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رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

پروژه آمریکا پس از خروج
از افغانستان
یک روز پس از آن که رئیسجمهور آمریکا ،خروج
رسمی و قطعی نیروهای آمریکایی از افغانستان
را اعالم کرد ،وزیر خارجه آمریکا با سفر به کابل،
همچون بایدن ،تاکید کرد ماموریت آمریکا در
افغانستان (کشتن بن الدن و سرکوب القاعده)
پایان یافته و دلیل دیگری بــرای باقی ماندن
نیروهای آمریکایی در افغانستان وجود ندارد.
آمریکا ،سپتامبر(شهریور) پیش رو را آخرین
موعد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان
اعــام کرده اما ســوال اساسی این است که آیا
آمریکا فقط با هدف کشتن بن الدن و سرکوب
القاعده پا به میدان پر خطر و پر هزینه جنگ در
افغانستان گذاشت؟ سخت است بتوانیم بپذیریم
آمریکا فقط برای رسیدن به دو هدف فوق ،هزاران
میلیارد دالر در افغانستان صرف کــرده باشد
و وجود کشورهای رقیب قدرتمندی همچون
روسیه ،ایــران و چین ،هیچ نقشی در تصمیم
آمریکا به این لشکر کشی پرخرج نداشته باشد.
صرف نظر از این که آیا آمریکا به اهداف خود از
حمله به افغانستان دست یافته یا نه؟ این واقعیت

به خوبی روشن است که ادعای آمریکا ،دروغ و
غیر واقعی است .چرا که اگر آمریکا فقط به دنبال
دست یابی به اهداف فوق بود ،علی القاعده پس
از کشته شدن بن الدن در سال  ( ۲۰۱۱حدود
10سال قبل) باید از افغانستان خارج میشد.
10سال حضور گسترده آمریکا در افغانستان
پس از مرگ بن الدن ،گویای این حقیقت است
که ماندن آمریکا در این جغرافیا ،به دالیل دیگری
صورت گرفته و بعید به نظر می رسد که آن عوامل،
اکنون وجود نداشته باشد .با این حساب ،پذیرش
این مطلب که آمریکا واقعا قصد خارج شدن کامل
از افغانستان را داشته باشد ،خیلی سخت و دور از
ذهن است و هنوز شواهد قابل قبولی از این که
آمریکا به راستی تصمیم گرفته باشد افغانستان را
ترک کند ،در دست نیست .منتها در این باره ،باید
به وجه دیگری از رخدادهای افغانستان نیز توجه
کرد .بایدن ،پیش از رسیدن به ریاست جمهوری
آمریکا ،بارها گفته بود افغانستانی ها هرگز با
همدیگر متحد نخواهند شد و از سوی دیگر،
کمک به ایجاد یک حکومت مرکزی قدرتمند،
وظیفه آمریکا نیست .آن چه از سخنان بایدن بر
می آید این است که فضای مطلوب آمریکا برای
افغانستان ،همین شرایط به هم ریخته و نابسامان
کنونی است .در سایه همین بی نظمی هاست که
آمریکا میتواند فعالیت های پیدا و پنهان خود در
منطقه را از طریق ابزار های گوناگون (از جمله
گروه های تروریستی) پیش گیرد .رئیس سازمان
سیا هم از خطر تبدیل شدن افغانستان به کانون
گروه های تروریستی پس از خارج شدن آمریکا
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سخن گفته است .می توان از مجموع گفته های
دولتمردان آمریکایی این طور استنباط کرد که
آمریکا تمایل دارد افغانستان بار دیگر ،جغرافیای
جوالن گروه های تروریستی در تقابل با یک دولت
ضعیف باشد .طالبان ،هفته گذشته اعالم کردند
در کنفرانس استانبول شرکت نخواهند کرد و
بالفاصله در اطالعیه ای دیگر ،خبر دادند که تا
خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان ،در
هیچ اجالس و کنفرانس بینالمللی که درباره
افغانستان باشد ،حضور نخواهند یافت .موضع
جدید آمریکا ،میتواند چــراغ سبزی جدی به
طالبان شمرده شــود و در نقطه مقابل ،سفر
بلینکن به کابل ،احتماال میتواند به عنوان قوت
قلب ارگ نشینان کابل از حمایت نسبی آمریکا
از آن ها تلقی شود .به عبارت روشن تر ،آمریکا
اکنونبرآتشجنگهایفرسایشیدرافغانستان
خواهد دمید .جنگ هایی که نه طرف طالبان در
آن پیروز شوند و نه هم دولت افغانستان ،بتواند
طالبان را نابود کند .در چنین شرایطی ،هم بهانه
های طالبان برای شرکت نکردن در مذاکرات
صلح از آن ها سلب خواهد شد و هم مدام بهانه
هایی بــرای آمریکا به منظور ادامــه حضور در
افغانستان به دست خواهد آمد .این فرض ،تنها
در یک صورت میتواند نقض شود و آن این که
میان طالبان و آمریکا ،توافق محکم و پشت پرده
ای صورت گرفته باشد که آمریکا زمینه تسلط
طالبان بر افغانستان را فراهم کند و در عوض،
طالبان ،اجازه فعالیت نیروهای آمریکایی با تغییر
پوشش از نظامی به مستشار و دیپلمات را بدهند.

قالیباف:پاسخبهحملهتروریستیبهنطنزدرزمانمناسبیکضرورتاست

راهبرد مذاکرات فرسایشی با هوشمندی رهبر حکیم انقالب افشا شد
رئیس مجلس بــا اشـــاره بــه ایــن کــه غنی ســازی
 ۶۰درصــدی اورانیوم در چارچوب قانون اقدام
راهبردیانجامشد،گفت:غنیسازی ۶۰درصدی
در شرایطی که طرفهای مقابل برجام به دنبال
تحمیلخواستههایخودباترکیبیهماهنگشده
هستند ،اتفاقی دورانســاز و قدرتآفرین بود.به
گزارش خانه ملت ،قالیباف در مجلس یادآور شد:
در پایان هفته گذشته بار دیگر جوانان دانشمند و
خداباور ایرانی ،مجاهدتی کردند که مایۀ افتخار
ایــران عزیز شد .رسیدن به محصول اورانــیــوم با
غنای  60درصد ،اتفاقی دورانساز و قدرتآفرین
از لحاظ علمی و فناوری بود که پیام های سیاسی
مهمی نیز به همراه داشت .دشمنان مردم ایران به
ت هستهای دل
فعالیتهای تروریستی علیه صنع 
بسته بودند و انتظار داشتند با اقدامات تروریستی،
فعالیت هستهای ایران متوقف یا بسیار ُکند شود؛
غنی سازی 60درصدی اورانیوم در چارچوب مادۀ
یک قانون اقدام راهبردی ،آن هم در زمانی بسیار

کوتاه ،نشان داد فاصلۀ زمانی میان تصمیمگیری و
جوانان
اقدامدرصنعتهستهایکشورمانباهمت
ِ
دانشمند ایرانی به کمترین میزان رسیده است.
قالیباف تصریح کرد :غنی سازی  60درصدی،
طراحی دشمن برای
همچنین پاسخی قاطع به
ِ
تضعیف دست برتر کشور در فرایند مذاکرات بود.
با اجرایی شدن قانون اقــدام راهبردی برای لغو
تحریمها ،قفلهای صنعت هستهای شکسته شد
و قدرتی برای تیم مذاکرهکننده هستهای تولید
کرد تا بتوانند از این ظرفیت برای تحقق هدف رفع
کاملهمۀتحریمهااستفادهکنند.ویضمن
تاکید بر باال بردن سطح حفاظتی مراکز
هستهای توسط دستگاه های مسئول،
تصریح ک ــرد :بــر ایــن نکته نیز تاکید
میکنم که پاسخ به حمله تروریستی
به نطنز ،یک ضرورت حتمی
است و در زمــان مناسب
انجامخواهدشد.رئیس

نهاد قانون گــذاری اظهار کرد :دشمن ،در کنار
اقدامات تروریستی ،راهبرد فرسایشی کردن
مذاکرات را نیز طراحی کرده است تا بتواند تمام
ساختار سیاسی و اقتصادی کشور را به طور کامل
معطل مذاکرات ،بدون هیچ نتیجۀ عملی کند؛
آن ها میخواهند با فرسایشی کردن مذاکرات،
خواستههای خــود را با ترکیبی هماهنگشده
از فریب و فشار به ایــران تحمیل کنند و مانع از
دستیابی مردم ایران به اقتصاد بدون تحریم شوند.
راهبرد مذاکرات فرسایشی با هوشمندی رهبر
حکیم انقالب افشا شد و دشمن باید بداند
که مردم و مسئوالن در ایران با صدایی
واحد مبتنی بر قانون اقــدام راهبردی
بــرای رفــع تحریم هــا ،فقط در صورت
انجام تعهدات کامل توسط طرف
مقابل به تعهدات خــود در
بــرجــام عمل خواهند
کرد.

آژانس آغاز تولید اورانیوم  60درصد ایران را تایید کرد
محمدی – روز گذشته رایزنیهای هیئتهای
مذاکر ه کننده ایران و گروه  ۴+۱در وین در سطوح
مختلف در جریان بود و کارگروههای کارشناسی به
بحث و گفتوگو در خصوص دو حوزه رفع تحریمها
و مسائل هستهای ادامه دادند .همزمان آژانس بین
المللی انرژی اتمی دستیابی ایران به غنی سازی
تا 60درصــد را تایید کرد .این نهاد بین المللی
در بیانیه خود نوشت ایــران تولید هگزوفلوراید
اورانیوم غنیسازی شده تا سقف  ۶۰درصــد از
طریق گازدهی هگزوفلوراید اورانیوم غنیسازی
شده تا سقف  ۵درصد به دو آبشار سانتریفیوژهای

 IR4و IR6را به طور همزمان در نیروگاه غنیسازی
سوخت نطنز آغاز کرده است .کاظم غریب آبادی
نماینده کشورمان در آژانــس نیز با بیان این که
یآزمایی
آژانس در  ۱۷آوریل(28فروردین) راست 
کرده که تولید UF 6با غنای تا ۶۰درصد در خطوط
تحقیق و توسعه در نطنز آغاز شده است ،افزود:
برابر اظهار ایــران به آژانــس ،سطح غنیسازی
 UF 6تولیدی  55.3درصد بود.
همچنین نماینده دایم ایران در آژانس آنچه را
در وین در حال پیگیری و گفتوگوست ،ایجاد
تصویری واضــح و شفاف دربـــاره لغو تحریمها

برشمرد و گفت :شناسایی و فهرست کــردن
اقدامات لغو تحریمی ،بــرای این شفاف سازی
و سنجیدن جدیت آمریکا در ادعــای خود برای
بازگشت و پایبندی کامل به برجام و انطباق آن با
سیاست اعالمی کشور ،الزم است .غریب آبادی
یادآور شد :مبنای تیم مذاکره کننده نیز اصولی
اســت که از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان
سیاست نظام در ایــن بــاره تعیین شــده و هیئت
مذاکره کننده در وین نتایج گفتوگوها را به طور
منظم به مقامات عالی نظام برای بررسی و دریافت
تصمیمات الزم ،گزارش میکند.

خبر فروش تابلوی تقلبی «سالواتور موندی» به
بن سلمان ولیعهد سعودی در رسانه های جهان
بازتاب زیــادی داشــت .به تازگی مشخص شده
این اثر که در سال  2017در حراجی کریستی
نیویورک با رقم نجومی  400میلیون دالر به
فــروش رسید و به عنوان گــران ترین اثر هنری
جهان تاکنون شناخته می شود ،تقلبی بوده و
اثر نقاش معروف ایتالیایی «لئوناردو داوینچی»
نیست .در اصل این تابلو متعلق به نقاش گمنامی
است که تا سال ها در راه پله خانه ای در ايالت
لوئيزيانای آمريکا نصب بوده است.

اسرار پشت پرده گران قیمت ترین نقاشی
تقلبی!

«سالواتور موندی» یا همان منجی جهان ،نام
یک نقاشی از لئوناردو داوینچی است که در
آن عیسی مسیح به تصویر کشیده شدهاست.
تاکنون نسخههای متعددی از این تابلو در جهان
به نام اثر لئوناردو داوینچی به فروش رسیده اما
یکی از این نسخه ها به حراجی کریستی رسید
و به قیمت  400میلیون دالر به یک خریدار که
به صورت تلفنی در این حراجی حضور داشت
فروخته شد تا این که برخی رسانه ها همچون

نیویورک تایمز ،فوربس و  ...مالک این اثر را
ولیعهد عربستان اعــام کردند .امــا به تازگی
مستندی در فرانسه پخش شــده که به اســرار
مربوط به این تابلو پرداخته است .به گزارش دیلی
صباح ،بر اساس این مستند ،داوینچی نقاش
اصلی این تابلو نیست و فقط در خلق بخشی از
آن نقش داشته است .اما تردیدها درباره اصالت
این نقاشی زمانی که نمایشگاههای لوور ابوظبی
و لوور فرانسه بدون تابلوی «سالواتور موندی»
برگزار شدند ،شدت یافت  .در مستند فرانسوی با
عنوان «ناجی برای فروش» گفته شده که این تابلو
در سال  2005به قیمت  ۱۱۷۵دالر از فردی که
این تابلو را در راه پله خانه اش در ايالت لوئيزيانای
آمریکا نصب کرده بوده خریداری شده و در سال
 2007به قیمت  127.5میلیون دالر به یک
مرد روسی فروخته شده است تا این که در سال
 2017به قیمت  400میلیون دالر فروخته می
شود .مجله فوربس هم در این خصوص نوشته:
«ولیعهد عربستان خواسته بود در نمایشگاه سال
 ۲۰۱۹موزه لوور« ،سالواتور موندی» در کنار
«مونالیزا» به عنوان یک اثر صد درصد اصل از
داوینچی به نمایش گذاشته شود که به دلیل تایید
نشدن اصالت این اثر در نهایت رئیسجمهور
فرانسه ،با این شرایط مخالفت کرده و لوور این
نقاشی را به نمایش نگذاشته است.

جانشین فرمانده نیروی قدس
سپاه درگذشت

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در اطالعیهای از درگذشت سردار سرتیپ پاسدار
سید محمد حسین زاده حجازی جانشین فرمانده
نیروی قدس سپاه به علت عارضه قلبی خبر داد.

در بخشی از متن اطالعیه روابط عمومی کل سپاه
آمده است :آن سردار مومن ،انقالبی و والیتمدار
در زمره فرماندهان و مجاهدان شاخص هشت
سال دفاع مقدس و مدافعان حرم بود.

کاله ۴۰۰میلیون
دالریداوینچیقالبی
برسربنسلمان
ماجرا و اسرار پشت پرده
نقاشی لئوناردو داوینچی که
گران ترین اثر هنری جهان
شناخته می شود چیست؟

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••خواستم به دولت پیشنهاد بدم با توجه به
حقوق باالی کارمندان و تعطیلی و ناکارایی
ایشان به جای افزایش های مکرر حقوق و
مزایای کارمندان خود این مبالغ را به حساب
کارگران و کاسبانی که مغازه های شان به
خاطر کرونا تعطیل شده واریز کند .عدالت و
تدبیر این را حکم می کند.
••متاسفانه بعد از اتاق شیشه ای بورس (اتاق
فکر) که جیب مــردم رو خالی کــرد ،سوژه
جدید دوربین های منع تردد شبانه است.
ساعت یک بــامــداد وارد شهر مشهد شدم
اولین دوربین خیابان حافظ ۲۰۰هزار تومان
جریمه کرد .واقعا جریمه در ساعت یک بامداد
برای کروناست یا درآمدزایی دولت؟
••واقعا دیگر بریدیم تا به کی شرمنده تهیه
یک کیلو گوشت یا مرغ و برنج برای خانواده
باشیم! مسئوالن کال مردم را به حال خود رها
کردند .هرکس هرچه خواست می کند هیچ
برنامه و نظارتی هم نیست.
••آقای روحانی فاصله طبقاتی رو از زمین تا
آسمان کرد .حقوق بگیرها هم شدند اعیان
و اشــراف و بقیه هم که از نظر ایشان وجود
ندارند .چقدر جالب که کارمندان و حقوق
بگیرها و  ...باز هم ناله می کنند.
••به فرموده رهبر انقالب مشکل گرانی و
وضــع معیشت مــردم غصه بزرگی اســت که
متأسفانه از طــرف مسئوالن مربوط اقــدام
مناسبی انجام نمی شود.
•• بلکه مــاه رمضون عــادت الکی بــاز کردن
یخچال و نگاه کردن توشو از سرم بندازه .البته
می دونم دوچندان هم می کنه.
••آقـــای محترم شما کــه مــی گــی بــه جای
وقتگذرانی کارمند میشدی ،هرکسی
بنا بــه عــاقــه خ ــودش شغلش رو انتخاب
میکنه .اگه کشاورز ،کارگر و مکانیک نبود
چه کار میکردی؟ فقط دو ساعت زیر آفتاب
یــا ســرمــای زمستان بیا کــار کــن بعد حرف
بزن .آقای تالشگر ،همین کشاورز به دلیل
بیتوجهی دولت چقدر ضرر کرد؟ دولت اما
به جای برنامه ریزی مناسب همه اش به فکر

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

اضافه کردن حقوق کارمندان است.
•• دوستی که اظهار فرمودند یارانه ماه رمضان
کم واریز شده ،عرض کنم روغن زرد به دولت
نفروختیم کــه دقیق حتی بــه دنــبــال ریــا ل
هستی .دولــت محترم لطف کرد یه کمکی
کرد ناشکر نباشید.
••دلم تنگ شده برای زمانی که با دستامون پا
و دماغ و گوش مون رو می خاروندیم و بعد هم
بدون هیچ دغدغه ای ته قابلمه رو با انگشت
مون لیس می زدیــم! حاال چی؟ به گوشت
دست می زنی ،می ترسی کرونا بگیری!
•• وقتی می گویند مغازه را ببندید ،بدانند
اجاره مغازه و مخارج زندگی هم هست .خوب
حقوق حقوق بگیران را 50درصد کمتر واریز
کنید تا همه جامعه هم سطح شود.
•• آقای روحانی بهتر نیست درباره موج چهارم
کرونا گناه خــودت را به گــردن دکتر نمکی
نیندازی؟ به آرشیو صداوسیما یه نگاهی
بینداز ببین مقصر کیه.
••به اون کارمندی که دم از زحمت کشی
میزنه باید گفت اگر اون شغل آزاد نبود شما
نان نداشتی بخوری ،ولی بی عدالتی اینه که
در روزهای تعطیل شما استراحت می کنی
ولی اون فرد زحمت کش سر کاره ،شما زمانی
که مرخصی می گیری حقوقت آماده است و
حتی مکان های رفاهی تون هم آماده پذیرایی
از شما کارمندان زحمت کش است .ما از این
افراد زیاد دیدیم و همیشه هم گله مندند.
•• آقای روحانی! بابا رو که نیست سنگ پای
قزوینه .همه چیز را از سر سفره مردم پراندی
و خــوراک سرمایه داران را طال کــردی بعد
میگی دولت بی نظیره .هیچ کس نمی گوید
دوغ من ترشه!
•• عمده مشکالت و مفاسد اداری کشور
ما تعداد و حقوق زیــاد ،دانــش و کارایی کم
کارمندان است که متاسفانه فقط از بند پ
برای استخدام استفاده کرده اند.
••مــجــری گــری کــار ی ـک شخص روحــانــی
نیست ،ولــو خیلی خــوش صحبت .بــرای
چندمین ســال ایــن کــار را تلویزیونانجام

نمابر05137009129 :

داده ،مگه مجریانمشهور ما چه کاره بودن؟
احسان علیخانی،فرزاد حسنی و...ایــن
تنزل دادن شأن روحانیت اســت .کمی به
افکار وسیره امامخمینی کبیر(ره) رجوع و
نظرات صریح ایشانرا مرور کنید .این کار
را تعطیل کنید.
•• آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت و
درمان بهترین وزیر دولت و به دور از ریا کاری
اســت .ظاهر و باطن این پزشک متخصص
دلسوز یکی است .خدا خودش همه را به راه
راست هدایت کند  ،آقای دکتر نمکی واقعا
بی نظیر است .خسته نباشید دکتر.
•• اعضای تیم مذاکره کننده وین اندازه یک
بنگاهی مسکن هم تجربه ندارند .اگر یک
بنگاهی رفته بود صدها امتیاز گرفته و کار
تمام شده بود.
•• آن شهردار محترمی که خودش را به جای
پاکبان جا زده که واکسن کرونا را تزریق کرده
و از ماسک برای پوشش استفاده کرده ازش
بپرسید کار ایشان با کسی که نقاب به چهره
می زنه و برای سرقت به بانک یا صرافی میره
چه فرقی داره؟ دولــت تدبیر و امید را برم.
اصل تدبیر هم همینه ماشاءا ...چشم نخوری.
اسپند دود کنید براش.
•• شهادت دو نیروی مرزبانی را در حوادث
کوتاه چاپ میکنی اما در وسط  10برابر آن
گروگان گیری دو مهاجر را چاپ کردی که
شاید تسویه حساب مواد مخدر باشد.
•• چرا در تیم ملی یا بقیه تیم ها مربی خارجی
بیاوریم و پول بیت المال را به جیب خارجی
ها بریزیم در حالی که مربی های جــوان و
با انگیزه ایرانی مثل جــواد نکونام وفرهاد
مجیدی کم نــداریــم .بعضی مسئولین «ما
میتوانیم» را باور کنند.
•• همسایه مون نذری آورده بود اومدم تشکر
کنم قاطی کردم گفتم خدا رو شکر! بیچاره
فکر کرد ما داشتیم از گرسنگی می مردیم...
دوتا بهم داد!
••بهترین کار برای وزیر بهداشت استعفاست
نه این که پاچه خواری کند.

لشکردالرفروشهابهصفشدند!

همزمان با انتشار اخباری از مذاکرات وین و افزایش تزریق ارز به بازار ،تصاویری از صف فروش ارز جلوی
صرافی های تهران خبرساز شد؛ شیب کاهش نرخ ارز تند می شود؟
روز گذشته با ادامه مخابره خبرهای مثبت از
توافقجدیدهستهایدروینوهمچنینافزایش
تزریق ارز توسط بازارساز ،نرخ ارز روند نزولی را
ادامه داد .قیمت دالر در صرافی های بانکی به
 23هزار و  880تومان کاهش یافت و در بازار
آزاد نیز دالر تا  24هزار و  500تومان افت کرد.
با این روند منفی قیمت آزاد هردالر در جریان
معامالت روز یک شنبه به پایین ترین حد از 20
بهمن ماه  99رسید .پیشتر در معامالت روز
 20بهمن  99هر دالر  24هزارو  650تومان
فروخته شده بود .در  29روزی که از فروردین
 1400می گذرد ،نرخ دالر در باالترین حالت،
عدد 25هــزار و  900تومان و در پایین ترین
حالت  ،عدد  24هزار و  650تومان را تجربه و
در دامنه ای هزار و  250تومانی نوسان کرده
بود .روز گذشته برخی ویدئوها و تصاویر از میدان
فردوسی به عنوان قلب بازار ارز پایتخت نشان
می داد که با شدت گرفتن شیب کاهش قیمت
دالر ،صفوف فــروش این ارز در بــازار تشکیل
شده اســت .پیش از ایــن ،روحانی وعــده داده
بود قیمت دالر با آزادسازی ذخایر ارزی کشور
به  15هزار تومان برسد .هرچند کارشناسان
معتقدند با شکل گیری تــوافــق ،قیمت دالر
کاهش محسوسی خواهد داشت اما تثبیت آن
در محدوده  15هزار تومان خیلی بعید است.

روند تغییرات نرخ ارز در  ۶ماه گذشته

کاهش نرخ ازر ،سرعت می گیرد؟

در حالی که عده ای انتظار افت قیمت ها را
دارند ،گروهی از فعاالن از پیش بینی ناپذیری
بازار در روزهای اخیر سخن می گویند و اعتقاد
دارنــد همچنان تقاضا در بــازار وجود دارد که
اجــازه نمی دهد قیمت چندان پایین بیاید.
ســوال ایــن جاست که آیــا باید منتظر کاهش
بیشتر قیمت ارز باشیم؟ بــرای پاسخ به این
سوال ،ابتدا باید پاسخ داد قیمت دالر تا چه حد
تحت تاثیر مذاکرات وین قرار دارد؟ یک بررسی
کوتاه نشان می دهد دو روز پیش دالر در بازار
آزاد در محدوده  ۲۴هزار و  ۸۰۰تومانی
قــرار داشــت ولــی زمانی که اعــام شد
مذاکرات در وین به سمت یک تفاهم نامه
پیش می رود ،فروشنده های دالر بیشتر
شدند و قیمت تا محدوده ۲۴هزار و۶۰۰

جریمه محدودیت در دسترسی شهروندان به خدمات فضای مجازی
هیئتدولتدربارهنحوهجریمهایجادمحدودیت
دردسترسیشهروندانبهخدماتفضایمجازی
خــارج از روالهـــای تعیین شــده قانونی توسط
کارورهاتصمیمگیریکرد.هیئتوزیراندرجلسه
بعدازظهرروزیکشنبهمصوبکرددرصورتیکه
کارورها خارج از روالهــای تعیین شده قانونی،
محدودیت ،اختالل یا انسداد در نرم افزارها،
تارنماها (وبگاهها) ،برنامههای کاربردی و سایر

خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود
آورند ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
(سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی)
موظف است با جمع آوری مستندات فنی،
ظــرف ۲۴ســاعــت محدودیت ،اختالل یا
انسداد را به کارورها اعالم و همزمان مراتب
محدودیت ،اختالل یا انسداد را در پایگاه
اطالعرسانیخودمنتشرکند.

کانون عالی بازنشستگان :تامین اجتماعی ما را دور زد!
بازرسکانونعالیبازنشستگانکارگریکشور،
از شیوه عملکرد سازمان تامین اجتماعی در
محاسبات همسان سازی حقوق بازنشستگان
اینسازمانانتقادکرد«.ملیحهنصرالهی»اظهار
کرد :برخالف آن چه ادعا میکنند که کانون
عالیدرتنظیمفرمولهاوصدوراحکامدخالت

داشته،بایدبگویمآنچهدرجلساتمطرح
شد ،فرایند دیگری بود.روز  18فروردین
با رضایت از جلسه بیرون آمدیم و گفتیم
دارندحقوقهارامیدهندوافزایشخوبی
صورت گرفته؛ اما نمیدانستیم قرار است
اینطورخلفوعدهکنند.

تومان پایین رفت .حاال هم بیشتر کارشناسان
بر این باورند در صورتی که دالر ،محدوده ۲۴
هزار و  ۵۰۰تومانی را ازدست دهد ،انتظار افت
بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.
جدا از اخبار سیاسی ،میزان عرضه بازارساز در
یکی دو روز گذشته به شکل معناداری افزایش
پیدا کرده است .روز شنبه ،حجم مبادالت دالر
بازار روی رقم هفت میلیون و  112هزار قرار
گرفت که بسیار قابل توجه بود .افزایش حجم
عرضه ارز توسط بــازارســاز نشان می دهد به
دنبال پایین بردن بیشتر قیمت هاست.

