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جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تاخت و تاز دلتاکرونا در کشور 
نگرانی از روزهای پیش رو

درحالــی میزان ابتالی روزانه به دلتا کرونا در حال کاهش اســت که 
تعداد متوفیان کاهش محسوسی نداشته و پزشکان همچنان بر رعایت 
کامل دستورالعمل های بهداشتی و زدن ۲ ماسک تاکید دارند.به گزارش 
تســنیم، بنا به گفته پزشکان و کارشناســان بهداشت و درمان، مردم 
مهمترین ســهم را در کاهش تبعات ویروس کرونا دارند و در شرایط 
شیوع موج پنجم کرونا، که بخش عمده ای از کشور را درگیر کرده است، 
هیچ چیز به اندازه احساس مسئولیت عمومی در رعایت نکات بهداشتی 
نمی تواند به این بحران پایان دهد.همچنین در این شرایط، عادی انگاری 
بزرگترین اثر را در گســترش موج پنجم کرونــا دارد و هر اندازه مردم 
ماجرا را عادی ببینند، شــاهد افزایش شمار مبتالیان به کرونا و مرگ 
و میرهای این بیماری خواهیم بود. با توجه به خطرپذیری و مســری 
بودن بسیار باالی ویروس دلتای هندی در مقایسه با نوع انگلیسی آن، 
هرگونه ســهل انگاری می تواند به ابتالی سریع افراد و اعضای خانواده 
آنان به بیماری کووید 19 منجر شود.ابتال به گونه دلتای کرونا به مقطع 
ســنی خاصی محدود نیســت و همه افراد و طیف های مختلف سنی، 
در صورت رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی و پیشــگیرانه، به آن 

مبتال می شوند.
آنچنان که مطرح می شود یکی از مسائل مهم در کنترل چرخه انتقال 
ویروس کرونا، ماندن در خانه است و باید مراجعات و ترددهای غیرضرور 
در ســطح شهر و جامعه در این شرایط تا حد امکان کاهش یابد و اگر 
بنا بر ضرورت مجبور به خارج شدن از منزل هستیم به هیچ عنوان در 
اماکــن پر رفت و آمد حضور نیافتــه و طول مدت حضورمان را تا حد 

ممکن کاهش دهیم.

ویروس کرونا دلتا سرایت پذیری باالیی دارد
این در حالی اســت که رئیس انجمن ویروس شناسی ایران می گوید: 
تفاوت سویه کرونا دلتا با سویه های قبلی ویروس کرونا در میزان انتقال 
آن به افراد اســت. علیجان تبرائی رئیس انجمن ویروس شناسی ایران 
اظهارداشت: در حال حاضر واریانت دلتا تفاوتی که با واریانت های قبلی 
دارد در حقیقت قدرت سرایت پذیری باالی آن است به طوری که اگر 
قبال می گفتیم که ویروس کرونــا می تواند ۲ تا ۳ نفر را آلوده کند در 
حال حاضر واریانت دلتا 6 تا 7 نفر را آلوده می کند.تبرائی گفت: وقتی 
که جمعیت های کثیری در دنیا تحت تاثیر این ویروس قرار می گیرند 
نشان می دهد که قدرت سرایت پذیری واریانت دلتا بسیار باال است.او 
افزود: پیش بینی هایی که برای فصل پاییز وجود دارد نشان می دهد که 
اگر زنجیره ســرایت این بیماری را قطع نکنیم پاییز سخت تر در پیش 
خواهیم داشت.اظهار نظر کارشناسان درحالی مطرح شده که برخی از 
مقامات مســئول در وزارت بهداشت و روند صعودی بیماری در برخی 
استان ها مثل آذربایجان شرقی ، اصفهان و خوزستان رسما نگرانی خود 
را از افزایش شــیوع این ویروس منحوس در صورت ادامه روند کنونی 

اعالم کرده اند.

در آستانه روز پزشک:
 کرونا و فشار بی سابقه 

بر جامعه پزشکی
رئیس هیات مدیره جامعه پزشــکان متخصص داخلی ایران فشار 
مضاعف کرونا، عدم تناســب تعرفه های پزشــکی با تورم و اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک در شرایط فعلی را سه چالش مهم پزشکان 
و کادر درمان دانســت و گفت: متاسفانه اکنون پزشکانی داریم که 
روزهای روز خانواده شان را ندیدند، پرستاری داریم که مدت هاست 
بچــه هایش را ندیده یا اگر هم می بیند، نمی تواند آنها را بغل کند 
و ببوسد. خستگی در تن کادر درمان می ماند. حال در این شرایط 

مشکالت اقتصادی را هم به مشکالت کادر درمان اضافه کنید.
دکتردکتر ایرج خسرونیا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مشکالت 
پزشکان در بحران کرونا و در آستانه روز پزشک، گفت:  در سال های 
اخیر متاسفانه جامعه پزشکی با چالش هایی مواجه شده است که 
کرونا مهمترین آن هاست. باری که کرونا بر روی اعصاب و همچنین 

سطح زندگی پزشکان وارد کرده، تا به حال سابقه نداشته است.

جامعه پزشکی خسته شده است
وی افزود: تمام کادر پزشــکی اعم از پرستار و پزشک، متخصص و 
فوق تخصص و... درگیر این بیماری هستیم. ماه هاست شاهدیم که 
همکاران مان به دلیل ابتال به کرونا فوت می کنند. این موضوع فشار 
کاری را که به پزشــکان وارد می شود، دوچندان می کند. به طوری 
که هم  نگرانی هموطنان را داریم، هم نگران همکارن مان هســتیم 
و هم  نگرانــی جان خود و خانواده را داریــم که هر لحظه ممکن 
اســت، درگیر این بیماری شــویم. امیدوارم دولتمردان هم کمک 
کنند و بجای تبلیغ صرف  اقدامات خودشان، به اهمیت موضوع پی 
برده و چاره عملی داشته باشند، نه اینکه فقط سخنرانی و صحبت 
کنند. انتظار داریم که جامعه پزشکی را دریابند. ما به عنوان جامعه 
پزشکی هم خســته شــدیم و هم گرفتار غم و غصه هموطنان و 

همکارن مان هستیم.

پزشــکان و پرستارانی که روزهاســت خانواده هایشان را 
ندیدند

وی درباره بار مضاعف کرونا بر کادر درمان، گفت: متاسفانه اکنون 
پزشکانی داریم که روزهای روز خانواده شان را ندیده اند، پرستاری 
داریم که مدت هاســت بچه هایش را ندیده یــا اگر هم می بیند، 
نمی تواند آنها را بغل کند و ببوســد. خســتگی در تن کادر درمان 
می ماند.حال در این شــرایط طلب هم داشــته باشــد و مشکالت 
اقتصادی را هم به این وضعیت اضافه کنید. به هر حال پرســتار و 
پزشک هم باید زندگی کند، اجاره  خانه اش را به موقع پرداخت کند 
و... الزم است فکری اساســی و چاره ای عملی از سوی دولتمردان 

اندیشیده شود .

دولت سیزدهم ترکیب شورای عالی کار را اصالح کند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه ترکیب شورای عالی کار منصفانه نبوه و باید اصالح 
شــود، گفت: قراردادهای موقت و سبد معیشــت از جمله مهم ترین نگرانی های جامعه کارگری است.فتح 
اهلل بیــات در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز دو موضوع مهم جامعه کارگری امنیت شــغلی و 
معیشت است، اظهار داشت: متأسفانه 96 درصد جامعه کارگری کشور قرارداد موقت و سفیدامضا دارند آن 
هم در وضعیتی که در کارهای مســتمر مشغول به کار هستند و این مساله امنیت روانی و انگیزه کارگران 
را تحــت تأثیر قرار داده اســت.رئیس اتحادیه کارگــران قراردادی و پیمانی افزود: از ســوی دیگر به دلیل 
تورم افسارگســیخته و شناور شــدن قیمت کاالها که حتی در بازه زمانی یک ماهه نیز ثبات ندارند، تمام 
معادالت اقتصادی کارگران بهم ریخته است. حقوق هر سال کارگران در سال قبل تعیین می شود و همین 
موضوع یک عقب ماندگی در وضعیت دستمزدها ایجاد کرده و این وضعیت تورمی نیز مشکالت معیشتی را 
دوچندان کرده است.وی ادامه داد: امروز اگر حقوق کارگران با تمام مزایا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، 
اما هزینه ســبد معیشــت کارگران به باالی 1۰ میلیون تومان رسیده است. کارگر با این وضعیت دستمزد 
نمی توانــد زندگــی و معاش خانوار خود را تأمین کند. وزیر کار آینده باید به صورت ویژه به موضوع ســبد 
معیشتی کارگران بپردازد.بیات گفت: همچنین مشکالت مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه 
بازنشستگان مساله دیگری است که وزیر کار باید آن را سر و سامان دهد؛ متأسفانه امروز تأمین اجتماعی با 

سالیق مختلف اداره می شود و بازنشستگان در تأمین زندگی خود مشکل دارند.

ترکیب شورای عالی کار باید اصالح شود
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه وزیر کار باید طبق قانون کار، اصل سه جانبه گرایی 
را در تصمیمات حوزه کارگری رعایت کند و نظر تشکل های کارگری را نیز همچون تشکل های کارفرمایی 
بشــنود، اظهار داشت: ترکیب شورای عالی کار باید اصالح شود؛ در حال حاضر ترکیب اعضای شورای عالی 
کار منصفانه نیست و اکثریت با تشکل های کارفرمایی است. این در حالی است که دولت نیز خودش به عنوان 
بزرگترین کارفرمای کشــور شناخته می شود.وی گفت: این موضوع در گذشته مشکالت زیادی ایجاد کرده 
اســت؛ به عنوان نمونه شاهد بودیم که در برخی جلسات شورای عالی کار، هیچیک از نمایندگان کارگری 
موافق صورتجلسه نبودند اما به دلیل موافقت نمایندگان کارفرمایی و دولت، صورتجلسه نهایی شده و مصوبه 
اجرا شــده است. در واقع این وضعیت شــورای عالی کار نشان می دهد که نظرات نمایندگان کارگران هیچ 
اهمیت و تأثیری در تصمیمات این شــورا ندارد.بیات تصریح کرد: همچنین با توجه به شــناور بودن قیمت 
کاالها و تورم افسارگســیخته نیاز است که شــورای عالی کار حداقل سالی ۲ بار در مورد وضعیت حقوق و 
دستمزد کارگران جلسه گذاشته و تصمیم گیری کند. اگر این اتفاق بیفتد حداقل دستمزد به هزینه سبد 

معیشت نزدیک می شود.

 بیشتر ارکان دولت برای هزینه کردن ساخته شده اند
وزیر پیشین وزارت بازرگانی با تأکید بر اینکه برای رهایی از تورم، دولت باید اقدام به درآمدزایی کند 
گفت: بیشتر ارکان دولت غالباً برای هزینه کردن ساخته شده اند زیرا صرفاً وابسته به بودجه هستند و 
نمی توانند درآمدزایی کنند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی غضنفری با بیان این که افزایش قیمت 
کاال و خدمات شــکل ثانویه ای از جریان سوء اقتصادی اســت که مردم آن را به شکل تورم مشاهده 
می کنند، گفت: گاهی تورم به دلیل کمبود کاال به وجود می آید که این مشکل خیلی راحت قابل درمان 
است و این کار را با وفور کاال می توان درمان کرد.وزیر پیشین وزارت بازرگانی درعین حال درباره شکل 
دیگری از تورم و خطرات آن گفت: تورمی که ناشــی از پارامترهای اقتصادی از جمله کسری بودجه، 
چاپ پول و انتشار اوراق قبضه و ناتوانی دولت از پرداخت آن است، خیلی پیچیده و خطرناک تر از نوع 
دیگر تورم است.وی با بیان اینکه دولت به عنوان پدر خانواده هزینه ها و درآمدهایی در طول ماه و سال 
دارد، اظهار کرد: گاهاً شــاهد بوده ایم دخل وخرج دولت با هم نمی خواند و هنگامی که کم می آورد، با 
دست بردن به بانک مرکزی آن را جبران می کند و این جریان همچنان ادامه دارد.وزیر پیشین وزارت 
بازرگانی با تصریح بر اینکه منبع نامرئی که دولت دست در آن می کند و پول برمی دارد تا هزینه هایش 
جبران شود، همان جیب مردم است، عنوان کرد: نام این کار در پارامترهای اقتصادی گرانی و تورم است 
که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم است.غضنفری همچنین به کاهش ارزش پول ملی با افزایش 
قیمت اشاره و عنوان کرد: قیمت ارز افزایش می یابد زیرا دولت در تأمین ارز موردنیاز ناتوان است. وقتی 
همه این زنجیره ها را کنار هم قرار می دهیم، شــاهد هستیم مشکالت به دولت بازمی گردد و بنابراین 

نباید فروشنده و تولیدکننده را محکوم کنیم زیرا آن  ها چاره ای ندارند.

رئیس جمهور در جلسه بررســی صالحیت وزرای پیشنهادی در مجلس 
شــورای اسالمی گفت: می دانیم فرصت خدمت کوتاه و رنج ها و مشکالت 
مردم بسیار اســت.به گزارش فارس، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور صبح دیروز در صحن علنی مجلس که به منظور بررسی صالحیت 
وزرای پیشــنهادی برگزار شد، گفت: وقت بســیار خوبی را مجلس برای 
بررسی صالحیت وزرای پیشــنهادی گذاشت که باید از رئیس مجلس و 
نمایندگان تشکر کنم.رئیسی اظهارداشت: خداوند منان را شکرگزاریم که 
دل های مردم عزیز، صبور و فهیم ایران اســالمی را هدایت فرمود و توفیق 
عظیم خدمت و بار ســنگین امانت را به بندگانی از دل مردم سپرد تا در 
آستانه قرن پانزدهم هجری شمسی با تکیه بر اصیل ترین شعارهای نهضت 
خمینی کبیر رضــوان اهلل تعالی علیه و رهنمودهای رهبر حکیم و فرزانه 
انقالب اسالمی، امانت دار اولین دولت گام دوم انقالب اسالمی در ملک عالم 

آل محمد)ص( و زمینه ساز جهش به سوی ایران قوی باشد.

اکنون هنگامه حرکت جهادی، حکیمانه، شجاعانه و مردمی است
رئیس جمهور افزود: اکنون هنگامه حرکت جهادی، حکیمانه، شــجاعانه 
و مردمی اســت که با بهره جویی از ظرفیت های عظیم فکری و نخبگانی 
و مشــارکت جویی از آحــاد ملت و همدلی و همراهــی مجلس انقالب و 
نمایندگان محترم مردم و در چارچوب سند تحول دولت مردمی زمینه ساز 
تحقق ایران قوی باشد.رئیسی خاطرنشان کرد: سند تحول دولت مردمی 
به عنوان چارچوب حاکم بر برنامه های وزرای پیشــنهادی دولت سیزدهم 
برگرفتــه از محورهای بنیادین پنجگانه بیانیه گام دوم انقالب اســالمی، 
تعالی فرهنگ اســالمی و ایرانی، اقتصاد مقاومتی،تأمین و بهبود معیشت 
جامعه بویژه اقشار کم درآمد و توسعه روابط بین المللی براساس منافع ملی 
و الهام بخشــی در جهان اسالم اســت.رئیس جمهور با بیان اینکه در هر 
یک از برنامه های دولت عدالت و پیشــرفت کانون برنامه ریزی قرار گرفته 
اســت و برآیند آنها رونق تولید داخلی، تعالی ایران اســالمی خواهد بود، 
اظهارداشــت: زنجیره کامل فرآیند تحولی در هر حوزه شــامل توصیف و 
تحلیل واقع بینانه از وضع موجــود، تصویرپردازی از آینده مطلوب. تأکید 
بر ارائه راهبردهــا و راهکارها معطوف به علل وقوع چالش ها، برنامه ریزی 
در چارچوب ظرفیت های ســاختاری، انسانی و مالی دولت با رویکرد یاری 
و همراهی دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی مد نظر قرار گرفته است.رئیسی 
خاطرنشان کرد: کاهش نقش های تصدی گرایانه و افزایش نقش میدان ساز 
و تسهیل گری دولت برای به صحنه آمدن و بسیج ظرفیت گسترده و متنوع 
مردمی بویژه جوانان و نخبگان که همواره پیشتاز و پیشران تحول خواهی 

هستند از دیگر حوزه های مورد تأکید در برنامه است.

عدالت محوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع فرصت ها 
رئیــس جمهور با تاکید بر اینکه تمامی برنامه ها به گونه ای تهیه و تنظیم 
شــده که تضمین کننده تحقــق دو محور اصلی و مهــم یعنی عدالت و 
پیشرفت در کشور باشــد، گفت: عدالت محوری هم در توزیع منابع و هم 
در توزیع فرصت ها و هم در توانمندســازی، کشف و تقویت استعدادها و 
هم در شایسته ســاالری و شکستن باندهای بسته قدرت و ثروت می باشد. 
رویکرد عدالت محوری در تضمین حقوق همه مردم از زن و مرد و کودک 
و نوجوان، روستایی و شهری مطرح می شود.رییسی اضافه کرد: محور دوم 
در پرتو مشارکت و تالش همه جانبه برای مردمی سازی اقتصاد و فرهنگ و 
صیانت از آزادی های اساســی و حقوق عامه و هم در فعال سازی با رویکرد 
خانواده گرا و حمایت همه جانبه از خانواده است.رییس جمهور در ادامه با 
بیان اینکه تحول در دو محور عدالت و پیشــرفت با مشارکت همگانی، و 
چرخــش های تحول آفرین ایجاد خواهد شــد، در مورد برنامه ةای دولت 
ســیزدهم در این زمینه بیان داشــت:چرخش از بروکراسی کندکننده و 

فســادخیز به نفع ساز و کارهای جلب مشارکت عمومی، تغییر رویکرد از 
اقدامات صرفاً مقابله ای با فســاد به اقدامات پیشگیرانه از فساد، چرخش 
از رویکــرد تفکیکی در برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به 
رویکرد تلفیق سیاست های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی. تغییر رویکرد از 
بخشی  نگری و پایتخت محوری در اتخاذ تصمیمات و توزیع منابع و امکانات 
به فعال سازی ظرفیت ها در سراسر کشور براساس آمایش سرزمینی، شامل 

برنامه ةای دولت می شود.

ممانعت از تغییر پی درپی  مقررات در جهت ایجاد ثبات و تقویت 
تولید

وی همچنین در مورد دیگر محورهای برنامه های دولت ســیزدهم اظهار 
داشــت: گذار از تصمیم گیری های ســلیقه ای و موســمی در حلقه های 
بســته کارشناسی به فرآیندهای جلب مشارکت حداکثری بویژه در حوزه 
نخبگانی، تغییر رویکرد مداخله ای به رویکرد حمایتی، هدایتی، نظارتی در 
بازارهای سرمایه، ممانعت از تغییر پی درپی  مقررات در جهت ایجاد ثبات و 
تقویت تولید و تجارت، افزایش نقش دولت در تنظیم گری و تسهیل گری 
در فضای کســب و کارها، تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و 
توجه بیــش از پیش به اقتصاد دانش بنیان و مبتنــی بر فناوری های نرم 
و نویــن، تغییر رویکــرد از صادرات مبتنی بر مواد خــام و اولیه به تولید 
محصوالت صنعتی و با تکنولــوژی بازارمحور را از دیگر برنامه های دولت 
است.رئیســی در مورد دیگر محورهای دولت در زمینه عدالت و پیشرفت 
تصریــح کرد: تغییر رویکرد از اداره کشــور براســاس درآمدهای نفتی و 
روش هــای تورم زا در تأمین منابع مالی دولــت و افزایش بهره وری، خلق 
ثروت ملی و درآمدهای پایدار، تغییر رویکرد از بودجه ریزی سنتی و مبتنی 
برچانه زنی به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، عملیاتی و هوشــمند، توجه 
بیش از پیش به فرصت های اقتصادی روســتا و تقویت اقتصاد مبتنی بر 
کشاورزی، افزایش ســاز و کارهای حمایتی و هدایتی جهت تقویت بنیه 
اقتصادی بخش های میانــی و گروه های محروم به صورت پایدارو صیانت 
از محیط زیست و کمک به نهادهای مردمی از دیگر برنامه ها خواهد بود.

 برنامه فوری برای حل مشکالت کشور 
 رئیســی در ادامه ســخنان خود با اشاره به شــرایط و وضعیت کشور و 
مشــکالتی که امروز دولت با آن مواجه اســت، اظهارداشت: با محوریت 
مشــکالت پیش روی دولت، یک برنامه آنــی، فوری و کوتاه مدت تعریف 
کرده ایم و یک برنامه میان مدت و بلندمدت داریم که انشــاءاهلل به زودی 
در اختیار نمایندگان و نخبگان کشــور قرار خواهد گرفت و دغدغه همه 

نمایندگان، نخبگان و دلسوزان کشور، در این برنامه تقدیم خواهد شد.
وی گفت: اولویت اول ما در دولت مهار کرونا و ارتقای وضعیت بهداشتی در 
کشور و تســریع در واکسیناسیون عمومی، اجرای پروتکل های بهداشتی و 
ارتقاء سطح درمان است و اولویت بعدی مساله اقتصاد، ثبات اقتصادی، بهبود 
شــاخص های کالن، و در یک کلمه تقویت معیشت مردم و رفع مشکالت 
معیشــتی و تقویت فضای کسب و کار اســت.رئیس جمهور با بیان اینکه 
وضعیت فعلی نتیجه گره زدن اقتصاد به خواســت دیگران، شــرطی کردن 
اقتصاد و مشــکالتی بوده که کشــور با آن مواجه بوده است، گفت: امروز با 
مشــکالتی از جمله تورم باالی ۴۴ درصد اعالمی مرکز آمار، یا بیش از ۵۵ 
درصدی بانک مرکزی، افت شدید ارزش پول ملی، کسری قابل توجه بودجه، 
کاهش قدرت خرید مردم و خانوارها، ســختی معیشت مردم ، رشد باالی 
نقدینگی و حجم باالی بدهی دولت مواجه هستیم.رییسی با بیان اینکه حل 
مسائل و مشکالت موجود به حول و قوه الهی امکان پذیر است، اظهارداشت: 
حل مشکالت اوال نیاز به برنامه دارد و ثانیا نیازمند نیروی کارآمدی است....
ادامه در صفحه دوم

تجارت 2.2میلیارد یورویی ایران و اروپا در ۶ ماه

 واردات اروپا از ایران ۱۷درصد رشد کرد
جزئیات حمایت های کرونایی در حوزه خانوار و کسب وکارها

پرداخت 1.8هزار میلیارد تومان 
مقرری بیکاری

متهمی که رفته رفته رونمایی شد
استخراج رمز ارزها وادامه خاموشی ها

در حوزه حمایت از کســب وکارهای کرونا حدود 1.۸هزار میلیارد تومان مقرری بابت بیمه بیکاری پرداخت شده 
اســت.به گزارش خبرگزاری تســنیم،کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، گزارش 
عملکرد اقدامات و حمایت های خود در حوزه خانوار و کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا طی بازه زمانی اسفندماه 
1۳9۸ تا 1۵ خردادماه 1۴۰۰ را منتشر کرد.در این دوره ۲۲ میلیون خانوار تسهیالت قرض الحسنه و ۴۰۰ هزار 
بنگاه آسیب دیده از بیماری کرونا تسهیالت ارزان قیمت و ۲۲۰ هزار خانوار مستأجر تسهیالت ارزان قیمت ودیعه 
اجاره مسکن دریافت کردند. همچنین بیش از 1,۸ هزار میلیارد تومان مقرری بابت بیمه بیکاری، 17 هزار میلیارد 

تومان کمک بالعوض به خانوارها و.....

سهام عدالت چند؟

صادرات LPG ایران صعود کرد
رئیسی در مجلس: در معرفی وزرای پیشنهادی فشاری نبود

 اولویت اول دولت؛ مهار کرونا
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رئیسی در مجلس: در معرفی وزرای پیشنهادی فشاری نبودگزیده خبر

 اولویت اول دولت؛ مهار کرونا
ادامه از صفحه اول

که در جای جای کشور بتواند تحول آفرین باشد و شرط سوم 
پیگیری و نظارت علی الــدوام برای اجرای برنامه ها و تحقق 
تحول در کشــور است. اگر این سه شرط باشد حتما بر این 
مشکالت فائق خواهیم آمد. دولت با کمک مجلس می تواند 
بر همه مشکالت فائق بیاید.وی با اشاره به شاخص هایی که 
در انتخاب وزرای پیشــنهادی مورد توجه بوده است ، گفت: 
تخصص و داشــتن دانش در حوزه ماموریت، داشتن تعهد 
کاری، داشتن روحیه انقالبی، روحیه فسادستیزی و مردمی 
بودن از شاخص های مورد تاکید بوده است. در کابینه تالش 
شــده که ترکیبی از جوان و جوان گرایــی و تجربه در کنار 
یکدیگــر قرار بگیرد که مجموعه تخصص، تعهد و داشــتن 
دانش حوزه ماموریــت و تجربه کار، بتواند کارها را به پیش 

ببرد و از این نتیجه، کارآمدی بسازد.

 روند انتخاب وزرا از زبان رئیس جمهور
رئیس جمهور افزود: برای انتخاب همکاران، ابتدا در ســایت 
یک فراخوان دادیم که بســیاری از مردم به ویژه نخبگان در 
آن شــرکت کردند و افراد بســیاری معرفی شدند. احزاب، 
گروهها و دلســوزان، افراد مختلف و چهره های بســیاری را 
معرفی کردند و مشــارکت مردم در معرفی نیروهای کارآمد 
برای دولت بسیار مفید و موثر بود.وی با اشاره به برنامه های 
کالن دولت ســیزدهم تصریح کرد: می دانیم فرصت خدمت 
کوتاه و رنج ها و مشــکالت مردم بسیار است. کاهش نقش 
های تصدی گرایانه و افزایش نقش میدان ســاز دولت برای 
بسیج ظرفیت مردمی به خصوص جوانان از حوزه های مورد 
تاکید در برنامه دولت است. رئیس جمهور با تاکید بر عدالت 
و پیشرفت گفت: تمامی برنامه ها به گونه ای تنظیم شده که 
تضمین کننده تحقق دو محور اصلی عدالت و پیشــرفت در 
کشور باشد. عدالت محوری در شایسته ساالری و شکستن 
باندهای بسته قدرت است. توجه به تخصص و داشتن دانش 
در حــوزه ماموریت، جوانگرایی، تعهد کاری، روحیه انقالبی، 
فسادستیزی و مردمی بودن از شاخص های مورد تاکید در 
انتخاب وزیران پیشنهادی بود.رئیسی اظهار داشت: این دولت 
تــالش دارد تا با ترکیبی از جــوان و جوانگرایی و تجربه در 
کنار یکدیگر همراه با تخصص، تعهد، دانش حوزه  ماموریت 
و تجربه کار، کارها را به پیش ببرد.وی در مورد مشــکالت 
کشور بیان داشت: ما یک برنامه فوری با محوریت مشکالت 
کشــور تدوین کرده ایم و یک برنامه میان مدت نیز تدوین 
خواهد شد. اولویت اول ما در دولت مهار کرونا و ارتقا وضعیت 
بهداشتی در کشور است. تسریع در واکسیناسیون عمومی و 
ارتقا سطح درمان را در دولت دنبال می کنیم. اولویت بعدی 
تقویت معیشت مردم و تقویت فضای کسب و کار است.رئیس 
جمهور بیان داشت: در کابینه تالش شده ترکیبی از تجربه 
و جوان گرایی باشــد. روش انتخابات همکاران به این شکل 
بوده که یک فراخوانی در ســایت کردیم و مردم و نخبگان 
افــراد بســیاری را معرفی کردند و این مشــارکت مردم در 
معرفی نیروهای کارآمــد برای دولت موثر بود.وی ادامه داد: 
وزرای پیشــنهادی غیر از دو وزیری که در این اواخر معرفی 
شدند بقیه ده ها بار نامشان در سایت آمده بود و بعد اسامی 
به ۹ کارگروه ارســال شد. بعد هم این افراد مصاحبه شدند 
و ســپس خودم با عزیزان دیدار داشــتم و از مراجعی مانند 
قوه قضائیه نیز استعالم شدند.رئیسی خطاب به نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی خاطر نشان کرد: ما سراغ بسیاری 
از افراد که نامشــان در ذهن شــما اســت رفتیم. برخی از 
دوستان ترجیحشان در مجلس بود مانند آقای نیکزاد و آقای 

امیرآبادی. 

کسی نیســتم که بخواهم با فشار و تحمیل فردی را 
انتخاب کنم

وی تاکید کرد: مطلقاً رابطه سببی، نسبی، خانوادگی فشار 
از فــرد، جریان و حزبی مطلقا در پیشــنهاد و انتخاب وزرا 
نقش نداشته است. مرا می شناسید کسی نیستم که بخواهم 
با فشــار و تحمیل فردی را انتخاب کنــم و این در روحیه 
من نیست. البته پیشنهاد افراد مختلف و دلسوزان را بررسی 
کردیم.رئیس جمهور خاطر نشــان کــرد: در ارتباط با کار 
شــاید ترکیب را طوری ببینید که هــر کدام از یک بخش 
و جایی هســتند که باید بگویم این ترکیب، یک تشکل یا 
حزب سیاســی نبود که هر کسی در این تشکل بوده، همه 
را در این کابینه بگذاریم. ســعی کردیم افراد شایسته را از 
بخش هــای مختلف پیگیری و آنــان را معرفی کنیم برای 
همین این جهت هم مورد تاکید و توجه بوده است.رئیسی 
تصریح کرد: در بررسی وضعیت و صالحیت وزرا تالش شده 
بــه این محورهایی که همواره مورد تاکید رهبری اســت و 
همه ما بنده به عنوان طلبه و شــما تالش کنیم افرادی که 
می خواهیم به کار گماریم حتما کارآمدی مورد توجه باشه 
ارزشــی بودن مساله محوری باشــد توجه به مردم و مردم 
گرایی مورد تاکید باشــد جوان و نیروی جوان مورد تاکید 
باشد و ما تالشمان این است که این شاخص ها قابل توجه 
باشــد.در ادامه رئیس جمهور به دفاع از وزرای پیشنهادی 
به ترتیب حروف الفبــای وزارتخانه  ها پرداخت.وی در مورد 
وزیر آموزش و پرورش گفت: مســاله فرهنگ، آینده سازان 
ومعلمان مســاله محوری ما اســت و طرح رتبه بندی مورد 
تاکید ما است. توجه به مساله شورای عالی آموزش و پرورش 
مهم است، بررسی کنید روسای جمهور قبلی چقدر در این 
جلسات حضور داشته اند، من خودم در این جلسات حداقل 
در مســائل مهم حضور خواهم داشت. رئیس جمهور بیان 
داشت: حتما فرهنگیان بدانند در برنامه دولت توجه ویژه به 
فرهنگیان به ویژه طرح رتبه بندی مورد توجه اســت که با 
همکاری مجلس دنبال می کنیم. عالوه بر این مساله توجه به 

سند تحول آموزش و پرورش مورد تاکید ماست.

 باغ گلی وزیری جوان و تحول گراست
رئیســی در مورد وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش گفت: 
زمانی که در آســتان قدس بودم در دانشگاه فردوسی گفتم 
برخی از از اســاتید برجســته را معرفی کنند که این کار را 
کردند و ما چند اســاتید برجسته را جذب کردیم در بخش 
تربیت بدنی و مسائل روانشناســی چهره های خوبی جذب 
شــدند. در زمینه آموزش و پرورش باغ گلی مشغول کار شد 
با نگاه تحولــی یک جوان تحولی وارد کار شــد یک جوان 
تحولگرا وارد شد همان موقع یک عده مقابلش ایستادند نامه 
و شــب نامه پخش کردند.رئیس جمهور بیان داشت: ما یک 
گروه تخصصی فرستادیم ببینیم که کارهای ایشان اشکالی 
دارد دیدیم نه، ایشــان کار خــود را ادامه داد بعد از این که 
آمدیم تولیت جدید دوباره شــروع کردند شــب نامه پخش 
کردنــد تولیت جدید گروه از تهران آوردند و کار ایشــان را 
بررســی کردند که ایشان تا امروز کار خود را ادامه می دهند 
در آموزش و پرورش هم مســاله تخصص را در نظر گرفتیم 
ایشان دکترای تعلیم و تربیت است برخالف آنچه در برخی 
سایت ها پخش کردند معلمی مدرسه مهد کودک در حوزه 
دبستان و دبیرستان تا دانشگاه همه مراحل را بوده است.وی 
در دفاع از باغ گلی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: برخی 
می گویند وزیر باید تجربه داشــته باشد اداره کردن چندین 
مجموعه آموزشــی هفت هزار دانش آموز قریب هزار معلم 
و همکاری با بخش های مختلف آموزش و پرورش ما اســم 
این را تجربه می گذاریم، ایشان این جهت را دارند هم دانش 
و هم تجربه دارند ما بررســی کردیم همــه گزینه ها از تیم 
کارگروه ما عبور کردند تک تک این ها بررســی نســبت به 
آنان صورت گرفت و به آنان نمره دادند.ایشان تجربه مدیریت 
بیش از هفت هزار دانش آموز و هزار معلم را دارند. در هر حال 
تصمیم با مجلس شورای اسالمی است. رئیسی تاکید کرد: در 
همه ادوار مساله آموزش و پرورش مطرح شده ولی باید حل 
اساسی شود مساله مهمی که در رابطه با موضوع فرهنگیان 
اســت رابطه خانه و مدرسه است که باید به صورت کامل و 

سیستمی دنبال شود.

 زارع پور تجربه موفقی دارد
رئیس جمهور در مورد تجربه وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت: 
آقای زارع پور تجربه دهه هشتاد را دارند و هم در مدتی که 
در دستگاه قضایی کار کردند، تجربه موفقی داشتند. برنامه 
ما در وزارت ارتباطات هوشمندســازی، شفاف سازی، فعال 
کردن اقتصاد فضای مجازی اســت. با شناختی که از عیسی 
زارع پور داریم ایشــان می توانند با تخصص و تجربه ای که 

دارند به نتیجه برسانند.

 خطیب دانش و تجربه امنیتی دارد
وی در مورد آقای خطیب وزیر پیشــنهادی اطالعات گفت: 
ایشان دانش امنیتی دارند و تجربه سال ها حضور در وزارت 
اطالعات را دارند. بدنه بسیار انقالب و حزب اللهی در وزارت 
اطالعات داریم و باید نســبت به جریان مدیریتی در وزارت 
اطالعات هم نگاه تحولی داشــته باشند و پیشگیری از فساد 
و جلوگیــری از نفوذ و صیانت از مردم را دنبال کنند.رئیس 
در مورد وزیر پیشــنهادی امور اقتصاد ودارایی اظهار داشت: 
در این وزارتخانه موضوع دانش و تخصص و داشتن اطالعات 
اقتصادی، آشــنایی با وزارت اقتصاد مورد تاکید بوده است. 
بهترین نوع از معرفت و شناخت نسبت به یک دستگاه بودن 

در یک مجموعه است البته منحصر به این نیست.

 ما یک چهره جــوان می خواهیم که نظام مالیاتی را 
عادالنه کند

وی ادامه داد: شــناخت یک مجموعه بــرای فردی که می 
خواهد احراز یک مســئولیت کند، مهم است.ما یک چهره 
جــوان می خواهیم که نظام مالیاتــی را عادالنه کند و نظام 
تامیــن مالی دولت را فعال و اصالح کند. در فضای کســب 
و کار مــردم ایجاد اصالح و تحول کنــد. بهره وری را ارتقاء 
دهد و مدیریت دارایی ها و شرکت های دولتی را بتواند کامال 
سامان دهد. شفافیت و مدیریت تعارض منافع را دنبال کند. 
وضــع خزانه داری کل را ســامان دهد.رئیس جمهور تاکید 
کرد: ما چهره جوان فساد ستیزی را می خواهیم مثل موضوع 
گمرک،  مالیــات و بخش های مختلفی که در حوزه اقتصاد 
و دارایی اســت را بتواند اصالح کند. ما این مصمم بودن را 
در چهــره خاندوزی و ســوابق او می بینیم و این بخش هم 

با همکاری تیم اقتصادی که شما نگران آن هستید. به همه 
هم گفتیم برای این که بگو مگو نباشــد معاون اول مسئول 
هماهنگی است.وی تصریح کرد: چه تیم اقتصادی به معنی 
خاص بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و برنامه بودجه و چه به 
معنــی عام یعنی تمام وزارتخانه هــای اقتصادی که در این 
رابطه می توانند نقش داشته باشد. نگاه به تیم اقتصادی برای 

هماهنگی آن کامال مورد توجه بوده است. 

 امیرعبدالهیان علم و دانش دارد
رئیسی در مورد وزیر پیشــنهادی امور خارجه بیان داشت: 
آقــای امیرعبدالهیان علم و دانش دارد و تمام مراحل وزارت 
خارجه را از ابتدا دنبال کرده اســت. ایشان در حوزه خارجی 
هم علم و دانش دارد و هم دارای تجربه اســت. تمام مراحل 
وزارت خارجه را هم گذرانده است. فردی خوشنام در رابطه 
با وزارت خارجه است.رئیس جمهور ادامه داد: مساله سیاست 
خارجی متوازن، توســعه روابط همسایگی، اولویت دادن به 
اقتصــاد در تعامالت خارجی به ویژه با همســایگان و فعال 
کردن دیپلماســی اقتصادی در دســتور کار وزارت خارجه 
اســت. او را به عنوان کسی که بتواند ســکاندار این بخش 
باشد پیشــنهاد کردیم. وی در مورد وزارت بهداشت گفت: 
عزیزان زیادی در این موضوع بررســی شد، مثال آقای قاضی 
زاده که اولویت ایشان بهداشت و درمان نبوده است. اما آقای 

عین اللهی چهره شناخته شده ای بودند.

 عین اللهی را بــه عنوان یک چهره انقالبی در حوزه 
بهداشت می شناسند 

رئیسی تصریح کرد: با هر چهره انقالبی در وزارت بهداشت و 
درمان بگویید آقای عین اللهی همه او را به عنوان یک چهره 
انقالبی در این حوزه می شناسند. او استاد تمام دانشگاه است 
و فردی اســت که در میدان اســت. ما دیگر چهره هایی در 
این حوزه داشتیم که او را معرفی نکردیم آقای ایمانیه است 
که چهره ای شــاخص در بهداشت و درمان در شیراز است 
شخصیتی اســت که هم علم و هم عمل دارند که مسایلی 
بود که نشد در خدمت او باشیم. وی تصریح کرد: امیدواریم 
که کرونا هرچه زودتر ریشه کن شــود اما اگر ادامه دار بود 
نیازمند به یک مدیریت قوی و کارآمد است که بتواند کار را 
دنبال کند و او در این رابطه نگاه به مردم و ضعفا همواره در 

کارنامه اش بوده است.

 عبدالملکی جوان، پاکدست و فسادستیز است
رئیس جمهور تصریح کرد: در مورد وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی؛ آقای عبدالملکی جوان، پاکدســت ، فسادســتیز 
دارای تجربه موفق در جایی که بوده است و امین رهبری در 
تعاون هســتند. ایشان دکترای اقتصاد دارد و از فرهیختگان 
دانشگاه و اساتید دانشگاه در اقتصاد است. عالوه بر این ایشان 
معاونت بخش اشتغال کمیته امداد را برعهده داشتند عالوه 
بر اینکه عضو هیات امنا از طرف مقام معظم رهبری هستند 
یعنی امیــن آقا هم در این وزارتخانــه و یکی از هیات امنا 
هستند.رئیسی بیان داشت: من از بازرسانی که رفتند و حوزه 
ایشــان را بازرسی کرده اند سوال کردم گفته اند از حوزه های 
موفق معاونت کمیته امداد امام، معاونت اشتغال است. در این 
مدت ایشان مبلغی که در اختیارشان بوده سعی کرده اند به 
نحو کامل نســبت به ایجاد اشتغال اقدام کنند.وی در مورد 
وزارت جهاد کشــاورزی گفت: دانش، تخصص و شناخت به 
مساله کشــاورزی مهم بود. آقای ساداتی نژاد نسبت به این 
حوزه تســلط دارد. ما باید بخش جهــاد را در وزارت جهاد 
کشاورزی فعال کنیم. در برخی وزارت خانه ها یک بخشش 

فعال است و باید بخش های دیگر را فعال کنیم.

 رحیمی از تجربه و دانش قضایی برخوردار است
رئیســی در مورد وزارت دادگستری گفت: آقای رحیمی هم 
آشنا به مسائل قضایی و هم آشنایی به مسائل مجلس است و 
به دلیل حضور در دیوان محاسبات به مسائل دولت هم آشنا 
است. یعنی کسی که می خواهد در وزارت دادگستری باشد 
که دولت، مجلس، دستگاه قضایی را خوب بشناسد و هم این 
ارتباطات به خوبی برقرار کند ما آقای رحیمی را هم از تجربه 
و هــم از دانش کافی برخوردار می دانیــم.وی در مورد امیر 
آشــتیانی بیان داشت: امیر آشتیانی که هم نیروهای مسلح 
به عنوان وزیر دفاع از معرفی ایشان خوشحال شدند. ایشان 
نیروی مجرب با علم و آگاهی نســبت به مســائل نیروهای 

مســلح و موضوع وزارت دفاع و چهره خوشنام در مجموعه 
نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسالمی و سپاه است.

 رستم قاسمی دارای برنامه است
رئیس جمهور در مورد وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: من 
وقتی به مجلس آمدم در مورد نام هایی که برای وزارت خانه 
مطرح بود مسائلی را نمایندگان به من گفتند اما آقای رستم 
قاســمی دارای برنامه است. آقای قاســمی در قرارگاه خاتم 
االنبیا به عنوان یکی از بزرگترین پیمانکاران دولت در حوزه 
راه و شهرسازی کارهای بسیاری انجام داده است. البته افراد 
دیگری هم بــرای این وزارتخانه مطرح بودند اما عده زیادی 
نسبت به افرادی اظهارنظرهایی داشتند که خواستم نظرات 
نمایندگان را داشته باشم چون قرار است با مجلس کار کنیم.

رئیسی در ادامه در مورد اهمیت وزارت راه و شهرسازی خاطر 
نشان کرد: موفقیت دولت در گروه همکاری و حمایت مجلس 
و همچنین همفکری با مجلس است. موضوع مهم ما در این 
وزارتخانه ســاختن یک میلیون مسکن در هر سال است که 
آقای قاســمی در این زمینه برنامه دارد و برای ما مهم است 
که کســی بتواند روی کار بیاید که این وعده دولت را عملی 
کند و با تجربه های کاری خود گام هایی در این زمینه بردارد 
که به صورت انضباط و با ترکیبی از حرکت انقالبی، تحولی در 
وزارتخانه ایجاد کند.وی در مورد وزارت صمت بیان داشت: 
بخشی از مســائل در این وزارتخانه انجام شده و بخشی به 
صورت کالن همچنان باقی است. این وزارتخانه در ارتباط با 
اهداف مهم اقتصادی دولت نقش بسیار مهمی دارد و نیازمند 
ســالمت، شــجاعت، جامع نگری، تخصص و داشتن روحیه 
انقالبی و جهادی است. آقای فاطمی امین را از آستان قدس 
رضوی می شناسم. ایشــان وقتی من از آستان می خواستم 

بیرون بیایم شرکت  های آستان را در ویترین گذاشتند. 

 زلفی گل در مجموعه آموزش عالی در جهان صاحب 
نام است 

رئیس جمهور در مورد وزیر پیشــنهادی علوم گفت: ایشان 
۷ ســال رئیس یک دانشــگاه بزرگی بوده اســت و روحیه 
بســیجی دارد. عالوه بر دوران معلمی، وی االن هم اســتاد 
است و مسئول مجمع بسیج است و روحیه انقالبی و تحولی 
دارد. زلفی گل در مجموعه آموزش عالی در جهان هم چهره 
علمی صاحب نام اســت و در حــوزه مدیریت هم مدیریتی 
موفقی در همدان داشــته است و امیدوارم بتواند منشاء آثار 
برای وزارت علوم باشــد.وی در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی گفت: امروز موضوع اقتصاد را موضوع فوری کشور 
مطرح می کنیم. البته اولویت موضوعی با فرهنگ اســت به 
نظر ما در دولت سیزدهم فرهنگ یک موضوع پیشران است 
که باید به آن توجه کرد. فرهنگ یک موضوع پیشران است. 
از مجموع بررسی ها کسی که دارای دانش و تجربه است آقای 
اسماعیلی معرفی شد. من با آقای صفارهرندی هم صحبت 
کردم و ایشــان گفتند من آقای اسماعیلی را بهتر می دانم. 
رئیســی ادامه داد: اهالی فرهنگ و هنر بدانند که ما به شما 
آزادی ندادیم، خدا داده اســت و ما تضمین کننده آزادی ها 
هســتیم. دولت تضمین کننده آزادی های مشــروع است تا 
بتواند این آزادی را فراهم کند و ظرفیت های اهالی فرهنگ 
و هنر شکوفا شود که این کار بر عهده این وزارتخانه است و 

انشااهلل انجام خواهد شد.

وحیدی یک چهره راهبردی است
وی در مورد آقای وحیدی برای وزارت کشــور تصریح کرد: 
آقای وحیدی یک چهره راهبردی اســت. وزارت کشــور نخ 
تسبیح بخش های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور است. 
وی در مورد وزیر پیشــنهادی میراث فرهنگی و گردشگری 
گفت: همه با چهره آقای ضرغامی آشــنا هســتید. معرفی 
فرهنگ ایرانی و اقتصاد گردشگری مهم است. بنظرم یک کار 
تحولی باید انجام شود. با توانمندی ایشان این کار دنبال شود. 
رئیــس جمهور در مــورد وزیر نفت گفــت: در درون وزات 
نفت بررسی شــد و چهره های خوشنام که در علم و دانش 
مسئولیت هایی داشتند آقای اوجی در تمامی ادوار یک چهره 
موفقی بوده است. در فروش نفت ما امکان و زمینه به لطف 
خداوند وجود دارد و نگرانی در این زمنیه نداشــته باشــید.

وی در مورد وزیر پیشــنهادی نیرو بیان داشــت: ما در این 
وزارت خانه دارای مشکالتی هستیم و اگر برنامه ششم انجام 
می شد این مشکالت نبود. مدیریت آب در کشور بسیار مهم 
اســت و کمبود آب با کمک مردم می  توانیم این مشــکل را 

حل کنیم.

 سجادی روی سکو رفته و دانش و علم دارد
رئیســی در مورد وزارت ورزش و جوانان بیان داشت: من 
جلساتی را با نامداران ورزشی داشتیم که از من خواستند 
یک وزیر ورزشــی بگذارم. آقای سجادی روی سکو رفته و 
دانش و علم در ایــن زمینه را هم دارد. بخش جوانان این 
وزارت خانــه باید مورد توجه قرار گیــرد. وی ادامه داد: تا 
زمانی که روحیه انقالبی، فســاد ستیزی و مردم داری در 
میان وزرا باشــد در خدمتشــان خواهیم بود. این شرایط 
را رهبری به من در مراســم تنفیــذ تاکید کردند. من این 
مجموعه را ســالم و کارآمد می دانم. دوشــرط وزیر شدن 
دارد؛ یک پیشــنهاد رئیس جمهو و بعــد اعتماد مجلس.

رئیس جمهور تصریح کرد: پیشرفت در این میدان نیازمند 
حمایت مجلس محترم اســت. بررســی اینکــه دولت یا 
مجلس در رونق تولید و رفــع بیکاری موفق بوده اند یا نه 
بگویم مردم همه ما را با هم می بینند. ما کمیســیون های 
مجلس را بهترین مشــاور می دانیم و نشان دهیم در عمل 
از اصحاب ما می تـ وانیم باشیم و گشایشی در زندگی مردم 

ایجاد شود.

رئیسی در گفتگوی تلفنی با پوتین:
سندایرانوروسیهرانهاییمیکنیم

رئیس جمهور گفت: اراده جدی برای نهایی کردن هر چه ســریع تر ســند جامع 
همکاری های ایران و روســیه داریم.به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری 
اسالمی ایران، عصر روز )چهارشــنبه( در گفتگوی تلفنی با »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روســیه، توسعه و تحکیم روابط با روسیه را اولویت مهم سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی برشمرد و گفت: به دنبال رفع موانع در روابط و گشودن 
دریچه های جدید همکاری و مصمم به افزایش حجم تجارت دوجانبه با روســیه 
هستیم.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مصمم هستیم روابط دوستانه و جامع دو 
کشــور به شکلی ارتقا یابد که به الگویی موفق برای مناسبات همسایگی تبدیل 
شود، افزود: اراده جدی برای نهایی کردن هر چه سریع تر سند جامع همکاری های 
ایران و روسیه داریم.رئیسی از ابتکار مسکو برای به جریان انداختن فرآیند عضویت 
ایران در سازمان همکاری های شانگهای تشکر و آن را اقدامی در راستای تحکیم 
مناســبات بســیار نزدیک فیمابین ارزیابی کرد.رئیس جمهور در ادامه با تشکر 
از همکاری های روســیه برای پیشگیری از شــیوع کرونا و نیز تالش برای تولید 
مشترک واکسن کرونا تصریح کرد: ایران به دلیل شرایط خاص کنونی درخواست 
دریافت محموله های بیشــتری از واکسن کرونا را دارد.رئیسی در بخش دیگری 
از ســخنانش خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران همانگونه که به معاهدات 
بین المللی از جمله NPT پایبند اســت، در استیفای حقوق ملت خود در زمینه 
فعالیت های صلح آمیز هســته ای و برخورداری آنها از منافع و دستاوردهای این 
فنــاوری در همه عرصه های صلح آمیز، جدیت دارد.رئیس جمهور گفت: آمریکا 
قصد دارد با بازی های سیاســی و رسانه ای به جای نشستن در جایگاه مجرم، در 
مقام مدعی بایســتد و در عوض پاســخگویی به خاطر نقض عهدها و اقدام های 
ظالمانه و غیرقانونی، ایران را در موضع پاسخگویی قرار دهد.رئیسی در ادامه این 
گفتگوی تلفنی با اشــاره به تحوالت افغانستان خاطرنشان کرد: برقراری امنیت، 
صلح و آرامش در افغانستان همواره مورد تاکید جمهوری اسالمی بوده و معتقدیم 
تمام گروه های فعال افغانی باید برای استقرار هر چه سریع تر ثبات در این کسور 
بــا یکدیگر همکاری کرده و خروج آمریــکا را به نقطه عطفی برای صلح و ثبات 
پایدار در افغانستان تبدیل کنند.رئیسی با اظهار آمادگی برای هرگونه همکاری در 
راستای برقراری صلح و آرامش در افغانستان گفت: تجربه موفق همکاری ایران و 
روسیه در مبارزه با تروریسم تکفیری در سوریه، دریچه های جدیدی برای افزایش 
تعامل تهران و مســکو پیش روی دو طرف گشوده است.والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه نیز در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اینکه توسعه روابط با ایران 
از اهمیت زیادی برای کشورش برخوردار است، اظهار داشت: سخنان رهبر عالی 
ایران که فرمودند سطح باالی اعتماد متقابل و ظرفیت باالی اقتصادی در دو کشور 
می تواند منجر به رسیدن به نتایج ملموس در عرصه های دوجانبه شود، به خوبی 

در یاد بنده نقش بسته است.

رئیسی در تماس تلفنی رئیس جمهور چین:
لزومتسریعدرتحویلواکسنهایکرونا

رئیس جمهور گفت: از همکاری دولت چین برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
و فروش واکســن به ایران قدردانی کرده و امیدواریــم در تامین میلیون ها دوز 
واکسن های خریداری شده تسریع شود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
بعد از ظهر روز )چهارشــنبه( در گفتگوی تلفنی با »شــی جین پینگ« رئیس 
جمهور چین با بیان اینکه تصمیم جمهوری اســالمی ایران بر توسعه و تحکیم 
روابط راهبردی با چین اســت، گفت: ارتقای سطح همکاری ها و گسترش روابط 
با چین، اولویت دولت ایران در عرصه سیاســت خارجی است.رئیسی طرح های 
راهبــردی چین مانند طرح بزرگ »یک کمربند؛ یــک راه« را منطبق بر منافع 
ایران دانست و اظهار داشت: اجرای کامل برنامه همکاری های جامع ایران و چین 
باید در دســتور کار همه دستگاه های دو کشور باشد.رئیس جمهور تصریح کرد: 
جمهوری اســالمی ایران با حمایت کامل از اصل چین واحد، دخالت گستاخانه 
آمریکا در امور داخلی این کشور را محکوم می کند.رئیسی با قدردانی از مواضع 
راهبردی چین در قبال یکجانبه گرایی، از همراهی چین در عرصه های مختلف 
بین المللی با کشــورمان از جمله حمایت از حقوق هسته ای، عضویت ایران در 
پیمان شــانگهای و مخالفت با تحریم های علیه ایران تشکر کرد.رئیس جمهور 
نقش ســازنده چین در مقابله با کرونا و بویژه کمک به تامین واکسن برای شمار 
زیادی از کشورها را اقدامی ارزنده توصیف کرده و گفت: از همکاری دولت چین 
برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و فروش واکسن به ایران قدردانی کرده و 
امیدواریم در تامین میلیونها دوز واکسن های خریداری شده تسریع شود.رئیسی با 
تاکید بر لزوم همکاری مشترک در زمینه مبارزه با ویروس کرونا، خاطرنشان کرد: 
سیاسی کردن مسئله منشا بیماری همه گیر کووید ۱۹، تهدید جدی سالمت و 
بهداشت جهانی بوده و نمونه ای از تالش برخی کشورها به منظور منزوی کردن 
چین است..رئیس جمهور چین ضمن قدردانی از حمایت ایران از منافع بنیادین 
چین، حمایت کشورش از عضویت رسمی ایران در پیمان شانگهای را در راستای 
منافع درازمدت این سازمان عنوان کرد.شی جین پینگ با تمجید از همکاری های 
سازنده ایران و چین در دوران همه گیری کرونا اظهار داشت: چین حداکثر توان 
خود را برای تحویل واکســن به ایران و کمک به غلبه ایران بر ویروس کووید۱۹ 

به کار خواهد گرفت.

قالیباف در نطق پیش از دستور:
حاشیهها،تاثیریدربررسیصالحیتوزرا

نخواهدداشت
ادامه از صفحه دوم

رئیس مجلس شورای اســالمی ضمن خوشامدگویی به رئیس جمهور و معاون 
اول رئیس جمهور و همه وزرای پیشــنهادی دولت که در صحن مجلس حضور 
داشتند، گفت: مجلس و دولت در روزهای آینده روزهای مهم و حساسی را پیش 
رو دارند. وزرای پیشــنهادی دولت در هفته گذشته در جلسات کمیسیون های 
مجلس حضور یافتند و ســامانه ای برای اولیــن بار ترتیب داده بودیم و فرصتی 
به وجود آمد که تک تک وزرای پیشــنهادی در همه کمیســیون های تخصصی 
مجلس حضور یابند و همه نمایندگان چهره به چهره با همه وزرای پیشــنهادی 
توانســتند صحبت کنند.قالیباف ادامه داد: ما بیش از ۲۷۰ جلسه در کمیسیون 
های تخصصی مجلس و به صورت فشــرده برگزار کردیم و نمایندگان شناخت 
بســیار خوبی از وزرای پیشنهادی پیدا کردند و از سوی دیگر وزرای پیشنهادی 
هم شناخت بسیار خوبی نسبت به مجلس، نگاه ها و انتظاراتی که در حوزه های 
تخصصی وجود دارد پیدا کردند. این اقدامات جزو کارهای ماندنی مجلس یازدهم 
بود و برای اولین بار تجربه شد و در ادامه همه اینگونه خواهد بود.وی تصریح کرد: 
از ســوی دیگر این جلسات باعث شد حواشی کمترین تاثیر را بر نظر نمایندگان 
داشته باشد و بیشتر نمایندگان در قالب نشست های تخصصی و چهره به چهره 

برنامه ها و کارهای وزرای پیشنهادی را مورد توجه قرار دادند. 
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گزیده خبر جزئیات حمایت های کرونایی در حوزه خانوار و کسب وکارها

پرداخت ۱.۸هزار میلیارد تومان مقرری بیکاری
در حوزه حمایت از کسب وکارهای کرونا حدود ۱.۸هزار میلیارد 
تومان مقرری بابت بیمه بیکاری پرداخت شده است.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم،کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از 
شیوع ویروس کرونا، گزارش عملکرد اقدامات و حمایت های خود 
در حوزه خانوار و کســب وکارهای آسیب دیده از کرونا طی بازه 
زمانی اسفندماه ۱39۸ تا ۱5 خردادماه ۱400 را منتشر کرد.در 
این دوره 22 میلیون خانوار تسهیالت قرض الحسنه و 400 هزار 
بنگاه آسیب دیده از بیماری کرونا تسهیالت ارزان قیمت و 220 
هزار خانوار مستأجر تسهیالت ارزان قیمت ودیعه اجاره مسکن 
دریافت کردند. همچنین بیش از ۱,۸ هزار میلیارد تومان مقرری 
بابت بیمه بیکاری، ۱7 هــزار میلیارد تومان کمک بالعوض به 
خانوارهــا و ۱6 هزار میلیارد تومان برای بخش بهداشــت برای 
مقابلــه با بیماری کرونا پرداخت شــده اســت.طی بازه زمانی 
۱6ماهه از اســفند ۱39۸ تا خــرداد ۱400 کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی کرونا تعداد 47 جلسه اصلی با نظم مناسب 
و مســتمر برگزار نموده اســت و در این جلســات، تعداد 2۱6 
مورد دستورجلســه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بین 
مجموع موارد مطرح شــده، مصوبات مورد تأیید کارگروه جهت 
ادامه سیر مراحل تصویب، ابتدا در جلسات هفتگی اطالع رسانی 
کمیته های تخصصی مدیریت کرونا مطرح شــده و سپس برای 
تصویب در جلسات ســتاد ملی مدیریت کرونا ارائه شده است.

رویکرد حمایتی کارگروه برای تمامی بخش های فوق به صورت 
همزمان هم کمک های بالعوض )سیاست مالی( و هم تسهیل 
تأمین نقدینگی )سیاســت پولی( را شــامل می شده و در عین 
حال در بخش بهداشت و درمان کمک ها به صورت پرداخت های 
مستقیم بالعوض بوده اســت. الزم به ذکر است که کنار موارد 
فوق، شماری از تصمیمات کارگروه اقتصادی نیز مربوط به رفع 
چالش های دستگاه ای اجرایی در مواجهه با کرونا بوده است که 
از این میان می توان به تمدید زمانی مهلت هزینه کرد بودجه های 
جاری و عمرانی دستگاه ها که به دلیل دورکاری کارکنان امکان 
جذب نداشــته، رفع موانع قانونی افزایش ســقف تراکنش های 
بانکی برای کاهش مراجعــات و ازدحام بانکی و یا تعویق زمان 
اجرای آزمون وسع برای ارائه خدمات پایه بیمه سالمت )جهت 

حمایت از بیماران در شرایط ویژه بیماری کرونا( اشاره نمود.

اقدامات و حمایت ها
ابعاد بســته حمایتی سیاســت مالی در دوره کرونا تا خردادماه 
۱400 معــادل 40,2 هزار میلیارد تومان بوده که در قالب انواع 

بسته های حمایتی پرداخت شده و بخش سالمت و خانوارهای 
آسیب پذیر بیشترین ســهم را از این رقم داشــته اند. در مقام 
مقایسه، این رقم معادل ۱,2 درصد تولید ناخالص داخلی سال 
۱399 است و تقریبا با میزان مخارج نسبی برخی کشورهای در 
حال توســعه در این زمینه برابری می کند. با توجه به مشکالت 
بودجه ای و تنگنای شــدید درآمدی دولت در دوره تحریم های 
همه جانبه و با عنایت به عدم پرداخت تســهیالت بانک جهانی، 
به نظر می رســد کــه کمک های صورت گرفتــه حتی باالتر از 
ظرفیت دولت و شــرایط کشور بوده اســت. الزم به ذکر است 
بخش عمده ای از کمک های بالعوض در این دوره شــامل انواع 
بخشودگی جرائم مالیاتی بوده که هزینه فرصت آن )با توجه به 
نیاز شدید دولت به تمامی درآمدهای غیرنفتی( نیز می تواند در 
مراحل بعدی مورد محاسبه قرار گیرد.در زمینه بسته سیاست 
پولی نیز با وجود تدارک بســته تسهیالت ارزان قیمت 75 هزار 
میلیارد تومانی، میزان تسهیالت پرداختی تا پایان خرداد ۱400 
معادل 46,۸ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۱,3 درصد تولید 
ناخالص داخلی اســت. نکته مهم در زمینه تسهیالت پرداخت 
شده آن اســت که با وجود پایین بودن نرخ بازده و وجود دوره 
تنفس مناسب، بخش عرضه اقتصاد و مشاغل و کسب وکارهای 
اســیب دیده از کرونا استقبال زیادی از تسهیالت بانکی نداشته 

اســت که به نظر می رسد نااطمینانی فعاالن اقتصادی در رابطه 
با طوالنی شــدن زمان اتمام بیماری و بازگشت برخی بخش ها 
نظیر گردشــگری به فعالیت مجدد )و ایجاد امکان بازپرداخت 
تســهیالت( از جمله دالیل این امر بوده اســت. کارگروه نیز با 
در نظر گرفتن شــرایط ویژه بخش های مذکور، در سال گذشته 
و ســال جاری تســهیالت ویژه ای را برای آنــان با دوره تنفس 

طوالنی تر طراحی نموده است.

نتایج و خروجی ها
مجموعــه اقدامات و مصوبــات کارگروه مقابله بــا پیامدهای 
اقتصــادی کرونا نتایج و دســتاوردهای متعــددی را در دوره 
بیماری کرونا به دنبال داشــته اســت. به عنوان نمونه، در این 
دوره 22 میلیــون خانــوار بدون نیاز به حضــور در بانک و در 
بســتر ظرفیت های دولت الکترونیک )حداقل یک بار( موفق به 
دریافت تســهیالت قرض الحسنه شدند، حدود 400 هزار بنگاه 
آسیب دیده از بیماری کرونا تسهیالت ارزان قیمت با دوره تنفس 
چندماهه دریافت نمودند، شمار زیادی از بنگاه های آسیب دیده 
)در مقیاس میلیونی( از امتیازات مربوط به حمایت های بیمه ای، 
مالیاتی و استمهال بانکی اســتفاده نمودند، بیش از 220 هزار 
خانوار مستاجر )برای نخستین بار در کشور( از تسهیالت ارزان 

قیمت ودیعه اجاره مســکن برخوردار شدند، بیش از ۱,۸ هزار 
میلیارد تومان مقرری بابت ایام بیکاری به بیکاران ناشی از کرونا 
پرداخت شــده، بزرگترین کمک بالعوض دولت به خانوارها به 
مبلــغ بیش از ۱7 هزار میلیارد تومــان صورت گرفته و بخش 
بهداشت و درمان نیز بیش از ۱6 هزار میلیارد تومان منابع جهت 
مقابله با بیماری کرونا )مازاد بر بودجه مصوب ســاالنه( دریافت 
نموده است. نکته مهمی که باید در زمینه اقدامات کارگروه مورد 
نظر قرار گیرد آن است که بررسی روند زمانی بیماری در کشور 
و مقایسه آن با مواعد بسته های حمایتی کارگروه اقتصادی کرونا 
نشان می دهد همبستگی باالیی میان ارائه کمک های حمایتی 
و کاهش تعداد مبتالیان در زمان تدوین و اجرای هر سه بسته 

حمایتی وجود دارد.

چشم انداز اقدامات آتی
در نهایت باید توجه داشــت که برای ســال ۱400 نیز بســته 
حمایتــی کرونا جهــت حمایــت از کســب وکارها و اصناف 
آسیب دیده و خانوارها تهیه و ابالغ شده است که بخش عمده ای 
از حمایت های ســال ۱399 از جمله انواع حمایت های مالیاتی، 
بیمــه ای و بانکی را در بر می گیرد. البته با توجه به شــرایط و 
اقتضائات اقتصاد کالن، برخی پیشــنهادات و اقدامات سیاستی 
جدیــد به ویژه در حوزه حمایت از اشــتغال بازار کار )شــامل 
مشوق های بیمه ای و یارانه دســتمزد( نیز توسط دستگاه های 
مربوطه ارائه شده که در کارگروه تحت بررسی قرار گرفته و در 
صورت ایجاد اجماع نهایی، در سیر مراحل تصویب قرار خواهد 
گرفت. همچنین موضوع تامین منابع مــورد نیاز برای واردات 
واکسن کرونا و تولید واکسن داخلی کرونا نیز به صورت پیوسته 
در کارگروه اقتصادی کرونا مورد بررســی قرار گرفته و مصوبات 
الزم جهت اجرای موضوع توسط مراجع ذیصالح از جمله ستاد 
ملی مدیریت کرونا صادر گردیده اســت. بــه این ترتیب، نگاه 
اجمالی به عملکرد کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا 
نشان می دهد که مجموعه اقدامات و تصمیمات متخذه توسط 
این کارگروه چه در حوزه حمایت از کسب وکارها، چه در حوزه 
حمایت از خانوارها و چه در حوزه حمایت های اجتماعی، اثرات 
و نتایج مهمی را به دنبال داشته است. در واقع این کارگروه، به 
همراه سایر کمیته های تخصصی ستاد ملی مدیریت کرونا، نقش 
مهمی در اداره شرایط کشور در دوره بیماری کرونا داشته است 
و به نظر می رسد استفاده از ظرفیت های این کارگروه در فرآیند 

سیاست گذاری، تا پایان دوره بیماری کرونا ضرورت دارد.

سهام عدالت چند؟
با وجود اینکه بازار سرمایه نســبت به ماه قبل روند صعودی داشته، ارزش 
واقعی ســهام عدالت نســبت به مدت مذکور کمی کاهش یافته است که 
میتواند ناشــی از افزایش سرمایه سهم ها یا برگزاری مجامع عمومی عادی 
سالیانه باشد.به گزارش ایسنا، پس از آزادسازی سهام عدالت، مشموالن این 
ســهام که روش مســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، 
می توانند با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزئیات 
دارایی خود را مشــاهده کنند. البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر 
نوســانات بازار افزایشی یا کاهشی می شود.بر این اساس ارزش واقعی سهام 
عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در روز 20 اسفندماه سال گذشته 
۱۸ میلیون و 7۸0 هزار تومان قیمت داشــت. درحالی که قیمت این سهام 
در ۱6 تیرماه سال جاری ۱4 میلیون و 700 هزار تومان بود. سهامی که در 
روزهای نخستین آزادسازی سهام عدالت )اردیبهشت و خرداد سال گذشته( 
بیش از 20 میلیون تومان قیمت داشــت.بر این اساس طبق آخرین قیمت 
ها، ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه 492 هزار تومانی، ۱3 میلیون 
و 500 هزار تومان اســت درحالی که این رقم در ۱۸ تیرماه کمی بیشتر از 
۱4 میلیون تومان بود. البته این کاهش ارزش ســهام عدالت ربطی به روند 
بازار ســرمایه طی یک ماه گذشته ندارد چراکه این بازار طی روزهای آخیر 
بر مدار صعود در حرکت بوده است. درواقع دلیل کاهش ارزش سهام عدالت 
میتواند ناشــی از افزایش سرمایه برخی سهم ها باشد. از سوی دیگر زمانی 
که مجمع عمومی عادی سالیانه سهمی برگزار میشود، قیمت تئوریک سهم 
نیز کاهش پیدا میکند.بر اســاس این گزارش، مشموالن سهام عدالت سال 
گذشته می توانستند 60 درصد سهام خود را بفروشند حدود 9 ماه است که 
به دلیل شــرایط بازار و فشــار عرضه، این امکان را ندارند اما ذکر این نکته 
ضروری است که ارزش واقعی سهام عدالت همسو با نوسانات بازار صعودی 

و نزولی می شود.

کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تقاضای خرید 
مواد غذایی از ابتدای سال

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی می گوید کرونا و گرانی، تقاضا برای خرید 
مواد غذایی را 30 تا 35 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داده 
است.قاســمعلی حسنی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه در پنج ماه 
گذشته اقالم اساسی سبد غذایی خانوار با چند درصد افزایش قیمت مواجه 
شده است، گفت: برنج ایرانی از ابتدای سال حدود 3۸ درصد افزایش قیمت 
داشته اســت. یعنی برنجی که در فروردین ماه کیلویی 3۱ هزار تومان بود 
در حال حاضر به کیلویی 43 هزار تومان رســیده است.وی ادامه داد: روغن 
نیز در خردادماه 35 درصد گرانتر شد که البته همین افزایش 35 درصدی 
کاهش تقاضا  را در پی داشــت. زیرا وقتــی کاالیی با افزایش قیمت همراه 
شــود اثر خود را در ســبد غذایی خانوار به صورت شفاف نمایان می کند.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد:شکر نیز از ابتدای سال افزایش 
قیمت 90 درصدی را تجربه کرده است و قیمت مصوب آن از 6650 تومان 
بــرای صنف و صنعت به ۱۱ هزار و 500 تومــان  و برای مصرف کننده از 
۸700 تومان به ۱5 هزار تومان رســیده اســت. اگر چه در بازار همین نرخ 
های مصوب هم رعایت نمی شــود و معموال شکر صنف و صنعت ۱000 تا 
۱500 تومان باالتــر از نرخ مصوب خرید و فروش می شــود.وی در ادامه 
گفت:حبوبات نیز  از ابتدای سال به دلیل خشکسالی و کاهش تولید ۱0 تا 
30 درصد افزایش قیمت داشته است.حسنی در پایان گفت: کرونا و برگزار 
نشــدن مراسم های عزا و عروسی، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم باعث 
شــده که تقاضای خرید مواد غذایی 30 تا 35 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل کاهش یابد.

۳۵۰۰ واحد مسکونی ویژه جوانان تا پایان 
امسال در استان گلستان ساخته می شود

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان از اجرای طرح ابتکاری تأمین 
مسکن جوانان در استان خبر داد و گفت: تا پایان امسال سه هزار و 500 واحد 
مسکونی برای زوج های جوان در روستاهای استان ساخته می شود.سیدمحمد 
حسینی اظهار داشت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی متولی اصلی تولید و عرضه 
مســکن در روستاها اســت و در قالب رویکرد جدید سعی می کنیم به جای 
اینکه منتظر مردم بمانیم، خودمان به سراغ اقشار مختلف برویم و برای آنها 
خانه بسازیم.وی گفت: یکی از طرح های ابتکاری استان گلستان که با موافقت 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی امسال به صورت پایلوت در استان گلستان اجرا 
می شــود، طرح تأمین مســکن برای جوانان است. این طرح در صدد تحقق 
رویای جوانان و عالقه مندان ســکونت در روستاها است و ما شرایط را برای 
ماندگاری جمعیت در روستاها فراهم می کنیم.مدیرکل بنیاد مسکن استان با 
اشاره به اهداف اجرای این طرح بیان داشت: ماندگاری جمعیت در روستاها، 
جلوگیری از مهاجرت و همچنین مهاجرت معکوس به روستاها، کنترل قیمت 
زمین و مســکن در روستاها، حفظ و احیای روستاها و تولیدات روستایی در 
حوزه های کشاورزی و صنایع دستی، جلوگیری از حاشیه نشینی در شهرهای 
بزرگ، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و غیره از پیامدهای اجرای این 
طرح خواهد بود.وی گفت: حدود ۱7 هزار نفر از مردم استان در طرح مسکن 
جوانان ثبت نام کردند که در گام نخست این طرح را در 200 روستا اجرایی 
می کنیــم. ما معتقدیم چراغ امید برای خانه دار شــدن در دل این ۱7 هزار 
خانواده روشــن شده و بنیاد مسکن همه تالش خود را برای ساخت مسکن 
این خانواده ها به کار می گیرد.حسینی اضافه کرد: 900 میلیارد تومان اعتبار 
برای تأمین مسکن جوانان استان پیش بینی شده و 400 هزار مترمربع زمین 
نیز در 200 روســتایی که در اولویت اجرای این طرح قرار دارند، تملک شده 
اســت.وی درباره اولویت بندی روستاها گفت: در استان 933 روستای باالی 
20 خانوار جمعیت داریم که ســعی کردیم در اجرای این طرح اولویت را به 
روستاهای بزرگ که در حاشیه شهرها واقع شده اند و ظرفیت مهاجرفرستی 
دارند، دادیم.مدیرکل بنیاد مسکن استان ابراز امیدواری کرد: تا پایان امسال 
3 هزار و 900 واحد مسکونی ویژه جوانان در روستاهای استان ساخته شود و 
به بهره برداری برسد.وی همچنین با اشاره به روش های ساخت این واحدهای 
مســکونی اظهار داشــت: این واحدها به دو رو )خودمالکی و بنیاد ساخت، 
احداث خواهند شــد.خودمالکین ثبت نام کــرده در این طرح با مراجعه به 
شعب بنیادمســکن، از خدمات این طرح که تسهیالت قرض الحسنه ۱00 
میلیون تومانی است برخوردار شوند. در طرح بنیاد ساخت نیز 230 میلیون 
تومان تسهیالت پیش بینی شده است.حســینی گفت: برای تأمین اراضی 
موردنیاز برای احداث این واحدهای مسکونی از اراضی در اختیار بنیاد، اراضی 
بالاستفاده دستگاه های اجرایی، تملک اراضی ملی حاشیه روستاها طبق ماده 
4 قانون ســاماندهی تولید و عرضه مســکن، الحاق به بافت اراضی واقع در 

محدوده روستاها و غیره استفاده می کنیم.

تجارت 2.2میلیارد یورویی ایران و اروپا در 6 ماه
 واردات اروپا از ایران ۱۷درصد رشد کرد

یورو استات از مبادالت تجاری حدود 2.2میلیارد یورویی ایران و اروپا در نیمه 
نخست 202۱ خبر داد و اعالم کرد واردات اروپا از ایران در این دوره با رشد 
۱7درصدی مواجه شده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
پایگاه خبری کمیسیون اروپا )یورو استات( کل مبادالت تجاری ایران و 27 
عضو اتحادیه اروپا در نیمه نخســت ســال جاری میالدی را 2,247 میلیارد 
یورو اعــالم کرد.مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپــا در ماه های ژانویه تا 
ژوئن 202۱ با رشد 0,4درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده 
است. در 6 ماه نخست ســال 2020 کل مبادالت دو طرف 2,23۸ میلیارد 
یورو اعالم شــده بود.بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در 
6 ماه نخســت 202۱ با افت 2,6درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه شــده و از ۱,۸9 میلیارد یورو در 6 ماه نخست سال گذشته به ۱,۸4 
میلیارد یورو در مدت مشــابه سال جاری رسیده است.میان اعضای اتحادیه 
اروپا، آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند و رومانی بیشترین صادرات کاال به 
ایران را در نیمه نخســت 202۱ داشته اند.اما واردات اتحادیه اروپا از ایران در 
ماه های ژانویه تا ژوئن امسال رشد ۱7درصدی داشته و به 407 میلیون یورو 
رســیده است. اتحادیه اروپا در مدت مشابه سال قبل 34۸ میلیون یورو کاال 
از ایران وارد کرده بود.میان اعضای اتحادیه اروپا، آلمان، ایتالیا، هلند، رومانی، 
فرانسه، بلژیک و بلغارستان بیشترین واردات کاال از ایران را در نیمه نخست 

202۱ داشته اند.

اصالح بودجه امسال کل کشور اجتناب 
ناپذیر است

کارشناس اقتصادی با اشاره به توجه دولت سیزدهم به لزوم پایدار بودن منابع 
بودجه ای، گفت: اصالح بودجه سال جاری از اهمیت باالیی برخوردار است. اما 
چگونگی انجام آن بسیار مهم است.به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اقداماتی 
مهمی که باید بعنوان اولویت از ســوی دولت سیزدهم پیگیری شود، در کنار 
اصالح ساختار بودجه ریزی است و انتظار می رود بودجه سال اینده کل کشور 
با اصالحاتی ساختاری تقدیم مجلس شود. اقدامی که علیرغم مطالبه چندساله 
رهبر انقالب، از ســوی دولت دوازدهم ابتر باقی ماند.ایت اهلل رئیســی، هفته 
گذشته در جلسه با ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ۱3 دستور را برای تحول 
در ساختار بودجه کشور اعالم کرد که می تواند نویدبخش توجه دولت سیزدهم 
به موضوع تأمین بودجه از منابع پایدار درآمدی باشد.در همین خصوص مهدی 
خوشخوی، کارشناس مســائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۱3 
بند مذکور در جلسه ستاد اقتصادی دولت عمدتاً مواردی کلی بوده و ناظر به 
راهکار و اقدام مشــخص و فنی نیست. از جمله بندهای ۱، 2، 5 و بندهای 9 
تا ۱3 در این گزارش همگی مشــمول این نکته است؛ در حالی که سابقا هم 
چنین درخواســت هایی از سوی دولت قبل وجود داشته و لذا هنوز نمی توان 
قضاوت دقیقی از برنامه و اقدامات موردنظر دولت برای حوزه بســیار کلیدی 
بودجه ارائه کرد.وی ادامه داد: در بند چهارم به اصالح بودجه ســال ۱400 و 
ارائه اصالحیه به عنوان متمم بودجه اشاره شده است که این درک صحیح از 
لزوم اصالح بودجه ۱400 در نوع خود گامی رو به جلو به حساب می آید. زیرا 
بررسی های ما نشان می دهد که بازنگری بودجه سال جاری از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت. اما این چگونگی انجام این اقدام است که بسیار مهم است و 
پس از جزئیات اقدامات و تصمیمات مرتبط با آن اســت که می توان نســبت 
به آن اظهارنظر کرد. در کل پس از مطرح شــدن جزئیات فنی کار است که 

می توان عیار عملکرد دولت را در حوزه بودجه سنجید.
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متهمی که رفته رفته رونمایی شدگزیده خبر

استخراجرمزارزهاوادامهخاموشیها
از اشتهای سیری ناپذیر دســتگاه های استخراج تا اختالل در 
تولید اکســیژن برای بیماران کرونا، کلیدواژه های برجســته 
مدیرعامل توانیر در پی افزایش مجدد مصرف برق در کشــور 
بود.بــه گزارش خبرنگار مهر، قصــه پرغصه قطعی برق، گویا 
پایانی ندارد! با وجود تجربه افزایش مصرف برق در سراســر 
کشــور از اوایل خردادماه، در روزهای اخیر باز هم درخواست 
صرفه جویی در مصرف برق از سوی متولیان حوزه انرژی کشور 
به گوش می رســد. چالشی که عالوه بر تحمیل گرمای هوا به 
هم وطنان و اختالل در کســب وکارها، گویا شرایط مبارزه با 
ویروس کرونا را برای بیماران دشــوارتر کرده است.در همین 
رابطــه، متولی زاده مدیر عامل توانیر در نشســت خبری ۱۸ 
مردادماه با اشــاره به اینکه، امسال مهمان ناخوانده ای به نام 
رمزارزها داشتیم که گویی برق کشور را می بلعد، اظهار داشت: 
»از مردم خواهش می کنیم با کاهش مصرف برق، کمک کنند 
تا برای صنایع فوالدی که بعضی از آنها در حال تولید اکسیژن 
برای بیماران کرونایی هستند، مشکل پیش نیاید.«همچنین، 
متولــی زاده تصریح کرد: »خاموش کــردن یک المپ اضافه 
کمک شــایان توجهی برای عبور از مــوج کرونا خواهد بود و 
از خاموشــی زمان بندی شــده جلوگیری می کند.«اظهارات 
متولی زاده در حالی مطرح شد که رجبی مشهدی سخنگوی 
صنعت برق نیز یک روز قبل با اشاره به مصرف برق بیش از ۶۵ 
هزار مگاوات در روز، گفت: »سعی می کنیم با همکاری صنایع 
عمــده و بزرگ برای کاهش مصرف، ایــن هفته را نیز بدون 
خاموشی پشت ســر بگذاریم.«از قرار معلوم، با رکوردشکنی 
ابتالی به کرونا و مرگ ومیر ناشی از این ویروس مسری، تأمین 
اکسیژن به عنوان نیاز اولیه بیماران کرونایی نیز شدت یافته 
و به مدیریت مصرف برق گره خورده اســت. در این شرایط، 
به اذعان اغلب کارشناســان حوزه انــرژی، مدیریت مصارف 
غیرضروری، مهم ترین و تنها گزینه عبور از شرایط کنونی در 
کوتاه مدت است.بررسی اظهارات فوق، حاکی از تمرکز مجدد 
بر محدودیت صنایع داخلی با هدف کاهش مصرف برق است. 
سیاســتی که فارغ از پیامدهایی نظیر التهاب در بازار سیمان 
و محصوالت فوالدی، تولید اکســیژن برای بیماران کرونایی 

را نیــز با اختالل مواجه می کند. بــا این وجود، غیرضروری و 
مجرمانه ترین حوزه مصرف برق در کشــور کدام است؟!علی 
رغم پرداخت چنین هزینه های گزافی در ازای مصرف بیش از 
میزان تأمین برق، بررسی ها نشان می دهد، همچنان مواردی 
از مصارف غیرمجاز و غیرضروری برق به چشم می خورد که نه 
تنها پتانسیل برخورد قضائی و بازدارنده با آن وجود دارد، بلکه 
انگیزه باالی مصرف برق در این حوزه و بی تفاوتی سودجویان 
نســبت به وضع موجود، اراده جدی دســتگاه های نظارتی و 
حاکمیتی برای مقابله با این پدیده مرموز را می طلبد.نکته حائز 
اهمیت در مسئله استخراج رمزارزها، ناتوانی در برآورد میزان 
مصرف برق یارانه ای در مراکز پنهان و غیرمجاز اســتخراج و 
آسیب تجهیزات پرمصرف آن به تجهیزات الکتریکی مشترکان 

مجاور اســت؛ مسئله ای که اهمیت برخورد با مزارع غیرمجاز 
را با توجه به فقدان آمار دقیق از میزان قاچاق دســتگاه های 
اســتخراج به کشــور و نرخ نازل برق در کشــور، به تصویر 
می کشد؛ البته، وزارت نیرو نیز در ازای معرفی چنین مراکزی 

پاداش ۲۰ میلیون تومانی در نظر گرفته است.

وزیر نیرو چه می گوید؟!
چندی پیــش، آشــفتگی در تأمین برق مورد نیاز کشــور، 
اردکانیــان وزیر نیــروی دولت دوازدهم را راهی بهارســتان 
کرد. وی در نشســت علنی نهم خــرداد مجلس، درباره علت 
قطعی های مکرر برق گفــت: »جمع بندی کمیته مربوطه در 
شورای امنیت کشــور و دبیرخانه شورای امنیت ملی بر این 

اســت که یکی از دو علت قطعی برق، افزایش دما و استخراج 
رمزارزها هستند.«از این رو، انتشار اخبار متعدد مبنی بر کشف 
مزارع اســتخراج رمزارز از نیروگاه ها! تا مزارع کشــاورزی و 
مرغ داری ها حاکی از سوءاستفاده برخی سودجویان از انرژی 
ارزان ایران است. از طرفی، با وجود ممنوعیت استخراج رمزارز 
حتی برای مالکان دارای مجوز، بر اساس مصوبه هیأت وزیران، 
هیچیک از واحدهای شناسنامه دار نیز حق استخراج ارزهای 

مجازی را تا پایان شهریورماه نخواهند داشت.

تازه ترین گزارش وزارت نیرو
در همین زمینه، مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت 
توانیــر تا پانزدهم مردادماه ســال ۱۴۰۰، ۴ هزار ۶۷۰ مرکز 
اســتخراج و ۲۰۹ هزار و ۲۴۳ دستگاه اســتخراج غیرمجاز 
رمزارز شناســایی شده و بر این اســاس ظرفیت شبکه برق 
مورد استفاده مراکز شناسایی شــده معادل ۵۹۸ هزار ۴۲۴ 
کیلووات )۶۰۰ مگاوات( برآورد می شود. بر اساس این گزارش، 
استان های خراسان رضوی، تهران و آذربایجان شرقی بیشترین 
مراکز استخراج رمز ارز غیر مجاز را به خود اختصاص داده اند و 
استان های فارس، لرستان، کرمانشاه و اصفهان در جایگاه بعد 
قرار دارند.آنطور که مشخص است شناسایی واحدهای ماینر 
غیرمجاز برای توانیر کار آسانی نیست و ادعا می شود محاسبه 
برخط نوســان برق ماینرها از طریق شبکه توزیع برق مقرون 
به صرفه نیست. با این حال راهکارهایی برای شناسایی و حل 
این مشکل در کوتاه مدت ارائه شده است. از جمله آنها می توان 
مقایسه مصرف انرژی در دوره های مختلف که حتی از طریق 
کنتورهای غیرهوشمند نیز به دست می آید، بازرسی های مکرر 
و همکاری با مردم اشــاره کرد. اصالح نظام تعرفه گذاری هم 
از راه های بلندمدت رفع این مشــکل اســت.با این حال آنچه 
مشخص اســت عدم ســاماندهی فعالین این عرصه و حتی 
معامله گران رمزارزها، هم به ضرر خود آنها خواهد بود و هم به 
ضرر مشترکین عادی که از خاموشی های مکرر رنج می برند. 
ایجاد ســازوکار صحیح برای ساماندهی به این عرصه باید در 

برنامه های دولت آینده قرار گیرد.

صادرات LPG ایران صعود کرد
منابع تجاری برآورد کردند صــادرات LPG ایران در ژوییه و اوت حدود ۵۰۰ 
هزار تن می ماند که نزدیک به باالترین رکورد دو سال گذشته است.به گزارش 
ایســنا، منابع تجاری به پالتس گفتند این حجم باال که ممکن است از ۵۰۰ 
هــزار تن هم فراتر برود، با افزایش تولید و تقاضا برای LPG ایران، انتظار می 
رود تا پایان سال ۲۰۲۱ ادامه پیدا کند. با وجود امیدهای اولیه برای تسهیل 
تحریمها پس از به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا، مذاکرات برای احیای 
برجام فعال متوقف مانده اســت.یک منبع چینی گفت: LPG ایرانی بیشتری 
امســال به چین صادر شده که ممکن است به دلیل قیمت رقابتی این گرید 
باشد.محموله های ایرانی با تخفیف بیش از ۲۰ دالر در هر تن نسبت به سایر 
محموله های خاورمیانه ای فروخته می شوند و این موضوع عالقه خریداران را 
جلب کرده است. سایر منابع می گویند این تخفیفها به ۳۰ دالر در هر تن می 
رسد. در دور قبلی تحریمهای غربی در سال ۲۰۱۲، خریداران چینی محموله 
های ایرانی را با تخفیفهای ســنگین ۴۰ تا ۵۰ دالر در هر تن خریداری می 
کردند.طبق آمار شــرکت اطالعاتی کپلر، چین بزرگترین خریدار LPG ایران 
در ژوئــن بود و ۴۶۴ هزار تن معــادل ۹۵ درصد از کل صادرات LPG ایران را 
دریافت کرد و میزان اندکی هم به پاکســتان و بنگالدش صادر شد.بر اساس 
 LPG گزارش پالتس به نقل از یک منبع تجاری، ســه کشــور تنها خریداران
ایران بوده اند. صادرات ایران بین ۴۵۰ تا ۵۳۰ هزار تن در ماه اســت و امید 
می رود با تسهیل تحریمها، حجم صادرات افزایش پیدا کند.منابع صنعتی می 
گویند با فرض این که آمریکا تحریمهای ضدایرانی را به طور کامل رفع کند، 
ایران می تواند حداقل ۳.۷۳ میلیون تن در سال LPG صادر کند و ۳۳ کشتی 
برای حمل آن نیاز خواهد بود.طبق آمار کشــتیرانی و بازرگانی، پیش از این 
محدودیتها، صادرات ماهانه LPG ایران در اوت سال ۲۰۱۸ به حدود ۵۶۸ هزار 
تن رسیده بود و صادرات ساالنه به ۵.۲ میلیون تن رسید که باالترین رکورد از 
زمان لغو تحریمهای غربی قبلی در ژانویه سال ۲۰۱۶ بود.به گفته منابع آگاه، 
در یک ماه اوج حجم صادرات می تواند به ۱۳ کشتی بزرگ حامل گاز برسد.

مشــتریان قراردادی LPG ایران در سال ۲۰۱۸ شامل اندونزی و تایوان بودند 
که به صورت مستقیم یا از طریق شرکتهای بازرگانی از ایران واردات داشتند.

بر اساس گزارش پالتس، منابع آگاه می گویند در فاصله سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ 
ایران ۳.۲ میلیون تن به ظرفیت تولید LPG افزوده که عمدتا در میدان گازی 
پارس جنوبی بوده و تا سپتامبر امسال ۲.۲ میلیون تن دیگر به ظرفیت تولید 

ایران اضافه خواهد شد.

ماراتن کشورهای تولیدکننده جدید برای 
بهره برداری از ثروت نفتی

جدیدترین کشورهای نفتی جهان شامل گویان، سورینام و غنا هیچ برنامه ای 
برای صرفنظر کردن از ثروت نفتی تازه کشف شده و پیوستن به سیاستهای 
کربن زدایی جهانی ندارند.به گزارش ایسنا، میلیاردها بشکه نفت خام در بخش 
فراساحلی منطقه گویان-سورینام دو همسایه آفریقای جنوبی و همچنین در 
غنا طی ســالهای اخیر کشف شــده اند.متیو اوپوکو پریمپه، وزیر انرژی غنا 
اظهار کرد: ما میلیونها نفر بــدون برق در آفریقا داریم. گذار انرژی به معنای 
آن نیست که منابع ما بهره برداری نشوند.غنا ممکن است حدود پنج میلیارد 
بشکه ذخایر نفتی داشته باشد. این کشور مایل است این ذخایر را بهره داری 
کند و اوایل ماه جاری به دنبال دریافت موافقت پارلمان برای استقراض ۱.۶۵ 
میلیــارد دالر به منظور توســعه بلوکهای نفتی و گازی بــود. این وام پس از 
خروج شرکت اکسون موبیل از این پروژه دریای عمیق که اوایل سال پس از 
انجام مطالعات لرزه نگاری روی داد، ضروری شده است.بهارات جاگدئو، معاون 
رییس جمهور غنا اظهار کرد: از ما خواســته شــده است نفتمان را استخراج 
نکنیم. ما بر این باوریم که این کامال غیرمنصفانه است. ما یک کشور کوچک 
هستیم و در حال حاضر ظرفیت و چارچوب برای عملکرد مطلوب صنعت نفت 
نداریم اما به بهبود ادامه می دهیم.بر اساس گزارش اویل پرایس، وی همچنین 
خاطرنشان کرد که سه چهارم گویان با جنگل پوشیده شده است که به عنوان 
جاذب کربن عمل کرده و انتشار آالیندگی ناشی از تولید نفت و گاز را جبران 
می کنند. این کشــور کوچک بیش از ۱۰۰ هزار بشــکه در روز نفت از بلوک 

استابروک که تحت اداره اکسون و هس است، تولید کرده است.

کمبود تامین LNG در اروپا وخامت یافت
اروپا زمســتان سختی در پیش خواهد داشت در حالی که تامین گاز طبیعی 
مایع )LNG( به هیچ وجه برای برآورده کردن تقاضای فصلی کافی نیســت.به 
گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع صنعتی گزارش کرد تحویل LNG به 
اروپا در ژوییه به پایینترین رکورد برای این ماه در ســه سال گذشته رسید و 
وضعیت در این ماه حتی وخیمتر شــد و تنها یک محموله به انگلیس رسید. 
در این بین، شش محموله LNG قرار است در اوت از اسپانیا حرکت کند زیرا 
بازرگانان به دنبال سود بردن از قیمتهای باالتر در بازار آسیایی هستند.تامین 
گاز از طریق خط لوله از روسیه هم مشکل ساز شده که دالیل سیاسی دخالتی 
ندارند. شرکت گازپروم با فشــار فزاینده برای تامین تقاضا در داخل و خارج 
روسیه روبروست. آتش ســوزی که اوایل ماه میالدی جاری در یک کارخانه 
میعانات در ســیبری روی داد هم تامین گاز از طریق خط لوله یامال-اروپا را 
کاهش داده اســت.تقاضای جهانی برای گاز طبیعی شامل LNG اخیرا رونق 
زیادی پیدا کرده و تا ژوییه برای پنج ماه متوالی رشــد کرده است. بازارهای 
آمریکای التین و آســیا آماده اند برای LNG پول بیشــتری بپردازند و به این 
ترتیب محموله ها را از دســترس اروپا دور کرده اند. آسیا ۷۴.۶ درصد سهم 
از تقاضا برای LNG در ژوییه داشــت و ۲۲.۶ میلیون تن وارد کرده است. در 
مقابل، اروپا تنها ۴.۴۳ میلیون تن واردات داشته که کمتر از ۵.۵ میلیون تن 
در مدت مشابه ســال ۲۰۲۰ بوده است.اویستن کالکلف، مدیرعامل شرکت 
فلکس LNG اظهار کرد: اروپا باید مخازنش را دوباره پر کند اما با جنگ فعلی 
برای محموله ها، به نظر می رسد این بازار با کمبود شدید عرضه روبرو خواهد 
بــود مگر این که جریان خط لولــه دوباره افزایش پیدا کند. ما باید برای یک 
زمستان بســیار متغیر بر اساس شرایط جوی آماده شویم.تحلیلگران شرکت 
»انژی انرژی اســکن« در یادداشتی نوشتند: عوامل بنیادین بازار گاز کمبود 
عرضه را نشان می دهند و ادامه ضعف عرضه روسیه، مایه اصلی نگرانی است.

شرکت گازپروم از ظرفیت ۱۵ میلیون متر مکعب شبکه خط لوله خود که از 
اوکراین عبور می کند، تنها ۶۵۰ هزار متر مکعب در روز را برای سپتامبر رزرو 
کرده است. این شرکت روسی دولتی اعالم کرده قیمت گاز برای اروپا را برای 
کل ســال حدود ۳۰ درصد افزایش می دهد.بر اســاس گزارش اویل پرایس، 
قیمت LNG در اروپا هم رو به رشــد است و ممکن است در هفته های آینده 
محموله های LNG  بیشــتری وارد این منطقه شوند زیرا نرخ پریمیومی که 
بازرگانان را جذب بازار آســیا کرده بود، عمال ناپدید شده اند و اکنون قیمت 
پایه LNG اروپایی و ژاپنی به بیش از ۱۵ دالر به ازای هر واحد mmBtu برای 

سپتامبر رسیده اند.

امسال چقدر بنزین صادر کردیم؟
عضو اتــاق بازرگانی گفت: اکنون قیمت بنزین در کشــورهای 
همسایه از جمله افغانستان به حدود ۹۰۰ دالر در هر تن رسیده 
است، به این ترتیب به نظر می رسد ۴ ماهه امسال حضور پررنگی 
در زمینه صادرات بنزین و گازوئیل نداشته ایم.سیدحمید حسینی 
در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آمار صادرات بنزین 
در ۴ ماهه امســال اظهار داشــت: تاکنون جزئیات رسمی آمار 
صادرات فرآورده منتشــر نشــده اما ۴ ماه ابتدایی سال گذشته 
حــدود ۷۰۰ میلیون دالر صادرات بنزین داشــتیم، در مجموع 
سال گذشته باالترین رقم صادراتی کشور؛ بنزین بوده است. وی 
افزود: در ســال جاری با توجه به کمبود گاز در زمستان مجبور 
شدیم سوخت بســیاری از نیروگاه ها را از طریق گازوئیل تامین 
کنیم، بنابراین نتوانســتیم تعهدات سال گذشته را انجام دهیم 
و بخشــی از این تعهدات به امسال موکول شــد.این عضو اتاق 
بازرگانی با بیان اینکه امســال در زمینه صــادرات فرآورده های 
نفتی کمتر فعال بودیم، تصریح کــرد: مصرف بنزین در تیرماه 
بــه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر رســید و همچنیــن بحث اورهال 
پاالیشگاه ها را هم داشتیم، بنابراین بنزین کمتری صادر شد.وی 
خاطرنشــان کرد: اکنون قیمت بنزین در کشورهای همسایه از 
جمله افغانســتان به حدود ۹۰۰ دالر در هر تن رســیده است، 
به این ترتیب به نظر می رســد ۴ ماهه امسال حضور پررنگی در 
زمینه صادرات بنزین و گازوئیل نداشته ایم. حسینی تاکید کرد: 
در زمینه دیگــر فرآورده های صادراتی مثل قیر، روغن، حالل ها 
فرآوره های پتروشــیمی نفتی فعال بوده ایم ولی صادرات بنزین 
پاالیشکاهی حداقل بوده است؛ گرچه مجتمع های پتروشمی یا 
بخش خصوصی هیدروکربور سبک تولید و صادر می کنند، اما در 

کل آمار رسمی اعالم نشده است.

برق کوپنی می شود؟
یک کارشناس ارشــد اقتصاد انرژی گفت: وقتی کاالیی کمیاب 
اســت نباید به گونه ای مصرف شــود که به عده ای نرسد، مثال 
در زمان جنــگ برای لوازم ضروری زندگی کوپن در نظر گرفته 
شــد تا به همه از کاالها به طور یکســان برخوردار باشند.علی 
شــمس اردکانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا، درباره 
ارائه کارت ســوخت برای مصرف بهینه برق اظهار داشت: وقتی 
کاالیی کمیاب است نباید به گونه ای مصرف شود که به عده ای 
نرســد، مثال در زمان جنگ برای لوازم ضروری زندگی کوپن در 
نظر گرفته شد تا همه از کاالها به طور یکسان برخوردار باشند.

وی افزود: کسانی که مصرف باالی برق دارند یارانه مخفی بسیار 
زیادی می گیرند، برق در ایران با هزینه تولید، انتقال و توزیع هر 
کیلووات ســاعت ۳۲۰ تومان تمام می شــود اما دولت به نحوی 
نرخ گــذاری کرده که زیر ۲۰۰ تومــان از مصرف کننده دریافت 
می کند، پس هر مصرف کننده برای هر کیلووات ساعت بیش از 
۱۳۰ تومــان یارانه دریافت می کند، بعبارت دیگر یارانه از جیب 
فقرا وارد جیب اغنیا می شــود.این کارشناس ارشد اقتصاد انرژی 
تاکید کرد: کسی که مصرف باالیی دارد نباید به اندازه کسی که 
یک منزل ۵۰ متری دارد پول برق بپردازد.وی یادآور شــد: چرا 
باید کســی که مصرف پایینی دارد به اندازه مصرف کننده بزرگ 
پول برق بپردازد و خاموشی هم تحمل کند؟ اگر کسی ۵۰ درصد 
باالی متوســط مصرف برق دارد در واقع باید کل ۳۲۰ تومان را 
بابت هر کیلووات بپردازد.شمس اردکانی خاطرنشان کرد: اگر برق 
کوپنی و بعبارت دیگر کارتی باشــد و قیمت به نرخ تمام شــده 
محاسبه شود، هر کس بیشــتر مصرف کند باید به طور پلکانی 

پرداختی بیشتری هم داشته باشد.

 موج جدید افزایش مصرف با بازگشت 
ساعت کاری ادارات

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: با بازگشت ساعت کاری ادارات از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ از 
اول شهریور ماه شاهد افزایش مصرف برق خواهیم بود.مصطفی رجبی مشهدی در گفت 
و گو با ایسنا، با بیان اینکه ادارات تا ساعت ۱۳:۳۰ مشغول فعالیت بودند که یک ساعت 
به این زمان اضافه شــده اســت، اظهار کرد:  با توجه به اینکه تا زمان حضور کارمندان 
سیســتم های سرمایشی و روشنایی فعال است، شاهد افزایش مصرف برق خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات میزان مصرف برق تهران افزایش خواهد یافت، 
تصریح کرد: امیدواریم این مساله محدودیتی در تامین برق برای ما ایجاد نکند اما طبیعتا 
افزایش مصرف را شاهد خواهیم بود و باید راه چاره ای برای آن در نظر بگیریم.سخنگوی 
صنعت برق در پاســخ به این ســوال که با توجه به عادی نشدن شرایط تامین برق آیا 
مذاکره ای برای عدم اجرای این طرح صورت گرفته اســت، گفت: این تصمیم از سوی 
اســتاندار تهران اتخاذ شــده و ما نیز تابع هستیم و اگر ضرورت باشد حتما طرح مساله 
خواهیم کرد.به گفته رجبی مشهدی در هفته جاری روند افزایش دما را خواهیم داشت 
لذا الزم اســت مشــترکان همکاری الزم را با صنعت برق داشته باشند تا از این شرایط 
عبور کنیم.به گزارش ایسنا، غالمرضا عباس پاشا- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار 
تهران از بازگشت ساعت اداری از ابتدای شهریورماه سال جاری به ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خبر 
داد و به ایسنا گفت: ساعات کاری ادارات که برای صرفه جویی در مصرف برق و بر اساس 
ابالغ وزارت کشور از ۷ تا ۱۳ اعالم شده بود، از نخستین روز شهریورماه به ۳۰: ۷ تا۳۰ 
:۱۴ تغییر پیدا می کند.وی تاکید کرد: تعطیلی ادارات در روز پنجشــنبه نیز با توجه به 
تمدید نشــدن از سوی هیات دولت به حال اول باز می گردد و روزهای پنجشنبه از اول 

شهریور تعطیل نیست.

کشش نفت برای قیمت ۶۵ دالر بیشتر است
بانک استاندارد چارترد اعالم کرد بازار نفت به حدی که وال استریت انتظار داشت، دچار کمبود عرضه نیست و با کندی اخیر رشد تقاضا، عوامل بنیادین قیمت ۶۵ دالر را بیشتر 
از ۷۵ دالر برای نفت برنت توجیه می کنند.به گزارش ایسنا، در حال حاضر بازار نفت با مازاد عرضه مالیمی روبروست. تحلیلگران کاالی بانک استاندارد چارترد اعالم کردند مازاد 
عرضه نفت در سپتامبر ادامه خواهد داشت.دیدگاه استاندارد چارترد منعکس کننده هشدار هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی است که پیش بینی کرد محدودیتهای جدید 
رفت و آمد در آســیا برای مقابله با شــیوع کرونای دلتا، رشد تقاضای جهانی برای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ را آهسته خواهد کرد.تحلیلگران استاندارد چارترد در یادداشتی 
نوشتند: موازنه فعلی قیمت ۶۵ دالر یا پایینتر هر بشکه نفت را بیشتر از قیمت ۷۵ دالر یا باالتر آن توجیه می کند به خصوص که میزان قابل توجهی پول پیش از این تحت تاثیر 
باور اشــتباه وال اســتریت درباره کمبود عرضه و قابل توجیه بودن قیمت ۸۰ تا ۱۰۰ دالر، وارد بازار شده است. موازنه اخیر عرضه و تقاضا نشان می دهد که دیدگاه وال استریت 

درباره کمبود شدید عرضه در ادامه سال ۲۰۲۱ نادرست بود و دوره تقاضای باالتر از عرضه به پایان رسیده است.

سقوط قیمت نفت به قعر سه ماهه
قیمت نفت پس از ریزش ســنگین شب گذشته و سقوط به قعر سه ماهه، در معامالت 
روز جمعه افزایش یافت اما در مسیر ثبت بیش از پنج درصد کاهش هفتگی قرار گرفت.

به گزارش ایســنا، بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در سپتامبر که 
روز جمعه منقضی می شود، ۴۰ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۶۴ دالر و ۹ 
سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز پنج شنبه با ۲.۷ درصد کاهش بسته 
شــده بود. بهای معامالت اکتبر این شــاخص با ۳۹ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، به 
۶۳ دالر و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید.بهای معامالت نفت برنت ۳۲ سنت معادل ۰.۵ 
درصد افزایش، به ۶۶ دالر و ۷۷ ســنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز پنج شنبه با 
۲.۶ درصد کاهش بسته شده بود و به پایینترین رکورد خود از ماه مه سقوط کرده بود.

مارگارت یانگ، استراتژیست بازار دیلی فارکس در این باره گفت: شیوع کرونای دلتا در 
آسیا احتماال به تقاضا برای نفت خام آسیب می زند و ممکن است دورنمای قیمت نفت را 
تیره کند. نگرانیهای فزاینده نسبت به رشد اقتصاد جهانی بر بازار نفت سنگینی می کند. 
ژاپن قرنطینه اضطراری را تمدید کرده و آمار رســمی در کشورهایی مانند کره جنوبی، 
مالزی، فیلیپین، ویتنام و تایلند که صنایعشــان به نفت نیاز دارند و از شــیوع کرونای 
دلتا آســیب خواهند دید، افزایش پیدا کرده است.چین با سیاست صفر کردن ویروس 
کرونا، محدودیتهای جدیدی را وضع کرده که روی کشــتیرانی و زنجیره تامین جهانی 
اثر گذاشته و آمریکا و چین متقابال محدودیتهای ظرفیت پرواز را وضع کرده اند. در این 
بین شیوع کرونای دلتا در استرالیا و نیوزیلند هم باعث وضع قرنطینه های سخت گیرانه 
شده است.نزدیک شدن به پایان فصل اوج تقاضا برای بنزین در آمریکا و پایان تعطیالت 
تابستانی در اروپا و آمریکا هم تقاضا برای نفت را ضعیفتر خواهد کرد. آمار فدرال نشان 
داد ذخایر بنزین آمریکا هفته گذشته رشد غیرمنتظره ای داشت و به نگرانیها نسبت به 

ضعف تقاضا در ماههای آینده افزود.
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گزیده خبر در گفت وگوی با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مطرح شد

از احتمال آزادسازی واردات خودرو تا پایان جدال بر سر تفکیک وزارتخانه
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت )صمت( با بیان اینکه 
بعد از بازیابی تراز ارزی، رقابت در صنعت خودرو و لوازم خانگی 
می تواند مفید باشــد، گفت که به دنبال تفکیک این وزارتخانه 
نیســت و برای مدیریت بازار در شش ماهه دوم امسال به دنبال 
اصالح نظــام توزیع، افزایش تولید کاالهایی که با زندگی مردم 
ارتباط دارد و افزایش صادرات برای کنترل نرخ ارز است.ســید 
رضا فاطمی امین در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره 
موضوع چالش برانگیز در حوزه تنظیم بازار، یعنی تفکیک وزارت 
صمت اظهار کرد: اتفاقی که در وزارت صنایع و معادن و وزارت 
بازرگانی افتاد، عماًل ادغام نبوده بلکه تجمیع بوده است. این کار 
بسیار درســتی بود که حوزه تولید و تجارت با هم ادغام شوند؛ 
چرا که در بحث تنظیم بازار، بازار را کسی می تواند مدیریت کند 
که تولید را مدیریت کند اما تاکنون ادغام واقعی صورت نگرفته و 
فقط شاهد یک تجمیع ساده سازمانی بودیم. وی در ادامه وعده 
داد کــه حداکثر در ۱۰ ماه اول دولت جدید، یک ســاز و کار و 
فرایند کاماًل یکپارچه در حوزه مدیریت صنعت معدن و تجارت 
ایجاد شود و ادغام واقعی خود را نشان دهد؛ چراکه برای تنظیم 
بازار این ادغام الزم اســت و این طور نیست که اگر وزارتخانه را 

تفکیک کنیم، تنظیم بازار بهتر انجام می شود. 

افق دو ساله برای کنترل تورم 
فاطمی امیــن در ادامه دربــاره برنامه هایی کــه برای تنظیم 
بازار طراحی کرده اســت گفت: ۳۶ پروژه طراحی شــده که از 
طریق آن ها عملکرد یکپارچه محقق می شــود اما به طور کلی 
تورم شــامل سه مولفه اصلی رشد نقدینگی، رشد تولید و رشد 
قیمت های خارجی است. تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است 
و انتظار نمی رود طی شــش ماه برطرف شود. آقای رئیسی نیز 
در برنامه های خود یک افق دو ساله برای نصف کردن نرخ تورم 
نسبت به سال ۱۳۹۹ اعالم کرده است. وی افزود: برنامه ویژه ما 
برای تنظیم بازار، ســاماندهی و اصالح نظام توزیع است . هرچه 
نظام توزیع قابل رصد و مدیریت بیشــتر باشد، اثر نقدینگی را 
کاهــش می دهد. با افزایش نقدینگی، تقاضا نســبت به عرضه 
بیشتر و تورم ایجاد می شود، اما اگر بتوان نظام توزیع را کنترل، 
مدیریت و حرفــه ای کرد، اثر نقدینگی کاهــش پیدا می کند؛ 
بنابراین در کوتاه مدت به دنبــال تمرکز بر اصالح نظام توزیع 
برای کنترل نقدینگی و دوم رشد تولید محصوالتی هستیم که 
به معیشت خانواده مربوط است.وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و 

تجارت با بیان اینکه مسکن، مواد غذایی و حمل و نقل به ترتیب 
بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم دارند، تصریح کرد: مقرر 
شــده در حوزه تولید اقالمی که مربوط به حوزه وزارت صمت 
می شــود، کار ویژه ای انجام شــود تا رشد تولید داشته باشند و 
به خاطر کاهش تولید، تورم ایجاد نشود. حتی برای تامین مواد 
اولیه نیز برنامه ریزی شده است. همچنین به گفته فاطمی امین، 
برنامه ســوم در این رابطه برنامه ریزی برای افزایش ۵ میلیارد 
دالری صادرات در شــش ماهه دوم امســال است که این مبلغ 
بــه ایجاد توازن بازار ارز کمک خواهد کرد و اثر نرخ ارز بر تورم 

کاهش پیدا می کند. 

سرنوشت قیمت گذاری در دولت سیزدهم
وی همچنین با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری و سپردن بازار 
به دست عرضه و تقاضا به صورت صفر و یک نیست، تصریح کرد: 
من معتقدم دولت نباید قیمت تعیین کند و نباید هم بازار را رها 
کند. دولت باید ضوابط و ساختار برای قیمت تعیین کند؛ یعنی 
قواعدی مشخص شود که قیمت ها بر اساس آنها شکل گیرد تا 
قیمت ها هم برای مصرف کننده و هم تولید کننده مطلوب باشد 
و منافع هر دو تامین شود. این در حالی است که قیمت گذاری 

در مــواردی به نفع تولید کننده و بــه زیان مصرف کننده و در 
مواردی برعکس است. 

آیا واردات خودرو و لوازم خانگی آزاد می شود؟ 
وزیر پیشــنهادی صمت در ادامه در پاســخ به ســوالی درباره 
احتمــال واردات کاالهای نهایی از جمله لوازم خانگی و خودرو 
اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ به خاطر محدودیت های ارزی واردات 
خودرو ممنوع شــد. اما این دوره زیادی طوالنی شــده است و 
دولت باید حداکثر ظرف یک ســال، خود را بازیابی می کرد اما 
هنوز همان شرایط حفظ شده است. ما سعی می کنیم در مدت 
قابل توجهی اقتصاد و تراز ارزی کشــور را بازیابی کنیم و زمانی 
که تراز ارزی کشور متعادل شد، رقابت می تواند مفید باشد. وی 
افزود: البته برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی سیاست ها باید 
با هم هماهنگ باشند و به طور زمان بندی شده با توالی مناسب 
اجرا شــوند. رقابت در هر کاالیی از جمله خودرو موثر است، اما 
اینکه یک بار صرفاً درباره تعرفه تصمیم گیری شــود و الزامات 
دیگر فراهم نشــود فقط به نقطــه اول برمی گردیم. در صنعت 
خودرو برنامه دو ساله داریم تا ساختارهای مدیریتی و اقتصادی 
صنعت خودرو اصالح شود و همزمان رقابت و افزایش تولید هم 

خواهیم داشت. 

 کشــورهایی که در دوره سخت همکار ما نبودند چالش 
خواهند داشت 

اما به گفتــه وزیر پیشــنهادی صمت، نکته مهم اینجاســت 
کشورهایی که در دوره ســختی همکار ایران نبودند، ادامه کار 
آنهــا قطعا با چالش همراه خواهد بود. فاطمی امین در پاســخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه برنامه های یاد شده با در نظر گرفتن 
شــرایط تحریم است یا خیر؟ گفت: بله. موارد با در نظر گرفتن 
شرایط تحریم اســت؛ چرا که موانع داخلی ما خیلی بزرگتر از 
مسائل تحریم است. اگر موانع داخلی تولید و تجارت حل شود، 

تحریم ها آن قدری که گفته می شود تاثیر گذار نیستند. 

به غرب نیازی نداریم 
وی در ادامه در پاســخ به ســوالی درباره اینکه الگوی توســعه 
صنعتی همچنان جایگزینی واردات خواهد بود، تصریح کرد: من 
شعاری دارم مبنی بر اینکه اقتصاد ایران باید بزرگتر از مرزهایش 
باشــد. ما اگر بخواهیم در دنیا حتی حرف سیاســی بزنیم باید 
قدرت اقتصادی داشــته باشیم. قدرت نظامی سر جای خودش 
اســت که به آن رسیدیم و در کل دنیا برای کشور اعتبار ایجاد 
کرده است. حاال باید قدرت اقتصادی را هم به عنوان یک مولفه 
قدرت برای کشور ایجاد کنیم. فاطمی امین با بیان اینکه ایجاد 
قدرت اقتصادی با درهای بسته اتفاق نمی افتد، گفت: حتی اینکه 
چه چیزی از چه کشــوری وارد می کنیم یا چه محصولی را به 
کدام کشــور صادر می کنیم  می تواند برای ما قدرت ایجاد کند. 
ایران باید در زنجیره های تولید و تجارت بین المللی قرار گیرد 
تا تحریم ها خنثی شــود. خنثی کردن تحریم ها با بستن مرزها 
یا وضعیتی مشابه کره شمالی که برخی تعبیر می کنند محقق 
نمی شود. ما باید تعامالت مان را با کشورهای همسوی خود که 
کم هم نیستند افزایش دهیم که برای این کار هم برنامه داریم. 
وی در پاسخ به ســوالی درباره جایگاه کشورهای غربی در این 
ارتبــاط، اظهار کرد: دنیا خیلی بزرگتر از چند کشــور اروپایی 
است. ما محتاج کشورهای اروپایی نیستیم اما از همکاری با آنها 
استقبال می کنیم. اما اصاًل محتاج آنها نیستیم و می توانیم بدون 
اتکا به غرب، مســتقل کار کنیم و به جایی برسیم که آنها را به 
نوعی مجبور کنیم با ما همکاری کنند. این امر کاماًل شدنی است 

و می توانید طی سال های آینده شواهد آن را ببینید.

یک مقام مسئول مطرح کرد:
افزایش ۶۵ درصدی صادرات ایران 

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در میان 
فهرســت ۱۵ کشور همســایه ایران که با ۷ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دالر سهم 
۵۰.۴ درصدی از کل صادرات کشــور را در ۴ ماهه امســال به خود اختصاص 
داده اند؛ کشــورهای عربی شامل عراق و امارات به ترتیب با کسب سهم ۱۹.۶ و 
۱۱.۳ درصدی همچنان رتبه های اول و دوم طرف های صادراتی ایران را به خود 
اختصــاص داده اند.فرزاد پیلتن در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد 
جایگاه کشــورهای عربی در میان کشورهای هدف صادراتی و همسایگان ایران 
اظهار کرد: طی ۴ ماهه اول ســال ۱۴۰۰ بــه طور کلی صادرات ایران به جهان 
حدود ۱۴ میلیارد و ۳۳۸ میلیون دالر بوده که به نسبت مدت مشابه سال قبل 
۶۵ درصد افزایش داشته است.وی افزود: در میان ۲۰ کشور اول هدف صادراتی 
ایران که میزان صادرات به آنها در حدود ۱۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دالر و حدود 
۸۵.۷ درصد از کل صادرات کشــور را شامل می شــود، کشورهای عربی شامل 
عراق  با ۲ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دالر و سهم ۱۹.۶ درصدی که ۴۳ درصد رشد 
نســبت مدت مشابه در ســال ۱۳۹۹ دارد و امارات متحده عربی با ۱ میلیارد و 
۶۲۷ میلیون دالر و ســهم ۱۱.۳ درصدی با ۳۳ درصد رشد در مقایسه با مدت 
مشــابه سال قبل، بعد از چین در رتبه های دوم و سوم بازارهای هدف صادراتی 
محصوالت ایرانی قرار داشته اند.  مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه 
تجارت در ادامه تصریح کرد: همچنین عمان با ۱۷۷ میلیون دالر و ۱.۲ درصدی 
سهم از کل صادرات ایران طی این مدت و با وجود افزایش ۵۰ درصدی صادرات 
نســبت به مدت مشابه در سال گذشــته، با یک رتبه تنزل نسبت به خرداد ماه 

سال ۱۴۰۰در رتبه یازدهم کشورهای هدف صادراتی ایران قرار گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد: کشور ســوریه نیز با حدود ۶۶ میلیون دالر و سهم ۰.۵ 
درصــدی از مجموع صادرات ایران و علیرغم افزایــش ۳۶ درصدی صادرات به 
این کشــور نسبت به ســال قبل، با ۳ رتبه تنزل نسبت به ماه گذشته رتبه ۲۰ 
بازارهای هدف صادرات کشورمان را طی مدت فوق به خود اختصاص داده است.

پیلتن اضافه کرد: سهم این کشورها از میزان کل صادرات کشورمان به ۲۰ کشور 
اول هدف صادراتی حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر برآورد شــده است.وی 
همچنین با اشــاره به جایگاه کشورهای عربی در میان همسایگان ایران از نظر 
میزان صادرات ایران به این  کشورها گفت: در میان فهرست ۱۵ کشور همسایه 
ایران که با ۷ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دالر ســهم ۵۰.۴ درصدی از کل صادرات 
کشور را در ۴ ماهه امســال به خود اختصاص داده اند؛ کشورهای عربی شامل 
عراق و امارات به ترتیب با کســب ســهم ۱۹.۶ و ۱۱.۳ درصدی همچنان رتبه 
هــای اول و دوم طرف های صادراتی ایران را به خود اختصاص داده اند.وی افزود: 
عمان نیز پس از کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان و روسیه کماکان با کسب 
سهم ۱.۲ درصدی از مجموع صادرات ایران به همسایگان در رتبه ۷ طرف های 
صادراتی ایران قرار داشته است.پیلتن تصریح کرد: قطر، کویت و بحرین پس از 
کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و قزاقستان به ترتیب در رتبه های 
۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ طرف های صادراتی ایران در میان ۱۵ کشــور همسایه طی این 
مدت قرار گرفته اند. قطر با ۴۵ میلیون دالر و کسب سهم ۰.۳ درصدی ۲۴ درصد 
افزایش، کویت با ۴۳ میلیون دالر و سهم ۰.۳ درصد  ۵ درصد کاهش و  بحرین با 
۲ میلیون دالر و سهم ۰.۰۱ درصدی، ۲ درصد کاهش در مقایسه به مدت مشابه 
طی سال گذشته داشته اند.وی همچنین متذکر شد: عربستان نیز  کماکان بدون 
کسب سهمی قابل توجه از صادرات ایران در رتبه آخر طرف های صادراتی ایران 

در میان همسایگان قرار داشته است.

مدیر مجتمع طالی موته خبر داد: 
حذف مالیات ارزش افزوده بر شمش طالی 

تولیدکنندگان
بر اســاس مصوبه مجلس شورای اسالمی و تایید شورای نگهبان، از دی ماه 

سال جاری مالیات ارزش افزوده از شمش طالی تولیدی حذف خواهد شد.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی ایران، مدیر 
مجتمــع طالی موتــه در گفتگو با دنیای اقتصاد با اشــاره به عملکرد این 
مجتمع در چهارماه نخســت ســال جاری گفت: در ایــن مدت با توجه به 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته حدود ۷۶ هزار تن خاک فرآوری کردیم که 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته از رشــد ۲/ ۱درصدی برخوردار بود.

به گفته علیرضا طاالری، همچنین در مدت یادشــده میزان ۱۰۶ کیلوگرم 
شمش طال در مجتمع طالی موته تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال 
۹۹ حدود ۵/ ۳درصد کاهش داشت. مدیر مجتمع طالی موته برنامه تولید 
این مجتمع را تا پایان سال جاری ۳۰۰ کیلو شمش طال اعالم کرد و افزود: 
چنانچه بتوانیم ماده معدنی پر عیار تامین کنیم به طورقطع بیشتر از برنامه 
تولید خواهیم کرد.وی در مورد میزان تولید شــمش طال در این مجتمع در 
سال ۹۹ تصریح کرد: میزان تولید مجتمع در سال گذشته درمجموع ۳۲۱ 

کیلو شمش طال بود که نسبت به برنامه از رشد ۷درصدی برخوردار شد.
طاالری تصریح کرد: در ســال جاری به علت افت عیار ماده معدنی ۳درصد 
کاهش تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم.وی ابراز امیدواری 
کرد: براســاس برنامه ریزی انجام شــده در مجتمع طالی موته و با کاهش 
توقفات کارخانه بتوان افت عیار ماده معدنی را با افزایش تناژ فرآوری جبران 

کرد و به میزان تولید سال گذشته در پایان سال جاری برسیم.

 حمل بیش از ۴ میلیون تن کاال
 از استان همدان

همدان- شــهناز محمدی: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان 
از جابجایی بیش از ۴ میلیون تن کاال از این استان به مناطق مختلف کشور 
خبر داد.صفر صادقی راد در نشســت با عوامل نیروی انتظامی و پلیس راه 
اســتان اظهار داشت: در چهار ماهه نخست امسال در بحث تناژ حمل کاال 
بیش از ۴ میلیون کاال حمل شده که تقریباً مساوی کل تناژ سال قبل بوده 
اســت.وی افزود: استان همدان از لحاظ جابجایی کاال از جمله چهار استان 
موفق در کشــور است که بیشــترین میزان حمل نهاد های دامی را از بنادر 
جنوبی به داخل استان داشته است.صادقی راد ادامه داد: این استان از جمله 
حامالن بسیار مهم بار از مبدا بنادر به دیگر استان های کشور بوده چنانچه از 
ابتدای آغاز طرح تاکنون ۱۲۰۰ دستگاه تنها بار مورد نیاز را به داخل استان 
حمل کرده است.مدیرکل راهداری استان همدان یادآور شد: ما حتی به ۵ تا 
۶ شرکت باربری استان مجوز فعالیت حمل مستقیم بار از مبدا بنادر جنوبی 
داخل استان را داده ایم که تعرفه حمل نهاده های دامی و کاال های اساسی به 
طور مثال از خوزستان مستقیماً و توسط همین شرکت های باربری به صورت 
ســریع و سیر به استان همدان انجام پذیرفته است.این مسئول در ادامه در 
خصوص اقدامات گســترده این اداره کل در چهار ماهه نخست سال جاری 
مطالبی را بیان کرد و افزود: از آن جمله می توان در حوزه راهداری، به نصب 

عالئم راهنمایی و رانندگی و هشدار دهنده و جاده ای اشاره کرد.

مدیرعامل چادر ملو
شرکت های پروژه محور می توانند مسیر 

توسعه را هدفمند نمایند
مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملودر گفت و 
گویی در خصوص چالش ها ی موجود در اجرای پروژه های حوزه معدن و صنایع 
معدنی در کشــور اظهار داشــت : ایران یکی از کشور های دارای رتبه در زمینه 
معادن در سطح جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظرداشتن ذخایر معدنی است 
اما با وجود همه این ظرفیت ها نتوانسته ایم از این ویژگی ها برای رشد اقتصادی 
کشــور اســتفاده کنیم. وی افزود: در حال حاضر عموم معدنکاران با مشکالت 
عدیده دســت و پنجه نرم می کنند، در چند سال اخیر بسیاری از معادن بزرگ 
وکوچک کشــور با موانع گوناگونی در بهره برداری و استخراج روبه رو شده اند 
که این مشــکالت موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از معادن و کاهش شدید 
فعالیت بسیاری دیگر از معادن شده است.. مهندس تقی زاده با اشاره به  شرایط 
فعلی اقتصاد ایران و تحریم های گسترده اقتصادی ، یکی از مهمترین مزیت های 
ایران برای عبور از این بحران را توجه بر منابع معدنی و  پتانسیل های بالقوه در 
داخل کشور دانست و گفت: . معتقد هستم با سرمایه گذاری در بخش معدن می 
توان ارزش افزوده ناشی از فروش و صادرات مواد معدنی را افزایش داد و از طرفی 
ســرمایه گذاری در بخش فرآوری باعث رونق اکتشاف، استخراج و بهره برداری 
خواهد شد.وی تاکید کرد: البتـه باید قبـول کرد که تاکنون با وجود ذخائر فراوان 
معدنی، سرمایه گذاری های انجام شده در فعالیت های اکتشافی ، تجهیز معادن 
و بهره برداری از معادن توســط دولت کافی نبوده است. موانع  موجود در صدور 
مجوز های اکتشــاف و بهره برداری   از معادن  موجب گردیده بخش خصوصی 

واقعی و توانمند در حوزه فعالیت های معدنی رغبتی نداشته باشد.
لذا یکــی از مهمترین اولویت هــای بخش معدن برای تحقــق اهداف اقتصاد 
مقاومتی که مورد نظر و تاکید مقام معظم رهبری نیز می باشد ، اصالح و ثبات 
قوانین و مقررات، با توجه به بازارهای صادراتی و ایجاد زمینه های مناسب برای 
ورود فن آوری های جدید دنیا به کشور مرتبط با این بخش است. در اینصورت 
با توجه به تنوع ذخائر معدنی و ظرفیت باالی این بخش ، مشوق های الزم برای 
جذب ســرمایه گذاریهای بخش خصوصی فراهم می گــردد و معادن و صنایع 
معدنی که از محورهای اساسی توســعه اقتصــادی کشــور می باشــد رونــق 
خواهد یافت و با حمایـت های دولت از بخش خصوصی در تأمیــن  تجهیزات و 
ماشین آالت ، فن آوریهای نوین در امر اکتشاف ، تجهیز ، فرآوری و بهره برداری 
از معادن، ارزش افزوده و اشــتغال زائی و توســعه مناطق محروم ، ایجاد  زمینه 
های توسعه اقتصادی و رقابت پذیری هم فراهم خواهد شد. مدیر عامل چادرملو 
تصریح کرد : حدود ۸۳ درصد معادن کشور در مناطق محروم و روستائی استقرار 
دارند، لذا این مسأله اهمیت فعال شدن معادن و استفاده از ذخائر ماده معدنی و 
در نتیجه اشتغال زائی و رفع محرومیت را باعث خواهد شد. طبق آمار ها تعداد 
۶,۲۴۲ معدن و صنایع معدنی در ۲۶ اســتان کشور، همجوار مناطق روستائی 
و محروم واقع شــده اند که دارای  ذخائر قابل توجهی برای  اســتخراج هستند 
که در صورت بهره برداری، عالوه بر ایجاد اشــتغال موثر موجب رونق اقتصادی 
این مناطق خواهد شد.مهندس تقی زاده در خصوص اهمیت حضور شرکتهای 
ســهامی عام پروژه در بازار سرمایه به منظور تأمین مالی پروژه ها نیز افزود: هر 
چند گســترش بحران ویروس کرونا ضربه غیرقابل انکاری به اقتصاد جهان وارد 
و کسب و کارها در سطح بین المللی و ملی را تحت الشعاع خود قرار داده است  
اما همچنان یکی از مزیتهای مهم اقتصادی کشور سرمایه گذاری جهت توسعه 
فعالیت های معدنی و مجتمع های فوالد ســازی کشــور است و به اعتقاد من 
بهترین منبع تامین مالی برای توسعه این فعالیت ها، ورود شرکت هایی سرمایه 
پذیــر و پروژه محور به بازار بورس و برخورداری از ســرمایه های خورد و کالن 
این بازار است، چرا که صنایع فوالد در ردیف صنایع بزرگ با تکنولوژی عظیم و 
پیشرفته محسوب و به علت تأثیر زیادی که در جهت توسعه سایر صنایع کشورها 
دارند، صنعت مادر نیز نامیده می شـود و هر کشـور که مـراحل اولیـه توسعـه و 

ایجاد زیربناها را سپری می نماید.

عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی 
تهــران اظهــار داشــت:  تصمیم ها در 
راســتای مقابله با تحریم به جای اینکه 
باعث بهتر شــدن اوضاع شود، اوضاع را 
بدتر می کرد. برای مثال تصمیماتی که 
در راستای سیاســت های ارزی گرفته 
شــد به ضرر اقتصاد بود.مهراد عباد در 
گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا در 
مــورد علل قرار گرفتن ایــران در رتبه 
۱۲۸ تــاب آوری اقتصــادی اظهار کرد: 
عوامل مختلفی در شکننده بودن اقتصاد 
ایران تاثیرگذار بودند، مشکالت زیادی 
در این سه سال به وجود آمد برای مثال 
تحریم های خارجی، نحوه مدیریت، عدم 
سرمایه گذاری کافی و کرونا عوامل مهم و 
تاثیرگذار در این مورد بودند.وی افزود: از 

طرف دیگر تصمیم ها در راستای مقابله 
با تحریم به جای اینکه باعث بهتر شدن 
اوضاع شــود، هر تصمیمــی که گرفته 
می شد اوضاع را بدتر می کرد. برای مثال 
تصمیماتی که در راستای سیاست های 
ارزی گرفته شــد به ضــرر اقتصاد بود. 
بــه مجموع اینها تحریــم داخلی گفته 
می شــود که خــود یک عامــل مهم 
دروضعیت فعلی اقتصاد ایران بود.عضو 
هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران 
با تاکید بر تاثیر بیشــتر کرونا بر ایران 

گفت: گرچه کرونا یــک پدیده جهانی 
بود و مختص به ایران نبود اما ایران در 
میان یک جنگ اقتصادی و تحریم با این 
مسئله روبرو شد. بنابراین تاثیر کرونا بر 
ایران نســبت به یک کشور که شرایط 
عادی داشــت، بیشتر بود.وی همچنین 
اظهار امیــدواری کرد: با اتفاقاتی که در 
روابط بین المللی مــا در حال رخ دادن 
اســت به بهتر شدن وضعیت خوشبین 
هســتم، چراکه نوع روابــط بین الملل 
در وضعیت فعلی بســیار تاثیرگذار بود. 

می توان گفت نصف مســائل به خاطر 
تحریم ها بــود. ایران پتانســیل این را 
دارد که در ایــن رنکینگ رتبه بهتری 
داشته باشــد ولی شرایط بسیار ویژه ای 
حاکم بود که باعث شد اوضاع به شکل 
فعلی باشد. بنابراین من خوشبین هستم 
و فکر می کنم اوضاع بهتر می شــود.به 
ایلنا، طبق آمارهای بین المللی  گزارش 
امتیاز تاب آوری اقتصــاد ایران از ۲۱,۱ 
در سال ۲۰۲۰ به ۱۶,۱ در سال ۲۰۲۱ 
رسید. بنابراین جایگاه ایران در رده بندی 
تاب آوری اقتصاد بــه رتبه ۱۲۸ از بین 
۱۳۰ کشــور ســقوط کرد. کشورهای 
تاهیتی و ویتنام تنها کشورهایی هستند 
کــه در این رده بنــدی در رتبه بدتری 

نسبت به ایران قرار دارند.

تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران 
بیشتر بود

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند : 1-برابر رای شماره 1400/629 آقای اشرف سهرابی فرزند نبی به شماره ملی 3856511374 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت 95287 متر مربع به شماره پالک 600 فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه نساره علیا خریداری از مالک رسمی 
آقای رئوف خالدیان 2-برابر رای شماره 1400/1222 آقای پیمان عبدی فرزند امین به شناسه ملی 3859750038 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی یک 
شه وه جنب شهرک قاضی به مساحت 33021/36 متر مربع به شماره پالک 12921 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای سلیمان رحمانی 3-برابر 
رای شماره 1400/1339 آقای ناصر غفاری فرزند محمد به شماره ملی 3859166425 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی چاله زرینه به مساحت 128813 
متر مربع به شماره پالک 206فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه قراطوره خریداری از مالک رسمی آقای محمد و حسن غفاری 4-برابر رای شماره 1400/1337 آقای ناصر 
غفاری فرزند محمد به شــماره ملی 3859166425 نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان کهریزه به مساحت 102458 متر مربع به شماره پالک 207 
فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه قراطوره خریداری از مالک رسمی آقای محمد و حسن غفاری  5-برابر رای شماره 1400/1241 آقای منصور اکبری فرزند محمد علی به 
شــماره ملی 3858785474 نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت پشت باغ حاجی فیضه به مساحت 1198 متر مربع به شماره پالک 12923 فرعی از 58 اصلی 
واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی اکبری 6-برابر رای شماره 1400/1237 آقای منصور اکبری فرزند محمد علی به شماره ملی 3858785474 نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت پشت باغ حاجی فیضه به مساحت 1580/93 متر مربع به شماره پالک 12924 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد علی اکبری 7-برابر رای شماره 1400/1220 آقای یداهلل عبدی فرزند محمد به شماره ملی 3858784370 نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشوریت محلی دوله مومن به مساحت 5352/82 متر مربع به شماره پالک 12922 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد عبدی 
8-برابر رای شماره 1400/1221 آقای عبداهلل عبدی فرزند محمد به شماره ملی 3858781584 نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشوریت محلی دوله 
مومن به مساحت 5352/82 متر مربع به شماره پالک 12922 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد عبدی 9-برابر رای شماره 1400/1329 
موسسه خیریه احسان ژیان دیواندره به شناسه ملی 14007424179 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 95/70 متر مربع به شماره پالک 12935 فرعی از 58 اصلی واقع در 
بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا دارابی 10-برابر رای شماره 1400/1330 آقای جمیل مرادی فرزند امین به شماره ملی 3858790771 نسبت به ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 87/04 متر مربع به شماره پالک 12933 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا دارابی 11-برابر رای شماره 1400/1335 
آقای حبیب اهلل زارعی فرزند سیف اله به شماره ملی 3859606867 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198/38 متر مربع به شما ه پالک 12938 فرعی از 58 اصلی واقع در 
بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای سلیمان حسن پور 12-برابر رای شماره 1400/1257 آقای کریم مرادی فرزند محمد به شماره ملی 3859650580نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 114 متر مربع به شماره پالک 12920 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان محمد صادق و صالح احمدی 13-برابر رای 
شماره 1400/1074 آقای هادی شجاعی فرزند حسین به شماره ملی 3859506145 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/60 متر مربع به شماره پالک 12915 فرعی از 
58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای سلیمان حسن پور 14-برابر رای شماره 1400/1158 آقای ناصر قربانی فرزند علی محمد به شماره ملی 3858804169 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 50/42 متر مربع به شماره پالک 12916 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای نصراله مهدی خانی 
15-برابر رای شماره1400/1147 آقای حبیب اهلل امینی فرزند فارس به کد ملی 3859023667 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی که له کون به مساحت 
44900 متر مربع به شماره پالک 400 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقایان محمد ، محمد امین و محمد صالح دست خوان.16- برابر 
رای شماره1400/1155  آقای حبیب اهلل امینی فرزند فارس به کد ملی 3859023667 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی سفلیک به مساحت 70687 
متر مربع به شــماره پالک 401 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رســمی آقایان محمد ، محمد امین و محمد صالح دست خوان 17-برابر رای 
شــماره1400/1151 آقای حبیب اهلل امینی فرزند فارس به کد ملی 3859023667 نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی که له کون به مساحت 21664 
متر مربع به شــماره پالک 402 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رســمی آقایان محمد ، محمد امین و محمد صالح دست خوان 18-برابر رای 
شماره1400/1155 آقای حبیب اهلل امینی فرزند فارس به کد ملی 3859023667 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی روبرو آبادی به مساحت 26000 متر 
مربع به شماره پالک 403 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقایان محمد ، محمد امین و محمد صالح دست خوان.  بدیهی ست در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه 1400/05/11 و تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه 1400/05/26 

برزگر- رییس اسناد و امالک شهرستان دیواندره ) م الف ۷6 (
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نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان دادگزیده خبر

بدبینی بازار طال به شکستن طلسم ۱۸۰۰ دالر
بازار طال با ناکامی در شکســتن مقاومت در مرز ۱۸۰۰ دالر، 
اندکی آشفته به نظر می رســد و نظرسنجی طالی هفتگی 
کیتکونیــوز از تحلیلگران وال اســتریت و ســرمایه گذاران 
غیرحرفه ای نشان داد روند قیمت این فلز ارزشمند در کوتاه 
مدت روشن نیســت.به گزارش ایسنا، اگرچه احساسات بازار 
در چند ماه اخیر نســبتا متغیر بوده اما نتایج نظرسنجی این 
هفته کیتکونیوز بدبینی در میان سرمایه گذاران غیرحرفه ای 
را نشان داد. خوش بینی در میان این گروه به پایینترین حد 
در بیش از پنج ماه گذشــته نزول کرد.تحلیلگران خاطرنشان 
کردنــد که بازار طال تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد زیرا 
اقتصاد جهانی با رشــد تورم و کندی روند احیا بر اثر پاندمی 
کووید ۱۹ روبروست. همزمان سرمایه گذاران تالش می کنند 
گام بعــدی بانک مرکــزی آمریکا و تاثیر آن بــر بازده اوراق 
قرضــه و دالر آمریکا را ارزیابی کنند.دارین نیوســام، رییس 
شرکت دارین نیوســام آنالیتیکس در این باره گفت: از نقطه 
نظر تکنیکال، قیمت طال برای تحویل در دســامبر وضعیت 
آشــفته ای دارد. بازار هفته گذشته بین دالر قویتر و مسائل 
ژئوپلیتیکی گیر افتاد.در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از 
تحلیلگران وال استریت، ۱۵ نفر شرکت کردند که از میان آنها 
هفت نفر معــادل ۴۷ درصد به افزایش قیمت طال رای دادند 
و چهــار نفر معادل ۲۷ درصد به کاهش قیمت طال رای داده 
و بــه همین تعداد نظری نداشــتند.در این بین، ۹۳۰ نفر در 
نظرســنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران ُخرد شرکت 
کردنــد که از میان آنها ۴۲۸ نفر معادل ۴۶ درصد به افزایش 

قیمت طــال و ۳۳۴ نفر معادل ۳۶ درصــد به کاهش قیمت 
طال رای دادند در حالی که ۱۶۸ نفر معادل ۱۸ درصد نظری 
نداشــتند.بدبینی فزاینده در بازار طال در حالی مشاهده می 

شود که این فلز ارزشمند از ریزش قیمت دو هفته پیش بهبود 
قوی پیدا کرد اما موفق نشد از مقاومت در سطح ۱۸۰۰ دالر 
عبــور کند. بهای هر اونس طــال در معامالت روز جمعه بازار 

آتی آمریکا ۹۰ ســنت معادل ۰.۰۵ درصد افزایش یافت و در 
۱۷۸۴ دالر بسته شد و برای کل هفته ۰.۳ درصد رشد هفتگی 
داشت.فیلیپ استرایبل، استراتژیســت ارشد بازار در شرکت 
بلــو الین فیوچرز به کیتکونیوز گفــت: اگرچه طال فضا برای 
شکستن ســطح ۱۸۰۰ دالر دارد اما رشد تهدیدهای تورمی 
در فضای رشد اقتصادی ضعیفتر ممکن است پتانسیل رشد 
قیمت این فلز ارزشمند را در کوتاه مدت محدود کند.آدریان 
دی، رییس شرکت مدیریت دارایی آدریان دی گفت: با توجه 
به بهبود قیمت طال از رکورد پایین اخیرش، این فلز ارزشمند 
ممکن اســت در معرض تحکیم قیمت قرار گیرد. با این حال 
از نظر بنیادین، تصویر بلندمدت قیمت طال مثبت مانده است. 
وی در ادامه افزود: خواه هفته آینده باشــد یا ماه آینده، طال 
رشد قیمت چشمگیری خواهد داشــت زیرا سرمایه گذاران 
بیشــتر و بیشتری پی می برند که تورم موقتی نیست و اقدام 
بانک مرکزی در چاپ مقادیر زیادی پول پیامدهایی به همراه 
خواهد داشــت و در یک افق وسیعتر افتضاح از دست رفتن 
جایــگاه آمریکا پس از خروج از افغانســتان به معنای اعتماد 
کمتر به همه چیز آمریکا شامل دالر است.با این حال بعضی 
از تحلیلگران هنوز امیدشــان به طال را از دست نداده اند. اوله 
هانسن، مدیر استراتژی کاال در ساکسو بانک اظهار کرد: اگر در 
جریان نشست جکسون هال جروم پاول، رییس بانک مرکزی 
آمریکا در خصوص برنامه بانــک مرکزی برای کاهش خرید 
ماهانه اوراق قرضه محتاط تر از انتظار اقتصاددانان باشد، طال 

شانس صعود خواهد داشت.

در گفت وگو با معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تشریح شد؛
چرادالرگرانمیشود؟

معاون ارزی اســبق بانک مرکزی اظهار داشــت: معتقدم اگر در برجام اتفاقی 
نیفتد و شــرایط امروز ادامه داشته باشد نرخ دالر به باالتر از ۳۰ هزار تومان هم 
می رســد اما اگر برجام احیا شود و امکان فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت را 
داشته باشیم و میزان درآمدهای نفتی باال برود، مشکلی در مدیریت ارزی کشور 
نخواهیم داشت.سیدکمال سیدعلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی درباره سه 
موضوع تاثیرگذار تحوالت اخیر افغانســتان، طوالنی شدن روند برجام و واکنش 
بازار به تیم اقتصادی دولت سیزدهم بر روی افزایش نرخ ارز اظهار داشت: موضوع 
بسیار مهم و اثرگذار بر بازار ارز به ویژه افزایش نرخ دالر، مساله برجام و طوالنی 
شدن روند مذاکرات است. می دانیم که رییس جمهور دولت سیزدهم اعالم کرده 
از هر موضوعی که منجر به رفع تحریم ها شود استقبال می کند و باید ببنیم که 
آیا این نگاه در بدنه دولت حاکم اســت یا خیر؟وی ادامه داد: مذاکرات نباید به 
نقطه منفی برسد اما طوالنی شدن آن هم آثار بسیار منفی برای کشور به دنبال 
دارد چراکه هیچ کشوری جز ایران بابت طوالنی شدن برجام چیزی را از دست 
نمی دهد و تنها ایران اســت که از این عدم توافق آســیب می بیند.معاون اسبق 
ارزی بانک مرکزی با اشــاره به اثرگذاری احیای برجام در بودجه ســال جاری 
اظهار داشت: بودجه سال جاری بر اساس احیای برجام نوشته شده و اگر برجام 
احیا نشود، بودجه امسال باید هر چه سریعتر اصالح شود و اصالح بودجه در نبود 
برجام به معنای کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها است. وی تاکید کرد: روشن 
است که کاهش هزینه ها به سرعت انجام نمی شود و افزایش درآمدها هم منوط 
به احیای برجام اســت بنابراین در این موضوع با یک بن بســت مواجه هستیم.

ســیدعلی با اشاره به ســیگنال های مثبتی که از احیای برجام منتشر می شود، 
گفت: شاهد انتشار مصاحبه هایی هســتیم که سیگنال های مثبت از مذاکرات 
با برجام می دهد.وی با اشــاره به واکنش بازار به تیم اقتصادی دولت ســیزدهم 
گفت: هر چند هنوز تیم اقتصادی دولت سیزدهم از مجلس رای اعتماد نگرفته 
و کاری را انجام نداده اما چینش آن ســیگنال مثبتی به جامعه نداده و همین 
هم بر روی بازار اثر می گذارد. باید توجه داشــت باشیم که انتظارات تورمی در 
بازار بســیار اثرگذار اســت، این انتظارات فراتر از مسایل اقتصادی است و مردم 
منتظر هســتند تا ببینند در آینده چه اتفاق می افتــد. وی با بیان اینکه البته 
با توجه به شــرایط حال حاضر تیم اقتصادی دولت سیزدهم ضعیف تر از دولت 
قبل نیست، گفت: معتقدم انتخاب رییس کل بانک مرکزی بسیار اهمیت دارد 
چراکه باید فردی انتخاب شــود که بر موضوع ارز تسلط داشته باشد اما در این 
باره هم جامعه سیگنال مثبتی دریافت نکرده است.وی با اشاره به درگیری های 
اخیر افغانستان با طالبان و اثرگذاری بر مسایل اقتصادی بین دو کشور گفت: در 
حال حاضر نمی دانیم با وجود طالبان چه اتفاقاتی می افتد اما ایران چیزی حدود 
هفت تا نه میلیارد دالر به افغانســتان صادرات دارد که این عدد می تواند بیشتر 
هم شود.سیدعلی افزود: هر حکومتی که در افغانستان مستقر شود به دلیل اینکه 
نوار مرزی بلندی بین دو کشــور وجود دارد همچنین به دلیل عالقمندی مردم 
افغانستان به کاالهای ایرانی، این تجارت کماکان ادامه خواهد داشت. .سیدعلی 
تاکید کرد:  از آنجایی که افغانســتان یک بازار ۹ میلیارد دالری برای ایران است 
کشور باید به دنبال حفظ این بازار باشد.وی ادامه داد: اما این تحوالت نمی تواند 
نقش مهمی در بازار ارز ایران داشــته باشــد چراکه سیستم بانکی افغانستان با 
ایــران کار نمی کند و به طور قطع ما متمرکز به بازار افغانســتان نبودیم.معاون 
ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به اثرگذاری خروج سرمایه و واردات قاچاق بر 
موضوع نرخ ارز گفت: در حال حاضر خروج سرمایه از کشور عدد باالیی است که 
معتقدم این عدد کمتر از ۱۵ میلیارد دالر نیست هر چند که نماینگان مجلس 
عدد درشت تری را اعالم کردند. باید با افزایش امنیت سرمایه گذاری این موضوع 
را مدیریت کنیم.سیدعلی با اشاره به موضوع طوالنی شدن انتقال قدرت از دولت 
دوازدهم به دولت ســیزدهم اظهار داشت: تاخیر در استقرار تیم دولت سیزدهم 
تاثیر منفی در بازار داشته و هر چه سریعتر باید تیم اقتصادی دولت سیزدهم کار 
خودت را شروع کنند چراکه بحث مدیریت تعهدات ارزی فعاالن اقتصادی مطرح 
اســت و باید دید آیا تیم اقتصادی و بدنه دولت سیزدهم هم طبق گفته رییس 

جمهور از احیای برجام استقبال می کنند یا خیر؟

صندوق توسعه ملی: 
ازبانکهامطالباتریالینداریم

صندوق توسعه ملی اعالم کرد: برنامه ریزی، مدیریت و پیگیری مستمر صندوق و تعامل بسیار مناسب بانک های عامل در ایفای تعهدات ریالی خود باعث 
شده که این صندوق در وصول مطالبات خود موفق عمل کند.به گزارش ایِبنا به نقل از صندوق توسعه ملی، این صندوق در راستای اجرای وظائف قانونی 
خود در تامین مالی طرح های متقاضی تســهیالت ریالی، تاکنون نســبت به انعقاد ۸۲۶ فقره قرارداد به مبلغ بیش از ۸۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام نموده 
که این منابع تاکنون منجر به تامین مالی بیش از ۲۶۳ هزار طرح در بخش های مختلف اقتصادی شده است.وصول مطالبات ناشی از تخصیص این منابع 
ریالی از بانک های عامل، همواره در دستور کار این صندوق بوده که در حال حاضر هیچگونه مطالبات ریالی از بانک ها وجود ندارد.با توجه به آنکه یکی 
از اهداف صندوق توسعه ملی حفظ سهم نسل های آینده کشور با تبدیل کردن آن به ثروت های ماندگار و تاثیرگذار در پیشرفت ایران عزیز است، امید 
اســت با بهبود شــرایط اقتصادی در ماه ها و سال های آینده و استمرار آن؛ بانک های عامل و طرف قرارداد با این صندوق در حوزه تعهدات ارزی خود و 
بازپرداخــت به موقع مطالبــات ارزی صندوق نیز همانند ایفای تعهدات در حوزه منابع ریالی، به تعهدات ارزی عمل کرده تا این صندوق بتواند در جهت 

تامین نیاز ارزی کشور موفق تر عمل کند.

انتظاراتبورسیازوزیرپیشنهادیاقتصادچیست؟
بررســی صالحیت وزرای پیشــنهادی دولت ســیزدم از امروز در مجلس آغاز می شود و 
کارشناسان آینده بازار سرمایه را در گروی چند موضوع مهم از جمله وضعیت کسری بودجه، 
آینده برجام، رفع قیمت گذاری دستوری، نرخ ارز و ... می دانند.به گزارش ایسنا، حکایت پر 
فراز و نشــیب بازار سرمایه در دولت دوازدهم به پایان رسید و پازل دولت سیزدهم درحال 
تکمیل است. به طوریکه بررسی مجلس نشینان از امروز بررسی صالیت وزرای پیشنهادی 
ابراهیم رئیسی را آغاز می کنند و به احتمال زیاد سه شنبه هفته آینده این بررسی به پایان 
می رسد.در این میان احســان خاندوزی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی 
اقتصاد معرفی شده و هفت سیاست افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه 
بازار بدهی، متنوع ســازی 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 سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصالح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت 
تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه گذاری غیرمستقیم 
مردم در بازار سرمایه را به عنوان برنامه های خود برای این بازار ارائه کرده است.هرچند که 
سیاست های وزارت اقتصاد به تنهایی نمی تواند سرنوشت بازار سرمایه را رقم بزند و آنطور که 
سعید جعفری یک تحلیلگر بازار سرمایه به ایسنا گفته بود، تحقق برنامه ای که از سوی وزیر 
پیشنهادی ارائه شده است، منوط به همکاری و هماهنگی سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی 
است. چراکه وزیر پیشنهادی در برنامه های خود اعالم کرده است که قصد دارد نقش بازار 
سرمایه را در تامین مالی تولید افزایش دهد، تحقق این برنامه نیازمند محیا شدن زیرساخت 
های ابتدایی  از جمله برق است که قیمت گذاری آن در اختیار نهادهای دیگری است.این 
کارشــناس بازار سرمایه البته بر اهمیت حل مسائل داخلی این بازار از جمله کاهش دامنه 
نوســان و هسته معامالتی سالم توسط وزیر اقتصاد در قدم نخست تاکید دارد و بر این باور 
است که وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس باید جلوی تصمیماتی که به ضرر 
بازار سرمایه تمام می شود، بایستد.از سوی دیگر، فردین آقابزرگی، تحلیلگر دیگر بازار سرمایه 
نیز بر این باور است که چند آیتم نامشخص بودن کابینه اقتصادی دولت جدید، پیش بینی 
های نادرســت درمورد نرخ دالر )درحالی که پیش بینی می شد روند قیمت دالر کاهشی 
باشد، افزایشی شد(، سیاست های پولی و مبهم بودن و ادامه روند استفاده از ظرفیت های 
بازار ســرمایه برای نقدینگی دولت و کسری بودجه  باعث می شود آینده بازار سرمایه کمی 
مبهم باشد.روزبه شریعتی نیز بر این نکته که گرایش و نگاه سیاسی دولت جدید برای بازار 
سرمایه مهم نیست، به ایسنا گفته بود که موضوعی که برای بازار سرمایه مهم است نگرش 
های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت است.به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، طبق صحبت 
هایی که در مناظره ها اعالم شــده اســت دولت جدید مخالف نرخ گذاری دستوری بوده و 
معتقد اســت مکانیزم دستوری بازار باید رعایت شــود، نرخ سود بانکی باید پایین باشد تا 
تولیدکننده پول خود را درگیر تولید کند. دولت جدید اعالم کرده است که بر این باور است 
که باید به فضای صادراتی کمک کنیم، تسهیالت دهیم و مشوق های صادراتی را زیاد کنیم. 
اگر صحبت ها از طرف تیم دولت جدید رنگ و روی واقعیت پیدا کند بازار سرمایه باید حال 
بهتری داشته باشد.با همه این صحبت ها، باید دید که عالوه بر سیاست دولت در قبال قیمت 
گذاری دســتوری و جایگاه بازار سرمایه در تامین کسری بودجه، آینده برجام و نرخ ارز چه 
خواهد شد و می توان گفت نگاه بازار سرمایه بیش از همه به این دو موضوع است. با روی کار 
آمدن دولت جدید، بازار سرمایه رشدی مقطعی را تجربه کرد که ادامه این رشد بستگی به 

تصمیمات دولت جدید در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی دارد.

کدامبانکتراکنشبیشتریدارد؟
بانک های ملت، ملی، صادرات، ســپه، پارسیان، کشــاورزی، تجارت، رسالت و سامان 
بیشترین ســهم را از تعداد تراکنش های شــبکه پرداخت در تیر ۱۴۰۰ داشته اند.به 
گزارش ایســنا، بررسی آمار ســهم بازار هر یک از بانک های پذیرنده از تعداد و مبلغ 
تراکنش های شــبکه پرداخت در تیرماه ۱۴۰۰ حاکی از آن اســت که بانک ملت با 
سهم ۲۰.۴۷ درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم ۱۹.۸۸ درصدی از مبلغ تراکنش ها، 
همچنــان با اختــالف زیاد، باالترین ســهم از پذیرش تراکنش های بــازار را به خود 
اختصاص داده و در جایگاه نخســت در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته است.

پس از بانک ملت به ترتیب بانک های ملی، صادرات، سپه، پارسیان، کشاورزی، تجارت، 
رســالت و سامان بیشــترین ســهم را از تعداد تراکنش ها و بانک های ملی، صادرات، 
تجارت، کشاورزی، سپه، سامان، رفاه و پارسیان بیشترین سهم را از مبلغ تراکنش های 
شــبکه پرداخت داشته اند.از سوی دیگر، بررسی ســهم تعدادی بانک های پذیرنده از 
کل بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش نشــان می دهد که باالترین ســهم 
تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به بانک های ملت )۱۹.۷۳ 
درصد(، ملی) ۱۴.۸۶ درصد(، ســپه )۱۰.۷۷ درصــد( و صادرات )۸.۲۷ درصد( تعلق 
دارد.باالترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های پارسیان 
)۳۱.۱۲ درصد(، ملت )۱۶.۶۱ درصد(، ملی )۱۵.۰۱ درصد( و ســامان )۷.۳۳ درصد( 
اختصاص داشــته  است.باالترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به 
بانک های ملت ) ۴۶.۶۳ درصد(، آینده )۲۵.۵۳ درصد(، اقتصاد نوین )۱۱.۴۲ درصد( 

و ملی )۸.۵۸ درصد( تعلق دارد.
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گزیده خبر

قزاقستان: 
طالبانرابهرسمیتنمیشناسیم

معاون وزیر امور خارجه قزاقستان گفت که مقامات این کشور گروه طالبان 
را به رسمیت نمی شناسند.به گزارش ایسنا، به نقل از تاس، وی در پاسخ به 
ســوال یک روزنامه نگار در مورد موضع قزاقستان در قبال طالبان، در یک 
کنفرانس مطبوعاتی پاسخ داد: »همان طور که وزارت امور خارجه ما دیروز 
بیانیه ای رسمی در مورد وضعیت افغانستان منتشر و اعالم کرد، ما طالبان را 
به رسمیت نمی شناسیم.وی تاکید کرد که قزاقستان از بیانیه شورای امنیت 
ســازمان ملل مبنی بر ضرورت تشکیل یک دولت فراگیر، احترام به حقوق 
اقلیت های قومی و حقوق زنان ، جلوگیری از حضور گروه هایی که تهدیدی 
برای سایر کشورها هستند و رعایت قوانین بین المللی در افغانستان حمایت 
می کند.این مقام قزاق عنوان داشت: تجربه طوالنی به وضوح ثابت کرده است 
که هیچ جایگزینی برای روند صلح که توســط خود افغانها اجرا شود وجود 
ندارد. شــهروندان این کشور باید بهترین مدل ساختار دولتی و اجتماعی را 
برای خود تعیین کنند.وی تاکید کرد که قزاقستان هیچ تالشی برای ایجاد 

ارتباط سیاسی با طالبان نکرده است.

ناتوپایانماموریتخوددرافغانستان
رااعالمکرد

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو در پی ویدئو کنفرانس وزرای خارجه لئتالف 
ناتو گفت که ناتو ماموریت خود را در افغانســتان به پایان رســانده اســت، 
متحدان اکنون فقط در فرودگاه کابل هستند.به گزارش ایسنا، استولتنبرگ 
گفت: ناتو مأموریت نظامی خود را در افغانســتان به پایان رسانده است. هم 
پیمانان اکنون در فرودگاه هســتند. کشورهای مختلف تمام تالش خود را 
برای عقب نشــینی همه نیروها و بازگرداندن همه تجهیزات انجام داده اند.

اســتولتنبرگ توضیح داد که هر کشوری مسئول تســلیحات و تجهیزات 
تحویل داده شــده به افغانستان است.دبیرکل ناتو در پاسخ به این سوال که 
پس از اتمام ماموریت در افغانستان چه اتفاقی برای تجهیزات می افتد، گفت: 
»چیزهایی از بین رفتند. اما چیزهایی هم باقی ماند. تعدادی از کشــورهای 
متحد در نشســت امروز با پیشنهاد میزبانی از افغان ها حاضر شدند. اگر ما 
بتوانیم آنها را خارج کنیم، کشــورهایی هستند که آماده پذیرش موقت یا 
دائمی آنها هستند. آنها همچنین آمادگی خود را برای ارسال هواپیما برای 
این امر را اعالم کردند.وی گفت: »به رســمیت شناختن دیپلماتیک طالبام 
بســتگی به اقدامات آینده آنها دارد، اما حفظ ارتباطات فعلی در محل مهم 
است، برخی از متحدان ما این کار را انجام می دهند.«استولتنبرگ توضیح 
داد کــه چنین تماس هایی برای مثال برای ســازماندهی حرکت مردم به 

فرودگاه کابل و نظارت کلی بر وضعیت مفید است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
تحریمهایکیازابزارهاییاستکهعلیه

طالباندراختیارداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در سخنانی گفت که طالبان همچنان 
در زمره گروه های تروریســتی قرار دارد و تحریم ها یکی از ابزارهایی است 
که واشنگتن علیه این گروه در اختیار دارد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از بررسی جدی گزارش ها 
درباره ضرب و شتم آمریکایی ها در کابل خبر داد.»ند پرایس« گفت: طالبان 
از پیامدهای وخیم مانع تراشــی در رونــد خروج آمریکایی ها یا در معرض 
خطر قرار دادن شهروندان ما آگاه است. طالبان گفته است که به هر شخصی 
که بخواهد وارد فرودگاه کابل شــود اجازه عبور امن خواهد داد و ما این کار 
را زیر نظر داریم.وی ادامه داد: نماینده ویژه ما همچنان در دوحه اســت و با 
طالبان در تماس اســت و ما یک کانال ارتباطی نظامی هم با آنها داریم. هر 
دولتی که مطالبات مردم افغانستان از جمله زنان و اقلیت ها را محقق نسازد 
مورد حمایت قرار نخواهد گرفت.پرایس افزود: طالبان همچنان در زمره گروه 
های تروریســتی قرار دارد و تحریم ها یکی از ابزارهایی است که واشنگتن 
در اختیار دارد. ما نســخه ای از گزارشی را که به سازمان ملل متحد درباره 

اقدامات طالبان ارائه شده است دریافت کردیم.

پنتاگون:القاعدهوداعشدرافغانستان
حضوردارند

ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا مدعی حضور داعش و القاعده در افغانستان 
شــد و گفت که تعداد دقیق آنها مشخص نیست.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تسنیم، »جان کربی« ســخنگوی پنتاگون جمعه شب در یک 
نشست خبری مدعی شــد که عناصر دو گروه تروریستی القاعده و داعش 
همچنان در افغانستان مستقر هستند، اما طرف آمریکایی تعداد دقیق آنها 
را نمی داند.جان کربی افزود: ما می دانیم که القاعده و داعش در افغانستان 
حضور دارند، اما معتقدیم که تعداشان زیاد نیست، اما اطالعات دقیقی درباره 
تعدادشان نداریم.وی تصریح کرد: تعداد تروریست های حاضر در افغانستان 
به اندازه ای نیســت که اراضی ما را مانند آنچه که 20 ســال پیش در 11 
ســپتامبر اتفاق افتاد، تهدید می کند.عملیات خروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان که از 20 سال پیش به بهانه مبارزه با القاعده و در پی حمالت 11 

سپتامبر 2001 در این کشور مستقر شده اند، رو به پایان است.

مالی:
سرنوشتبرجامیکعالمت

سوالبزرگاست
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفت و گویی اختصاصی دیدگاه هایش 
را درباره چالش های موجود در مســیر از سرگیری مذاکرات احیای توافق 
هسته ای مطرح کرد.به گزارش ایسنا رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران در گفت و گویی اختصاصی با نشریه پولیتیکو درباره مذاکرات احیای 
توافق هسته ای در وین که آغاز دور هفتم آن به بعد از تشکیل کابینه دولت 
جدید ایران موکول شده است، سرنوشت برجام]توتفق هسته ای[ را  »یک 
عالمت ســوال بزرگ« تلقی کرد و با توجه به آنچه عدم مشارکت از سوی 
ایران عنوان شده، گفت که بازگشت به این توافق چندجانبه »چیزی نیست 
که کامال تحت کنترل ما باشد«. مالی در این گفت و گو چند بار از این که 
بگوید آمریکا چند درصد فرصت دارد به توافق بازگردد،  خودداری کرد و با 
گفتن این که »اگر درصد بگویم خیلی کمکی بهتان نکرده ام«، مطرح کرد 
که متغیرهای زیادی درباره آنچه ایرانی ها انجام خواهند داد یا نخواهند داد 
وجود دارد. او در این راستا افزود: ما آماده از سر گیری مذاکرات هستیم که 

اگر فکر نمی کردیم )رسیدن به یک توافق( میسر باشد، آماده آن نبودیم. 
 رابــرت مالی دربــاره این که آمریکا و ایران در موافقت بر ســر مفاد توافق 
احتمالی در ماه های آینده ناکام بمانند یا نه، گفت که تیم او در حال آماده 
ســازی شرایط احتمالی است. یکی این اســت که واشنگتن و تهران توافق 
هایــی به کل مجزا را امضا کنند که کامل اســت، اما معیارهایی متفاوت با 
توافق فعلی دارد. دیگری هم یک سری پاسخ های تنبیهی و هماهنگ شده 
با متحدان اروپایی اســت، اگرچه مالی جزئیات بخصوصی درباره شان ارائه 
نکرد. مالی می گوید از نظر او واقعا منطقی است که  »احتمال بازگشت به 
توافق وجود داشته باشد «، چون هم آمریکا و هم ایران، حتی در دولت سید 
ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور جدید ایران، گفته اند این چیزی است که 
مطلوبشــان است. به گفته مالی، تاخیر ایجاد شده در از سر گیری مذاکرات 
وین به خاطر بی اعتمادی نهادینه شــده در دوره کارزار »فشار حداکثری« 
دولت ترامپ و دوره گذار سیاســی فعلی در ایران است. نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران عالوه بر این مطرح کرد: اما توجیه کاملی برای در میان بودن 
یک عالمت سوال وجود دارد، اگر هنوز به یک توافق نرسیده باشیم، مذاکرات 
ادامه پیدا می کنند، اگر توسعه های هسته ای ایران ادامه پیدا کند و ایران 
به انجام دادن اقدامات تحریک آمیز هسته ای ادامه داد، به تحریکات منطقه 
ای آن ها اشــاره ای نمی کنم که بحثش جداست)یعنی به توافق هسته ای 
ارتباطی ندارد(. او افزود: حداقل ما را از این امر مسلم آگاه می سازد که این 
توتفق مطمئناً یک توافق به سرانجام رسیده نیست، این که خواهیم توانست 
بازگردیم یا نه ســوالی بجاســت و این که باید برای دنیایی آماده باشیم که 

مقصود ایران بازگشت به توافق نباشد، حداقل نه به شیوه ای واقع بینانه. 

پوتین در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مرکل؛
عملیاتآمریکادرافغانستانرانمیتوان

موفقیتآمیزدانست
والدیمیــر پوتین، رئیس جمهور روســیه، در یــک کنفرانس مطبوعاتی با 
آنــگال مرکل، صدراعظم آلمان، گفت کــه نمی توان عملیات نظامی آمریکا 
در افغانســتان را موفقیت آمیز نامید.به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، 
پوتین گفت: در مورد عملیات در افغانســتان، بدون شــک نمی توان آن را 
موفقیت آمیز نامید. اما منافع ما نیســت که االن درباره آن به عنوان نوعی 
شکست صحبت کنیم.رئیس جمهور روســیه افزود که روسیه به ثبات در 
افغانســتان عالقه مند اســت.که در حال حاضر از آن بی بهره است. مسکو و 
شــرکایش باید برای کمک به مردم این کشــور متحد شوند.رئیس جمهور 
روسیه همچنین معتقد است که بسیاری از سیاستمداران غربی متوجه می 
شوند که نباید »معیارهای زندگی و رفتار سیاسی را بر سایر کشورها و مردم، 
بدون توجه به ویژگی های ترکیب قومی این کشورها، مذهب و سنت های 
تاریخی آنها، تحمیل کرد.والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با آنگال مرکل صدر اعظم آلمان در مسکو گفت: طالبان 
به صورت عملی بر تمامی مناطق افغانستان مسلط شده و این واقعیتی است 
که باید بپذیریم.پوتین در نخســتین اظهار نظر رسمی خود پس از قدرت 
گرفتن طالبان گفت، کشورهای دیگر نباید ارزش های خود را به افغانستان 
تحمیل کنند .او خواســتار عمل طالبان به وعده هایش در برقراری ثبات در 
افغانستان و جلوگیری از ورود تروریست ها به آن کشور شد.رئیس جمهوری 
روسیه ابراز امیدواری کرد گروه طالبان به وعده های خود در برقراری نظم در 
افغانستان عمل کند و تاکید کرد جلوگیری از ورود تروریست ها به افغانستان 
از کشورهای همسایه از اهمیت باالیی برخوردار است.صدراعظم آلمان، که 
این آخرین ســفر او به روســیه در این مقام اســت، در این نشست خبری 
مشترک با بیان این که باید همین حاال برای گفت وگو با طالبان تالش کنیم، 
تاکید کرد که خطر تروریسم در افغانستان فعال امکان دارد که مدیریت شود.

وی افزود گفتگو با صدر اعظم آلمان شــفاف و با هدف بررسی راه حل های 
میانه و حل مشــکالت پیچیده بود.مــرکل در دیدار خود با پوتین گفت ما 
همواره درباره مناســبات دو کشــور و همین طور بررسی سیاست ها و خط 
مشــی های جهانی با هم صحبت کرده ایم و شما این مساله را در کنفرانس 
لیبی )در آلمان( خاطر نشان کردید.آنگال مرکل ، صدراعظم آلمان روز جمعه 
از آخرین سفر رســمی خود به روسیه استفاده کرد تا به والدیمیر پوتین ، 
رئیس جمهور روسیه بگوید که الکسی ناوالنی منتقد کرملین را آزاد کند ، 
اما رهبر کرملین درخواست او را رد کرد و گفت که این حبس بی ارتباط با 
سیاست است.رئیس جمهور روسیه گفت: بازداشت ناوالنی به دالیل سیاسی 

نیست بلکه به خاطر اخالل در قوانین کیفری است.

تحوالت افغانستان؛

 نگرانی ها از بدرفتاری طالبان
 در هفتمیــن روز ورود گــروه طالبــان بــه کابل پایتخت 
افغانستان وضعیت رسانه  ای در این کشور مبهم و خبرهای 
از بدرفتاری افراد گروه در فضای اجتماعی و رسانه ها منتشر 
می شود و این وضعیت در بغالن باعث سقوط سه شهرستان 

شده است.
به گزارش ایرنا حضور طالبان در کابل وارد هفتمین روز خود 
شد و فیلم ها و شکایت های از بازرسی منازل و بدرفتاری در 
مناطق مختلف این کشور توسط طالبان منتشر شده و این 
وضعیت نگرانی ها را افزایش داده است.فیلم کشتن فرمانده 
پلیس استان بادغیس پس از دستگیری توسط افراد طالبان 
سروصدای زیادی را در باره  فرمانبرداری افراد گروه طالبان 
بوجود آورده اســت و در استان بغالن نیز بازرسی منازل و 
رفتار طالبان با مردم باعث درگیری بین افراد طالبان و مردم 
شد که در نتیجه سه شهرستان را از طالبان پس گرفتند و 
تلفات به دو طرف وارد شده است.بشیراحمد قاسانی خبرنگار 
که متولد اصلی شهرستان اندراب بغالن است، گفته است که 
طالبان برخالف دستور رهبران شان با وارد منازل مردم شده 
و بــا آنها بدرفتاری کردند که در نتیجه باعث درگیری بین 
طالبان و مردم شده و تلفات سنگین به دو طرف وارد شده 
است.ویدئوی دیگری نیز که در فیسبوک نشان می دهد که 
افراد طالبان یکی از مشــاوران سابق اشرف غنی را متوقف 
کرده و می خواهد خودرو اش را بگیرد اما وی مقاومت می 
کند و حاضر نیست ماشــین اش را به طالبان تسلیم کند.

یکی افراد طالبان به وی می گوید که اگر ماشــین را ندهد 
۳0 گلوله را برســرش خالی خواهد کرد.خبرگزاری جمهور 
افغانستان هم از استان هرات گزارش داده است افراد طالبان 
که بدنبال یکی از خبرنگاران »دویچوله« بودند نتوانســتند 
وی را پیدا کنند اما یکی از اعضای خانواده اش را کشتند.این 

خبر تاهنوز از طرف منابع معتبر تائید و یا رد نشده است.

منجمد شدن دارایی افغانستان در آمریکا و شکایت 
طالبان

سهیل شاهین یکی از سخنگویان دفتر سیاسی طالبان در 
قطر در واکنش به اقــدام صندوق بین المللی پول مبنی بر 
عدم حمایت مالی و انســداد دارایی های افغانستان توسط 
آمریــکا، گفت که این حرکت بی عدالتی اســت.وی افزوده 
است که ما به بازسازی افغانستان نیاز داریم، مردم افغانستان 
و بانک مرکزی کشــور به بودجه نیاز دارند.سخنگوی دفتر 
سیاسی طالبان گفته است که تصرف افغانستان توسط آنها 

بیانگر حمایت مردم است و از جامعه بین المللی خواست به 
اقدام مردم افغانســتان احترام بگذارند و دولت جدید را به 
رسمیت بشناســند.آمریکا بتازگی اعالم کرده است که 10 
میلیارد دالر ازدارای های بانک مرکزی افغانستان را منجمد 

کرده و طالبان به آن دسترسی ندارند.

خال قدرت سرنوشت نامعلوم سیاسی و اجتماعی
پس از ســقوط دولت سابق افغانســتان بدست طالبان در 
هفتمین روز تســلط آنها بر کابل پایتخت افغانستان ادارات 

دولتی همچنان فلج بوده و بخش غیر نظامی فرودگاه کابل 
نیز همچنان مســدود اســت.هرچند گروه طالبان برخی از 
افراد خود را در برخی وزارتخانه ها ازجمله وزارت اطالعات 
و فرهنگ و وزارت دادگستری معرفی کرده اند اما ماموران 
تاکنون ســر وظیفه حاضر نشده اند و روشن نیست که چه 
تعــداد از کارمندان دولتی افغانســتان را ترک کرده اند.اما 
مردم کم کم به زندگی خود در شهرها، مغازه ها و کار خود 

برگشته اند و گشت و گذار در شهر کابل ادامه دارد.

تعقیب و بازداشت افراد طالبان
یک گزارش محرمانه سازمان ملل متحد که در رسانه های 
افغانستان منتشر شده است، نشان می دهد که افراد طالبان 
کارمنــدان داخلی را که با خارجی هــا کار کرده اند و یا در 
دســتگاه اداره امنیت و نهادهای نظامی بوده اند، تعقیب و 
بازداشــت می کنند.این ســند می گوید که طالبان جست 
و جو برای یافتن کســانی که بــرای نیروهای ناتو یا دولت 
قبلی افغانســتان کار می کردند را تشدید کرده اند.اکنون 
گروه طالبان نیز در معرض یک آزمایش بزرگ قرار گرفته و 
جنگجویان طالبان توانایی کار در ادارات را ندارند و به دلیل 
جنگ های که انجــام داده اند توقع بلندی از رهبران خود 
دارند.از طرف دیگر اکنون احتمال اختالف داخلی این گروه 
برسر چگونگی تقســیم قدرت نیز در پیشرو است و برخی 
منابع نوشته اند که شــبکه حقانی با رهبران طالبان که از 

قندهار هستند دچار اختالف شده اند.
اکنون باید انتظار کشید که تالش های صلح برای تشکیل 
دولت فراگیر در افغانســتان به کجا می رسد و افراد نزدیک 
به عبداهلل عبداهلل هم نوشــته اند که عبداهلل با انس حقانی 
یکی از اعضای دفتر قطر طالبان به پنجشــیر رفته است تا 

با آنها مذاکره کنند.

گزارششبکهچینیازمنابعدرآمدوهزینههایطالبان
یک شــبکه تلویزیونی چین منابع درآمد و هزینه های طالبان را افشا کرد.به گزارش ایسنا به نقل از 
اسپوتنیک، تلویزیون  CGTN چین اعالم کرد: منابع اصلی درآمد طالبان قاچاق مواد مخدر، اخاذی، 
معادن، جمع آوری مالیات است. همانطور که این شبکه تلویزیونی گزارش می دهد، درآمد ساالنه این 
جنبش ممکن است به 1.۶ میلیارد دالر برسد. در عین حال طالبان عمدتا پول را برای حقوق، سالح 
و آموزش هزینه می کنند.برآورد درآمد ســاالنه آنها از ۳00 میلیون دالر تا 1.۶ میلیارد دالر اســت. 
برای مقایسه، بودجه دولت افغانستان در سال 2020، ۵.۵ میلیارد دالر بوده است. بر اساس گزارشات 
سازمان ملل متحد، از سال 201۸ تا 201۹، طالبان احتماالً بیش از ۴00 میلیون دالر درآمد داشته 
اند.افغانســتان منبع ۸۴ درصد از عرضه کل تریاک در جهان اســت. معادن برای طالبان را در سال 
2020 حدود ۴۶۴ میلیون دالر ســود آوری داشته است.اخاذی، ساالنه 1۶0 میلیون دالر دیگر برای 
این جنبش به همراه دارد. از رانندگان در جاده های تحت کنترل طالبان عوارض دریافت می شــود. 
صاحبان مغازه ها مجبورند مالیات را مستقیماً به طالبان بپردازند. کشاورزان عالوه بر مالیات امالک 
2.۵ درصد، 10 درصد مالیات محصوالت خود می پردازند.طالبان همچنین می توانند عوارض واردات 

را برای کاالهایی که وارد کشور می شوند، وضع کنند. 

برادر غنی: 
اشرفبرمیگردد

برادر رئیس جمهور افغانســتان تأکید کــرد که خروج آمریکا 
از این کشــور ناگهانی نبود و برادرش به افغانســتان بازخواهد 
گشت.به گزارش ایسنا، حشمت غنی، برادر اشرف غنی، رئیس 
جمهور افغانستان در مصاحبه با المیادین گفت: آمریکایی ها به 
صورت ناگهانی از افغانســتان خارج نشدند بلکه از زمان دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور ســابق آمریکا دنبال این مسئله بودند. 
آمریکا نمی خواست این تصمیم را اعالم کند چون از خطر آن 
علیه امنیت نیروهای آمریکایی در افغانســتان می ترسید. تمام 
شــخصیت ها می دانستند که آن ها در این زمان خارج خواهند 
شــد.وی افزود: مذاکرات ادامه خواهد داشت. ساکنان پنجشیر 
خواهان جنگ نیســتند بلکه به دنبال عزت و کرامت هستند. 

آن ها نمی توانند جنگ را علیه طالبان به راه بیندازند. 

دیدار مشــاور امنیت ملی امارات با اردوغان در ترکیه 
را برخی محافل سیاســی اماراتــی، تاریخی توصیف 
کرده اند. دیداری که به طور عمده بر مسائل اقتصادی 
متمرکز بود.بــه گزارش گروه بین الملــل خبرگزاری 
فــارس، »طحنون بن زاید آل نهیان« مشــاور امنیت 
ملی امارات روز چهارشــنبه در رأس هیأتی وارد آنکارا 
شــد و با »رجب طیب اردوغان« دیدار کرد.به نوشته 
وبگاه القدس العربی، برعکس روایت بسیاری از رسانه ها 
نزدیکی میان ترکیه و امارات متحده عربی که در سفر 
اخیر خود را نشــان داده است، عجیب نیست و پیش 
از این مجموعه ای از اظهارنظرها و مواضع و نشــانه ها، 
بهبــود روابط ابوظبی و آنکارا و دیدار مقامات بلندپایه 
دو طرف را پیش بینی می کرد.طبق این گزارش، عوامل 
متعدد سیاســی و اقتصادی به ترکیه و امارات کمک 
کرد تا متوجه راههای توســعه روابط بشوند و اکنون 
افق وســیعی پیش روی همکاری اقتصادی دو کشور 
وجود دارد و پیش بینی می شود که از نظر سیاسی نیز 
تنش ها به حداقل ممکن برســد که البته نیاز به زمان 
طوالنی تری دارد تا اعتماد آسیب دیده میان دو کشور 

در طول سال ها دشمنی متقابل و آشکار، ترمیم شود.

تغییر فضای بین المللی و منطقه ای
القدس العربی در ادامه نوشــت که تغییرات سیاسی و 
اقتصادی در سا ل های اخیر در جهان از بارزترین عواملی 
است که دو کشور را به سمت ارزیابی دوباره روابط سوق 
داد. از جهت سیاسی به قدرت رسیدن »جو بایدن« در 
آمریکا از مهم ترین متغیرها است که باعث شده ترکیه 
و امارات به ســمت متنوع سازی دایره همپیمانان خود 
بروند. در بخش اقتصادی نیز شیوع ویروس کرونا یک 
متغیر بارز در منطقه و جهان برای پی ریزی شراکت های 
جدید شد و ترکیه و امارات نیز از این موضوع مستثنی 
نبودند.اما در ترکیه، رجب طیب اردوغان از یک ســال 
پیش به دنبال کاهش دشمنان و اختالفات با کشورهای 
دیگر و بازگشــت به سیاســت »تنش صفر« که حزب 
عدالت و توسعه 20 ســال پیش پایه ریزی کرد، است 
و این سیاست اکنون به طور اساسی به بهبود روابط با 
مصر و عربســتان و امارات متمرکز شده است.در حالی 
که پرونده مصر از مهم ترین دالیل اختالف ترکیه و مصر 
است، گام هایی که اخیرا در راستای بهبود روابط آنکارا 
و قاهره برداشته شده، سهم به سزایی در نزدیکی ترکیه 

و امارات دارد. در خصوص رابطه با عربستان سعودی اما 
گام ها به آهستگی برداشته می شود، هرچند تالش هایی 
در این زمینه صــورت می گیرد. به طوریکه همزمان با 
استقبال ازدوغان از مشاور امنیت ملی امارات، در ریاض 
نیز معاون وزیر خارجه سعودی از سفیر ترکیه استقبال 

کرد.

گام های ابتدایی
روند بهبود روابــط ترکیه و امارات با گام های تدریجی 
علنی و مخفیانه پیموده شــده اســت. در ماه رمضان 
وزرای خارجه دو کشور برای اولین بار پس از پنج سال 
تلفنی با یکدیگر گفت و گو کــرده و حلول ماه رمضان 
را بــه هم تبریک گفتند. ســپس مقامات دو کشــور 
اظهارنظرهــای مثبتی کردند و به عنــوان نمونه »انور 
قرقاش« وزیر مشــاور در امور خارجه امارات گفت که 
ترکیه اولین شریک تجاری امارات در غرب آسیا است. 
او در ســخنان دیگری گفته بود که ابوظبی تمایل به 
بهبــود روابط با ترکیه دارد. پس از آن »مولود چاووش 
اوغلو« وزیر خارجه ترکیه گفت که پیام های مثبتی از 
امارات دریافت کرده و امیدوار اســت که نتایج ملموس 
و علنی در پی داشــته باشد.در سایه این شرایط امارات 
گام هایی در جهت کاهش برخی محدودیت ها و موانع 
از پیش پای تاجران و ســرمایه گذاران ترکیه و تسهیل 
سفر آن ها به امارات برداشت و در مقابل نیز آنکارا سفیر 
جدیدی به ابوظبی فرستاد و از شدت حمالت رسانه ای 
بــه امارات کاســت.اختالف ترکیه و امــارات در طول 
سال های گذشــته تا مرحله دشمنی شدید نیز پیش 
رفت و عمیق تر و پیچیده تر از اختالف ترکیه و عربستان 
سعودی شد. اما ریشه این اختالفات به رقابت منطقه ای 
و مواضــع متضاد دو کشــور در کانون های درگیری و 
بحران از جمله قطر و مصر و لیبی مربوط می شــد که 
با کاهش تنش در این کشــورها نیز از شدت اختالف 
ابوظبی و آنکارا نیز کاسته شد. با این حال باید گفت که 
در صورت وجود اراده حقیقی از ســوی دو طرف برای 
کنار گذاشــتن اختالفات و باز کردن صفحه جدید در 
روابط فی مابیــن، پیچیده ترین پرونده ها نیز قابل حل 
است.مصالحه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با قطر 
نیز سهم بسزایی در آرام شــدن روابط پرتنش ترکیه 
و امارات داشــت.در همین حال روابــط امارات با رژیم 
صهیونیستی نیز به نظر می رسد در بهبود روابط امارات 

و ترکیه ســهیم بوده باشد. در ادامه روابط ترکیه و تل 
آویو نیز بهبود یافته اســت. امارات که برای مشروعیت 
بخشی به اقدام خود در سازش با رژیم اسرائیل از هیچ 
تالشــی چشم پوشــی نمی کند، ترکیه به عنوان مأمن 
اخوانی ها و حامی اسالم سیاسی بهترین دستاویز برای 
این هدف است.از ســوی دیگر برخی معتقدند امارات 
به دلیل اختالفاتی که با عربســتان سعودی دارد و این 
اختالفات دیگر بر کسی پوشیده نیست، تالش دارد با 
ائتالف با ترکیه، ضمن متنوع سازی دایره همپیمانان، 

پیام محکمی به سعودی ها بفرستد.

سرمایه گذاری های امارات
طبق بیانیه دفتر ریاســت جمهوری ترکیــه در دیدار 
میان اردوغان و مشــاور امنیت ملــی امارات، موضوع 
تحوالت منطقــه ای و »ســرمایه گذاری امــارات در 
ترکیــه« مورد بحــث و گفت و گو قرار گرفته اســت.

رئیس جمهور ترکیه نیز در یک مصاحبه گفته اســت 
که کشور امارات به زودی سرمایه گذاری های وسیعی 
در ترکیه انجام خواهد داد و در دیدار با مشاور امنیت 
ملی امارات، رئیس صندوق دارایی حاکمیتی و رئیس 
دفتر سرمایه گذاری ترکیه نیز حضور داشتند و در این 
دیــدار موارد و زمینه های آماده برای ســرمایه گذاری 
شرکت های اماراتی بررسی شده است.به گفته اردوغان، 
اماراتی ها اهداف و برنامه های جدی برای سرمایه گذاری 
در ترکیه دارند.رئیس جمهور ترکیه در پاســخ به این 
سؤال که آیا امارات در حل تنش با ترکیه جدی است، 
گفت که این گونه تغییرات در روابط میان کشــورها 
طبیعی اســت و همزمان ترکیه و امارات نیز در برخی 
موارد مواضع مشترک دارند.اردوغان افزود: »ترکیه، به 
خصوص سازمان امنیت در ماههای گذشته دیدارهایی 
با مقامــات ابوظبی داشــتند و به نتایج مشــخصی 
رســیده اند. در مراحل پیش رو با محمد بن زاید دیدار 
خواهیم کرد و پس از نشســت امروز معتقدم که این 
دیدار ان شــاءاهلل صورت خواهد گرفــت و امید دارم 
که برخی از مشــکالت منطقه طــی این دیدارها حل 
شود.«»انور قرقاش« نیز در صفحه توئیتر خود نوشته 
اســت که همکاری و شــراکت اقتصادی محور دیدار 
اردوغان با مشــاور امنیت ملی امارات بود. او این دیدار 
را تاریخی و مثبت توصیف کرد و گفت که ابوظبی در 

برقراری روابط با کشورها جدی است.

آغاز همکاری های ترکیه و امارات پس از یک دهه تنش
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»ایان ماســک« بنیان گذار شــرکت »تســا« می گوید این شــرکت 
می خواهد رباتی موسوم به »تسا بات«)Tesla Bot( بسازد که جایگزین 
کارگران انسانی شود.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، »ایان ماسک« 
در رویداد سالیانه »تسا« به نام »AI Day« اعام کرد که این شرکت در 
حال کار بر روی نمونه اولیه یک ربات انسان نما به نام »تسا بات« است 
که امیدوار است روزی جایگزین کارگران انسانی شود.»ماسک« در این 
رویداد که به عنوان یک ابزار استخدامی برای مهندسان هوش مصنوعی 
برگزار می شــود، سخنرانی کرد و گفت که »تسا« اساساً به لطف تمام 
کارهایــی که با هوش مصنوعی و خودروهای خــودران انجام می دهد، 
در حال تبدیل شــدن به یک شرکت رباتیک است، زیرا رانندگی کاما 

خودکار چیزی جز یک ربات روی چهار چرخ نیست.

 DE« ارتــش آمریکا ســاح لیــزری پرانرژی خــود موســوم به
M-SHORAD« را بــرای ســرنگونی پهپادهــا و هواپیماهای بدون 

سرنشــین، برای اولین بار در حالت جنگی آزمایش کرد.به گزارش 
ایســنا و به نقل از آی ای، حمله انبوهی از پهپادها بزرگترین نگرانی 
در مورد جنگ های آتی است. از شناسایی اهداف گرفته تا سرنگونی 
آنها، پهپادها به ســرعت نقش های اصلــی را در جنگ ها بر عهده 
می گیرند.اما چگونه می توان با هجمه پهپادهای جنگی مقابله کرد؟ 
ســاح های لیزری می توانند در این مورد چاره ســاز باشند و ارتش 
آمریــکا اخیراً برای اولین بار آنهــا را در حالت جنگی آزمایش کرد.

ســاح های لیزری برای مدت زمانی طوالنی بخشی از داستان های 
علمی-تخیلی باقی مانده بودند.

دانشــمندان برای اولین بار یک تومور مرگبار مغزی را چاپ سه بعدی 
کردند که کامل ترین مدل تولید شــده در آزمایشــگاه تاکنون است.به 
گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، محققان با استفاده از فناوری چاپ سه 
بعدی اولین تومور گلیوباستومای فعال در نوع خود را در محیطی شبیه 
به مغــز چاپ کرده اند که از رگ های خونی نیز میزبانی می کند.این کار 
می تواند راه را برای توسعه روش های جدید برای بهبود درمان و تسریع 
در کشف داروهای جدید با استفاده از این امکان برای محققان در درمان 
در یک محیط شبیه سازی شده هموار کند.به گفته محققان دانشگاه تل 
آویو)TAU(، این گسترده ترین شبیه سازی تومور و بافت اطراف آن است. 
بر اساس مطالعه منتشر شده در مجله Science Advances، مدل سه بعدی 
این تومور شامل یک سیستم پیچیده از لوله های شبیه عروق خونی است.

 رونمایی »تسال« از شمایل 
»ربات کارگر«

آزمایش اولین سالح لیزری در 
حالت جنگی توسط آمریکا

نخستین چاپ 3 بعدی تومور 
مرگبار مغزی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ازدحام و شلوغی اطراف و داخل فرودگاه کابل برای خروج از افغانستان

معرفی GV60، اولین محصول الکتریکی جنسیس
جنسیس اولین تصاویر رسمی از نخستین محصول الکتریکی خود را منتشر کرده است. این کراس اوور الکتریکی که GV60 نام 
دارد، بر اســاس پلت فرم E-GMP ســاخته شــده یعنی همان پلت فرمی که در هیوندای آیونیک ۵ و کیا EV6 هم استفاده شده 
اســت؛ بنابراین، GV60 را می توان جایگزین لوکس تری برای آن دو خودرو دانست. این خودرو در زبان طراحی هم راستای دیگر 
محصوالت کنونی جنسیس است که این یعنی در جلو به لطف چراغ های چهارتایی بافاصله به عنوان یک جنسیس قابل شناسایی 
است.عاوه بر این، در GV60 جلوپنجرهٔ تاجی شکل جنسیس هم به چشم می خورد اما در اینجا شکل متفاوتی داشته و نسبت به 
دیگر محصوالت این برند کوچک تر است. کاپوت این کراس اوور الکتریکی هم با الهام از صدف طراحی شده است. ویژگی قابل توجه 
در پروفیل جانبی GV60 استفاده از دوربین بجای آینه های سنتی است درحالی که دستگیرهٔ درها هم از نوع مخفی برقی بوده و با 
نزدیک شدن سرنشینان از جای خود بیرون می آیند.ازجملهٔ دیگر ویژگی های نمای جانبی این خودرو هم می توان به تریم کرومی 
 LED و رینگ هایی با طراحی بسیار چشمگیر اشاره کرد. در عقب چراغ های C در باالی پنجره ها با فرمی جالب در قسمت ستون

دوخطی، یک اسپویلر در پایین شیشه و سقف کوپه شکل جلب توجه می کند.

قهر چهرهای شاخص از اردو در اعتراض به بنا
سه فرنگی کار حاضر در اردوی تیم ملی در اعتراض به عدم برگزاری رقابت انتخابی برای مسابقات جهانی نروژ، اقدام به ترک 
اردوی تیم ملی کردند.به گزارش ایســنا، ســه فرنگی کار شاخص تیم ملی در اعتراض به تصمیم محمد بنا در عدم برگزاری 
رقابت انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت های جهانی نروژ، اقدام به ترک اردوی تیم ملی کردند. علیرضا نجاتی در 6۳، 
حســین نوری در ۸۷ و مهدی فاح در وزن ۹۷ کیلوگرم، ســه فرنگی کار حاضر در اردوی تیم ملی بودند که پس از مطلع 
شدن از تصمیم کادر فنی برای عدم برگزاری رقابت انتخابی برای حضور در رقابت های جهانی نروژ، به نشانه اعتراض، اردوی 
تیم ملی را ترک کردند.نجاتی و نوری روز )پنج شنبه( اردو را ترک کردند و فاح نیز روز )جمعه( پس از آنکه از تصمیم بنا 
برای اعزام قطعی محمد هادی ســاروی به رقابت های جهانی مطلع شــد، پیش از برگزاری تمرین اقدام به ترک اردوی تیم 
ملی کرد.علیرضا نجاتی نماینده وزن 60 کیلوگرم ایران در المپیک توکیو بود که در همان دور نخســت حذف شــد.این اردو 
از ۲۵ مرداد در حال برگزاری اســت و تا ۷ شــهریور ادامه خواهد داشت.رقابت های جهانی نروژ از ۱0 تا ۱۸ مهر به میزبانی 

اسلو پایتخت نروژ برگزار خواهد شد.

جان ز بهر تو رد میان دارددل تو را دوست رت ز جان دارد گر کند جان هب تو نثار مرنج
هچ کند؟ دسترس همان دارد غمت ره لحظه شادمان داردبا غمت زان خوشم هک جان مرا

آخر این خسته نیز جان داردرب دلم بار هجر شیپ منه آنچنان رخ کسی نهان دارد؟رخ ز مشتاق خود نهان هچ کنی راستی را رخ تو آن داردرب رخ تو توان فشاندن جان

پیشنهاد

چهره روز

ما
رمان ما اثر نویشــنده روس، یوگنی زامیاتین اســت 
کــه او را خالق ادبیات علمی تخیلــی از نوع پادآرمان 
شهری )Dystopia( آن دانسته اند. همچنین این رمان، 
الهام بخش نویســندگان بزرگی ماننــد جورج اورول و 
آلدوس هاکســلی بود. قبل از اینکه وارد داستان رمان 
شــویم و خاصه ای از آن را ارائه کنیم، بهتر اســت به 
نکته ای مهم اشــاره کنیم: رمان ما کتابی ساده برای 
مطالعه نیســت و همان طور که گفته شد، نویسنده در 
آن از ســبکی خاقانه و ابهام های لغوی استفاده کرده 
است. بنابراین خواننده اگر بخواهد از جنبه های مختلف 
کتاب سردربیاورد باید با احواالت نظام شوروی بعد از 
انقاب اکتبر و همچنین با آرمان های کمونیسم آشنا 
باشــد. ضمن اینکه بهتر اســت خواننده تا حدودی با ریاضیات و مفاهیم مدیریت هم آشنا باشد و 
یا حداقل از جایگاه »رادیکال منفی یک« در ریاضیات آگاهی داشــته باشــد!کتاب ما در قالب دفتر 
خاطرات و به قلم مهندسی نوشته شده است که در آینده ای بسیار دور از زمان حال زندگی می کند 
و گاه، نگاهی به گذشــته )قرن بیستم( دارد. این مهندس که D-۵0۳ نام دارد، مدیر ارشد طراحی 
سفینه ای به نام انتگرال است که هدف آن پیدا کردن موجودات ناشناس در سیارات دیگر و مهم تر 
از همه وادار کردن آن ها برای رســیدن به ســعادت است. این هدف مهم، در روزنامه دولتی خطاب 
به سازندگان انتگرال و دیگران چنین آمده است:شما باید موجودات ناشناسی را که در دیگر کرات 
زندگی می کنند – و شاید هنوز در همان حالت بی قیدی بدوی به سر می برند – زیر یوغ مبارک عقل 
بیاورید. اگر آن ها درک نکنند که سعادتی را برایشان به ارمغان آورده ایم، سعادتی از نظر ریاضی عاری 

از هرگونه خطا، وظیفه ماست که وادارشان کنیم سعادتمند باشند. 

کیومرث صابرِی فومنی
کیومــرث صابرِی فومنی )۷ شــهریور ۱۳۲0]۱[ – ۱۱ 
اردیبهشت ۱۳۸۳ خورشیدی(، نامَور به ُگل آقا، پایه گذاِر 
مؤسســهٔ ُگل آقا، نویسنده، طنزنویس و معلم ایرانی بود.

او بــا کار خود، میزان تحمل مســئوالن حکومتی ایراِن 
پــس از انقــاب را تا حّدی باال بــرد، به گونه ای که اگر 
طنِز او فقط گزنده بود تــا این اندازه تأثیرگذار نمی بود.

وی در صومعه ســرا که در آن زمان یکی از روســتاهای 
بخش کسما و از توابع شهرستان فومن به شمار می رفت 
در شــمال ایران به دنیا آمد. تولد وی هم زمان با هجوم 
نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به ایران در خال جنگ 
جهانی دوم بود. پدرش که اصالتاً اهل رشــت و کارمند 
وزارت دارایی بود در ســال ۱۳۲۱ خورشــیدی از ادارهٔ 
دارایی صومعه ســرا به اداره دارایِی فومن منتقل شد و چند ماه بعد در همان شهر درگذشت.هفته نامه 
»گل آقا« به مدیریت کیومرث صابری فومنی سرآمد نشریاتی بود که طی دهه های ۷0 و ۸0 با زبان طنز 
و کاریکاتور به نقد فضای سیاسی و اجتماعی کشور می پرداخت. در ۲ آبان سال ۱۳۸۱، و در دوازدهمین 
سالگرد انتشار هفته نامهٔ گل آقا، هم زمان با چاپ ۵۴۸مین شماره، گل آقا تصمیم به تعطیلی هفته نامه به 
دالیلی نامعلوم گرفت، و با چاپ سرمقالهٔ شماره ۵۴۸، که این بار در آن نه شاغام و غضنفری بود و نه 
گل آقایی، با نام صابری از تصمیم خود برای پایان کار هفته نامه خبر داد.گل آقا به دلیل چاپ نشریه ای 
درست در مورد بیکاری بسته شد کیومرث صابری فومنی پس از دوره ای از تحمل بیماری سرطان خون، 
در صبح ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ در بیمارستان مهر تهران درگذشت. در حالی که به اصرار خودش 
جز ســه چهار نفر، کسی از بیماری اش خبر نداشت. گفته می شود به این دلیل که »دلی آزرده نشود و 

خاطری اندوهگین نگردد«..

فرهنگ

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسامی در نشستی 
با مدیران خبرگزاری ها، روزنامه ها و سایت های خبری 
درباره برنامه ها و اولویت های کاری این وزارتخانه در 

دولت سیزدهم به همفکری و تبادل نظر پرداخت.
به گزارش ایسنا، در جلسه ای با حضور محمدمهدی 
اســماعیلی - وزیــر پیشــنهادی فرهنگ و ارشــاد 
اسامی - برگزار شــد و بیش از سه ساعت به طول 
انجامید، حدود ۳0 نفر از مدیران ارشــد رسانه ای از 
گرایش های مختلف سیاســی حضور داشتند. در این 
نشست شرکت کنندگان به بیان دغدغه ها، دیدگاه ها 
و نقطه نظرات پیشنهادی خود در حوزه فرهنگ، هنر 
و رســانه پرداختند.اسماعیلی در این نشست یکی از 
اصلی ترین مشخصه های دولت سیزدهم را »گفت وگو با همه قشرها برای درک متقابل و استفاده 
از دیدگاه های همه برای سیاســت گذاری منطبق با منافع و خواست مردم« ذکر کرد و گفت: نیاز 
امروز کشور هم افزایی، همکاری و همدلی حداکثری برای عبور از مشکات و حل معضات بویژه 
معیشــت مردم است.او افزود: آن چه به عنوان آسیب شناسی شرایط فعلی فرهنگ و هنر در برنامه 
اینجانب به مجلس ارائه شده، گزارش دستگاه های مرتبط بوده و نه دیدگاه اینجانب. لذا در برنامه 
ارائه شده تاش کرده ایم همه سایق درکنار هم در توسعه فرهنگ و هنر ایرانی همکار هم باشند.

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسامی همچنین سعه صدر، تقویت اخاق و تاکید بر همبستگی 
ملی در مســیر منافع و امنیت ملی را از مهم ترین عناصر الزم برای تقویت و همکاری در راستای 

توجه به فرهنگ، هنر و رسانه برشمرد.

 نشست وزیر پیشنهادی فرهنگ 
با مدیران رسانه ها
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