه جنوبی و  پاکستان گاز صاد 
کنیم و افزایش صادرات به ترکیه و عراق داشته باشیم باید تولید 
افزایش یابد، اکنون مصرف بــدون کنترل باال می رود که باید 
بهینه شود، بنابراین باید روی میادین گازی دیگر سرمایه گذاری 
کنیــم که برای هر یک میلیارد فوت مکعب یا ۳۰ میلیون متر 
مکعب در روز ظرفیت ســازی ۳ تا ۴ میلیارد دالر سرمایه نیاز 
داریم، اگر قرار باشــد حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز به 
ظرفیت گاز اضافه کنیم باید ۷۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
شــود و در کل ۷۰ تا ۸۰ میلیــارد دالر در صنعت گاز نیاز به 
ســرمایه گذاری داریــم باضافه اینکه کارخانه جــات ال ان جی 
نیمه تمام برای صادرات گاز به مسیرهای دور باید تکمیل شوند.

همیشه نباید به خط لوله وابسته باشیم
این کارشــناس بازار نفت ادامه داد: همیشه نباید به خط لوله 
وابسته باشیم، اگر بخواهیم ظرفیت تولید کافی داشته باشیم 
و در بازارها تاثیرگذار باشیم حتما باید کارخانه جات ال ان جی 
به اتمام برسند و در کل ۷ تا ۸ میلیارد دالرسرمایه نیاز است.

چالش های متانول و راهکار عبور از آن
وی در ادامه با اشاره به توسعه پتروشیمی ها گفت: پتروشیمی 
یکی از مراکز مهم ما اســت که باید هم سرمایه گذاری ها در 
باالدست تکمیل شود، چون ظرفیت سازی خوبی انجام شده 
و در حال انجام اســت و ارزآوری باالیی دارد در ضمن باید 
اقتصاد کشــور را به تامین اعتبار این بخش تشــویق کنیم، 
عالوه بر آن صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز ارزش افزوده 
باالیی دارد، اگر بخش خصوصی راهی برای تامین ســرمایه 
پیدا کند، تشویق خواهد شد، بستگی به این دارد که چقدر 
در ایــن صنعت جلو برویم، ما اکنــون درصد زیادی متانول 
داریم که وارد بازار می شــود و ممکن است بازار دنیا خراب 
شــود اما اگر به صنایع پایین دست تبدیل شود بازار مصرف 
دارد، این هدف نیاز به سرمایه گذاری دارد و نفت باید بخش 
خصوصی را تشــویق کند.حسینی با بیان اینکه مجموعا در 
صنعت نفت حدود ۱۸۰ تا  ۲۰۰ میلیارد دالر ســرمایه نیاز 
اســت، گفت: اگر مســائل تحریم های بین المللی رفع شود، 
تحریم داخلی هم نداشته باشیم و با عدم هماهنگی موضوع 
توســعه نفت را تبدیل به موضوع جناحی و سیاسی نکنیم، 
می توانیم به اهداف خود طی برنامه زمان بندی چند ســاله 

برسیم و کشور را از این وضعیت خارج کنیم.

معلوم نیست چندِم اوپکیم
وی بیان داشــت: ما روزی قــدرت اول اوپک، بعد از انقالب 
سال ها دوم و اکنون معلموم  نیست چندم هستیم، ما همیشه 
از تاثیرگذاران بازار انرژی بوده ایم و روی ما حساب شده چون 
پتانســیل آن را هم داریم، با برنامه و سرمایه گذاری درست 

می توانیم به آن دوران برگردیم.

در دوسوم کشور شانس پیدا کردن نفت و گاز داریم
این کارشناس نفت افزود: در بخش اکتشاف پتانسیل باالیی 
داریم و دوســوم همه ســرزمین الیه های رسوبی است که 
شــانس پیدا کردن نفت و گاز در دریا و خشــکی را داریم 
که هنوز زیر پوشش اکتشاف نرفته، ما باید به اکتشاف ادامه 
دهیــم، دنیا می داند که ما این پتانســیل را داریم اما گاهی 
خودمــان فراموش می کنیــم.وی با بیان اینکــه رقم ۲۰۰ 
میلیارد دالر ســرمایه را نباید تمامــا خودمان تامین کنیم، 
خاطرنشــان کرد: بخشی از سرمایه گذاری را از جیب هزینه 
می کنیم و به درآمد می رسیم و از آن درآمد را با یک مکانیزم 
سرمایه گذاری بعدی را انجام می دهیم در باالدست و بخش 
ریسکی سرمایه گذاری خارجی و شرکت های نفتی خارجی 
را جذب کنیم و از درآمدها اســتفاده کنیم، هم بدهی ها را 
پرداخت و هم ســرمایه گذاری بعدی را انجام دهیم، بنابراین 
لزوما اینگونه نیســت که بگوییم ۲۰۰ میلیارد دالر نداریم و 

پروژه ها را کنار بگذاریم.

نفت ایران در سراشیبی تولید
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گزیده خبر قهر مردم با بازار لوازم خانگی

 خبری از مشتری نیست
درحال حاضــر بازار لوازم خانگی بنا به گفته فعاالن بازار در 
رکود مطلق به سر می برد به نحوی که اکثر فروشندگان برای 
فروش محصوالت خود اقدام به ارائه جشنواره های مختلف 
و حتــی تخفیف هایی کرده اند ولی هنوز مشــتری رغبتی 
بــه خرید لوازم خانگی ندارد.به گــزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم، کســب و کارشــان راکد شده و کمتر 
خریداری به مغــازه ها برای خرید لوازم خانگی مراجعه می 
کند این درحالیســت که حجم هزینه های مالیاتی و بیمه 
هر روز بــرای واحدها افزایش پیدا کرده و خبری از حمایت 
از ســوی دولت نیست.درحال حاضر بازار لوازم خانگی بنا به 
گفته فعاالن بازار در رکود مطلق به سر می برد به نحوی که 
اکثر فروشــندگان برای فروش محصوالت خود اقدام به ارائه 
جشــنواره های مختلف و حتی تخفیف هایی کرده اند ولی 
هنوز مشــتری رغبتی به خرید لوازم خانگی ندارد.اما نکته 
مهم اینجاســت همچنان حجم لوازم خانگی قاچاق در بازار 
فراوان بوده و در این شــرایط اگر مصــرف کننده تمایل به 

خرید کاالیی داشته باشد بیشتر به سمت خرید لوازم خانگی 
قاچاق می رود چرا که متاسفانه در محصوالت ایرانی نه تنها 
افزایش بسیار باالی قیمتها وجود دارد بلکه عدم نظارت در 
تولید و نبود یک چشــم انداز روشــن در این صنعت عاملی 
شده تا لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان به صورت سلیقه 
ای تولید شــود.فعاالن بازار می گویند یک شبه لباسشویی 
هفت کیلویی تبدیل به هشــت کیلویی می شــود کیفیت 
بســیار افت پیدا کرده و تولیدکنندگان برای جبران هزینه 
های خود با اعمال تغییراتی اندک کد محصوالت را تغییر و 
آنهــا را به عنوان یک محصول جدید و با قیمتی باالتر راهی 
بازار می کنند بــا این وجود مصرف کننده تمایلی به خرید 
ندارد چرا که قیمت کاالی قاچاق برای او به صرفه تر است.

البته فروشندگان لوازم خانگی معتقدند فروش کارخانجات 
به واحدهای توزیع با تغییراتی همراه شــده چرا که تا پیش 
از این خریدها به صورت چکی در اختیار واحدهای توزیعی 
قرار نمی گرفت اما درحال حاضر فروشندگان مجبورند برای 

فروش محصوالت خــود کاالها را به صورت چکی به فروش 
برســانند.در حال حاضر با وجود افزایش حجم تولید هنوز 
خبری از رونق در بازار لوازم خانگی نیســت که به نظر می 
رســد باید با یک سیاست گذاری روشن بازار به سمت رونق 
پیش رفته و البته کیفیت لــوازم خانگی ایرانی نیز افزایش 
پیدا کند چــرا که در غیر این صورت مصرف کننده ترجیح 

می دهد کاالی قاچاق اما با کیفیت بهتر را خریداری نماید.
بنا به گفته فعاالن بازار رکود باعث شده تا واحدهای تولیدی 
فعال تصمیمی به افزایش قیمتها نداشته باشند اما باید این را 
درنظــر گرفت که با روند افزایش قیمت ارز و افزایش هزینه 
های تولید چشم انداز قیمت گذاری محصوالت لوازم خانگی 
در بازار آن هم طی ماه های آینده چه تغییراتی خواهد کرد.

کارنامه سایپای نوین در سال تحریم و کرونا  
 بومي سازي ۱۲۸ قطعه مورد نیاز برای 

محصوالت سايپا
گروه خودروسازي سایپا در راستاي افزایش عمق ساخت و کاهش میزان 
ارزبري کشــور موفق شد بیش از ۱۹۱ میلیون یورو صرفه جویي ارزي را 
محقق کند.به گزارش ســایپانیوز، این گروه خودروسازي در سال ۹۹ به 
دستاوردهاي قابل توجهي در حوزه ساخت داخل و کاهش ارزبري دست 
یافته که بخشی از آنها بومي ســازي قطعات با همکاري نیروهاي مسلح 
)نیروی هوافضای سپاه، نیروی هوایی ارتش و وزارت دفاع( است که طی 
آن ۶۰ پروژه مشــترک تعریف شده است.عالوه بر این گروه خودروسازی 
سایپا، پروژه های بومی سازی دیگری نیز تعریف کرده که طی آنها صرفه 
جویی ارزی بالغ بر ۲۲۸ میلیون یورو هدفگذاری شــده اســت.در همین 
راستا، ساخت داخل ورق با استحکام باال با راهبری سایپا و توسط شرکت 
های ورق ســازی دنبال شــد که صرفه جویی ارزی به ارزش ۴۴ میلیون 
یورو را به دنبال داشــته است.گفتنی است تا پیش از این، ورق مورد نیاز 
با اســتحکام باال از طریق واردات تامین می شــد اما با توجه به شــرایط 
تحریمي کشور و کاهش میزان ارزبري، تولید و تامین آن با تکیه بر توان 
داخلی توســط مجموعه سایپا در دســتور کار قرار گرفت.از سوی دیگر، 
سایپا موفق شده تا در نتیجه اجرای پروژه هایی در حوزه خرید تجهیزات 
و قطعات یدکــی خطوط تولید ۴۳ میلیون یورو کاهش ارزبری داشــته 
باشــد.بر اســاس این گزارش، گروه خودروسازی سایپا در سال گذشته و 
از محل تحقق ۵۶ پروژه داخلی ســازی،  ۱۰۴ میلیون یورو صرفه جویی 

ارزی داشته است.

کارستان فوالد خراسان در کارزار بی برقی
به شماره افتادن نفس تولید هم مانع 

اکسیژن رسانی به بیماران نشد
در حالی که قطعی برق و مشــکالت شبکه توزیع انرژی نفس تولید فوالد 
خراســان را در تابســتان امسال به شماره انداخته اســت، اما مدیریت و 
کارکنــان پرتالش این مجتمع بزرگ صنعتی، نــه تنها از تولید و تامین 
اکســیژن مورد نیاز بیماران کورنایی بســتری در بیمارستان ها فروگذار 
نکرده اند، بلکه از ابتدای امســال اکســیژن مایع مورد نیاز از سوی این 
شــرکت به مراکز درمانی استان، به ویژه بیمارســتان های نیشابور اهدا 
شد.فوالد خراسان که به اذعان معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار 
مد ستاد  ویژه نیشابور از ابتدای شیوع کرونا به عنوان بازوی موثری و کارآ
کرونای شهرســتان عمل کرده است، با تاکید کسری غفوری، مدیرعامل 
جوان خود در تامین اکسیژن رایگان بیمارستانها و سایر تجهیزات پزشکی 
آماری چشــم گیر ثبت کرد تا به گفته کارشناسان، در حوزه مسئولیت 
مار تلفات، آسیب  اجتماعی خود، کاری کارستان انجام داده و در کاهش آ
ها و نیز یاری مدافعان ســالمت، نقشــی ویژه ایفا نماید.قامتی فرماندار 
نیشــابور با بیان این کــه در روزهای ابتدایی شــیوع کرونا با اوج گیری 
مشــکل کرونا و افت ذخایر اکســیژن، از مجتمع فوالد خراســان شبانه 
اســتمداد کردیم که ظرف چند دقیقه با اعالم نیاز ستاد کرونا، مدیریت 
این شــرکت خط تحویل اکسیژن را برقرار کرد، افزود: وجود شرکت های 
ن ها در بحران ها بسیار  مدی آ بزرگ مانند فوالد خراسان و چابکی و کارآ
کارســاز و تاثیرگذار اســت و این موضوع را در نیشابور و با انجام رسالت 

اجتماعی فوالد خراسان تجربه کردیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 
مخازن اکسیژن عمده بیمارستان های 

استان اصفهان با کمك شرکت فوالد مبارکه 
تامین شده است

 رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان گفــت: با همکاری بســیار 
خوبی که شــرکت فــوالد مبارکه اصفهــان از ابتدای اپیدمــی کرونا با 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان داشته، مخازن اکســیژن عمده استان 
اصفهان با کمک شــرکت فوالد مبارکه تامین شــده است. دکتر طاهره 
چنگیز رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان اظهار کــرد: ما درصدد 
تامیــن بیش از ۲ هزار کپســول اکســیژن دیگر هســتیم چراکه برخی 
از بیمارســتان ها علی رغم داشــتن مخازن اکســیژن و اکسیژن ساز، در 
ســاعاتی از شــبانه روز دچار افت اکسیژن می شــوند و طبعاً پشتیبانی 
 اکســیژن برای بیماران کرونایی اولین و مهم ترین اقدام درمانی اســت.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان خاطرنشــان کرد: از لحاظ دارو 
مشــکلی نداریم و عمده داروهایی کــه باید در دســترس بیماران قرار 
 بگیرد از طریق شبکه توزیع غذا و دارو در استان اصفهان تامین می شود.

وی در پایان افزود: در بیمارســتان های استان اصفهان برای تامین سرم 
مورد نیاز هم مشــکل جدی نداریم امــا در برخی داروخانه ها محدودیت 
وجــود دارد و البته این را هم باید در نظر بگیریم که بســیاری از موارد 
تجویز ســرم برای بیماران سرپایی و بستری در منزل، غیر منطقی است 
چراکه بیماری که قادر به خوردن اســت و می تواند مایعات استفاده کند، 

دلیلی ندارد که برای مایع درمانی از سرم استفاده کند.

آزمون استخدامی چادرملو برگزار شد
آزمون استخدامی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به منظورجذب نیروهای 
فنی در رشته های،  مهندسی بهداشت حرفه ای . مهندسی ایمنی صنعتی 
. عمران . شیمی . صنایع . برق . مکانیک . متالوژی . IT و مدیریت بازرگانی   
صبح روز پنج شنبه ۲۱ مرداد ماه در دو حوزه آزمونی دانشگاه یزد با حضور 
۵۴۳ نفر شرکت کننده  با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی برگزار 
گردیــد .مهندس آذرین فر مدیر کل حوزه مدیر عامل،  با اشــاره به موفق 
برگزارشدن این آزمون از سوی مرکز آزمون های آزاد دانشگاه صنعتی شریف 
افزود:  بعد از اعالم پذیرفته شــدگان به میزان سه برابر ظرفیت مورد نیاز از 
سوی مجری برگزاری آزمون طی ۴۵ روز تا دو ماه مراحل مصاحبه تخصصی، 
گزینش و ســایر مراحل انجام می گردد و ۶۰ نفر از پذیرفته شدگان نهایی 
پس از انجام معاینات پزشکی با انعقاد قرارداد مدت معین،  فعالیت خود را در 
شرکت آغاز خواهند کرد . مدیرکل حوزه مدیرعامل چادرملوهمچنین درباره 
علت برگزاری آزمون توسط دانشگاه صنعتی شریف گفت:  به دلیل رفع هر 
گونه شائبه، برگزاری این آزمون را بر عهده مرکز آزمون این دانشگاه به عنوان 
یک مرجع تخصصی قرار دادیم . ازمون شامل پاسخ به سواالت دو دفترچه 
عمومی و تخصصی بود که داوطلبین می بایســت در مدت ۱۳۰ دقیقه به 

سواالت پاسخ می دادند.

دبیر کمیته اقدام ارزی پاسخ داد؛
کدام يك از صادرکنندگان سال ۹۷ مشمول معافیت مالیاتی شدند؟

دبیر کمیته اقدام ارزی گفت: صادرکنندگان ســال ۹۷ که از تاریخ ۳۰ دی ۹۸ تا ۳۰ آبان ۹۹ رفع تعهد ارزی کردند، مشــمول 
معافیت مالیاتی و اســترداد مالیات بر ارزش افزوده شدند.احســان قمری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صادرات از 
مالیات معاف اســت و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی از ســوی صادرکنندگان به آنها عودت داده می شود، اظهار داشت: پایان 
مهلت ایفای تعهد ارزی تعدادی از صادرکنندگان ســال ۹۷، ۳۰ دی ســال ۹۸ بود؛ بنابراین اگر این گروه از صادرکنندگان تا 
تاریخ مذکور رفع تعهد ارزی کرده باشند، مشمول معافیت مالیاتی یا همان استفاده از نرخ صفر مالیاتی شده و استرداد مالیات 
بر ارزش افزوده آنها نیز انجام شده است.مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: منتهی 
بسیاری از صادرکنندگان سال ۹۷ بعد از ۳۰ دی ۹۸ رفع تعهد ارزی کرده بودند؛ بنابراین مشمول معافیت مالیاتی نشدند.دبیر 
کمیته اقدام ارزی ادامه داد: یکسال و نیم پیگیری کردیم تا این گروه از صادرکنندگان نیز مشمول نرخ صفر مالیاتی شوند. در 
نتیجه این پیگیری ها مقرر شد صادرکنندگان سال ۹۷ که از تاریخ ۳۰ دی ۹۸ تا ۳۰ آبان ۹۹ رفع تعهد ارزی کرده اند، نرخ صفر 
مالیاتی برایشان لحاظ شود و سازمان امور مالیاتی موظف شد برای این گروه از صادرکنندگان به نسبت ارزی که برگردانده اند، 
اســترداد مالیات بر ارزش افزوده لحاظ کند.وی با بیان اینکه صادرکنندگان باید به روش های قانونی ارز را به کشــور برگردانند 
و رفع تعهد در ســامانه های تعیین شده مشخص باشد، گفت: سازمان امور مالیاتی از امروز این مصوبه را اجرایی می کند.قمری 
افزود: صادرکنندگان ســال ۹۷ حدود ۲ سال و ۸ ماه فرصت داشتند ارز را برگردانند.وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره 
صادرکنندگان ســال ۹۷ که همچنان موفق به بازگرداندن ارز به کشــور نشده اند، گفت: این گروه از صادرکنندگان می توانند با 
مراجعه به سازمان توسعه تجارت، مدارک خود را ارائه دهند و در صورت تأیید مدارک در کمیته اقدام ارزی، اجازه بازگرداندن ارز 

به چرخه اقتصادی کشور را دارند و آن زمان در مورد معافیت و استرداد مالیات بر ارزش افزوده آنها تصمیم می گیریم.

معاون گمرک ایران در گفت وگو با ایلنا:
ترخیص ۵ میلیارد دالر کاالی اساسی از ابتدای سال

معاون گمرک ایران اظهار داشت: به طور کلی با احتساب کاالهایی که تخلیه شده اند و برای آنها قبض انبار تهیه شده و کاالهایی 
که در حین تخلیه هستند و کاالهایی که در بنادر کشور بنادر موجود است، ۶.۱ میلیون تن کاالی اساسی در کل بنادر موجود 
اســت که با احتساب کاالهای اساســی در گمرکات، میزان کاالهای اساسی به باالی ۶.۵ میلیون تن می رسد.مهرداد ارونقی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت رسوب کاال در بنادر کشور اظهار داشت: در حال حاضر در بنادر کشور 
۴.۶ میلیون تن موجود است و ۱۹ فروند کشتی در حال تخلیه کاالهای اساسی هستند که اکثر این کاالها هنوز ارز ترجیحی 
دریافت می کنند. ۴۴۵ هزار تن کاال در حال تخلیه است و همچنین  ۲۶ فروند کشتی هم در لنگرگاه پهلو گرفته اند که برخی از 
آنها مشکل اسنادی داردند، این کشتی ها یک میلیون و یکصد هزار تن کاالهای اساسی را در خود جای داده اند.وی افزود: به طور 
کلی با احتساب کاالهایی که تخلیه شده اند و برای آنها قبض انبار تهیه شده و کاالهایی که در حین تخلیه هستند و کاالهایی 
که در بنادر کشور بنادر موجود است، ۶.۱ میلیون تن کاالی اساسی در کل بنادر موجود است که با احتساب کاالهای اساسی 
در گمرکات، میزان کاالهای اساســی به باالی ۶.۵ میلیون تن می رســد. معاون گمرک ایران درباره تامین ارز کاالهای اساسی 
گفت: ۵.۲ میلیارد دالر از ابتدای سال تاکنون کاالهای اساسی ترخیص شده است و طبق آخرین گزارش ها، بانک مرکزی  برای 
جو ۶۰۹میلیون دالر، برای دانه های روغنی ۹۰۳ میلیارد دالر ، برای ذرت یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون دالر، برای روغن خام یک 
میلیارد و ۲۴۹ میلیون دالر ، برای کنجاله ۵۳۱ میلیون دالر و برای گندم ۳۴۳ میلیون دالر تامین شــده که مجموع آن به ۵ 
میلیارد دالر می رســد.  ارونقی تاکید کرد: در حالی که بانک مرکزی برای کاالهای اساســی ۵ میلیارد دالر تامین ارز داشته اما 
گمرک ۵.۲ میلیارد دالر کاالی اساسی ترخیص کرده بنابراین ۲۰۰ میلیون دالر کاالیی که ترخیص شده اضافه بر ارزی است 

که از سوی بانک مرکزی  تامین شده که مشمول ترخیص ۹۰ درصدی بوده اند.  

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره 
جنوبی اظهار داشت: جلسه ای در اولین 
فرصت با ســفیر کــره جنوبی خواهیم 
داشت که موضوع پول های بلوکه شده 
نیز یکی از محورهای جلسه خواهد بود 
و مــوارد مورد تاکیــد بخش خصوصی 
را منتقل خواهیــم کرد.عالوه بر آن ما 
یک دســتور کار بــرای ادامه فعالیت با 
کره جنوبی داریم کــه در حوزه انتقال 
دانش و تکنولوژی است، در این صورت 
واردات کاالیی دیگر چندان موضوعیت 
پیدا نمی کند.پویا فیروزی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آخرین 
وضعیــت تجارت ایــران و کره جنوبی 
اظهار کرد: ما همچنان منتظر هستیم 
که مساله پرداخت پول های بلوکه شده 
حل شود، تا زمانی که قدم مثبت در این 
مورد برداشته نشود پیشبرد دیگر مسائل 
امکان پذیر نیســت. در مورد مســائل 

مربوط بــه دارو و درمــان به خصوص 
در حــوزه کرونــا نیز به همین شــکل 
است. باید سیستم پرداخت و مبادالت 
مشخص شود تا شرکت هایی که مجوز 
مربوطه را دارند بتوانند وارد کار شــوند. 
یعنی همه مسائل منوط به حل و فصل 
مبالغی است که در کره جنوبی معطل 
مانده اســت. تا زمانی کــه این موضوع 
حل نشود و مبادالت مالی جریان پیدا 
نکند عمال شاهد اتفاق خاصی نخواهیم 
بود.وی در ادامه اضافه کرد: جلســه ای 
در اولین فرصت با ســفیر کره جنوبی 
خواهیم داشــت که موضــوع پول های 
بلوکه شده نیز یکی از محورهای جلسه 

خواهــد بود. موارد مــورد تاکید بخش 
خصوصی را منتقل خواهیم کرد.عالوه بر 
آن ما یک دستور کار برای ادامه فعالیت 
با کره جنوبی داریم که در حوزه انتقال 
دانش و تکنولوژی است، در این صورت 
واردات کاالیی دیگر چندان موضوعیت 
پیدا نمی کند. این موارد را با ســفیر که 
نماینده کره جنوبی است مطرح خواهیم 
کرد.دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
کره جنوبی در پاسخ به سوالی پیرامون 
احتمال به نتیجه رسیدن این مذاکرات 
به خصوص در مورد پول های بلوکه شده 
ایران در این کشــور بیان کرد: قول های 
زیادی از طرف کره جنوبی داده شــده 

اما تا زمانــی که در عمــل اتفاقی رخ 
ندهد نمی توان روی آن حساب کرد. از 
اردیبهشت سال ۹۷ که آمریکا از برجام 
خارج شــده و دور جدید تحریم ها آغاز 
شــد، قول هایی را گرفته ایم در عمل در 
حد ارقام چند ده میلیــون دالری آزاد 
شده اما رقم اصلی متاسفانه آزادسازی 
نشده اســت. ضمن اینکه این موضوع 
حساسیت های اجتماعی و سیاسی نیز 
ایجاد کرده است.وی با اشاره به روند تراز 
تجاری دو کشور خاطر نشان کرد: تراز 
تجاری مبادالت ایران بدون احتســاب 
نفت با کره جنوبی درسال ۹۶ به میزان 
۸۴۲ میلیون دالر و در سال ۹۷ حدود 
۵۵۰ میلیون دالر بود، در سال ۹۸ این 
رقم به منفی ۴۹۳ ، در سال ۹۹ منفی 
۵۴۰ میلیــون دالر و در ســال ۱۴۰۰ 
تاکنون به منفی ۹۶ میلیون دالر رسیده 

است.

تراز تجاری ایران با کره جنوبی 
به منفی ۹6 میلیون دالر رسید

رفع موانع تولید؛ درخواست 
اصلی بخش خصوصی از وزير 

صمت جديد
مرکز پژوهش هــای اتاق ایران در گزارشــی بهبود 
محیط کسب وکار، رفع موانع تولید، ارتقای بهره وری، 
توسعه صادرات غیرنفتی را مهمترین مطالبه فعاالن 
بخش خصوصی از وزیر صمت دولت سیزدهم عنوان 
کرده اســت.به گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از 
اتاق بازرگانی ایــران، مرکز پژوهش های اتاق ایران، 
گزارشــی با عنوان »برنامه های پیشنهادی صنعت، 
معدن و تجارت از منظــر پارلمان بخش خصوصی 
به دولت ســیزدهم« منتشــر کرد.در این گزارش 
ضمــن تبیین مأموریــت و جایگاه ایــن وزارتخانه 
کلیدی، برنامه راهبردی ویژه ای را به همراه اقدامات 
عملی اولویت بندی شــده و با نگاه بــه بازه زمانی 
چهارســاله آتی، تدوین شده است. بررسی فرصت ها 
و ظرفیت های اقتصادی کشــور در حــوزه وزارت 
مربوطه با نگاهی به مسائل داخلی و آخرین تحوالت 
بین المللی و نیز آسیب شناســی مسائل پیش روی 
اقتصاد ایران در دوره چهار ساله آتی، مبنای تحلیلی 
تدوین برنامــه راهبردی مذکور برای وزارتخانه امور 
اقتصــادی و دارایی قرارگرفته اســت.بهره گیری از 
ظرفیت هــای موجود در بازار مالــی، تدوین برخی 
لوایــح مؤثر در بهبود سیســتم مالیاتی، حمایت از 
تولید ملــی، ایجاد پنجره واحد تجــارت فرامرزی، 
تالش برای شفاف سازی امور بخش عمومی در این 

گزارش تأکید شده است.

سیاست ارز ۴۲۰۰ نتیجه ای جز هدر رفت منابع ارزی نداشت
رئیس کنفدراســیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰، نتیجه ای جز هدر رفت 
منابع ارزی نداشت، گفت: به نظر می رسد دولت سیزدهم قبول دارد که ارز ۴۲۰۰ ایجاد رانت می کند و مستقیما 
به دســت مصرف کننده نمی رسد؛ بنابراین انتظار می رود ارز ۴۲۰۰ در آینده نزدیک، به شکل تدریجی حذف 
شود.محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره آثار و تبعات اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال 
های اخیر اظهار داشت: در همان روزی که ارز ۴۲۰۰ تصویب شد، محمد الهوتی این سیاست در نطفه شکست 
خورد؛ چرا که پس از تصویب آن، ظرف مدت ۴ ماه، بیش از ۸۰ میلیارد دالر ثبت ســفارش برای دریافت ارز 
ایجاد گردید. این حجم ســفارش در حالی رقم خورد که در تاریخ واردات کشور، چنین رقمی سابقه نداشت. 
همچنین دولت توانایی تخصیص این حجم از ارز را نداشــت و از سوی دیگر، انجام چنین کاری اصال منطقی 
به نظر نمی رسید.این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: متاسفانه با اصرار دولت و مجلس وقت، این سیاست 
ادامه پیدا کرد و واقعیت این اســت که علیرغم سختی هایی که دولت برای تامین ارز کشید، اما هیچ گونه آثار 
مثبتی بر ســفره مردم مشاهده نشد. در حقیقت ارز ۴۲۰۰ در آن مقطع تبدیل به رانتی شد که عده ای از آن 
بهره بردند و به تعهدات خود در واردات کاال های اساسی عمل نکردند. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تصویب گردید، ارز 
در قیمت ۵۷۰۰ تومان در نوسان بود؛ اما رفته رفته با گذشت زمان، دالر آزاد به ۳۰ هزار تومان رسید و فرصت 
استفاده از این رانت برای بسیار از واردکنندگان، مهیا شد.الهوتی درباره سایر پیامد های منفی سیاست ارز ۴۲۰۰ 
خاطرنشــان کرد: در روز های اول ثبت سفارش، سوءاستفاده هایی از طریق قاچاق معکوس یا بازصادرات انجام 
گردید که دولت بالفاصله متوجه اشتباه خود در تعیین نرخ ارز ترجیحی شد که با تعیین عوارض بر سر صادرات 
محصول، جلوی این موضوع را گرفت. اما با گذشــت زمان، مشکالت جدیدی پدید آمد که می توان به کمبود 
منابع ارزی اشاره کرد. این در حالی بود که سیاست ارز ۴۲۰۰، نتیجه ای جز هدر رفت منابع ارزی نداشت.رئیس 
کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت جدید ابراز امیدواری کرد و افزود: 
به نظر می رسد دولت سیزدهم قبول دارد که ارز ۴۲۰۰ ایجاد رانت می کند و مستقیما به دست مصرف کننده 
نمی رسد؛ بنابراین انتظار می رود ارز ۴۲۰۰ در آینده نزدیک، به شکل تدریجی حذف شود.الهوتی در پایان به 
راهبرد های حمایتی به جای استفاده از ارز ۴۲۰۰ اشاره کرد و گفت: دولت مستقر می بایست میزان یارانه نقدی 
اقشــار ضعیف را از طریق درآمد حاصل از فروش ارز به نرخ آزاد، افزایش دهد. البته می بایست میزان افزایش 
یارانه را بر اساس کار کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه تعیین کند؛ اما آن چیزی که مسلم است این است 
که دولت باید اطالعات هر خانوار را جمع آوری، و بر اساس نیاز، یارانه تعیین کند؛ بنابراین دولت وظیفه دارد به 
منظور حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ از فضای اقتصادی کشور، هرچه سریع تر نسبت به احصاء اطالعات اقدام نماید 

و به مرور، یارانه نقدی را به شکل مستقیم، به اقشار کم درآمد برساند.
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سکوت،نتیجهوعدهجبرانخسارتبورسیهاگزیده خبر
حدود چهار ماه از وعده جبران خسارت سهام دارانی که اقدام 
بــه خرید یونیت های دارایکم و پاالیشــی یکــم کرده بودند 
گذشته است و درحالی که پاالیشی یکم همچنان در زیر فیمت 
روز عرضه معامله می شــود، اقدامی از ســوی سازمان بورس 
برای جبران خسارت این افراد صورت نگرفته است.به گزارش 
ایسنا، آینده درخشانی که برای ETF ها یا همان صندوق های 
ســرمایه گذاری دولتی متصور می شد، مانند سهم های دیگر 
بازار سرمایه سرابی بیش نبود و کار به جایی رسیده است که 
صندوق هایی که قرار بــود عدالت را بین مردم برقرار کنند و 
سودده باشند، تا جایی ضرر داده اند که خریداران این صندوق 
در لیست مال باختگان قرار گرفته اند و صحبت از این بود که 
ضرر آن ها چگونه جبران شــود!روزهای صعودی بازار سرمایه 
در سال ۱۳۹۹ بود که وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب 
ETF از سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی 
و بیمه ای، صندوق دوم پاالیشــی و صندوق سوم خودرویی و 
فلزی باشد.دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک 
ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، شرکت های خودرویی و فوالدی را 
در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. 
این صندوق ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد 

و هر ایرانی دارای کد ملی می توانست خریدار آن ها باشد.

دارا یکم همچنان در سود
بر این اساس، صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان سال 
گذشته عرضه و در سوم تیرماه قابل معامله شد. در واقع وزارت 
امور اقتصادی و دارایی از طریــق این واگذاری، به نمایندگی 
از دولت جمهوری اســامی ایران، باقیمانده ســهام خود در 

بانک هــای ملت، تجارت و صادرات ایــران و بیمه های البرز و 
اتکایی امین را واگذار کرد.در پذیره نویســی صندوق دارایکم 
بیش از چهار میلیون نفر مشــارکت کردند. صندوقی که هم 
راســتا با روزهای صعودی بازار ســرمایه، بازدهی چشمگیری 
داشت و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت.سوددهی دارایکم 

به گونه ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل 
بورس از دو میلیــون واحد به کمتر از یک میلیون واحد، این 
صندوق همچنان در سود قرار داشت.بر این اساس، قیمت هر 
واحد دارایکم در روز عرضه ۱۰ هزار تومان بود و هر واحد این 

صندوق امروز ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان قیمت داشت.

معامله پاالیشی یکم زیر قیمت روز عرضه
اما مســیر سوددهی پاالیشــی یکم کاما از دارایکم جدا شد. 
پاالیشی یکم باقی مانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران، 
تبریــز، اصفهان و بندرعباس بود که عرضه آن با اختاف بین 
وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه ای برای ریزش 
بازار شد! این صندوق عرضه شد اما عرضه آن همزمان با ریزش 
بازار بود.به طوریکه قیمت هــر واحد این صندوق در روزهای 
ریزشــی بازار به ۵۰۰۰ تومان، یعنی نصف قیمت روز عرضه 
رسید. در این روزها نیز هرچند خرید و فورش این صندوق به 
تعادل رســیده است اما همچنان زیر قیمت روز عرضه معامله 

میوشد و هر واحد این صندوق ۷۲۰۰ تومان قیمت دارد.

خاموشی وعده جبران خسارت
البته چندی پیش سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفته 
بود بــرای احیای بازار ضرر افرادی کــه ETF را خریده بودند 
جبران کند. چراکه به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، معموال مردم در معامله با دولت 
توقع ضرر دیدن ندارند و از ســوی دیگر دولت مانند هر ناشر 
دیگری، باید تا یک ســال از ســهمی که عرضه کرده اســت 

حمایت کند تا قیمت سهم به زیر قیمت در روز عرضه نرسد.
بنابراین قرار شد سهم جدید پاالیشی یکم یا سهم های دیگر 
به سهام داران ETF هبه شود. وعده ای که قرار بود به تصویب 
سران قوا برسد اما از حدود چهار ماه قبل تا کنون در خاموشی 
فرورفته و دیگر خبری از جبران خســارت خریداران ETFهای 

دولت نشد.

به زودی؛ طلوعی نو برای بانکداری تمام دیجیتالی در کشور صورت می پذیرد؛
اجرای پلت فرم های جدید دیجیتالی در بانک 

ایران زمین
به نقل از خبرگزاری بســیج: از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران فناوری و امور 
بانکی، بانکداری دیجیتال که امروزه به عنوان یک برند پیشرونده در میان شبکه 
بانکــی داخلی نیز از آن نام برده می شوداســتفاده از فناوری برای اطمینان از 
یکپارچگــی ابتدا تا انتهای پردازش تراکنش ها یا عملیات بانکی،به عبارت دیگر 
عملیاتی که با درخواست مشتری آغاز می شود، حداکثر بهینه سازی در آن مورد 
دقت قرار گرفته و از یکسو برای مشتری در دسترس بودن، سودمندی و صرفه 
اقتصادی و از سوی دیگر برای بانک کاهش هزینه های عملیاتی، عاری از خطا و 
خدمات بهبود یافته را پدید خواهد آورد.به عبارت دیگر گرچه عده ای بانک داری 
دیجیتال را بانکداری همراه یا بانکداری آناین تعریف می کنند اما باید دانست 
کــه همراه بودن و برخط بودن بانکداری دیجیتال تنها یک مزیت از مزایای بی 
شــمار بانکداری دیجیتال است.به عبارت بهتر باید گفت که روح حاکم و اصلی 
بانکداری دیجیتال، خواســت طرف همراه بانک یعنی مشتری است. در این نوع 
از بانک داری، مشتری به عنوان سهم ویژه و ارزش افزوده بانک تلقی شده و به 
جای آنکه ، بانک در موقعیت سنتی خود از باال به او بنگرد، در کنار او نشسته با 
وی همراه شده و خواست های او را طبق نیازهایش براورده می سازد.این بدیهی 
است که در بانکدرای دیجیتال به تعداد نوع مخاطب و مشتری، نیازهای مختلف 
و راهکارهای گوناگونی باید تعریف شــود، تا به تناســب خواست های مشتری، 

خدمات سریع و به هنگام و مورد درخواست او به وی ارائه شود.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به 
بیش از 11 هزار زوج در بانک تجارت

بانک تجارت درپایان تیرماه ســال جاری تعداد۱۱۳6۷تسهیات قرض الحسنه 
ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، 
این بانک در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و 
تسهیل شرایط ازدواج جوانان، این بانک اعطای تسهیات قرض الحسنه ازدواج 
را در اولویــت های خود قرار داده و در تیرماه ســال جــاری به بیش از۱۱ هزار 
زوج تسهیات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده اند و۱۳8۵4 نفر از واجدین 
شرایط دریافت تسهیات قرض الحسنه در نوبت دریافت این تسهیات هستند 
که به زودی براســاس ضوابط تعیین شده ،از سوی شعب بانک تجارت پرداخت 
می شــود.این بانک درپایان خرداد ماه سال ۱4۰۰نیز عملکرد شاخصی داشته 
و دراین بازه زمانی به ۱۱۵۰۱نفر از زوج های جوان تســهیات قرض الحســنه 
ازدواج پرداخت کرد و در مجموع در ســه ماهه ابتدای سال نیز به ۱84۳۵ نفر 
این تســهیات پرداخت شده است.بانک تجارت تا پایان اسفند ماه سال ۹۹ به 
8۹64۹نفر از زوج های جوان بالغ بر 4۷ میلیارد ریال تســهیات قرض الحسنه 

ازدواج پرداخت کرده بود.

حمایت از صنایع کوچک از مهمترین 
راهبردهای اعتباری بانک توسعه تعاون 

مدیرعامل بانک توســعه تعاون حمایت از صنایع کوچــک را از مهمترین 
راهبردهای اعتباری این بانک توســعه ای عنــوان نمود.حجت اله مهدیان 
مدیرعامل بانک توســعه تعاون ضمن تبریک به مناســبت روز حمایت از 
صنایع کوچک اعام داشت: صنایع کوچک نقش مهمی در توسعه اقتصادی 
کشور بر عهده دارند و پیشرفت های فناوری و موفقیت های اقتصادی در این 
صنایع می تواند منجر به راه اندازی صنایع راهبردی و بزرگ شود.وی افزود: 
در حال حاضر جمعیت بزرگی از تعاونی های کشور در رسته های مربوط به 
صنایع کوچک مشــغول به فعالیت هستند و بســیاری از واحدهای تعاونی 
زیر مجموعه اتحادیه شــرکت های تعاونی آهن کاران و پروفیل سازی ایران، 
صنایع آلومینوم کاران در ســاختمان ایران، درودگران و مبلســازان، تولید 
کنندگان فرآورده های لبنی پاستوریزه، چاپخانه داران، تعاونی های تولیدی، 
صنایع دامپروری، تعاونی های تخصصی فوالد و معدن از زمره صنایع کوچک 
حاضر در بخش تعاون به شمار می روند.مهدیان سهم بخش صنعت و معدن 
را در پرتفوی تسهیاتی بانک توســعه تعاون را بسیار باال برشمرد و گفت: 
46 درصد تســهیات بانک توسعه تعاون در سال گذشته در بخش صنعت 
و معدن پرداخت شده اســت و پرداخت ۱۱۹ هزار میلیارد ریال تسهیات 
در این بخش زمینه ســاز رشد ۲.۲ برابری حجم تسهیات اعطایی در این 

بانک گردیده است.

مدیرعامل صرافی توسعه صادرات ایران:
آماده رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان 

هستیم
صرافی توسعه صادرات در محدودیت های ناشی از کرونا با ایجاد راهکارهای 
تخصصی و ایجاد شــبکه هایی در خارج از کشــور، توانسته وجوه صادراتی 
مشتریان را از اقصی نقاط دنیا دریافت و به رفع تعهد صادراتی ایشان کمک 
کند.بــه گزارش خبرنــگار اگزیم نیوز، مدیرعامل صرافی توســعه صادرات 
در نشســت مجازی معرفی خدمات ایــن صرافی در جمع فعاالن اقتصادی 
چهارمحال و بختیاری گفت: شرکت صرافی توسعه صادرات به عنوان اولین 
صرافی بانکی کشــور است که از سال ۱۳8۳ به مشتریان خدمات ارائه می 
دهد.وی اظهار داشــت: این صرافی پاسخگوی نیاز واردکنندگان به ارز نیز 
هســت و به واردکنندگان پس از انجام ثبت ســفارش و تایید گواهی ثبت 
آماری ارز ارائه می کند.محسن بوالحسنی در ادامه گفت: صادرکنندگان می 
توانند در صورت تمایل به دریافت ما به ازای ریالی درآمدهای صادراتی خود 
بــه صورت نقدی، در کمترین زمان ممکن، این مبلغ را با کمترین اختاف 
با نرخ بازار آزاد از شــعب این صرافی و شــعب بانک توسعه صادرات ایران 
دریافت کنند.در ادامه حسین حســینیان، رئیس اداره کل صادرات کاالی 
بانک توســعه صادرات ایران در خصوص خدمات بانک توســعه صادرات به 
شرکت های دانش بنیان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: بر اساس مصوبه هیات 
مدیره بانک توسعه صادرات ایران بالغ بر 4 هزار میلیارد ریال با اولویت منابع 
صندوق توســعه ملی اختصاص داده شــده و چنانچه منابع صندوق نباشد 
در چارچوب تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شــکوفایی از محل منابع بانک 
توسعه صادرات به مشتریان دانش بنیان با نرخ سود ۱۲ درصد پرداخت می 
شود. صندوق های پژوهش و فن آوری برای شرکت های دانش بنیان ضمانتنامه 
برای پوشش تسهیات دریافتی از بانک صادر می کنند.همچنین حسینیان 
با اشاره به پتانسیل بخش کشاورزی در استان اعام کرد: هدف بانک تقویت 
ظرفیت های صادرات غیر نفتی در استان بوده و سقف اختیارات شعب بانک 
هر ساله از طریق هیات مدیره بانک مورد ارزیابی قرار می گیرد و همچنین 
اخذ وثایق در بانک بر اساس اعتبار سنجی صادرکنندگان صورت می پذیرد.

دالر پایین رفت
ارزش دالر مقابل ارزهای مهم کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط دانشگاه میشیگان نشان می دهد که شاخص اطمینان فعاالن 
به اقتصاد آمریکا در ماه جوالی با ۱۱ واحد کاهش نسبت به ماه قبل به ۷۰.۲ واحد رسیده که این عدد، کمترین سطح ثبت شده این شاخص از دسامبر سال ۲۰۱۱ بدین سو بوده 
است. این ریزش، زنگ هشداری برای کاهش تمایل فعاالن اقتصادی به سرمایه گذاری یا خرج کردن و در طرف مقابل، پس انداز بیشتر است. به بیان ساده تر با بدبینی ایجادشده، 
جریان سرمایه ورودی جدید کمتر می شود و رشد اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد.وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعام کرد کسری بودجه این کشور در ماه جوالی 
به ۳۰۲ 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 کان 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 6۵ 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 ۵.4 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 اعام 
کرده، میزان ذخایر ارزی این کشور با ۲۲ میلیارد دالر افزایش نسبت به ماه قبل به سه تریلیون و ۲۳6 میلیارد دالر رسیده است. چین بزرگ ترین دارنده ذخایر ارزی جهان است.

حضور مستمر بانک پاسارگاد در خط مقدم 
مقابله با پاندمی کرونا

 آیین اهدا کیت های تشخیص بیماری کووید ۱۹ توسط بانک پاسارگاد به ستاد 
مقابله با بیماری کرونا استان تهران در روز چهارشنبه مورخ ۲۰ اَمرداد۱4۰۰ در 
محل این ستاد واقع در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور دکترعلیرضا 
زالی رئیس ســتاد مقابله با بیماری کرونا استان تهران، دکتر مجید قاسمی مدیر 
عامل بانک پاسارگاد و تنی چند از مسئولین مربوطه برگزار گردید.در این مراسم 
علیرضا زالی ضمن اشــاره به اقدامات ارزشمند بانک پاسارگاد از روزهای ابتدایی 
گســترش پاندمی کرونا در بخش های مختلف از جملــه حمایت از کادر درمان، 
حمایت از اقدامات تولید واکســن و داروی مقابله با بیماری کووید۱۹، اهدا ۳۵۰ 
هزار ماسک N۹۵، ۱۰ هزار لباس مخصوص و... از نگاه مسئوالنه بانک پاسارگاد 
در حوزه مسئولیت اجتماعی و توجه به سامت عمومی جامعه تشکر و قدردانی 
کرد.زالی در ادامه با اشــاره به جنگ نابرابر و فرسایشی در مقابله با پاندمی کرونا 
افزود: گســتردگی و خیزهای جدید شکل گرفته این بیماری در استان تهران و 
سایر استان ها، نشان دهنده این موضوع است که در جنگی نابرابر و فرسایشی به 
سر می بریم و این فرآیند با انقطاع ادامه دارد. مبارزه با امواج بلند و سنگین این 
بیماری به جز با همتی بلند و شکل های جسورانه حضور سایر دستگاه ها غیر ممکن 
به نظر می رسد. امروز مبارزه با بیماری کرونا با توجه به ابعاد پیچیده و شکل های 
مختلف آن به گونه ایست که حوزه سامت به تنهایی نمی تواند این موضوع را حل 
فصل کند و تمشیت عاقانه و خردمندانه این موضوع نیازمند استفاده جمعی از 

همه ظرفیت ها است.

در راستای حمایت از بیمه گذاران و آرامش بخشی اجتماعی
جرایم بیمه ای وسایل نقلیه موتورسیكلت و 

ماشین آالت کشاورزی بخشیده می شود
به پیشنهاد نهاد ناظر صنعت بیمه و با تصمیم مجمع صندوق تامین خسارت های 
بدنی و همچنین موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، جرایم مربوط به وسایل نقلیه 
موتورسیکلت و ماشین آالت کشاورزی فاقد بیمه نامه مورد بخشودگی قرار می گیرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، این بخشودگی در 
خصوص جریمه بند »ب« ماده ۲4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث صورت می گیرد 
و دارندگان وســایل نقلیه موتورسیکلت و ماشین آالت کشاورزی در صورت خرید 
بیمه نامه یکساله از پرداخت جریمه، معاف خواهند شد.بر اساس این گزارش، مولفه 
هایی نظیر: درک شرایط اقتصادی آحاد جامعه، فشار تحریم های ظالمانه بر معیشت 
مردم، گسترش همه گیری ویروس کرونا و همچنین توسعه فرهنگ بیمه در کشور 
از مهمترین دالیل این معافیت جریمه بیمه ای به شمار می روند.شایان ذکر است 
که مشموالن معافیت یاد شده می توانند از تاریخ پانزدهم مرداد تا پایان شهریور سال 
جاری با دریافت بیمه نامه معتبر از این امتیاز استفاده کنند و بدیهی است که شرکت 
های بیمه در این بازه زمانی از دریافت هرگونه جریمه خودداری خواهند کرد.گفتنی 
است این دستورالعمل از سوی معاونت نظارت بیمه مرکزی به تمامی شرکت های 

بیمه که در رشته بیمه شخص ثالث فعالیت دارند، اباغ شده است.
 

پست بانک ایران حامی کاروان اعزامی پارا  
المپیک 2020  شد

پســت بانک ایران با هدف ایفای مســئولیت های اجتماعی خود، توسعه ورزش و 
حمایت از ورزش های قهرمانی، حامی مالی کاروان ورزشی بازی های پارا المپیک 
۲۰۲۰ توکیو شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بهزاد شیری 
مدیرعامل بانک، در مراسم  امضای تفاهم نامه با اشاره به اینکه معلولیت و کم توانی، 
ناتوانی نیست، گفت: پست بانک ایران برای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود در 
بخش های مختلف فرهنگی و ورزشی حضور فعال دارد و افتخار داریم که در کارزار 
ورزشی پارا المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز حامی ورزشکاران کشورمان هستیم.شیری 
با بیان اینکه ضعف جسمانی هرگز مانعی برای موفقیت و پیشرفت نیست، اظهار 
کرد: بســیاری از کم توانان دارای اندیشه های خاق و در بسیاری از امور زندگی و 
شغلی خود موفق و پیشرو هستند و حضور در میادین ورزشی و کسب سهمیه پارا 
 المپیک این موضوع را ثابت می کند.وی افزود: امیدوارم با حمایت مسئوالن کشور 
و پســت بانک ایران و برنامه ریزی های مناســب زمینه کسب مدال های پر افتخار 
برای کشور در این دوره از مسابقات بین المللی برای تمام ورزشکاران، فراهم شود.

براساس این تفاهم نامه، آرم و لوگوی پست بانک ایران در اردوهای تیم های ملی از 
جمله: والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر، پارا  وزنه برداری و سایر تیم های اعزامی 
به پارا المپیک توکیو ۲۰۲۰ و ساختمان اداری کمیته ملی پارا المپیک و برگزاری 

مصاحبه ها و... در معرض دید عموم عاقمندان ورزشی، قرار می گیرد.

آمارها بیانگر این اســت که بدهی های 
خارجی ایران از شــش میلیارد و 6۵۵ 
میلیون دالر در اواخر ســال ۱۳۹۲ به 
هشت میلیارد و ۷44 میلیون دالر در 
خرداد ماه ســالجاری رسیده است. به 
گزارش ایسنا، بدهی خارجی مجموعه 
تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش 
اعتبار اســنادی تســهیات دریافتی 
از بانک جهانی و ســایر ســازمان ها و 
نهادهای بیــن المللی همچنین تامین 
مالی پروژه های از طریق فاینانس، پیش 
فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را 
در بر می گیرد.بررسی آمار بانک مرکزی 
از وضعیت بدهی های خارجی کشور از 

اواخر ســال ۱۳۹۲ تا پایان خرداد ماه 
سالجاری نشــان می دهد که در سال 
۱۳۹۲ بدهی های خارجی ایران معادل 
شش میلیارد و 6۵۵ میلیون دالر بوده 
که سهم بدهی های کوتاه مدت، میان 
مــدت و بلند مدت از ایــن مقدار ۷۷ 
میلیــون و ۷۰۰ دالر و پنج میلیارد و 
8۷8 میلیــون دالر اســت.همچنین، 
بدهی های خارجی کشور در سال های 

۱۳۹۳، ۱۳۹4 و ۱۳۹۵ بــه ترتیــب 
معــادل پنج میلیــارد و ۱۰۷ میلیون 
دالر، هفــت میلیــارد و 4۷6 میلیون 
دالر و هشــت میلیارد و 48۱ میلیون 
دالر بوده است.عاوه بر این، بدهی های 
خارجــی کشــور بــا افزایــش قابل 
ماحظه ای در پایان سال ۱۳۹6 به ۱۰ 
میلیارد و ۹۱۰ میلیون دالر رسید که 
در طول 8 سال اخیر بیشترین میزان 

بدهی های خارجی ایران بوده اســت.از 
سوی دیگر، در اواخر سال های ۱۳۹۷، 
۱۳۹8، ۱۳۹۹ بدهی هــای خارجــی 
کشــور به ترتیب به ارقام ۹ میلیارد و 
۳۳۹ میلیــون دالر، ۹ میلیــارد و ۳۱ 
دالر و ۹ میلیــارد و ۱4۲ میلیون دالر 
رسیده اســت.طبق آخرین اعام بانک 
مرکزی، هشت میلیارد و ۷44 میلیون 
دالر تا پایان خرداد ماه سالجاری برای 
بدهی های خارجی کشــور ثبت شده 
اســت که نشــان می دهد، بدهی های 
خارجی کشــور از اواخر سال ۱۳۹۲ تا 
پایان خرداد ماه سالجاری بیش از ۳۰ 

درصد زیاد شده است.

آخرین وضعیت بدهی های 
خارجی ایران 

در نظرســنجی طای هفتگی کیتکونیوز فضا دوباره 
مثبت شــد و بعضی از تحلیلگران وال اســتریت و 
سرمایه گذاران غیرحرفه ای انتظار دارند با باال ماندن 
تورم، زمان درخشش طا فرا رسیده باشد.به گزارش 
ایســنا، اگرچه احساسات کوتاه مدت در بازار طا بار 
دیگر به افزایش قیمت طا خوش بین شــده اند اما 
بازار نوسانی مانده و قیمتها همچنان در حال احیا از 
ریزش اخیرشان هستند.اوله هانسن، مدیر استراتژی 
کاال در ساکسو بانک گفت: بهبود قیمت طا از رکورد 
پایین روز یکشنبه از نظر فنی، تغییر روند بلندمدت 
مطلوبی ایجاد کرده است. در حال حاضر نمی توانید 
تصویر فنی مثبت تر از این برای بازار طا ایجاد کنید. 
ســرمایه گذاران بی صبرانــه منتظرند ببینند هفته 
جاری چه میزان خرید را مشــاهده خواهند کرد.در 
نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال 
استریت، ۱۵ نفر شرکت کردند که از میان آنها هشت 
نفر معادل 6۲ درصد به افزایش قیمت طا و سه نفر 
معــادل ۲۳ درصد به کاهش قیمت طا رای دادند و 
دو نفر معادل ۱۵ درصد نظری نداشتند.در این بین، 
۹۱4 نفر در نظرسنجی آناین کیتکونیوز از سرمایه 
گذاران ُخرد شرکت کردند که از میان آنها ۵۱۷ نفر 
معــادل ۵۷ درصد به افزایش قیمت طا و ۲۳۳ نفر 

معادل ۲۵ درصد به کاهش قیمت طا رای دادند در 
حالی که ۱64 نفر معادل ۱8 درصد نظری نداشتند.

ســرمایه گذاران ُخرد به شکل مســتمر به افزایش 
قیمت طا در طول تابســتان خوش بین بوده اند اما 
فضا در میان تحلیلگران بازار همواره دستخوش تغییر 
بوده است. هفته گذشته هیچ تحلیلگری به افزایش 
قیمت طا رای نداده بود. اگرچه این فلز ارزشــمند 
در ابتدای هفته افت چشمگیری را تجربه کرد اما به 
سمت پایان هفته بهبود قابل ماحظه ای یافت.بهای 
هر اونس طا در معامات روز جمعه بازار آمریکا ۲6 
دالر و 4۰ ســنت معادل ۱.۵ درصد افزایش یافت و 
در ۱۷۷8 دالر و ۲۰ سنت بسته شد. قیمت طا که 
روز دوشنبه به ۱۷۲6 دالر و ۵۰ سنت سقوط کرده 
بود، موفق شــد تا پایان معامات هفته وضعیتش را 
تغییر دهد و برای کل هفته یک درصد رشد کرد.جیم 
ویکاف، تحلیلگر فنی ارشد کیتکو گفت: بهبود قیمت 
طا از رکورد پایین روز یکشنبه، بازار را تثبیت کرد 
و نشــان داد بازار به کف قیمت کوتاه مدت رسیده و 
قیمتها حداقل در کوتاه مدت یکنواخت خواهند ماند.

آدریان دی، رییس شــرکت مدیریت دارایی آدریان 
دی گفــت: ریزش قیمت طا توجه جدید ســرمایه 
گذاران به طا و نقشــش به عنوان یک پناهگاه امن 

را جلب کرده است. سرمایه گذاران سرانجام این پیام 
را گرفتند که تورم چندان هم موقتی نیست و بانک 
مرکــزی آمریکا اقدامی در این باره انجام نخواهد داد 
و این موضوع برای طا مثبت است.با این حال همه 
تحلیلگران متقاعد نشــده اند که طا آماده بهبود و 
صعود به رکورد باالی جدیدی اســت. دیوید میدن، 
تحلیلگر بازار شرکت اکوئیتی کپیتال به کیتکو نیوز 
گفت: نســبت به طا نظر خنثــی دارد زیرا این فلز 
ارزشمند با سطوح مقاومتی مهم جدیدی روبروست و 
امسال سابقه بدی در شکستن مقاومت داشته است. 
در حال حاضر ۱۷۷۰ دالر مقاومتی است که باید زیر 
نظر داشت. اگر طا بتواند به باالی این سطح صعود 
کند، در این صورت شــانس صعود دارد اما اگر موفق 
نشــود، ممکن دوباره پایین مرز ۱۷۰۰ دالر را تست 
کند.کریستوفر وکیو، استراتژیست ارشد بازار در دیلی 
فارکس گفت: اگرچه قیمت طا بهبود قابل ماحظه 
ای داشته اســت اما وی متقاعد نشده است که می 
تواند بســیار باالتر برود. وی در ادامه افزود که پیش 
از ریزش قیمت طا، این فلز ارزشــمند در شرایطی 
که نرخهای بهره واقعی به رکورد پایینی کاهش پیدا 
کرده بود در فضای ایده آلی قرار داشت اما نتوانست 

حرکتی انجام دهد.

پیش بینی تحلیلگران در نظرسنجی کیتکونیوز

زمان درخشش طال فرا رسید
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گزیده خبر

تنش های رسانه ای بین روسیه و انگلیس بار دیگر 
باال گرفت

مسکو- ایرنا - تنش های رسانه ای بین روسیه و انگلیس که هر از چندگاهی افزایش می یابد 
این بار با خودداری مســکو از تمدید روادید یک خبرنگار بی بی سی تشدید شد و لندن به 
این اقدام مسکو اعتراض کرد.به گزارش ایرنا، سفارت انگلیس در روسیه روز شنبه در بیانیه 
ای با اعتراض به عدم تمدید روادید »ســارا رینفورد« خبرنگار بی بی ســی در مسکو، آن را 
اقدامی علیه آزادی فعالیت رسانه ها عنوان کرد. سفارت انگلیس این اقدام روسیه را غیرموجه 
خواند و افزود: از دولت روسیه می خواهیم در این اقدام خود علیه خبرنگار بی بی سی تجدید 
نظر کند.   در بیانیه سفارت انگلیس در مسکو ادعا شده است که این گونه اقدامات روسیه، 
موجب متشنج تر شدن اوضاع پیرامون آزادی فعالیت رسانه ها در این کشور می شود.  این 
مرکز دیپلماتیک انگلیس همچنین اعالم کرد که اتهام وزارت امور خارجه روســیه مبنی بر 
تبعیض علیه خبرنگاران روس در انگلیس را رد می کند و خبرنگاران روسی به فعالیت خود 
در این کشور در صورت رعایت قانون ادامه می دهند.  براساس اطالعات رسانه های روسی، 
رینفورد باید تا روز ۳۱ ماه اوت )۹ شــهریور ماه( خاک روســیه را ترک کند.ماریا زاخارووا 
ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز گذشــته اعالم کرد که این وزارتخانه به نماینده 
خبرگزاری بی بی سی در مسکو علت تمدید نکردن روادید سارا رینفورد را اعالم کرده است.  
وی در کانال تلگرام خود نوشت: وزارت خارجه روسیه بارها به لندن هشدار داد که در پاسخ 
به اقدامات این کشور در مورد ویزای خبرنگاران روس در انگلیس، به اقدامات متقابل متوسل 
خواهد شد.  سخنگوی وزارت خارجه روسیه خاطرنشان کرد که رسانه های غربی به اخبار 
در مورد سرنوشــت خبرنگاران روس که روادید انها از ســوی انگلیس و آمریکا تمدید نمی 
شود، هیچ توجهی نمی کنند و این گونه رویدادها ازسوی رسانه های غربی نادیده گرفته می 
شــود.   مقام های روسیه در یک سال اخیر چندبار از تمدید نشدن روادید خبرنگاران این 
کشور در انگلیس و نیز ایجاد موانع برای فعالیت رسانه هایی همچون خبرگزاری اسپوتنیک 
و شــبکه تلویزیونی راشاتودی ازســوی دولت انگلیس انتقاد کرده اند.  تنش رسانه ای بین 
روســیه و انگلیس سابقه چند ســاله دارد و هر از چندگاهی تشدید می شود.دو سال پیش 
سازمان تنظیم  مقررات رسانه  ها در انگلیس )آفکام( شبکه تلویزیونی راشاتودی را محکوم به 
پرداخت جریمه نقدی کرد.   این سازمان با انتشار بیانیه ای مدعی شد که  شبکه راشا تودی 
در هفت برنامه خبری اخیر خود )۲۶ اســفند ۱۳۹۷ و ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸( اصل بی طرفی 

را زیر پا گذاشته است.

الوروف:
 سیاست خارجی روسیه تغییر نمی کند

وزیر خارجه روســیه با اشاره به ادامه سیاســت خارجی کنونی پس از انتخابات آتی دوما تأکید 
کرد که جمهوری های منطقه آســیای مرکزی هیچ کدام عالقه ای ندارند که نظامیان آمریکایی 
در کشورهایشــان مستقر شــوند و خود را گروگان سیاست های واشنگتن کنند.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری تســنیم به نقل از خبرگزاری »تاس«، »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه 
روســیه تأکید کرد که این کشور پس از انتخابات آتی دومای دولتی )در تاریخ ۱۹ سپتامبر/ ۲۸ 
شهریور ماه( همچنان به خط مشی سیاست خارجی کنونی، با هدف ایجاد شرایط خارجی مطلوب 
برای توسعه هرچه بهتر داخلی ادامه خواهد داد.الوروف روز جمعه در دیدار با نمایندگان جامعه 
مدنی در منطقه راســتوف روســیه گفت: »مهمترین منافع ملی کشور ما در طول چندین دهه 
گذشته مستلزم تسلیم نشدن در برابر اقدامات تحریک آمیز )به خصوص از جانب کشورهای غربی( 
بوده اســت و این خط مشی همچنان دنبال خواهد شد، این راهی است که ملت روسیه انتخاب 
کرده اند و در نتیجه انتخابات پارلمانی بعدی در ماه سپتامبر هم در همین راستا توسعه پیدا خواهد 
کرد.«به گفته وی، مهمترین وظیفه سیاســت خارجی روســیه ایجاد حداکثر شرایط بین المللی 
برای توســعه داخلی کشور، باال بردن سطح زندگی مردم، تأمین حقوق شهروندان و تجار روسی 
در تمامی مناطق جهان اســت و وزارت امور خارجه روســیه قدرت اجرای این سیاست را دارد.

وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که هیچ یک از کشورهای عضو 
سازمان پیمان امنیت جمعی عالقه ای به استقرار نیروهای نظامی آمریکایی در خاک کشورهایشان 
ندارند. به گفته وی، آمریکا ســعی داشت حضور جدیدی در منطقه آسیای مرکزی به دست آورد 
تا بتواند به زور از مرزهای افغانســتان اســتفاده کند و در این صورت کشورهای منطقه گروگان 
سیاســتهای واشنگتن  می شــدند.الوروف ادامه داد: »همان طور که می دانید آمریکایی ها تالش 
کردند با کشــورهای آسیای مرکزی به توافق برسند تا بخشــی از نیروهای نظامی خارج شده از 
افغانستان را در خاک آنها مستقر کنند، ولی در این خصوص مواضع ما با شرکایمان در قزاقستان، 
تاجیکســتان و ازبکستان کاماًل منطبق است و هیچ کس نیازی به استقرار نظامیان آمریکایی در 
خاک خود ندارد.«وی افزود، بیشترین نگرانی روسیه این است که آنچه در داخل خاک افغانستان 
در حال وقوع است، به منطقه آسیای مرکزی سرایت کند.رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه یادآور 
شد که مقامات مسکو از روند کنونی اوضاع در افغانستان رضایت ندارند و خواستار ازسرگیری روند 

مذاکرات نیروهای داخلی در این کشور هستند.

وزیر خارجه ژاپن:
ژاپن با ایران دوستی دیرینه 

و سنتی دارد
وزیر خارجه ژاپن در آســتانه ســفر به تهران در 
سخنانی با تأکید بر اینکه کشورش دارای روابط 
دوســتانه دیرینه و سنتی با ایران است، گفت: ما 
می توانیم با ایران تبادل نظر صریح داشته باشیم.

به گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از روزنامه 
»الشرق االوســط«، »توشیمیتسو موتگی« وزیر 
خارجه ژاپن در آســتانه سفر به منطقه از جمله 
ایــران، ســخنانی را مطرح کــرد. وی گفت: در 
حال حاضر، سوریه یکی از مسائل اصلی منطقه 
محسوب می شــود.بر اســاس این گزارش، وزیر 
خارجــه ژاپن تصریح کــرد: در حال حاضر عدم 
بهبود اوضاع انسانی در سوریه و نیز عدم حصول 
پیشرفت در فرایند سیاسی این کشور از دیدگاه 
توکیو نگران کننده است.موتگی همچنین اظهار 
داشــت: من در جریان ســفر منطقه ای خود با 
کشورهای مختلف با صراحت سخن خواهم گفت. 
بدیهی اســت که در طول این ســفر راهکارهای 
بهبود اوضاع سوریه در منطقه را نیز مورد بررسی 
قرار خواهم داد.وی در بخش دیگری از اظهاراتش 
با تأکید بر اینکه کشورش دارای روابط دوستانه 
دیرینه و سنتی با ایران است، گفت: ما می توانیم 
با ایران تبادل نظر صریح داشته باشیم. این مقام 
ژاپنی افزود: توکیو قصد دارد با کشورهایی نظیر 
ایران و عربستان روابط مستحکمی داشته باشد 
تا بتواند از موقعیت خود برای کاهش تنش ها در 

منطقه بهره برداری کند.

عراقچی:
 باج خواهی انگلیس از ایران هرگز اتفاق 

نخواهد افتاد
معــاون وزیر خارجه کشــورمان گفت: انگلیس تالش می کنــد برای پرداخت 
بدهی های خود به ایران که بیش از چهل ســال به طور غیرقانونی نگاه داشــته 
است، از ایران باج خواهی کند. به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی در توییتی 
در پاســخ به توییت نخست وزیر انگلیس نوشــت: انگلیس تالش می کند برای 
پرداخت بدهی های خود به ایران، که بیش از چهل سال به طور غیرقانونی نگاه 
داشــته اســت، از ایران باج خواهی کند. از نظر ما هنوز توافق پابرجا می باشد. 
زمان آن رسیده است که انگلیس کار درست را انجام دهد و اجازه ندهد آمریکا 
این تبادل انســانی را تخریب کند.به گزارش ایســنا، بوریس جانسون، نخست 
وزیر انگلیس با انتشــار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر با ادعای اشتباه 
بودن حبس انوشه آشوری خواستار آزادی وی و سایر زندانیان دوتابعیتی ایرانی 
-انگلیسی در ایران و بازگشت آنها به خانه شده بود. معاون سیاسی وزیر خارجه 
روز گذشته نیز خطاب به وزیر امور خارجه انگلیس گفت: شما بهتر از هر کس 
دیگــری می دانید که توافق برای آزادی ۱٠ زندانی هفته ها پیش به ســرانجام 
رسید اما دوستان شما در واشنگتن مانع آن شدند.به گزارش ایسنا، سیدعباس 
عراقچی در پاســخ به توییت »دومینیــک راب«، وزیر خارجه انگلیس در مورد 
انوشــه آشوری خطاب به وی نوشت:شــما بهتر از هر کس دیگری می دانید که 
توافق برای آزادی ۱٠ زندانی - از جمله انوشه آشوری - هفته ها پیش به سرانجام 
رسید اما دوستان شما در واشنگتن مانع آن شدند.آشوری و ۹ نفر دیگر توسط 
آمریکا برای اهداف سیاســی به گروگان گرفته شده اند. امیدوارم این موضوع را 

برای مردم خود تشریح کنید.«

آمریکا طی بیانیه ای اعالم کرد؛
تحریم  چند نهاد و شخص به دلیل حمایت از 

نیروی قدس سپاه پاسداران
آمریکا چندین شخص و شرکت را به بهانه حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران 
تحریم کرد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران، وزارت خزانه داری آمریکا با انتشــار 
بیانیــه ای از اعمال تحریم هایی علیه چند نهاد و شــخص به دلیل همکاری در 
زمینه نفتی و حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران ایران خبر داد.در این بیانیه 
ادعا شده است: »امروز دفتر کنترل دارایی های خزانه داری آمریکا )OFAC( افراد 
و نهاد های مرتبط با یک »شبکه بین المللی قاچاق نفت« را تحریم می کند که از 

نیروی قدس سپاه پاسداران ایران حمایت می کنند.« 
در این بیانیه نام ۱ فرد، ۴ شرکت و ۱ نفتکش تحریم شده از قرار زیر است:

»محمود رشید الحسبی« کارگزار تبعه عمان
شرکت »نیمر اینترنشنال ال. ال. سی« مستقر در عمان، به بهانه ارتباط با محمود 

رشید الحسبی و کمک به تسهیل فروش نفت ایران
شرکت »اوربیت پتروکمیکال تریدینگ ال. ال. سی« از عمان به دلیل ارتباط با 

شرکت نیمر اینترنشنال ال. ال. سی
شرکت »بِریوری مریتایم« از لیبریا به دلیل ارتباط با محمود رشید الحسبی

شرکت »نیمر اینترنشنال اس. آر. ال« از رومانی به دلیل ارتباط با محمود رشید 
الحسبی

نفتکش »عمان پراید« با پرچم لیبریا به دلیل اســتفاده شرکت بریوری مریتایم 
از این نفتکش

این در حالی اســت که منابع خبری به تازگی اعالم کردند دولت کنونی آمریکا 
به ریاســت جمهوری »جو بایدن« در نظر دارد فشار ها را بر ایران برای پیوستن 
مجدد به توافق هسته ای افزایش دهد.گزینه های آمریکا در این راستا نیز شامل 
»محدودیت های شــدیدتر برای صادرات نفت ایران« و همچنین »تحریم های 
جدید علیه برنامه های موشکی و هواپیما های بدون سرنشین ایران« است.مقامات 
دولت آمریکا در حالی خود را در تالش برای بازگشت به برجام نشان می دهند 
و ادعاهایی برای آن مطرح می کنند که با وجود گذشت  ماه ها از روی کار آمدن 
دولت جدید آمریکا تاکنون هیچ گام عملی در راستای عمل به توافقی که خود 
آن را نقض کردند و همچنین برداشتن تحریم ها برنداشته اند.مذاکرات برجامی 
در ویِن اتریش با هدف بازگرداندن آمریکا به توافق هســته ای برجام و همچنین 
از ســوی دیگر مجاب کردن ایران برای متوقف کردن اقدامات خود در راستای 

کاستن از تعهدات برجامی، از فروردین سال ۱۴٠٠ در وین آغاز شد.

پوتین جمعه میزبان مرکل است
ســخنگوی دولت آلمان در جریان یک نشست خبری در شهر برلین اعالم کرد، 
آنگال مرکل، صدراعظم این کشور قرار است در تاریخ ۲٠ اوت به مسکو سفر کند 
اما جزئیات این سفر هنوز اعالم نشده است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
ایتارتاس، استفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان در برلین گفت: روز جمعه ۲٠ 
اوت صدر اعظم دولت فدرال آلمان به مسکو سفر خواهد کرد. چند روز دیگر ما 
درباره محتوای این برنامه خواهیم گفت.او اضافه کرد: این نسبتا واضح است که 
او در این ســفر با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد.این 
سخنگو همچنین اطالعاتی که کمی قبل تر از سوی اوکراین گزارش شد را تایید 
کرده و گفت: مرکل در ۲۲ اوت به شــهر کی یف ســفر خواهد کرد. او جزئیات 
بیشتری درباره هیچ یک از این سفرها مطرح نکرد.پیشتر سرگئی نیکیفوروف، 
دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور اوکراین به اعالم این سفر به کی یف پرداخته بود. 
به گفته او، طرفها به بحث درباره مسائلی شامل تضمینهای برلین در پی اجرایی 

شدن پروژه خط لوله انتقال گاز نورد استریم ۲ خواهند پرداخت.

ورود الکاظمی به »جنگ دکل ها« درعراق و 
دستور برای تشکیل ستاد بحران

ورود الکاظمی به »جنگ دکل ها« درعراق و دستور برای تشکیل ستاد بحران
نخســت وزیر عراق از نیروهای امنیتی و اطالعاتی خواست در آماده باش بوده و 
طرح هایی برای حفاظت از دکل های برق تدوین کنند.به گزارش ایسنا، به نقل از 
سومریه نیوز، در پی حمالت مکرر به دکل های برق و از کار انداختن شبکه توزیع 
و انتقال برق در چندین استان عراق، مصطفی  الکاظمی، نخست وزیر این کشور 
از تمامی سرویس های امنیتی، نظامی، اطالعاتی عراق خواست برای حراست و 
حفاظت از دکل های برق، در آماده باش بوده، تعداد نیروهای حفاظت از دکل ها 
را افزایش داده و آنها را مستقر کنند.وی در جلسه اضطراری امنیتی با فرماندهان 
امنیتــی و اطالعاتی که درخصوص حمالت به دکل های برق برگزار شــد، این 
حمــالت گروه های خرابکارانه و تروریســتی علیه دکل های برق و بازنگری در 
طرح های امنیتی برای حفاظت از آنها را بررســی کرد.الکاظمی بر لزوم تدوین 
برنامه های جدید برای حفاظت از دکل های برق و پایان دادن به حمالت به این 
دکل ها تاکید کرد.وی دستور داد ستاد بحران حفاظت از دکل های برق تشکیل 
شود و گفت، باید در مورد وضعیت فرماندهان امنیتی که در انجام وظایف خود 
کوتاهی کردند، تجدید نظر شود.وزارت انرژی عراق روز جمعه اعالم کرد، دو خط 

انتقال برق که انرژی پروژه آب الکرخ را تامین می کردند.

جنگ در افغانستان

گمانه زنی ها از محاصره کابل
در حالی که پیشروی های برق آسای طالبان در سراسر افغانستان 
ادامه دارد، شــبکه سی ان ان با انتشار گزارشی اعالم کرد سفارت 
ایاالت متحده در کابل به کارکنان خود دســتور داده تا وسایل و 
اطالعات محرمانه را نابود کنند.به گزارش ایســنا به نقل از یورو 
نیوز،  بنابر همین گزارش این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که 
یک مقام دیپلماتیک ایاالت متحده می گوید براساس برآوردهای 
یکی از دســتگاه های اطالعاتی، این احتمال وجود دارد که کابل 
در ۷ روز و یا حتی ۷۲ ساعت آینده کامال محاصره شود.سی ان ان 
می گوید کارکنان سفارت ایاالت متحده همچنین موظف شده اند 
تا وسایلی که ممکن است برای اهداف تبلیغاتی مورد سوءاستفاده 
قرار گیرند، از جمله پرچم های ایاالت متحده و نشان های دولتی و 
نظامی این کشور را نابود کنند.ایاالت متحده با وجود اعزام نیروی 
نظامی بیشتر به افغانستان برای خارج کردن شهروندان این کشور 
و تضمین ادامه فعالیت دیپلماتیک، بسیاری از کارکنان سفارت 

خود را هم از پایتخت این کشور جنگ زده خارج می کند.

سقوط شهرهای بیشتر
مراکــز والیت های افغانســتان یکی پس از دیگــری به تصرف 
طالبان در می آید. در آخرین تحوالت، اعالم شــده است عالوه بر 
شــهرهای بزرگ هرات و قندهار که شب گذشته سقوط کردند، 
طبق اعالم رسانه ها کنترل شهرهای لشکرگاه مرکز والیت هلمند 
و فیروزکوه مرکز والیت غور نیز به دســت طالبان افتاد.نیروهای 
طالبان در یک هفته اخیر به ســرعت توانستند بیش از ۱٠ مرکز 
والیت های افغانســتان را به تصرف خود درآوردند. این اقدامات 
در حالی صورت گرفته که قرار اســت تا دو هفته دیگر نیروهای 
نظامی خارجی به طور کامل از افغانســتان خارج شوند.در حالی 
که کابل هنوز به طور مســتقیم تهدید نشــده است اما ترس از 
ســقوط پایتخت بیش از پیش در بین شهروندان این شهر دیده 
می شــود. با این حال طبق آخرین ارزیابی های اطالعاتی ارتش 
آمریکا، کابل ممکن اســت در مدت ۳٠ روز آینده تحت فشــار 
نیروهــای طالبان قرار گیرد و اگر روندهای کنونی ادامه یابد این 
نیروها می توانند در چند ماه آینده کنترل کامل افغانســتان را به 
دست گیردند.طبق گزارش آسوشیتدپرس، تخمین زده می شود 
که طالبان اکنون بیش از دو سوم کشور را در اختیار داشته باشد.

هزاران نفر از ساکنان شهرهای تصرف شده افغانستان خانه های 
خود را ترک کرده و دست به فرار زده اند.مزار شریف، مرکز والیت 
بلخ، سنگر جدید دولت و نیروهای مردمی به رهبری عبدالرشید 
دوستم و عطامحمد نور انتخاب شد.این دو چهره شناخته شده و 
رقیب دیرینه روز جمعه تعهد کردند در ایستادگی در برابر طالبان 
اختالفاتشان را کنار می گذارند و هماهنگ می شوند تا تاریخ آنان 
را سرزنش نکند و اگر اتحاد شکستند خائنان ملی معرفی شوند.

دوســتم و نور به همراه شماری از دیگر چهره های شناخته شده 
افغانســتان، مرکز فرماندهی را دفتر والی بلخ برگزیدند و تصمیم 
گرفته شد سپاه ۲٠۹ شاهین تجهیزات الزم را در اختیار نیروهای 
مردمی قرار دهد، رهبری نیروهای مردمی بر عهده عطامحمد نور 
باشــد و ژنرال دوستم بر عملیات ها نظارت کند و مشورت بدهد.

حاضران در نشست تعهد سپردند که در دفاع از دروازه افغانستان، 
بلخ، در برابر طالبان تا پای جان می جنگند. 

ســازمان ملل: اوضاع در افغانستان از کنترل خارج شده 
است

دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که در افغانستان، اوضاع از کنترل 
خارج شده و خواهان توقف حمالت طالبان و بازگشت این گروه 
به میز مذاکره شد.آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد با 
ابراز تاسف از گزارش های اولیه مبنی بر اعمال محدودیت شدید 
حقوق بشــر توسط طالبان در مناطق تحت کنترل آنها گفت که 
بسیار نگران است.  وی افزود: نظاره کردن از دست رفتن »حقوق 
زنان و دختران افغان که به ســختی به دست آمده  وحشتناک و 
دلخراش است«.گوترش هشــدار داد که در افغانستان، اوضاع از 
کنترل خارج شده و خواهان توقف حمالت طالبان و بازگشت این 
گروه به میز مذاکره شد.گوترش با اشاره به اینکه بیش از هزار نفر 
در ماه گذشته بر اثر درگیری ها به ویژه در هلمند، قندهار و هرات 
جان خود را از دســت داده اند، افــزود که درگیری بین نیروهای 
افغان و طالبان که به شــهرهای دیگر نیز سرایت کرد، خسارات 
زیادی به غیرنظامیان وارد کرده اســت.وی با بیان اینکه حمالت 
علیه غیرنظامیان نقض قوانین بشردوســتانه بین المللی است و 
جنایت جنگی محسوب می شود، گفت که هدف قرار دادن زنان 

و روزنامه نگاران و محدودیت های شــدید حقوق بشر در مناطق 
تحت کنترل طالبان بسیار نگران کننده است.گوترش افزود: دیدن 
اخبار مربوط به ســلب حقوق دختران و زنان افغان وحشتناک و 
بسیار ناراحت کننده است. به دست گرفتن قدرت از طریق جنگ 
یک ضرر است و این امر افغانستان را به یک جنگ داخلی طوالنی 

مدت و انزوای کامل می کشاند.

بوریس جانســون، نخست وزیر بریتانیا  وعده داد که »به 
افغانستان پشت نخواهد کرد.«

وی همچنین از کشورهای غربی خواست تا با همکاری با یکدیگر 
مانع از تبدیل افغانســتان به »خاکریزی برای تروریسم« شوند.

نخســت وزیر بریتانیا که پس از جلســه اضطراری دولتش برای 
بررســی بحران افغانستان سخن می گفت وعده داد که کشورش 
مسیر »اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک« را دنبال خواهد کرد. 
بوریس جانسون با این حال احتمال »راه حل نظامی« در شرایط 
کنونی را رد کرد.وی گفت: »آنچه ما اکنون باید انجام دهیم این 
است که به افغانستان پشت نکنیم. باید در مقابل به عنوان عضو 
شورای امنیت با شــرکایمان همکاری کنیم تا اطمینان حاصل 
کنیم که دولت کابل اجازه تبدیل کشــور به خاســتگاهی برای 
تروریسم را نخواهد داد.«بن واالس، وزیر دفاع بریتانیا از تصمیم 
آمریکا برای خروج نظامیانش از افغانســتان انتقاد کرده بود. وی 
گفت: »نه موقع مناســبی بود و نه تصمیم درســتی بود. القاعده 
احتماال باز خواهد گشت.«وزیر دفاع بریتانیا همچنین گفته بود 
که از آنچه »یک تهدید برای امنیت و منافع« بریتانیا محســوب 

می شود نگران است. 

اعزام 600 سرباز انگلیسی به افغانستان
او همچنیــن از اعزام نیروهای نظامی به افغانســتان برای تخلیه 
شــهروندان انگلیس خبر داد و گفت که سفارت خانه انگلیس در 
کابل به جای امن تری منتقل خواهد شــد.وی در ادامه با اشــاره 
به اعزام ۶٠٠ سرباز به افغانستان برای تخلیه پرسنل سفارتخانه، 
نظامیان و شهروندان گفت: تصمیم مبنی بر اعزام نیروهای اضافی 
به افغانســتان برای کمک در عملیات تخلیه پرســنل سفارت، 
کارمندان محلی و شهروندان انگلیس را تصویب کردم. گزارش ها 
از افغانســتان حاکی است که گروهی از نظامیان آمریکایی برای 
کمک به روند تخلیه دیپلمات های ایاالت متحده از افغانستان وارد 

خاک این کشور شدند.

ناتو: طالبان اگر افغانســتان را تصرف کند به رســمیت 
شناخته نمی شود

ینس اســتولتنبرگ، دبیــرکل ناتو، روز جمعه پــس از دیدار با 
نمایندگان کشــورهای عضو این ســازمان در بروکسل و بدنبال 
تصمیم واشــنگتن و لندن به خــارج کردن شهروندانشــان از 
افغانســتان، گفت که ناتو تا جای ممکن از دولت حمایت خواهد 

کرد و حضور دیپلماتیک خود در افغانســتان را با شرایط موجود 
»تطبیــق« خواهد داد. امنیت پرســنل مان بیــش از هر چیزی 
اهمیــت دارد. حضــور دیپلماتیک مــان در کابــل ادامه خواهد 
یافت.وی افزود:» متحدان ناتو از میزان باالی خشــونت ناشی از 
حملــه طالبان، از جمله حمله به غیرنظامیان، ترورهای هدفمند 
و گزارش هایی که ســایر موارد نقض جدی حقوق بشر را شامل 
می شود، نگرانند«.استولتنبرگ طی بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی 
نســبت به اوضاع افغانستان، تاکید کرد که طالبان اگر با حمالت 
خود کنترل افغانســتان را به دســت بگیرد به رسمیت شناخته 
نخواهد شد.وی با بیان اینکه نگران خشونت و موارد نقض حقوق 
بشــر طالبان هستند، تصریح کرد: طالبان باید درک کند که اگر 
افغانستان را به زور تصرف کند توسط جامعه بین الملل به رسمیت 
شناخته نخواهد شد. در خصوص حمایت از راه حل سیاسی اراده 

قاطع داریم.

بسته شدن سفارت خانه ها
دولت هــای نــروژ و دانمــارک روز جمعــه اعــالم کردند که 
ســفارتخانه های خــود در کابــل را بطور موقت می بندد.اســلو 
و کپنهانــگ همچنین همــه کارکنان سفارتخانه هایشــان را از 
افغانســتان خارج خواهند کرد. همزمان فنالنــد نیز اعالم کرد 
۱۳٠ نفر از کارکنان محلی سفارت خود را از کابل خارج می کند.

هایکــو ماس، وزیر خارجه آلمان هم اعالم کرد که برلین با توجه 
به تحــوالت اخیر در افغانســتان در نظر دارد تعــداد کارکنان 
دیپلماتیک خود در این کشــور را به »حداقل ممکن« برســاند. 
الیزا راگی، ســخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس )DFAE( هم 
گفت که سوئیس در پی تشــدید خشونت در افغانستان ، تعداد 
کارکنان خود را در افغانســتان به نصف کاهش داده و به سه نفر 
رسانده و قصد دارد آنها را به زودی تخلیه کند.وی گفت: با توجه 
به پیشــرفت اوضاع در افغانستان ، وزارت خارجه تعداد کارکنان 
ســوئیس در این کشور را به نصف رســانده است. در نتیجه ، در 
حال حاضر ســه نفر در کابل باقی مانــده اند. وزارت خارجه این 
افراد را به زودی به کشــوری دیگر منتقل می کند.اسپانیا نیز به 
نوبه خود از تخلیه پرســنل و شهروندان خود در افغانستان و نیز 
افغانانی که در طول جنگ در افغانســتان با نیروهای اسپانیایی 
همکاری کردند ، خبر داد. خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه 
، اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود را از وخامت اوضاع در افغانستان 
با توجه به پیشــروی نیروهای طالبان به سمت کابل اعالم کرد و 
اعالم کرد.وزارت امور خارجه این کشــور در بیانیه ای اعالم کرد 
که بازگشت کارکنان سفارت ، اسپانیایی هایی که در کشور باقی 
مانده اند و افغان ها و خانواده های آنها که در کنار هم کار کردند، 
آغاز شــده است.بلژیک و فرانســه بار دیگر از شهروندان خود در 
افغانستان خواسته اند تا با پیشــروی طالبان افغانستان را ترک 
کنند.آخرین تماس با فرانسوی ها در افغانستان از سوی سفارت 
این کشــور در کابل در اواســط ماه ژوییه در میان تشدید جنگ 

در سراســر کشور و خروج نیروهای بین المللی صورت گرفت. به 
شــهروندان فرانسوی پیشنهاد خروج از افغانستان با پرواز رایگان 
ویژه پاریس در ۱۶ ژوئیه ، که توســط دولت ســازماندهی شده 
بود ، داده شد.ســخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز جمعه 
در پاســخ به پرســش خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا فرانسه قصد 
تخلیه دیپلماتیک خــود را دارد ، گفت: »به دلیل وخامت اوضاع 
امنیتی ، ما مجدداً هفته گذشته از فرانسوی ها خواستیم تا کشور 
افغانستان را در اسرع وقت ترک کنند. پاریس همچنان »تحوالت 
نگران کننده« در کشــور آسیای مرکزی را دنبال می کند. ووتر 
پولز ، ســخنگوی وزارت خارجه بلژیک هم گفت که بروکســل 
قباًل از بلژیکی ها خواســته بود که افغانستان را ترک کنند.وزیر 
دفاع کانادا گزارش ها درباره اســتقرار نیروهای ویژه این کشور در 
افغانســتان را برای تضمین امنیت کانادایی هــای باقی مانده در 
این کشــور تایید کرد.جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا 
گفته اســت که جنبش طالبان پیش از آنکــه دولت جو بایدن، 
رئیس جمهور این کشــور قدرت را در دســت بگیرد ، پیشروی 
خود را در افغانســتان آغاز کرده بود. از ســوی دیگر منابع اعالم 
کردند بایدن در حال بررســی کاهــش حضور غیرنظامی آمریکا 
در افغانستان است.پنتاگون گفت که کابل برغم پیشروی سریع 
طالبان به سمت پایتخت افغانستان با »تهدید قریب الوقوع« روبرو 
نیســت. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با این حال در 
این کنفرانس مطبوعاتــی گفت اگرچه پایتخت »در حال حاضر 
در معرض تهدید قریب الوقوع نیســت« اما طالبان درصدد قطع 
ارتباط و به انزوا کشاندن کابل است.کاخ سفید اعالم کرد که جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا با وزرای امور خارجه و دفاع و مشاور 
امنیت ملی این کشور درباره کاهش حضور غیرنظامیانظ آمریکا 
در افغانستان گفت وگو کرده است.کاخ سفید در توییتی نوشت: 
»جو بایدن با آنتونی بلینکن ، وزیر خارجه، لوید آستین، وزیر دفاع 
و جیک سالیوان، مشــاور امنیت ملی در مورد تالش های جاری 
برای کاهش ایمن حضور غیرنظامیان در افغانستان صحبت کرد.«

وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا پیشــتر به اشــرف غنی رئیس 
جمهور افغانســتان گفته بودند که واشنگتن با توجه به وضعیت 
امنیتی حضور غیرنظامی خود در کابــل را کاهش خواهد داد و 

حمایت واشنگتن از دولت افغانستان را تأیید کرد.

آمریکا در تدارک تخلیه کامل سفارت خود در کابل است
با نزدیک شدن طالبان به کابل، سه منبع مطلع از تدارکات دولت 
آمریکا گفتند که پنتاگون خروج کامل هیات دیپلماتیک آمریکا 
در کابــل را مدنظر دارد و دو منبــع دیگر هم گفتند فرماندهی 
مرکزی آمریکا خروج کامل کادر ســفارت را »ناگزیر« میداند. به 
نقل از پایگاه خبری پولتیکو، با تشــدید نگرانی واشنگتن، مدیر 
تاسیسات سفارتخانه آمریکا در کابل جمعه به کارکنان دستور داد 

تا امحای اسناد و تجهیزات را آغاز کنند.

میلیاردها دالر تجهیزات نظامی آمریکایی به دست طالبان 
افتاد

در جریان پیشــروی های طالبان در شهرهای کلیدی افغانستان، 
نیروهــای این گروه میلیاردها دالر تجهیــزات نظامی آمریکایی 
ماننــد خودروهای زرهی ضد مین، پهپــاد و نفربر را در فرودگاه 
قندوز برای خود ضبط کردند.به نوشته ایندیپندنت، یولیان پوپکه، 
خبرنگار روزنامه بیلد آلمان، تصاویری از تجهیزاتی که به دســت 
طالبان افتاده را در حساب کاربری خود در توییتر منتشر کرد.وی 
دولت بایدن را برای »خروج شــتاب زده« از افغانستان بدون یک 

توافق صلح یا ماموریت جایگزین سرزنش کرد.

مک کانل: آمریکا با حمالت هوایی پیشروی طالبان را متوقف کند
میچ مک کانل، رهبر اقلیت جمهوری خواه سنای آمریکا خواستار 
آن شد که کشورش به اجرای حمالت هوایی علیه طالبان و ارائه 
پشتیبانی از نیروهای افغان با هدف جلوگیری از تصرف پایتخت 
افغانستان توسط این گروه شبه نظامی در ضمن تداوم روند خروج 
سربازان آمریکایی از این کشور بپردازد.به نقل از پایگاه هیل، میچ 
مک کانل، رهبر اقلیت ســنای آمریــکا در بیانیه ای تصریح کرد: 
هنوز برای جلوگیری از تصرف کابل از ســوی طالبان خیلی دیر 
نیست. دولت باید سریعا به منظور توقف پیشروی های طالبان با 
حمالت هوایی، ارائه پشــتیبانی حیاتی از نیروهای امنیت و دفاع 
ملی افغانســتان در دفاع از پایتخت و جلوگیری از سقوط ظاهرا 

قریب الوقوع این کشور اقدام کند.
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شــکالت تلخ و توانایی آن در به تأخیر انداختن ظهور موهای سفید به 
دلیل غنی بودن از مس و امگا 3 مشخص می شود، بنابراین توصیه می 
شود روزانه از آن به مقدار کمی بین 10 تا 20 گرم استفاده کنید. جگر 
سرشار از ویتامین است که در زمینه به تاخیر انداختن پیری مو کمک 
مــی کند. کمبود مس می تواند باعث ظهور زودهنگام موهای ســفید 
شود، اما خوشبختانه این جزء را می توان از منابع مختلف از جمله بادام 
هندی تهیه کرد. لوبیا سفید سرشار از سلنیوم است که به طور موثری 
پیری مو را به تأخیر می اندازد. لوبیا سبز عالوه بر ویتامین A سرشار از 
ویتامین B ، C و E است. همچنین سرشار از مواد معدنی مانند پتاسیم 
، کلسیم ، منیزیم ، روی ، مس و سلنیوم است. چای سبز برای سالمتی 
و مو بسیار مفید است غنی بودن آن از پیری زودرس محافظت می کند.

دم کرده گیاه سی ســنبر همراه با عسل برای تشنج و آسم مفید بوده و 
مخلوط این گیاه با سرکه برای سردرد کاربرد دارد. سی سنبر با نام های 
دیگر سوســنبر، نمام، سه سنبل، حاشــابری، آویشن وحشی، گیاهی با 
طبیعت خیلی گرم و خشــک که فرح افزا و مقوی قلب است. سی سنبر 
برای ســالمت معده و روده مفید است و ترشــح ادرار را زیاد می کند. 
مخلوط این گیاه با ســرکه برای سردرد کاربرد دارد، برای دفع سکسکه 
نافع اســت و برای رفــع حالت دفع قطره قطره ادرار نیز مفید اســت؛ 
همچنین سنگ مثانه را خرد کرده و برای خوشبو کردن رحم استفاده 
می شود. سی سنبر در استعمال خارجی برای قطع خونریزی بینی کاربرد 
دارد و همچنین برای تسکین دردهای عصبی مفید است. میزان مصرف 
این گیاه 10 تا 15 گرم در روز به صورت دم کرده در یک لیتر آب است.

پژوهشــگران آمریکایی، ربات های کوچکی ابــداع کرده اند که توانایی 
دارورســانی دارند و شــاید روزی جایگزین دارو شوند. پژوهش  جدید 
نشان می دهد هنگامی که این ربات های کوچک با استفاده از یک ناحیه 
مغناطیسی مدیریت شوند، می توانند به بافت های عصبی نخاع راه یابند 
و دارو را به مکان های دقیق برســانند. دارورسانی به صورت خوراکی یا 
وریدی برای هدف قرار دادن ســرطان ها یا بیماری های عصبی ممکن 
اســت قسمت هایی از بدن و سیستم عصبی را تحت تاثیر قرار دهد که 
به بیماری مربوط نیســتند. دارورســانی هدفمند می تواند اثربخشی را 
افزایش و عوارض جانبی را کاهش دهد. یکی از روش های دســتیابی به 
دوز متمرکز این اســت که از ربات های کوچکی استفاده شود تا دارو به 

قسمت های خاصی برسد. 

مواد غذایی که به پیشگیری از 
سفیدی مو ها کمک می کند

درمان دردهای عصبی با 
"سی سنبر"

 ربات هایی که روزی جای دارو 
را می گیرند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 زنده گرفتن یک کروکودیل از یک رودخانه در بنگالدش
 پس از ۲ هفته تالش

فراخوان محصوالت ب ام و و تویوتا سوپرا
ب ام و در حال فراخوان بیش از 50 هزار دســتگاه از محصوالت خود به خاطر مشــکل سیستم ترمز است. این خودروساز آلمانی 
اعالم کرده برخی مدل های تولیدی دارای نرم افزار مدیریت پیشرانه ای هستند که می تواند باعث آسیب به پمپ روغن شده شود. 
این پمپ خال کمکی برای ترمز را ایجاد می کند. این امر می تواند در شــرایط خاص شروع به کار پیشرانه مثل دو بار فشار دادن 
سریع دکمه استارت/استاپ یا برداشتن مختصر پا از روی پدال ترمز در زمان فشار دکمه استارت/استاپ رخ دهد. ب ام و می گوید 
استارت زدن خودروهای دارای این مشکل می تواند باعث از دست رفتن نیروی کمکی ترمز شود اما این مشکل تنها پس از دو یا 
سه بار استفاده کامل از ترمز پدیدار خواهد شد. فراخوان یاد شده باعث می شود 1.۸ ژوئن )تعداد 2151 دستگاه( و تویوتا سوپرا 
تولیدی بین ۶ فوریه 201۹ تا 10 ژوئن 2021 )تعداد 1301۴ دستگاه( به نمایندگی ها مراجعه نمایند. ژرمن ها تخمین می زنند 

حدود 2۹ ادعای گارانتی و ۴ گزارش مربوط به این مشکل ثبت شده باشد.

فرمت لیگ ملت های والیبال تغییر کرد
فدراسیون جهانی والیبال اعالم کرد که فرمت لیگ ملت های والیبال تغییر کرده است. فدراسیون جهانی والیبال اعالم کرد که 
فرمت لیگ ملت های والیبال تغییر کرده و قرار اســت این فرمت جدید در ســال 2022 اعمال شود. پس از جلسه شورای لیگ 
ملت های والیبال در هفته گذشــته، قالب جدید این مسابقات پیشنهاد شد که در پاسخ به بازخورد ذینفعان تغییرات جدید به 
اتفاق آرا تصویب شد. در قالب جدید لیگ ملت های والیبال،  1۶ تیم مردان و 1۶ تیم زنان در قالب دو گروه ۸ تیمی با یکدیگر 
رقابت می کنند و ســپس هشــت تیم برتر از دو گروه وارد مرحله حذفی این رقابت ها می شوند. این قالب به تیم ها، هواداران و 
تماشاگران فرصتی می دهد تا از والیبال در سراسر جهان لذت کافی را ببرند. در فینال لیگ ملت های والیبال شاهد حضور هشت 
تیم قدرتمند که مستقیم  به مرحله حذفی صعود کرده اند، خواهیم بود. برای مشخص شدن فینالیست چهار بازی در یک چهارم 

نهایی، دو بازی در نیمه نهایی و مسابقات رده بندی و فینال جداگانه برگزار می شود.

توهشٔ بخل میندوز هک دو دست و غبار
سوزن کینه مپراتب هک خنجر گردد

هن ره آن شاهخ هک ربرست صنورب گرددهن ره آن غنچه هک بشکفت گل سرخ شود هک چو رپگار بیک خط مدور گرددز ردازا و ز پهنا هچ همی رپسی از آن عقل استاد و معلم ربود پاک از سر
ات هک بی عقل و هشی صاحب مشعر گردد جور مرغان کشد آن مرز هک رپ چینه بود
سنگ طفالن خورد آن شاخ هک ربور گردد

صرف، گلگوهن و عطر و زر و زیور گرددروسبی از کم و شیب آنچه کند گرد، همه

پیشنهاد

چهره روز

درباره خوب بودن
کتاب درباره خوب بودن اثری از آلن دوباتن، نویســنده 
و فیلسوف سوئیسی اســت که دوره دکترای فلسفه در 
دانشــگاه هاروارد را رها کرد تا کتاب های فلســفی قابل 
فهمی به زبان ساده بنویسد. در این کتاب دوباتن به سراغ 
موضوعی رفته اســت که احتماال در طول روز حتی به 
آن فکــر هم نمی کنیم و یا وقتی برای فکر کردن به آن 
نداریم. موضوع پیش پا افتاده ای که اگر به اندازه کافی به 
آن توجه کنیم احتماال کیفیت زندگی مان باالتر خواهد 
رفت: خوب بودن. طبیعتاً همه ما دوست داریم آدم خوبی 
باشیم. در آموزه های دینی و یا حتی خانوادگی ما تاکید 
بر خوب بودن همیشــه وجود داشته است. اما همیشه 
خوب بودن ممکن اســت باعث شود دیگران فکر کنند 
ما آدم ســاده ای هستیم. یا شاید جرات درخواســت حق خود را نداریم و یا هر چیز اشتباه دیگری که 
در برابر یک رفتار خوب قرار می گیرد. در دنیای امروز بی جهت خوب بودن ممکن است همیشه باعث 
عالمت ســوال شود. آلن دوباتن نیز در ابتدای کتاب خوب چنین توضیح می دهد:اینکه بکوشیم تا آدم 
خوب تری باشــیم، آرزوی بی وجه و نومیدکننده ای به نظر می رسد. ما در تئوری، به خوب عالقه داریم. 
اما در عمل، این مفهوم به شکل خجالت آوری بی خاصیت، سربه زیر، خسته کننده و حتی بی بخار است. 
این روزها آدم خوبی بودن مثل این اســت که تنها وقتی که همه گزینه های دشوارتر و سودمندتری از 
بین رفتند، بکوشیم که آن گونه باشیم.اما این ذهنیت و این محافظه کاری در برابر یک فرد خوب و یا 
یک رفتار خوب از کجا نشأت گرفته است؟ ممکن است بدگمانی ما ناشی از شخصیت خودمان باشد اما 
بدون تردید جریان های تاریخی نیز در این باره تاثیر دارند. از دیدگاه آلن دوباتن که طبیعتاً جوامع غربی 
را مورد مطالعه قرار داده است حداقل چهار جریان فرهنگی باعث پدید آمدن این بدگمانی شده است.

توماس مان
توماس مان نویســنده آلمانی بود که در سال 1۹2۹ 
برنده جایزه نوبل ادبیات شــد. توماس مان در ســال 
1۸۹۷ همــراه برادرش هاینریش مــان به رم رفت و 
در همان سال، نگارش کتاب بودنبروک ها را آغاز کرد 
که در سال 1۹01 آن را چاپ رساند و شهرت زیادی 
بدســت آورد. در این مدت چند اثر دیگر از او، مانند 
تریســتان، گرسنگان، تونیو کروگر، ساعت دشوار، در 
آینــه، واالحضرت، فونتان پیر، شامیســو و مرگ در 
ونیز انتشار یافتند. در ســال 1۹2۴ کتاب کوه جادو 
را منتشــر کرد که باعث شد آوازه او دو چندان شود. 
توماس مــان در فاصله ســال های 1۹22 تا 1۹2۶ 
کتاب های گوته و تولستوی، گفتار و پاسخ، تالش ها، 
یادداشــت های پاریس را نوشــت. در ســال 1۹2۹ جایزه نوبل ادبیات به او اهدا شد. توماس مان 
سومین آلمانی بود که این جایزه را به دست آورد. توماس مان از نخستین روشنفکران آلمانی بود 
که پس از روی کار آمدن حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان، نسبت به فجایع احتمالی 
توســط رایش سوم هشدار داد. او در یک سخنرانی در سالن بتهوون در برلین در سال 1۹30 که 
در تاریخ آلمان با عنوان »خطابهٔ آلمانی« ثبت شد طرفداران آدولف هیتلر را »بربر« خطاب کرد و 
از مواضع ضد انسانی و نژادپرستانه حزب نازی انتقاد کرد. به دنبال این سخنرانی، نام توماس مان 
در فهرست سیاه سرویس های امنیتی رایش سوم قرار گرفته بود. هنگامیکه حزب نازی در 1۹32 
به قدرت رســید توماس مان در ســفری اروپایی برای اجرای سخنرانی های ادبی در دانشگاه های 
گوناگــون بود. توماس مان برای اینکــه بتواند دوباره به خانه خود در مونیخ بازگردد و برای حفظ 

شرایط مالی، مجبور شد جانب احتیاط را بگیرد و لحن جستارهای خود را مالیم تر کرد. 

فرهنگ

برخی شرکت های گردشگری در اروپا با حذف تورها و 
برنامه سفِر ایران، عربستان را جایگزین کرده اند.مهدی 
اشــراقی، تورگردان ایرانی به ایسنا خبر داد: بعضی از 
شرکت ها و سامانه های رزرواسیون آنالین گردشگری 
در اروپا به تازگی عربستان را به فهرست تورها و مقاصد 
سفر اضافه کرده اند، درحالی که دیگر اثری از تورهای 
ایران نیســت. پس از برجام، ایــران از پرفروش ترین 
برنامه های سفر برخی از این شرکت های توریستی در 
اروپا بوده اســت.Explore یک شرکت معتبر بریتانیایی 
اســت که از ســال 1۹۸1 میالدی در زمینه ســفر و 
ماجراجویی فعالیت دارد و 500 تور در 120 کشــور 
جهان اجرا می کند. گردش مالی این شرکت توریستی 
ساالنه 315 میلیون یورو گزارش شده است. تورهای خاورمیانۀ Explore در اروپا شناخته شده و معتبر 
اســت، قبال هم تورهای ایران را عرضه می کرد، اما حاال به گفته اشــراقی، تورهای ایران از فهرست 
مقاصد سفرش حذف شده، درحالی که مسافرانش را به مقصد تازه ای در خاورمیانه یعنی عربستان 
دعوت کرده اســت.   در برخی پلتفرم های رزرواسیون آنالین نیز دسترسی به برنامه های سفر ایران 
قطع شده، نمونه این اتفاق به تازگی در Tourradar افتاده است؛ شرکتی که در اتریش پایه گذاری شده 
و بیش از ۴0 هزار تور را به نقاط مختلف دنیا برنامه ریزی کرده است. اشراقی، عضو جامعه تورگردانان 
ایران در این رابطه به ایسنا گفت: »تورردار« یک پلتفرم یا مارکت پلیس )Market Place( جهانی است 
که تعدادی از شرکت های ایرانی بسته های سفر خود را در آن به اشتراک گذاشته بودند. آن زمان به 
دلیل تحریم و نبود درگاه های بین المللی، مسافران از طریق این پلتفرم می توانستند تورهای ایران را 

به صورت آنالین خریداری کنند،.

عربستان جای ایران را گرفت!
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