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سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که هیچگاه برجام جدیدی گفت وگو و مذاکره نخواهد شد، گفت: هیچ بعیدی نیست که دور بعد دور پایانی مذاکرات وین 
باشد.سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز )دوشنبه( در نشست هفتگی با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی که با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به صورت حضوری برگزار شــد، ضمن تشریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.وی در این نشست 
خبری برگزاری موفقیت آمیز انتخابات را به همه تبریک گفت و افزود: حضور مسئوالنه و همدالنه ملت ایران پیام مهمی برای همه کسانی که به سرنوشت ایران دل 

بستند، داشت. به هموطنانی که به رغم مضایق و فشارها و اذیت و آزارها در خارج از کشور رای خود را دادند، تبریک عرض می کنم....
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خطیب زاده:

 بعید نیست که دور بعد دور پایانی مذاکرات وین باشد
info@sobh-eqtesad.ir

ورود سریع نفت ایران به بازار
 ایران 200 میلیون بشکه نفت 

ذخیره شده دارد
منابع صنعتی و تجاری آگاه به رویترز خبر دادند ایران در صورت 
رسیدن به توافق هسته ای با آمریکا، می تواند به سرعت میلیونها 
بشکه نفتی که در ذخایر نگهداری می کند را صادر کند و در حال 
انتقال نفت به نفت کش ها برای آماده سازی ازسرگیری احتمالی 
صادرات به بازارهای جهانی است. آمریکا و ایران در اواسط ژوئن 
ششمین دور مذاکرات غیرمستقیم برای احیای توافق هسته ای 
سال ۲۰۱۵ را آغاز کردند که دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت 
آمریکا در ســال ۲۰۱۸ از آن خارج شــده بود. ترامپ تحریمها 
علیــه صنعت انرژی ایــران را دوباره وضع کرد کــه باعث متاثر 
شــدن صادرات و تولید نفت ایران شــد. طبق اعالم شرکتهای 
مونیتورینگ و مشاوره، در اقدامی به منظور کاهش شکاف میان 
تولید و صادرات، شــرکت ملی نفت ایران از مخازن خشــکی و 
شــناور که حاوی حداکثر ۲۰۰ میلیون بشــکه نفت هســتند، 
اســتفاده می کند. این امر اجازه خواهــد داد ایران یک میلیون 
بشــکه در روز بیشتر معادل یک درصد از عرضه جهانی، به مدت 
بیش از شــش ماه نفت صادر کند.ایمان ناصری، مدیرکل منطقه 
خاورمیانه شرکت مشاوره انرژی FGE در این باره به رویترز گفت: 
ایران از حدود ۶۰ میلیون ذخایر نفت که ۳۰ تا ۳۵ میلیون بشکه 
آن در دو ســال گذشته ایجاد شده است، در مدت چند ماه پس 
از رفع تحریمها اســتفاده خواهد کرد.افزایش یک میلیون بشکه 
در روز صادرات نفت ایران، قیمتهای جهانی نفت را تحت فشــار 
قرار خواهد داد اما بانک سرمایه گذاری آمریکایی گلدمن ساکس 
مــاه میالدی گذشــته پیش بینی کرد بازار جهانی نفت نســبتا 
ســریع می تواند عرضه بیشتر از سوی ایران را جذب کند.تقاضا 
برای ســوخت با بهبود فعالیت اقتصــادی جهانی از تبعات همه 
گیری کووید ۱۹ رشد کرده و تولیدکنندگان اوپک و متحدانشان 
درباره افزایش عرضه به بازار به منظور اجتناب از شــوک ناشــی 
از بازگشــت نفت ایران محتاط مانده اند.فلوریان تالر، مدیرعامل 
و هم موســس شرکت مشــاوره اویل ایکس در این باره گفت: از 
نقطه نظر کالن، بازگشت نفت ایران به بازار نبایستی نیات اوپک 
پالس برای افزایش تدریجــی تولید را تا زمانی که احیای تقاضا 

در آمریکا و اروپا ادامه دارد، تغییر دهد.

آماده سازی برای ازسرگیری صادرات نفت
طبق آمار شــرکت اطالعاتی کپلــر، ایران حجــم نفتی که در 
نفت کش هــا نگهداری می کند را در ماههــای اخیر افزایش داده 
است که ممکن است آماده سازی برای ازسرگیری صادرات باشد. 
برخی از این نفت کش ها در آســیا هســتند کــه از نظر تاریخی 
بزرگترین بازار نفت ایران اســت.همایون فلک شــاهی، تحلیلگر 
ارشــد کپلر گفت: برآورد می کنیم حدود ۷۸ میلیون بشکه نفت 
و میعانات ایران در دریا نگهداری می شــود که در مقایسه با ۴۱ 
میلیون بشــکه در مدت مشابه سال گذشــته افزایش نشان می 
دهد. بسیاری از این نفت کش ها در حال حاضر نزدیک بازارهای 
شرق آسیا قرار دارند.دو منبع کشــتیرانی گفتند نفت کش های 
حامل هشت میلیون بشــکه نفت ایران شامل میعانات در آبهای 
خارج از سواحل ســنگاپور حضور دارند تا در صورت نیاز انتقال 
نفت انجام گیرد.یک معامله گر ارشد چینی گفت: ایران صادرات 
نفت بــه چین را در ماههــای آوریل و مه کاهــش داد و باعث 
شــد نفت بیشتری ذخیره شود و شاید هدف از این اقدام فروش 
بــه قیمت باالتر پــس از رفع تحریمها بوده اســت.طبق برآورد 
شرکتهای مشاوره انرژی ذخایر FGE، آی اچ اس مارکیت و اویل 
ایکس، ذخایر شــناور نفت ایران بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون بشــکه 
است.شــرکتهای FGE و اویل ایکس اعالم کــرده اند که عمده 
ذخایر شناور ایران میعانات است که خوراک مورد عالقه کارخانه 
های پتروشــیمی در چین، کره جنوبی و امــارات متحده عربی 
اســت.طبق گزارش FGE، ایران حدود ۱۲۰ میلیون بشکه نفت 
و میعانات در مخازن خشــکی دارد که تقریبا یک ســوم آن در 
تاسیســات نگهداری خارجی است.دو منبع بازرگانی غربی اظهار 
کردنــد بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون بشــکه فضای ذخیره ســازی در 

منطقه چین برای نفت ایران اختصاص پیدا کرده است.
یک معامله گر چینی به رویترز گفت: شــرکتهای چینی عمدتا 
خصوصی در دو ســال گذشــته به لیزینگ فضای ذخیره سازی 
در استان شرقی شاندونگ و اســتان لیائونینگ پرداخته اند که 
قطب پاالیشــگاههای خصوصی است. دستکم ۱۳ میلیون بشکه 
از این فضای ذخیره سازی به ذخیره سازی نفت ایران اختصاص 

پیدا کرده است.

مذاکرات ایران برای ازسرگیری فروش
واحد بازاریابی شــرکت ملــی نفت ایران با انتظــار برای توافق 
در هفته ها یا ماههای آینده با مشــتریان ســنتی تماس گرفته 
است.دستکم یک پاالیشگاه اروپایی برای ازسرگیری خرید نفت 
ایران مذاکرات پیشــرفته ای با شــرکت ملی نفت ایران داشته و 
پاالیشــگاههای هندی می گویند قصد دارند خرید محموله های 
تک را کاهش دهند تا فضا برای خرید نفت ایران داشــته باشند.

به گفته فلک شــاهی، انتظار می رود شرکتهای چینی و هند و 
مصرف کنندگان اروپایی مانند ســاراس، انی و رپسول به خرید 
نفت ایران عالقه نشــان دهند.مقامات ایرانی به افزایش ســریع 
تولید خوش بین هســتند و یک مقام وزارت نفت ایران اوایل ماه 
میالدی جــاری اعالم کرد عمده تولید مــی تواند در مدت یک 
ماه احیا شــود. ناظران انتظار دارند افزایــش تولید ایران اندکی 
بیشتر زمان ببرد.بر اساس گزارش رویترز، سارا وخشوری، رییس 
شرکت اس وی بی انرژی اینترنشنال در این باره گفت: ما انتظار 
داریم در مدت سه ماه پس از رفع تحریمها، تولید نفت ایران بین 
۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشــکه در روز و در مدت شش تا ۱۲ ماه بین 

یک تا ۱.۲ میلیون بشکه در روز احیا شود.

آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی در اولین نشست خبری خود با تأکید بر اینکه سیاست خارجی دولتش از برجام شروع نمی شود و به برجام هم محدود 
نخواهد شد، گفت: پیام ملت ایران در انتخابات، پیام ضرورت تغییر در شرایط اقتصادی بود..وی در سخنان ابتدایی خود گفت: عرض تبریک و تهنیت 
دارم به مناسبت میالد امام رضا علیه السالم، دهه کرامت را هم تبریک عرض میکنم و از رسانه های مختلف و خبرنگاران تشکر می کنم.رئیس جمهور 
منتخب ادامه داد: حماسه ملت بزرگ ایران در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به دنبال حماسه های بسیاری که مردم عزیزمان خلق کردند جلوه ای از حضور با اراده 

مردم عزیزمان است و پیام مهمی برای همه جهانیان داشت.

حضور گسترده مردم در انتخابات علیرغم گله مندی ها
وی ادامه داد: این حضور گسترده و با معنای مردم علی رغم شرایط کرونایی و دشمنی های بسیار و ایجاد جنگ روانی از طرف دشمنان ایران شکل 
گرفت حضور ملت بزرگ ایران که ساعت ها پای صندوق های رای قرار داشتند علی رغم برخی گله مندی هایی که از وضع اقتصادی داشتند بود.رئیسی 
گفت: این حضور پیام های مختلفی داشت. یک پیام، پیام وحدت و انسجام ملی بود. پیام ملت ایران پیام ضرورت تغییر در شرایط اقتصادی و زندگی 
آنها بود. پیام ملت ایران، پیام مبارزه با فساد، فقر و تبعیض و در یک کلمه، اجرای عدالت در تمام شئون زندگی مردم بود. وی ادامه داد: پیام ملت ایران 
پیام پافشاری بر ارزشهای انقالب شکوهمند اسالمی بود. پیام ملت ایران پیام تداوم امام خمینی و شهدا به ویژه شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی بود. این 
پیام را ملت ایران با حضور خودشان به مبانی انقالب اسالمی و در لبیک گفتن به پیام مقام معظم رهبری انقالب اسالمی داشتند این پیام برای دولت 

مردمی و برای همه مدیران و مسئوالنی که به نام این دولت خدمتگزار مردم خواهند بود باید دقیقا شنیده شود.

باید به عهدی که با مردم بستیم وفادار ماند
رئیس جمهور منتخب گفت: و به این عهدی که با مردم بستیم این باید به این عهد وفادار ماند. وفای به این عهد تالش برای خدمتگزاری به مردم و باز 
کردن گره ها بود. وی افزود: اطمینان داریم با توکل به خدا و اعتماد به داشته های ملت ایران و اعتماد به نیروی انسانی متراکم بویژه جوانان غرور آفرین 
این ملت و با ذخایر ارزشمندی که کشور ما از آن برخوردار است ان شااهلل وضعیت و شرایط به نفع مردم تغییر خواهد کرد.رئیس جمهور منتخب گفت: 
سیاست داخلی ما و اولویت های ما در این دولت بهبود وضعیت کسب و کار مردم و بهبود شرایط و وضعیت معیشت مردم خواهد بود و بهبود شرایط 
در دولت و در نظام اداری کارآمدی رقم خواهد زده شد که از بروکراسی که بعضاً بسیاری از اقدامات تحولی را در کشور مانع می شود حتما این شرایط 
تغییر باید کرد و یک نظام اداری کارآمدی سالم و قانون مداری توسط نیروهای کارآمد و انقالبی فساد ستیز در کشور شکل خواهد گرفت.وی خاطرنشان 
کرد: من ضمن ارج نهادن به همه خدماتی که بعد از انقالب توسط دولت های مختلف انجام خواهد شده است بدون تردید خدمات بسیاری برای کشور 
انجام شده است. در این ۴۰ سال، ما شاهد زحمات بسیار و تالشها و اقداماتی در جهت توسعه یافتگی در کشور بودیم، لکن علیرغم همه زحماتی که 
دولت ها تا کنون کشیده اند و علی رغم همه تالش های که تاکنون شده است و ما در برخی از حوزه ها به جایگاه عالی و قله های دست پیدا کرده ایم 
اما در برخی از حوزه ها بدلیل کم توجهی ها، سو مدیریت ها و عدم توجه به داشته های بسیاری که کشور از آن برخوردار است و نیروی کارآمد جوانی 
که در کشور می تواند منشا بسیاری از تحوالت است مشکالتی داریم.وی با اشاره به عقب ماندگی در عدالت خاطر نشان کرد: محور تحول، اجرای عدالت 
بر بستر گام دوم انقالب اسالمی است. به تمام اسناد باالدستی یعنی قانون اساسی جمهوری اسالمی، سیاست های مصوب نظام برنامه های توسعه توجه 
خواهد شد و ما در آستانه تشکیل دولت جدید برنامه توسعه هفتم را با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس ان شااهلل دنبال خواهیم کرد.

اعتماد مردم به دالیلی مخدوش شده
رئیســی گفت: امید داریم که اقدامات ما در جهت بهبود شــرایط گره گشــایی جدی از زندگی مردم کند و امید را به مردم باز گرداند و اعتمادی که 
بدالیلی مخدوش شــده، این اعتماد به مردم عزیز و جوانان برگردد به نحوی که احســاس همگان این باشد که دولت، دولت امیدآفرین است، دولت، 
دولت یک جریان خاصی نخواهد بود. دولت و مدیران همکار با دولت در سراســر کشــور کسانی هستند که وطن دوست هستند، دغدغه مردم دارند، 
دغدغه انقالب دارند و دغدغه آنها رفع مشــکالت مردم اســت. هر کس دلش برای مردم و انقالب بتپد همکار ما در جای جای کشــور خواهد بود.وی 
درباره سیاست خارجی ادامه داد: دنیا بداند وضعیت با این حضور حماسه ساز مردم عزیز ایران تغییر کرده است و این وضعیت و شرایط جدید پیش 
روی دنیاست.رئیس جمهور منتخب گفت: تا امروز فشار حداکثری بر مردم ما کارساز نشده است، باید تجدید نظر کنند و برگردند. ملت ما نشان داده 
مقاومت و ایستادگی در مقابل فشارها دارد و دنیا باید بدانند که سیاست خارجی دولت ما از برجام شروع نمی شود چون به برجام هم محدود نخواهد 
شد.وی ادامه داد: ما تعامل را با همه دنیا و همه کشورهای دنیا به عنوان یک اصل تعاملی گسترده و متوازن را در سیاست خارجی دنبال خواهیم کرد 
و در مذاکرات هر مذاکره ای که منافع ملی در آن تضمین شود، این مذاکره حتما مورد حمایت خواهد بود، اما ما وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را 

به مذاکرات گره نخواهیم زد.

اجازه نخواهیم داد مذاکره برای مذاکره باشد
رئیس جمهور منتخب گفت: اجازه نخواهیم داد به نحوی مذاکره برای مذاکره باشد، اجازه نخواهیم داد مذاکرات فرسایشی باشد بلکه باید هر نشستی 
همراه با نتیجه باشد، نتیجه محوری موضوع ماست و باید آورده ای برای ملت بزرگ ایران داشته باشد در راستای آورده ای برای مردم و رفع محدودیت 
ها و تحریم ها و راستی آزمایی مسأله ارتباطات را ادامه خواهیم داد.رئیس جمهور منتخب در ادامه به سؤاالت خبرنگاران در حوزه های مختلف پاسخ داد. 
آیت اهلل رئیسی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر اینکه اولویت دارترین و نخستین دستورکار شما در دولت جدید چه خواهد 
بود اظهار داشت: در روز آغاز کار دولت اعالم خواهیم کرد که تمام بسترهای فسادزا که ایجاد رانت می کند باید خاتمه داده شود،؛ یعنی دستگاه های 
اداری موظف هستند زمینه های رانت و فساد را از بین ببرند و این سازوکارها را اصالح کنند.وی گفت: اولین اقدام توجه به وضعیت اشتغال و مسکن 

مردم خواهد بود که دست اندرکاران بخشهای مختلف باید حضوری فعال با مشارکت مردم داشته باشند. 
ادامه در صفحه دوم

پیش بینی موسسه فیچ از وضعیت اقتصاد ایران:

روزهای بهتر در انتظار اقتصاد ایران
قیمتهای پیشنهادی 8 درصد پایین آمد

 بازار مسکن بر مدار 
کاهش قرار گرفت

جاماندگان از یارانه منتظر بمانند؛ مراجعه نکنند

جدیدترین آماراز وضعیت بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که نرخهای پیشنهادی در خردادماه نسبت 
به اردیبهشت ماه ۸ درصد کاهش یافته و افت قیمت در مناطق شمالی، بیشتر بوده است. اولین آمار غیررسمی 
از رصد بازار مسکن شهر تهران در خردادماه ۱۴۰۰ عقبگرد محسوس قیمتها را نشان می دهد. تلفیق چند عامل 
فرعی با انتخابات ریاست جمهوری و گفت وگوهای برجام، به عنوان دو متغیر اصلی به تعدیل انتظارات تورمی و 
حتی ریزش قیمتها در بازار مسکن، بخصوص در مناطق واقع در نیمه شمالی پایتخت منجر شده است. کاهش 
قیمتهای پیشنهادی که از بهمن ماه گذشته آغاز شده در خردادماه نیز ادامه پیدا کرد.طبق داده های سامانه کیلید 

که تحوالت بازار مسکن شهر تهران....

موج جدید خاموشی در راه است
نمکی:

 واکسن پاستور امروز مجوز مصرف 
اورژانسی می گیرد

وزیر بهداشت گفت: امروز سه شنبه واکسن انستیتو پاستور ایران اجازه مصرف اضطراری می گیرد.
به سعید نمکی در جلسه ستاد مقابله با کرونا در گلستان با بیان این که باید برای واکسن کرونای 
تولید داخل جشــن ملی گرفت، اظهار کرد: زمانی که ما ســاخت واکسن کرونا را از سال گذشته 
آغاز کردیم، بسیاری باور نکردند، ما از دوستان برکت، شهید فخری زاده و سایر افراد دعوت کردیم 
و همزمان در حال رایزنی برای تولید تحت لیســانس، انتقال دانش فنی با خارجی ها بودیم و من 
از اردیبهشــت ماه پارسال در حال مذاکره با کشورهای خارجی برای تأمین واکسن کرونا بودم و 
امروز به نقطه ای رسیده ایم که در دولت بعدی دغدغه تأمین واکسن کرونا وجود نداشته باشد.وی 
افزود: ما از اول زمستان امسال می توانیم صادرکننده واکسن نیز باشیم؛ نخستین محموله واکسن 
برکت را تحویل گرفتیم و از هفته دیگر تزریق آن را شــروع می کنیم.وزیر بهداشت تصریح کرد: 
سه شــنبه واکسن پاستور اجازه مصرف اضطراری را می گیرد؛ الزم است یک مژده درباره واکسن 
پاستور بدهم؛ واکسن انگلیسی آسترازنکا روی گونه آفریقای جنوبی و برزیلی ۱۱ درصد اثر دارد 
و ما و کوبایی ها بررسی کردیم و دیدیم واکسن پاستور ۶۲ درصد اثر می کند یعنی نزدیک ۶ برابر 
واکســن آسترازنکا روی این گونه ها اثربخش اســت.وی اضافه کرد: روز شنبه واکسن اسپوتنیک 
ایرانی را با حضور سفیر ایران، رونمایی می کنیم؛ روز یکشنبه مرحله اول کارآزمایی بالینی واکسن 
دانشگاه علوم پزشکی بقیةاهلل را آغاز می کنیم. واکسن رازی فاز اول را طی کرد و در حال اتمام فاز 
دوم است؛ واکسن سیناژن فاز دوم را طی می کند و ما حدود ۷ پلتفرم را همزمان پیش می بریم 
و امیدواریم تا پایان شهریور ماه بتوانیم معلمان و نیروهای نظامی و انتظامی و گروه های پرریسک 
را پس از تزریق واکسن کرونا به افراد باالی ۶۰ سال و بیماران خاص صعب العالج که ۸۵ درصد 
مرگ ومیرها را تشکیل می دهند واکسینه کنیم و امیدواریم تا پایان پاییز کل جمعیت هدف را با 

واردات واکسن کرونا و تولید داخل واکسینه کنیم تا زنجیره انتقال قطع شود.

 اطالعیه وزارت بهداشت درباره زمان 
تزریق ُدز دوم واکسن کرونا

مرکز روابط عمومی و اطالع  رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطالعیه ای اعالم 
کرد که زمان مراجعه برای تزریق ُدز دوم واکســن کووید۱۹ از طریق پایگاه اطالع رسانی وزارت 
بهداشــت به نشانی اینترنتی www.behdasht.gov.ir و همچنین پیامک، اطالع رسانی می شود. در 
اطالعیه مرکز روابط عمومی و اطالع  رســانی وزارت بهداشــت تاکید شــده است که افرادی که 
اولین واکسن کووید ۱۹ را دریافت کرده اند، تا قبل از دریافت پیامک و یا اطالعیه رسمی وزارت 
بهداشــت از مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی خودداری نمایند. همچنین، در این اطالعیه با 
اشاره به تامین و توزیع واکسن مورد نیاز در روزهای اخیر، خاطرنشان شده است که تاخیر چند 
روزه حتی تا چند هفته و برای برخی از واکســن ها تا چند ماه، تاثیر منفی در اثربخشی و ایمنی 

زایی واکسن نخواهد داشت.

۳۲۵۸ تن در وضعیت شدید بیماری
۱۳۶ فوتی جدید کرونا در کشور

بر اساس اعالم وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته ۱۰هزار و ۴۸۵ مبتالی جدید کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۱۳۶ بیمار نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.

 بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت، تا کنون ۴ میلیون و ۳۹۹ هزار 
و ۴۰۳ نفر ُدز اول واکســن کرونا و ۹۳۶ هزار و ۳۵۰ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکســن های تزریق شده در کشور به ۵ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۵۳ ُدز رسید.تا دیروز ۳۱ خرداد 
۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰ هزار و ۴۸۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشــور شناسایی شــد که هزار و ۲۵۹ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشــور به ســه میلیون و ۱۰۵ هزار و ۶۲۰ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۶ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجمــوع جان باختگان این بیماری به ۸۳ هزار و 
۱۰۱ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۲۲۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و 
یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.۳ هزار و ۲۵۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۲۲ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۶۳۷ 
آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۲۲ شهر کشور در وضعیت 

قرمز، ۱۷۵ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۵۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

نشست خبری رئیس جمهور منتخب

شرایط به نفع مردم تغییر می کند
سیاست خارجی دولت ما محدود به برجام نیست
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شرایطبهنفعمردمتغییرمیکند
ادامه از صفحه اول

امریکا و اروپا باید به تعهدات خود در قبال برجام عمل کنند
رئیس جمهور منتخب در ادامه در پاســخ به ســؤال خبرنگار یورونیوز مبنی بر 
اینکه برجام برای دولت شــما چقدر اهمیت دارد و چه پیامی برای امریکا و اروپا 
دارید؟ تصریح کرد: کشورهای اروپایی و امریکا باید نگاه کنند که در قبال برجام 
چه کرده اند؛ امریکا برجام را نقض کرد و اروپاییها نیز به تعهداتشان عمل نکردند. 
رئیســی گفت: ما خطاب به امریکا می گوییم شــما موظف به رفع همه تحریمها 
هستید و باید برگردید و تعهدات خود را اجرا کنید؛ اروپایی ها نیز حتما تحت تأثیر 
فشــار امریکا قرار نگیرند و نسبت به آنچه متعهد شده اند عمل کنند؛ این مطالبه 

ملت ایران از شماست.
وی تأکید کرد: مطالبه ملت ایران از دولت مردمی، احقاق حق آنهاست و ما حق 

آنها را دنبال خواهیم کرد.

برنامه ریزی برای کاهش مالیات تولید از 25 به 10 درصد و افزایش مالیات 
فعالیتهای سوداگرانه

رئیس جمهور منتخب در ادامه به ســؤال خبرنگار خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه 
برای رفع موانع تولید از جمله تأمین مالی ناقص، رانتهای ارزی و بخشنامه دست 
و پاگیر چه خواهید کرد گفت: باید برای رفع فشارها بر تولید که مسئله محوری 
کشــور است و شعار سالهای اخیر نیز بوده محور کارهای اقتصادی دولت بر روی 
تولیــد قرار گیرد که ما این کار را خواهیم کرد.رئیســی در توضیح این مســئله 
افزود: اولویت خود را بر نقدینگی قرار خواهیم داد و آن را به سمت تولید سرازیر 
می کنیم.وی ادامه داد: در حال حاضر هم تولیدکنندگان و کارآفرینان نســبت به 
کمبود نقدینگی اعتراض دارند و هم از ســوی دیگر همه کارشناســان اقتصادی 
نسبت به افزایش نقدینگی هشدار می دهند؛ بنابراین نقدینگی باید به سمت تولید 
هدایت شــود.وی تصریح کرد: ما تولید را پرجاذبه و اقدامات غیرمولد را بی جاذبه 
خواهیم کرد؛ این با یک بخشنامه یا سخن امکان پذیر نیست و یک سلسله اقدامات 
می خواهد از جمله اینکه برای ایجاد جذابیت در تولید، کاهش مالیات تولید از 25 
درصد به 10 درصد با یک شــیب مالیم و ایجاد مالیات برای کارهای غیرمولد و 
ســوداگرانه مانند سوداگری در ارز، طال و مسکن را دنبال می کنیم تا یک عدالت 

مالیاتی ایجاد شود و ما مصمم هستیم که این کار را در دولت دنبال کنیم.

رفع تحریم ها و راستی آزمایی محور بحث سیاست خارجی ما خواهد بود
آیت اهلل رئیسی در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه ام بی سی آمریکا که پرسید آیا 
برای اینکه برجام مؤثر واقع شــود باید کل تحریم های آمریکا شامل تحریم های 
دوره ترامپ رفع شــود؟ و قصد دارید تیم مذاکره هسته ای را حفظ کنید؟ گفت: 
تیم مذاکره کننده هسته ای کار خود را دنبال می کند. تیم سیاست خارجی ما نیز 
در حال بررســی کار عزیزان است. آمریکا موظف است تمام تحریم های ظالمانه 
نسبت به ملت ایران را رفع کند. رفع تحریم ها و راستی آزمایی محور بحث سیاست 

خارجی ما خواهد بود.

آمریکا باید به دنیا پاسخ بدهد
وی گفت: ســؤال این است که علیرغم اینکه ملت ایران به تعهدات خودش عمل 
کرده، آنها چرا کوتاهی می کنند؟ آمریکا باید به دنیا پاسخ بدهد. همواره این مورد 
تاکید بوده که آمریــکا باید به تعهداتش عمل کند و همه تحریم های ظالمانه را 

بردارد.
در ادامه این نشست خبری، خبرنگار روزنامه شرق پرسید: آقای رئیسی! از لحاظ 
آماری و گزارش های آماری بر شرایط کشور اشراف دارید؟ و می دانید چه کشوری 
را با چه شرایطی تحویل می گیرید؟ و آیا قرار است بعد از صد روز گزارش فعالیت 

خود را ارائه کنید؟

مردم عزیز باید بدانند در چه شرایط دولت جدید شروع شد
رئیســی در پاسخ گفت: وضعیت شرایط و ارقام و آمار روشن است، مراکز رسمی، 
نهادهای تجمیع کننده آمار و هم دســتگاه ها آمار فعالیت خود را ارائه می کنند و 
همچنین آمارها از دید رسانه ها، نخبگان و کارشناسان پنهان نیست. مردم عزیز 
هم باید بدانند در چه شــرایط دولت جدید شــروع شد و قرار است فعالیت کند. 
شــرایط و وضع موجود پیش روی ملت خواهد بــود و بعد هم ما وضع موجود و 
وضــع مطلوب را ارزیابی می کنیم و تالش می کنیم وضعیت موجود را به مطلوب 
نزدیک تر و فاصله را کم کنیم.وی گفت: خواســته ملت از ما این است که دولت 
وعده هایش را فراموش نکند، ما نه تنها فقط صد روز بلکه شاید به صورت هفتگی 
و بعد ماهانه گزارش دهیم و بعد ارتباط با مردم را به عنوان یک نعمت برای رفع 
مشــکالت موجود می دانیم. این نشست آغاز خواهد بود و نه انجام و ان شاءاهلل در 
نشست هایی که خواهیم داشت، برای رفع مشکالت تالش خواهیم کرد. محور کار 
ما اقدام و عمل خواهد بود و هم دستگاه ها و هم بنده مردم را در جریان پیشرفت 

امور می گذاریم.

ما امروز در جایگاه مدعی قرار داریم
رئیس جمهور منتخب در ادامه در پاســخ به سؤال خبرنگار الجزیره انگلیسی که 
پرســید »برخی تحلیل ها و اتهامات از سوی برخی نهادهای حقوق بشری مطرح 
است، این مسائل چه تأثیری می تواند بر فعالیت شما داشته باشد«؟ گفت: من از 
ابتدای مسئولیت به عنوان یک حقوقدان و مدافع حقوق مردم بوده ام، حقوق بشر، 
محوری ترین مــورد بوده که دنبال کرده ام و به آنانی که اتهام می زنند باید گفت 
مــا امروز در جایگاه مدعی قرار داریم. تمــام اقداماتی که انجام داده ایم در جهت 
رعایت حقوق بشر و انسان بوده است، با کسانی که دست به حرکت های داعشی 

و ضد امنیتی زدند.

به وجودآورندگان داعش مورد مواخذه قرار گیرند تا دنیا به صلح برسد
وی افــزود: مدعیان حقوق بشــر باید جواب دهند که اگر یــک قاضی از امنیت 
جامعه و حقوق مردم دفاع کرد، آیا نباید مورد تشویق قرار گیرد که امنیت مردم 
را در برابر تهدیدها حفظ کرده اســت؟ افتخارم این اســت که هــر جا بوده ام از 
حقــوق مردم، امنیت مردم و آرامش مردم دفاع کردیم و امروز هم خود را موظف 
به این کار می دانم که از حقوق انســان ها دفاع کنم. کســانی که مدعی هستند 
باید به وجودآورندگان داعش را مورد مواخذه قرار دهند. مســلما اگر اینها مورد 
مواخذه قرار گیرند دنیا به صلح خواهد رسید.رئیســی در پاسخ به این سؤال که 
چه برنامه ای برای احیای ســرمایه اجتماعــی و امید در جامعه دارید؟ گفت: من 
به عنوان رئیس جمهور خود را خادم جمهور می دانم؛ چه کســانی که به من رأی 
داده اند چه کســانی که به دیگر نامزدهای محترم رأی  داده اند و یا کسانی که به 
دلیل شرایط کرونایی یا به هر دلیلی پای صندوق رأی حاضر نشده اند.وی با بیان 
اینکه خود را خادم همه ملت می داند، اظهار داشت: خود را موظف می دانم نسبت 
به حقوق مردم پاسداری کنم، لذا نسبت به کاهش هزینه های اجتماعی و افزایش 
سرمایه های اجتماعی اقدام خواهم کرد. هر امری که سرمایه اجتماعی را افزون و 
از هزینه ها بکاهد در دستور خواهد بود.رئیسی در پاسخ به خبرنگار »راپلی« روسیه 

مبنی بر اینکه حاضر به مذاکره مستقیم و دونفره با رئیس جمهور آمریکا هستید، 
گفت: خیر.وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که چه برنامه ای برای جبران 
خسارت مردم در بورس دارید؟ گفت: اعتماد مردم را به بازار سرمایه برمی گردانیم.

رئیس جمهور منتخب ادامه داد: از جمله اقدامات ما این خواهد بود که حتماً بورس 
را به عنوان قلّک دولت قرار نخواهیم داد و کسری بودجه دولت را از طریق بورس 

تأمین نخواهیم کرد.

نظارت  و سازوکارهای نظارتی را در بورس فعال خواهیم کرد
وی بــا بیان اینکه تالش می کند از طریق ایجاد صندوق های خرد، ضرر مردم را 
در بورس جبران کند، اظهار داشــت: نظارت  و سازوکارهای نظارتی را در بورس 
فعال خواهیم کرد که خود این فعال شــدن نظارت باعث خواهد شد که صندوق 
توسعه بورس از ایجاد تکانه های بورس پیشگیری کند.رئیسی ادامه داد: اقدامات 
دیگری در دســت برنامه ریزی است که از جمله آن ها عمیق کردن بورس است. 
شرکت هایی که پشت در بورس ایستاده اند که ورود آن ها را تسهیل خواهیم کرد. 
شرکت هایی که می توانند عمق بورس را افزایش دهند و خسارت های سهامداران 

را کاهش دهند.
رئیســی در پاسخ به سوال شبکه ســی ان ان آمریکا مبنی بر اینکه نظرش درباره 
پیشــنهاد بایدن در مورد امضای توافق امضای جام طرح با ایران در حوزه مسائل 
برنامه موشکی و منطقه ای گفت:  آقای بایدن چرا به تعهدات دولت های قبل متعهد 
نیست؟ چرا آقای بایدن به وظایف خود نسبت به تعهداتی که برای دولت آمریکا 
ایجاد شده پاسخگو نیســت؟رئیس جمهور منتخب ایران اظهار داشت: پیشنهاد 
جدی من به دولت آمریکا این است که سریعا به تعهدات خود عمل کنند تمامی 
تحریم ها را رفع کنند و نشــان دهند با رفع همه تحریم ها که صداقت دارند.وی 
افــزود: ملت ایران از برجام خاطره خوشــی ندارند چــون آورده ای که در برجام 
پیش بینی شــد ملت ایران شــاهد برخورداری از این آورده نبود و دلیل آن هم 

عهدشکنی آمریکایی ها و عمل نکردن به تعهدات توسط اروپایی ها بود.

مسائل منطقه ای و مسائل موشکی قابل مذاکره نیست
رئیسی خاطرنشان کرد: ما تأکید می کنیم دولت آمریکا نسبت به تعهدش در این 
قرارداد عمل کند و به آن پایبند باشــد. مسائل منطقه ای و مسائل موشکی قابل 
مذاکره نیست مسأله ای بر روی آن مذاکره و توافق شده و قرارداد آن منعقد شده 
و آنها به آن متعهد شده اند، اما بدان عمل نکرده اند چگونه می خواهند وارد مباحث 
جدید و نو شــوند؟رئیس جمهور منتخب ایران در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه 
پــرس  تی وی مبنی بر اینکه برنامه اش برای احیای برجــام و وادار کردن آمریکا 
به لغو تحریم ها چیســت؟ اظهار داشت: آنچه که سیاست جمهوری اسالمی بوده 
و بارها اعالم شــده این است که اقدامات هسته ای ما اقداماتی مسالمت آمیز و در 
جهت قواعدی است که این علم و دانش در عرصه های مختلف صنعتی، کشاورزی 
و پزشــکی دارند و اقدامات جمهوری اسالمی تاکنون اقداماتی بوده که بر اساس 
اعالم ســازمان های بین المللی در چارچوب قوانین و مقررات انجام شده است.وی 
افزود: علیرغم اینکه اقدامات جمهوری اسالمی طبق اعالم خود آنها در چارچوب 
مقررات انجام شــده چرا موانع و مشکالتی بر سر راه اقدامات هسته ای ایران قرار 
می دهند حال آنکه به اعتراف مکرر آنها اقدامات هسته ای ایران تاکنون هیچگونه 

مشکلی نداشته است.

شهادت دکتر بهشــتی جلوه ای اســت از جنایت منافقین و حمایت 
کشورهای مدعی حقوق بشر است

رئیســی در پاسخ به سوال خبرنگار AFP فرانســه در مورد الگو گرفتن از شهید 
بهشتی در بحث حکمرانی گفت: شهادت شهید آیت اهلل دکتر بهشتی و  72تن  از 
یارانش جلوه ای است از سیاه دلی منافقین و جنایت هولناک آنها و جلوه ای است 
از حمایت برخی از کشورهای مدعی حقوق بشر از منافقین.رئیس جمهور منتخب 
ایران خاطرنشان کرد: سوال ما اینجاست که چرا قاتل شهید بهشتی و قاتل شهید 
رجایی و قاتلین شهید باهنر امروز به برخی کشورهای غربی پناه آورده اند؟ و آنانی 
که مدعی حقوق بشر هستند چه پاسخی برای افکار عمومی جهان دارند که کشور 
آنها پناهگاهی برای کسانی شده که رسماً اعالم کرده اند که 17 هزار نفر را در ایران 
به خاک و خون کشیده اند؟ و یکی از آنها شهید مظلوم آیت اهلل دکتر بهشتی است.

وی افزود: شخصیت آیت اهلل دکتر بهشتی شخصیت بسیار جامعی بود از جلوه های 
مهم ســیره و زندگی دکتر بهشــتی اخالص و عقالنیــت و معنویت و اخالق و 
عدالت خواهی و حق خواهی  ایشان بود. این ها محورهای جلوه آیت اهلل دکتر بهشتی 
بود.رئیسی اظهار داشت: من به عنوان شاگرد ایشان در مکتب ایشان به نظرم آنچه 
که بهشتی را بسیار شاخص می کرد مسأله توجه ایشان به مردم بود در دنیا اسم 
مردم را همه سیاســتمداران و سیاست ورزان می برند اما بعضا تشریفاتی است اما 
آنچه که امام و آقای دکتر بهشتی در مورد مردم مطرح می کردند بدان باور داشتند 
و از مردم صحبت کردن آنها تشــریفاتی نبود و حقیقتا به مردم عالقه مند بودند.

وی افــزود: من هم تأکید دارم به عنوان یک طلبه خدمتگزار و اینکه مردم داری، 
توجه به مردم و توجه به ساز و کارهای کارآمد در نظام را برایش ارزش قائل باشم. 
ایشــان ساختارسازی برای نظام را دنبال کرد. من این ساز و کارها و ساختارها را 
برای مدیریت انقالبی در کشور بسیار مهم  و مؤثر می دانم.رئیس جمهور در ادامه 
در پاســخ به سوال خبرنگار ایســنا درباره ترکیب احتمالی کابینه دولت یازدهم 
گفــت: همانطور که بارها اعالم کردم به صورت مســتقل وارد میدان شــدم و از 
همه گروه ها، تشکل ها، احزاب و شــخصیت های بزرگ که از من حمایت کردند 
صمیمانه تشکر می کنم و سپاسگزارم.وی افزود: ما برای تشکیل دولت خود را در 
مقابل خداوند متعال مسئول می دانیم و فقط وامدار ملت خواهم بود.رئیس جمهور 
منتخب در ادامه خاطر نشــان کرد: در تشــکیل دولت، نگاهم به انقالبی بودن، 
کارآمد بودن و مردم دار بودن از شــاخص های دولت بنده خواهد بود.رئیسی در 
ادامه بیان کرد: توصیه من به رســانه ها این است که گمانه زنی نکنید؛ ما برتر از 
این موضوع، در اختیار شما سامانه ای قرار می دهیم،  نه فقط برای اصحاب رسانهـ  
که نخبگان کشور هستند ـ بلکه برای همه آحاد مردم سامانه ای با شاخصه هایی 
اعالم می کنیم، لذا افرادی که مورد نظرشــان هست در هر کوی و برزنی که فکر 
می کنند به عنوان یک مدیر و خدمتگزار در دولت آینده می تواند تاثیرگذار باشد 
حتماً معرفی کنند.وی در ادامه این سخنان یادآور شد: بنده در این قضیه از نگاه 
مردم اســتقبال و از نگاه نخبگان استقبال می کنم و طبق سامانه ای که چند روز 
آینده در اختیار همگان قرار خواهد گرفت پیشــنهادهایتان را نسبت به اشخاص 
مختلف ارائه خواهم داد و انتخاب من بر اساس شایسته ساالری خواهد بود.رئیس 
جمهور منتخب ملت در ادامه در پاســخ به خبرنگار تلویزیون دولتی چین مبنی 
بر اینکه رئیس جمهوری چین به شما تبریک خود را ارسال کرده و چین اهمیت 
زیادی برای توسعه روابط خود برای ایران قائل است؛ انتظار جنابعالی از رابطه بین 
دو کشــور چیست؟ گفت: ما روابط با چین را از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی و 
دولت های مختلف دنبال می کردیم و امروز هم روابط خوبی با کشور چین داریم 
و ظرفیت های بسیاری بین دو کشور وجود دارد.وی بیان کرد: ما حتماً در جهت 
احیای این ظرفیت ها تالش خواهیم کرد و قطعا روابط بسیار خوبی با کشور چین 
خواهیم داشــت و طرح جامع به عنوان یکی از اسناد خواهد بود و اجرایی کردن 

این طرح حتماً در دستور کار خواهد بود.

باید ارتباط سفره مردم را با دالر یا خارج از کشور قطع کنیم
رئیسی در ادامه سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره قیمت کاالهای 
اساسی اظهار داشت:  موضوع کاالهای اساسی اولویت دولت است، نظارت بر زنجیره 
تامین و تولید کاالهای اساسی مردم تا مصرف، جزو اولویت های دولت خواهد بود، 
اما اساس قضیه آن است که ما باید ارتباط سفره مردم و کاالهای اساسی را با دالر 
یا خارج از کشور در یک کار میان مدت و طوالنی مدت قطع کنیم.رئیس جمهور 
منتخب در همین راستا اضافه کرد:  ما باید تالش کنیم تا در تأمین کاالهای اساسی 
به خودکفایی واقعی برسیم و این کار را در کشور اجرایی می دانیم و جزو برنامه های 
ماســت.وی گفت: از ابتدای قضیه و در ابتدای دولت ما خودکفایی ملت و کشــور 
را نســبت به کاالهای اساسی کلید خواهیم زد.سؤاالت بعدی را در نشست خبری 
رئیس جمهور منتخب خبرنگار شبکه المیادین پرسید که به این شرح بود: بعضی 
از مسئولین اسرائیل شما را خطرناک ترین رئیس جمهور ایران قلمداد کرده اند که 
منافع آنها را به خطر انداخته  اســت؛ در اروپا هم برخی  نگرانی خود را از به خطر 
افتادن برجام در دوران ریاســت جمهوری شما اعالم کرده اند نظر شما درباره این 
واکنش ها چیســت؟ نظرتان درباره اتفاقات 10 سال اخیر سوریه چیست؟ درباره 
رابطه با عربستان آیا این امکان وجود دارد که شاهد سفر شما به آن کشور و یا سفر 

رهبران این کشور به تهران باشیم؟ نظرتان درباره جنگ یمن چیست؟ 

صهیونیست ها پیش از ایران باید از مردم فلسطین وحشت کند
رئیســی در پاسخ به سؤال مربوط به رژیم صهیونیستی اظهار داشت:  پاسخ رژیم 
صهیونیستی به کســانی که حق آنها غصب شده چیســت؟ و این رژیم چگونه 
می خواهد این حق فلسطینیان را بدهد؟ جمهوری اسالمی بارها اعالم کرده است 
که طرح ما درباره فلســطین آن اســت که به آرای فلسطینیان مراجعه شود زیرا 
فلسطینیان صاحب فلسطین هستند و قبل از آنکه رژیم صهیونیستی از ناحیه ما 
احســاس وحشت کند از ناحیه مردم فلسطین و گروه های مقاومت و کسانی که 
حق شان توسط رژیم صهیونیستی ضایع شده است باید بترسد؛ امروز ابتکار عمل 
در اختیار مجاهدان فلسطینی است؛ جمهوری اسالمی هم طبق سیاست های خود 
و طبق سیاســت های امام خمینی )ره( و همچنین سیاست های تصریح شده در 
قانون اساسی همواره حامی مظلومان خواهد بود؛ فلسطین مظلوم واقع شده و ما 

حامی فلسطین خواهیم بود.

حمالت سعودی ها علیه مردم یمن متوقف شود
وی همچنین درباره موضوع یمن گفت: یمن باید هرچه زودتر توسط خود یمنی ها 
تدبیر و مدیریت شده و از هرگونه دخالت سعودی ها و یا کشورهای حامی سعودی 
در یمن جلوگیری شود. این در حالی است که در این چند سال هجوم زیادی از 
سوی ســعودی ها و حامیان آنها به مردم یمن، کودکان و زنان یمنی و خانه های 
یمنی ها و ســرزمین یمن شده است، لذا باید هرچه سریع تر این وضعیت متوقف 
شود؛ جمهوری اســالمی تأکید می کند که جنگ علیه یمن باید هرچه سریع تر 
متوقف شــود و یمن بایستی به دست یمنی ها و مردم یمن اداره شود و یمنی ها 
تصمیم بگیرند که چگونه این کشــور را اداره کنند؛ ما بر توقف هرچه ســریع تر 
جنگ یمن و حمالت ســعودی ها علیه مردم مظلوم یمن تأکید می کنیم.رئیس 
جمهور منتخب ملت ایران درباره سؤال مربوط به روابط با عربستان سعودی گفت: 
ما روابط با همه کشــورهای دنیا و تعامل بــا همه را اعالم کرده ایم به ویژه  روابط 
با کشــورهای همسایه برای مان مهم است؛ اولویت ما ارتباط با همسایگان خواهد 
بود و نســبت به کشور عربستان هم درباره بازگشایی سفارتخانه ها بین دو کشور 
هیچ مانعی از طرف جمهوری اسالمی ندارد و این سیاست پیش از این اعالم شده 
است و باز هم تأکید می کنم که روابط و گفت وگو با عربستان و همه کشورهای در 
منطقه برای جمهوری اسالمی هیچ مانعی ندارد.رئیسی همچنین چند نکته را در 
پایان نشســت خبری خود با رسانه های داخلی و خارجی اعالم و تصریح کرد: در 
ابتدای دولت خواهیم گفت که همه زمینه ها برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور 
فراهــم خواهیم کرد زیرا دولت خود را مؤظف می داند که در این باره کارهایی را 
انجام دهد.وی خاطرنشان کرد: ما همچنان که نسبت به حقوق و امنیت مردم در 
داخل کشور خود را مؤظف می دانیم نسبت به ایرانیان خارج از کشور هم وظایفی 
را برعهده داریم زیرا آنها ایرانی هســتند و ما نســبت به آنها مســئولیت هایی را 
برعهده داریم لذا باید ورود ایرانیان به داخل کشور تسهیل شود و همه دستگاه های 
مربوطه در این باره باید این تسهیل گری را انجام دهند ضمن اینکه سرمایه گذاری 

در کشور توسط ایرانیان در خارج از کشور بایستی در اولویت قرار گیرد.

ایران جزو امن ترین کشورها برای سرمایه گذاری اقتصادی است
رئیس جمهور منتخب گفت: ایرانی که در خارج از کشور درآمدی را کسب کرده است 
بهترین مکان و امن ترین مکان برای او ســرمایه گذاری در داخل ایران و سرزمین آبا 
و اجدادی او اســت؛ امنیت هم کاماًل برای این سرمایه گذاری وجود دارد، امنیت برای 
همگان اســت و همه سرمایه گذاران در سراسر دنیا بدانند که امروز جمهوری اسالمی 
جزو امن ترین کشورها برای سرمایه گذاری اقتصادی است و این امنیت را دولت برای 
همه کارآفرینان و ســرمایه گذاران و به ویژه ایرانیان خارج از کشور تضمین می کند و 
بایستی آنها بدانند که وطن شان و خاک شان برای آنها به منظور سرمایه گذاری دارای 
اولویت است.وی همچنین از راه اندازی یک سامانه برای دریافت ایده ها خبر داد و گفت: 
نخبگان، اصحاب رسانه ، دانشــگاهیان و حوزویان و همه صاحبان اندیشه و خرد اگر 
ایده ای را برای اداره دولت و برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و ســایر حوزه ها دارند می توانند در یک بانک ایده های خود را ارسال کرده و دولت از 
این ایده ها اســتقبال می کند ضمن اینکه این ایده ها برای دولت بسیار گره گشا باشد؛ 
استقبال از نظرات و ایده های همه عزیزان برای دولت بسیار مغتنم است.رئیسی گفت: 
همچنین ارتباط مردم با من از طریق اقوام، بستگان و خویشان نبایستی تنظیم شود 
هرچند که آنها برای من محترم هستند، اما ارتباط با مردم ارتباط از طریق خویشان 
و بســتگان نیست. ما سامانه ای را برای ارتباط دائمی با مردم و همه سطوح اجتماعی 
فعال خواهیم کرد که این ارتباط کاماًل ســازمان  یافته و برنامه ریزی شده است. البته 
این موضوع با حضور من در اجتماعات مردمی متفاوت اســت؛ البته ان شاءاهلل کرونا از 
صفحه روزگار ریشه کن خواهد شد و تالش داریم همه این ارتباطات را با همه محافل 
افزون کنیم و تالش داریم ارتباط علی الدوام با همه ســطوح جامعه جزو برنامه کاری 
من باشد.وی اظهار داشــت: من به عنوان خادم جمهور هستم ضمن اینکه ارتباط با 
مردم برای همه مدیران دولت یکی از شاخص های مهم ادامه مأموریت و مسئولیت آنها 
خواهد بود. رئیس جمهور منتخب ملت ایران در پایان از همه اصحاب رسانه صمیمانه 
ســپاس گذاری کرد و گفت: از همه اصحاب رســانه و خبرنگاران با همه گرایش های 
سیاســی تشکر می کنم. البته آنها در همه حوزه های کاری ملی و  استانی تالش های 
زیادی کردند ضمن اینکه رسانه های دیجیتال و مکتوب هم انصافاً در دوران انتخابات 
بهترین کانال ارتباطی با مردم و تبیین دیدگاه ها را داشتند و من معتقدم رسانه ها نقش 
بسیار مهمی را در ادامه راه دولت و ارتباط با مردم خواهند داشت؛ ضمن اینکه رسانه ها 
در انعکاس نظرات و دغدغه های مردم به مدیران و دیدگاه های دولت برای مردم عزیز 

جایگاه بسیار ویژه ای دارند.

قالیباف:
 مجلس تمام ظرفیت خود را برای همکاری با 

دولت جدید به میدان می آورد
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: مجلس ضمن حفظ استقالل قوا و انجام 
وظایــف قانونی، تمــام ظرفیت و توان خود را در جهــت ایجاد همدلی و انجام 

همکاری همه جانبه و هم افزایی با دولت منتخب ملت به میدان می آورد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی قوه مقننه و  در 
نطق پیش از دستور خود، ضمن تبریک میالد حضرت امام علی بن موسی الرضا 
علیه الّســالم گفت: این روزها اتفاق مهمی در تاریخ کشور رقم خورد و به لطف 
الهی و هدایت های هوشــمندانه رهبر حکیم انقالب، یک بار دیگر مردم نجیب 
و دوست داشــتنی ایران به خالف تصورات اولیه، حماسه ای بس بزرگ آفریدند.

وی ادامه داد: علی رغم نگرانی ها از شــیوع بیماری کرونا و با وجود دلخوری های 
فراوان از شــرایط اقتصادی و گرانی های لجام گسیخته و ناکارآمدی ها مردم پای 
صندوق هــای رأی آمدند و با ایجاد پشــتوانه ای مردمی برای اقتدار نظام، باعث 
سرافرازی ایران عزیز و حفظ امنیت و وحدت ملی و جلوگیری از آسیب دشمنان 
به این مرز و بوم شــدند.رئیس مجلس با بیان اینکه »باید با همه وجود، شــاکر 
این عنایت الهی و قدردان وجود چنین رهبری حکیم باشــیم و به فهم و درک 
باالی سیاســی چنین مردمی، افتخار و در برابر این نجابت و مسئولیت پذیری 
ملی، احساس تکلیفی صدچندان کنیم«، افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم در 
مجلس شــورای اسالمی ضمن تشکر خالصانه از ملت فهیم و نجیب ایران اعالم 
می کنیم که »ملت بزرگوار ایران! شــما با حضور خود، همه ما مسئوالن را بیش 
از گذشته مدیون همراهی و حمایت خود کردید و ما به شما تعهد می دهیم که 
با پایان یافتن موســم انتخابات، پیگیری مســائل و مشکالت شما عزیزان را به 
فراموشی نسپاریم و هیچ روزی را بدون تالش برای ایجاد آسایش و آرامش برای 
شما به پایان نرســانیم و هیچ شبی را بدون داشتن دغدغه زندگی شما سپری 
نکنیم«.نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: همچنین ضروری است از نخبگان 
به ویژه آن دســته از فعاالن سیاسی که نسبت به صحنه انتخابات منتقد بودند 
اما حاشیه نشــینی و فرصت طلبی را در پیش نگرفتند و مردم را به مشارکت در 
انتخابات دعوت کردند، تشــکر ویژه کنم، حقیقتاً آنان در پیشگاه الهی، مردم و 
تاریخ کشورمان روسفید هستند، بی شک اجر این بصیرت و وظیفه شناسی آنان 
نزد خداوند متعال محفوظ اســت.قالیباف عنوان کــرد: بر خود واجب می دانیم 
که بابت وجود رهبری حکیم و فرزانه در پیشــگاه خداوند سجده شکر به جای 
آوریــم که در یکی از مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اســالمی ایران ضمن 
تأکید بر میدان دادن به ساختارهای قانونی کشور صحنه گردان اصلی مشارکت 
بــاالی مردم در انتخابات بودند، از درگاه خداوند منان عزت، ســالمتی و طول 
عمر بابرکت برای این نعمت بی بدیل مســئلت داریم.وی ادامه داد: الزم اســت 
تأکید کنم که مجلس شــورای اسالمی ضمن حفظ استقالل قوا و انجام وظایف 
قانونــی، تمام ظرفیت و توان خود را در جهــت ایجاد همدلی و انجام همکاری 
همه جانبه و هم افزایی با دولت منتخب ملت به میدان خواهد آورد تا ان شــاءاهلل 
با کارآمدی، نتایج ملموس و مؤثر در رفع مشــکالت زندگی مردم حاصل شود و 
مردم بتوانند طعم شــیرین خدمت رسانی نیروهای انقالبی را بچشند.رئیس قوه 
مقننه با اشــاره به انتخابات شوراهای شهر و روستا، ادامه داد: اعضای شوراهای 
شــهر و روستا نقش مهمی در خدمت رســانی به مردم خواهند داشت و ضمن 
تبریک به همه منتخبان شوراهای اسالمی شهر و روستا از همه آنها می خواهم 
با انتخاب شــهرداران و دهیاران قوی و پرهیز از هر گونه از حواشی اقتصادی و 
سیاسی و باتمرکز بر خدمت رسانی خالصانه به مردم، دوران جدیدی از مدیریت 
محلی و شهری را در کشور رقم بزنند.نماینده تهران در مجلس گفت: همچنین 
وظیفه دارم به منتخبان میان دوره ای انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خبرگان رهبری تبریک عرض کنم و همکاران جدید ما در مجلس، همسنگران 
جدیدمان در جبهه جهاد و کارآمدی هستند و پیشاپیش حضورشان را خوشامد 
می گوییم.قالیباف ضمن یادآوری فرمایشــات رهبر معظم انقالب درباره مجلس 
یازدهم مبنی بر اینکه نمایندگان این دوره انقالبی و پرتالش هستند »که مدال 
افتخاری برای همه ما بود«، ابراز کرد: برنامه ریزی های الزم برای اجرایی شــدن 
مطالبات حضرت آقا از نمایندگان انجام شده است و موضوعات مربوط به مراقبت 
فردی و جمعی جهت اجتناب از آســیب های مجلس و ایجاد بســتر الزم برای 
زیســت مؤمنانه نمایندگان انقالبی در گفتار و عمل در دوره نمایندگی، رعایت 
اولویت های تقنینی کشــور، کیفی کردن قوانین، حــل معضل تراکم قوانین و 
همچنین بین مردم بودن در دستور کار مجلس قرار دارد و امیدواریم با همراهی 
همه نمایندگان در این زمینه هم کارنامه قابل قبولی ارائه کنیم و برخی مطالبات 
چندین ســاله ایشان را به سرانجام برسانیم.رئیس مجلس تصریح کرد: امیدوارم 
همه ما در مجلس شورای اسالمی، دولت جدید و مدیریت های محلی و شهری 
جدید بتوانیم با عقالنیت انقالبی و تالشی مضاعف، روحی تازه به کالبد ساختار 
مدیریتی کشــور بدمیم و مردم را به داشتن یک زندگی خوب توأم با آسایش و 

آرامش امیدوار کنیم.

جلیلی: برای موفقیت دولت  نیازمند تالش 
همگانی از سوی مردم و دولت هستیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هر دانشگاه می تواند یک دولت سایه 
یا دولت شاهد برای کمک به دولت باشد. دانشگاه های ما باید این را کار و دغدغه 
خود بدانند که چطور می توان به دولت کمک کرد. ســعید جلیلی عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در مراسم بزرگداشت شهید چمران و روز بسیج اساتید 
در  دانشگاه تهران گفت: در مناظرات انتخاباتی مفهومی تحت عنوان دولت سایه 
مطرح شد که یکی از مصادیقش بسیج اساتید است که می تواند با فعالیت خود 
سایه به سایه مسایل را دنبال کند.وی افزود: اساتید و به خصوص بسیج اساتید 
می توانند اگر کار درســتی در حال انجام است برای تسریع آن به دولت کمک 
کنند و اگر کار ناقصی دنبال می شــود با رصــد وقایع برای کمک به دولت وارد 
میدان شود.جلیلی با اشاره به  آغاز به کار دولت منتخب طی روزهای آینده افزود: 
این فرصت امروز وجود دارد و باید 4 ســال آینده با اقداماتی جهادی به جهشی 
جدی دســت یافت. نماینده رهبر انقالب در شورای عالی امنیت ملی همراهی 
مردم را در به ثمر نشستن اقدامات دولت موثر خواند و گفت: تالش همگانی از 
سوی مردم و دولت الزم  برای موفقیت دولت الزم است. این طور نیست که فکر 
کنیم با چند جلســه کار  تمام شده است؛ باید ببینیم  چه کاری می توانیم انجام 
دهیم که طی 4 ســال آینده به موفقیت  برسیم.جلیلی با اشاره به اینکه دولت 
بدون کمک ملت و نخبگان نمی تواند این بار ســنگین را به دوش کشد، تاکید 
کرد: زمانی دولت رقیب شما و زمانی رفیق شماست که در هر صورت باید کمک 
کنیم مشــکالت حل شود.وی خاطر نشان کرد: هر دانشگاه می تواند یک دولت 
ســایه یا دولت شاهد برای کمک به دولت باشد. دانشگاه های ما باید این را کار 
و دغدغــه خود بدانند که چطور می توان بــه دولت کمک کرد. اگر در زمینه ای 
کاری موفق و درست در حال شکل گیری است کمک کنند که  بهتر انجام شود 
و موانــع را با کمک خود بردارد.  اگر نکاتی مغفول مانده  با رصد هوشــیارانه به 
تصحیح آن کمک کنند چراکه در 8 سال گذشته مشکالتی بوده است که جبران 

آن تالش جدی می خواهد.
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گزیده خبر پیش بینی موسسه فیچ از وضعیت اقتصاد ایران:

روزهای بهتر در انتظار اقتصاد ایران
موسسه فیچ از پتانسیل رشد باالی هشت درصدی اقتصاد ایران 
در صورت احیای برجام خبر داد. موسسه اعتباری فیچ- یکی از 
سه موسســه برتر رتبه بندی جهان- به بررسی وضعیت اقتصاد 
ایران و ریسک ها و احتماالت پیش روی آن پرداخته است. نکات 

برگزیده این گزارش به شرح زیر است:

برجام احیا خواهد شد
جو بایدن- رییس جمهور آمریکا- تاکنون بارها و بارها از تمایل 
دولتش برای بازگشــت به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ به شرط 
پایبندی تهران به تعهداتش خبر داده است. نظر ما بر این است 
که در نهایت طرفین )بر سر بازگشت متقابل به تعهداتشان(  به 
توافق خواهند رسید، با این حال باید این نکته را هم اضافه کنیم 
که رســیدن به چنین توافقی احتماال به ماه ها زمان نیاز خواهد 
داشت.  ما معتقدیم که شانس کمی برای توافق بر سر تمام موارد 
اختالفی از جمله موشــکی و منطقه ای وجود دارد و این یعنی 
روابط ایران و آمریکا حتی پس از احیای برجام پرنوسان و پرتنش 

باقی خواهد ماند.  

رشد اقتصادی باال در صورت احیای برجام
پیش بینی میکنیم که رشــد اقتصادی ایران در سال جاری ۴.۳ 
درصد و در ســال آینده ۸.۲ درصد باشد با این شرط که دولت 
بایدن به توافق هسته ای بازگردد و معافیت های تحریمی صادر 
کند. در این صورت صادرات نفت ایران بیشتر خواهد شد، فشار 
روی ریال کمتر و افزایش نرخ تورم محدودتر خواهد شــد و در 
نتیجه به تدریج، شاهد احیای تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری 

خواهیم بود.  

ریسک های اصلی بر سر راه اقتصاد ایران
کماکان اصلی ترین ریســک، باال گرفتن تنــش ها بین ایران و 
آمریکا است که می تواند احیای توافق را غیرممکن سازد. بحران 
کرونا در ایران نیز می تواند بیشتر از چیزی که انتظارش را داریم 
طول بکشــد در این صورت اخالل در فعالیــت های اقتصادی 

ایرات تا سال ۲۰۲۳ طول خواهد کشید و ریسک بی ثباتی های 
سیاسی هم ایجاد می شود.  

نقاط قوت اقتصاد ایران
* اقتصاد ایران دارنده دومین ذخایر بزرگ نفت در جهان پس از 
عربستان و دومین ذخایر بزرگ در جهان پس از روسیه محسوب 

می شود.  
* به جز نفت و گاز، ایران دارای منابع طبیعی دیگری نیز هست 

و بخش کشاورزی نیرومندی دارد.
* ایران شرایط جمعیتی بســیار مناسبی دارد. جمعیت به قدر 

کافی باال و همچنین به میزان کافی تحصیلکرده است.  

نقاط ضعف اقتصاد ایران
* تحریــم های بین المللی به میزان زیادی باعث محدودیت در 

تجارت خارجی شده اند.
* بخش بانکی در شرایط شــکننده ای قرار دارد و این روی در 

دسترس بودن اعتبارات بانکی اثر گذاشته است.
* قانون گذاری نامناسب باعث ایجاد فضای چالش برانگیزی شده 

که سرمایه گذاران خارجی را فراری داده است.  

فرصت ها در اقتصاد ایران
* بخش گاز هنوز در حال توســعه است و فضای قابل توجهی 
برای توســعه آن و به حداکثر رساندن کسب درآمد از آن وجود 

دارد.
* ایران یک بازار بزرگ اســت که شرکت های خارجی عالقه به 

حضور در آن دارند.  
* در صورت رفــع تحریم های آمریکا، تجــارت خارجی ایران 

پتانسیل رشد بسیار باالیی دارد.  

تهدیدها بر سر اقتصاد ایران
* در نتیجــه کاهش صادرات نفتی، وضعیت اقتصاد تحت تاثیر 
قرار گرفته اســت. هر چند صندوق توسعه ملی برای حفاظت از 

اقتصاد در زمان کاهش قیمت نفت یا کاهش صادرات نفتی ایجاد 
شــده اما کارکرد آن اخیرا بیشتر محدود به تامین مالی مخارج 

دولت شده است.  
* در صورت نرســیدن به توافق با آمریکا و اتخاذ یک سیاســت 
هسته ای تهاجمی، ریسک آسیب به تجارت خارجی از جمله در 

تجارت با چین، روسیه و هند وجود دارد.

وضعیت شاخص های کالن اقتصاد ایران
احیای برجام نقشــی کلیدی در تعیین مسیر آینده متغیرهای 
اقتصادی ایران خواهد داشت.موسســه رتبه بندی فیچ برآورد 
جدید خود از شــاخص های کالن اقتصاد ایران را منتشر کرد 
که بر این اساس، انتظار می رود پس از بازگشت ایران و آمریکا 
به توافق هسته ای،  در سال جاری تولید نفت ایران ۶.۹ درصد 
و در ســال آینده ۳۷.۱ درصد افزایش پیدا کند. این موسسه 
با اشــاره به کاهش ۵۰ درصدی ارزش ریال مقابل دالر آمریکا 
پس از خروج دولــت ترامپ از برجام می نویســد: با افزایش 
احتمالــی درآمدهای ارزی دولت، نیاز بــه تامین نقدینگی از 
طریق چاپ پول کمتر خواهد شد و این مساله منجر به کاهش 

نرخ تورم می شود.

رشد اقتصادی
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۴.۳ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۸.۲ درصد

نرخ پیش بینی شده برای دو سال بعد: ۵.۵ درصد

سرانه تولید ناخالص داخلی
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۹۴۱۲ دالر

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۱۰ هزار و ۲۹۹ دالر
نرخ پیش بینی شده برای دو سال بعد: ۱۰ هزار و ۳۱۵ دالر

جمعیت
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۸۵.۰۳ میلیون نفر

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۸۶.۰۲ میلیون نفر
نرخ پیش بینی شده برای دو سال بعد: ۸۶.۹۸ میلیون نفر

تورم
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۱۶ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۱۲ درصد

نرخ پیش بینی شده برای دو سال بعد: ۱۰ درصد

نرخ ارز )رسمی(
نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۴۲۰۰ تومان
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴۵۰۰ تومان

نرخ پیش بینی شده برای دو سال بعد: ۵۱۵۰ تومان

حجم ذخایر ارزی
میزان پیش بینی شده برای سال جاری: ۸۷.۹ میلیارد دالر
میزان پیش بینی شده برای سال آینده: ۹۱.۴ میلیارد دالر
میزان پیش بینی شده برای دو سال بعد: ۹۵ میلیارد دالر

کفایت ذخایر ارزی برای تامین نیازهای وارداتی
میزان پیش بینی شده برای سال جاری: ۱۶ ماه
میزان پیش بینی شده برای سال آینده: ۱۵ ماه

میزان پیش بینی شده برای دو سال بعد: ۱۴.۸ ماه

سایر شاخص های کالن اقتصادی ایران
* ۱۹۸ هزار و ۸۶۶ کیلومتر راه جاده ای

* ۸۴۸۴ کیلومتر شبکه راه آهن
* تعداد کل فرودگاه های کشور: ۱۴۰ فرودگاه

* شاخص ریسک سیاسی: ۵۴.۱ )دوازدهمین کشور منطقه از 
نظر ریسک سیاسی و ۱۳۰ در جهان(

* شاخص ریسک اقتصادی کوتاه مدت: ۴۸.۵ )دهمین کشور 
منطقه و ۱۰۱ در جهان(

* شاخص ریســک اقتصادی بلند مدت: ۴۶.۳ )نهمین کشور 
منطقه و ۱۱۳ در جهان(

قیمتهای پیشنهادی ۸ درصد پایین آمد
بازار مسکن بر مدار کاهش قرار گرفت

جدیدترین آماراز وضعیت بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که نرخهای 
پیشــنهادی در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه ۸ درصد کاهش یافته و افت 
قیمت در مناطق شــمالی، بیشتر بوده است. اولین آمار غیررسمی از رصد بازار 
مســکن شــهر تهران در خردادماه ۱۴۰۰ عقبگرد محســوس قیمتها را نشان 
می دهد. تلفیق چند عامل فرعی با انتخابات ریاســت جمهوری و گفت وگوهای 
برجام، به عنوان دو متغیر اصلی به تعدیل انتظارات تورمی و حتی ریزش قیمتها 
در بازار مســکن، بخصوص در مناطق واقع در نیمه شمالی پایتخت منجر شده 
است. کاهش قیمتهای پیشنهادی که از بهمن ماه گذشته آغاز شده در خردادماه 
نیز ادامه پیدا کرد.طبق داده های ســامانه کیلید که تحوالت بازار مسکن شهر 
تهران را بررســی می کند قیمت پیشــنهادی هر متر مربع واحد مســکونی در 
آگهی های خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت ماه ۸ درصد کاهش یافته است. 
بیشترین افت قیمت به ترتیب در مناطق ۲، ۲۲، ۴، ۶ و ۵ اتفاق افتاده است. از 
طرف دیگر مناطق ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ با مقدار اندکی رشــد 
قیمت مواجه شــدند. نرخها در مناطــق ۷، ۸، ۱۳ و ۱۷ نیز با ثبات همراه بود.
درصد تغییرات قیمت متر مربع آگهی های فروش مسکن حاکی از آن است که 
متوســط قیمت از ۴۶.۷ میلیون تومان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به ۴۳ میلیون 
تومان در خردادماه رســیده که افت ۸ درصدی را نشان می دهد. البته میانگین 
قیمتهای قطعی بر اســاس معامالت اردیبهشت ماه ۲۸.۸ میلیون تومان در هر 
متر مربع است.متوســط قیمت هر متر مسکن در آگهی های منطقه ۱ از ۷۹.۴ 
میلیون تومان به ۷۹.۱ میلیون تومان رسیده است. در منطقه ۲ نرخ هر متر مربع 
از ۶۴ میلیــون به۶۰ میلیون، در منطقه ۴ از ۴۵ میلیون به ۴۳ میلیون، منطقه 
۵ از ۳۹ بــه ۳۷.۹ میلیون، منطقه ۶ از ۵۰ به ۴۸ میلیون و منطقه ۲۲ از ۳۵.۷ 
به ۳۴ میلیون تومان رسیده است.از طرف دیگر درصد تغییر بازدید آگهی ها که 
می تواند نشانه ای برای محاسبه میزان تقاضا باشد از رشد ۹.۳ درصد در خردادماه 
۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت ماه حکایت دارد. میزان بازدید از آگاهی های اجاره 
نیز افزایش ۳.۴ درصدی را نشان می دهد.با این حال نرخهای پیشنهادی اجاره 
نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد کاهش یافته و این در حالی است که حجم عرضه 
واحدهای اجاری در خردادماه ۱۴.۳ درصد در مقایسه با یک ماه قبل افزایش پیدا 
کرده است.شاخص تقاضای خرید و فروش به تفکیک متراژ هم که از آگهی های 
سامانه کیلید استخراج شده نشان می دهد رتبه اول بازدید مربوط به واحدهای 
۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع اســت که ۲۱ درصد بازدیدها را شــامل می شود. در رتبه 
دوم نیز واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متر با ۱۵ درصد قرار دارند. واحدهای ۱۰۰ تا ۱۲۰ 
متــر و ۱۲۰ تا ۱۴۰ متــر نیز هریک ۱۲ درصد از بازدید کل آگهی ها را به خود 
اختصــاص می دهند.در بازار رهن و اجاره هم واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع با 
ســهم ۲۴ درصدی از بازدیدها رتبــه اول را دارند. در رتبه دوم واحدهای ۶۰ تا 
۸۰ متــر با ۱۶ درصد قرار گرفته اند و خانه های ۱۲۰ تا ۱۴۰ متر با ســهم ۱۴ 
درصدی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده اند.انتظارات تورمی در بازار مسکن 
شهر تهران ناشی از دو متغیر اصلی، تعدیل شده است. از یک طرف، قرار گرفتن 
در بازه زمانی قبل از انتخابات ریاســت جمهوری به رکود معامالت ملک منجر 
شد. نهایتا انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ با پیروزی حجت االسالم والمسلمین سید 
ابراهیم رئیسی همراه بود. رئیسی که عنوان کرده مسکن را در اولویت برنامه های 
خود قرار می دهد، احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را هدفگذاری کرده 
اســت.بر این اساس برخی کارشناسان از جمله مصطفی قلی خسرویـ  رییس 
اتحادیه مشاوران امالکـ  معتقدند در صورت تحقق این وعده، افزایش عرضه در 
میان مدت می تواند منجر به آرامش بازار مســکن شود. مذاکرات برجام نیز طی 
ماههای اخیر به عنوان یک عامل تاثیرگذار به ثبات بازارهای ارز و طال انجامید 
و قیمتها در بازار مســکن را ریزشی کرد. کاهش شدید توان خرید طرف تقاضا، 
رکود معامالت و افت حدود ۶۰ درصدی قراردادهای خرید و فروش هم از دیگر 
عوامل کاهش قیمتها اســت.با این وجود بعضی دیگر از کارشناسان در تحلیل 
چشم انداز بازار مســکن در پسا انتخابات بر این باورند که سیاستهای انبساطی 
پولــی همچون پرداخت یارانه های نقدی می تواند بــه عنوان عامل بازدارنده در 
کاهش تورم در همه ســطوح از جمله بخش مسکن عمل کند.به هر ترتیب در 
شرایط فعلی بررسی ها از بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که از اسفند 
ماه ســال گذشته تا کنون قیمتهای پیشنهادی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و 
این در حالی است که نرخهای قطعی در دو ماه ابتدایی سال جاری طبق اعالم 

بانک مرکزی از افت ۵ درصد حکایت دارد.

 جاماندگان از یارانه منتظر بمانند؛
 مراجعه نکنند

به دنبال تصمیم دولت بــرای ثبت نام از جاماندگان یارانه فعال با ابالغ آیین نامه 
مربوطه باید وزارت رفاه مقدمات ثبت نام را فراهم و در نهایت لیستی را به سازمان 
هدفمندی یارانه ها ارائه و پرداخت انجام شــود. در این شرایط نیازی به مراجعه 
داوطلبان برای ثبت نام وجود نداشته و باید منتظر اعالم وزارت رفاه جهت ثبت 
نام الکترونیکی باشند.سرانجام بعد از چند بار  تکلیفی که در قانون بودجه برعهده 
دولت جهت ثبت نام از جاماندگان یارانه نقدی گذاشــته شده بود، هیات وزیران 
در اوایل خرداد ماه ســال جاری نســبت به تصویب آیین نامه مربوط به ثبت نام 
جاماندگان از یارانه نقدی و معیشتی براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه اقدام کرد.
طبق این مصوبه ثبت نام کلیه افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی، یارانه حمایت 
معیشتی خانوار و سایر یارانه ها از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام 
نکرده اند و افرادی که منصرف شده اند و همچنین پرداخت یارانه نقدی به افراد 
واجد شرایط، براساس دستورالعمل مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
ســازمان هدفمندی یارانه ها تعیین و در حد وصولی دریافتی ها )منابع( جدول 
تبصره )۱۴( انجام خواهد شد.همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف 
شد که امکانات مورد استفاده متقاضیان دریافت یارانه نظیر سامانه ثبت اعتراضات، 
پاســخگویی، آزمون وســع و پیامکی را ضمن انجام آموزش های الزم در اختیار 
سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد.اما طی این مدت برخی داوطلبان برای ثبت 
نام یارانه به صورت حضوری به سازمان هدفمندی یارانه ها مراجعه کرده و یا این که 
ابهاماتی در رابطه با نحوه ی ثبت نام داشته اند، اما الزم به یادآوری است که تا زمانی 
کــه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شــرایط وبت نام را فراهم نکرده و در این 
رابطه اطالع رسانی نکند هیچ ضرورتی برای مراجعه وجود ندارد. این در شرایطی 
است که طبق اعالم اخیر حاجتی -رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها - پیش از 
این طی جلسات متعددی که بین سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت رفاه برگزار 
شــده توافقاتی در رابطه با تبادل بانک های اطالعاتی صورت گرفته و وزارت رفاه 
مسئولیت آماده سازی بستر ثبت نام از جاماندگان را برعهده دارد و هر زمان که 
ثبت نام نهایی صورت گرفته و لیســت متقاضیان به سازمان هدفمندی یارانه ها 

ارسال شود، آنگاه این سازمان پرداخت را در یارانه آن ماه اعمال خواهد کرد.

بهروز محبی با اشــاره بــه ضرورت 
حل مشــکالت صاحبان کسب و کار 
برای دریافت مجوزهای متعدد گفت: 
بسیاری از ســرمایه گذاران ایرانی به 
دلیل مشــکالت موجود در روند کلی 
فعالیت های  کســب مجوزها، عطای 
تولیدی را به لقای آن می بخشــند و 
سرمایه های خود را از اتمسفر کسب 
و کار کشــور خارج می کنند. نماینده 
مردم ســبزوار در مجلس با اشــاره 
بــه مهم تریــن ضرورت های کشــور 
در چشــم انداز پیــش رو گفت: یکی 
از مهم تریــن بحران هــا در یک دهه 
اخیر، گســترش فقر مطلق در میان 
بررســی  اســت.  ایرانی  خانواده های 
داده هــای آمــاری نشــان می دهد، 
بیــش از ۳میلیــون خانــواده ایرانی 
فاقد تراکنش های بانکی هســتند. از 
ســوی دیگر بسیاری از خانواده ها نیز 
تراکنش های بانکی بسیار اندکی دارند. 
این در حالی است که دریافتی کمتر 
از ۱۰میلیون تومان در کالنشــهرها و 
کمتر از ۵میلیون تومان در شهرهای 
کوچــک، محــدوده زیر خــط فقر 
محسوب می شــود.محبی در تشریح 
تبعات این وضعیت یادآور شد: وقتی 
خانواده ای تراکش بانکی ندارد و یا در 
حد دریافت یارانه ها دریافتی داشــته 
باشــد، یعنی دچار فقر مطلق شــده 
ارتقای سطح معیشتی  برای  اســت. 
این دســت از خانواده هــا، نیازمند 
داده های اطالعاتی جامعی هســتیم 

کــه از طریق آن بتــوان تصویری از 
وضعیــت خانواده هــای محــروم در 
کشــور به دســت آورد. برای تقسیم 
بنــدی دهک های مختلــف و جمع 
آوری داده های معیشتی، سامانه رفاه 
ایرانیــان احداث و رونــد جمع آوری 
آغاز شده است.او  داده های اطالعاتی 
افزود: از طریق این داده های اطالعاتی 
می توان، جهت گیری های کلی نظام 
یارانــه ای را به جــای همه جمعیت 
کشور در راستای بهبود وضعیت اقشار 
محروم ساماندهی و برنامه ریزی کرد. 
مجلــس به دنبال تکمیــل داده های 
اطالعاتی ســامانه رفاه ایرانیان است 
تا داده های اطالعاتی قابل اســتنادی 
در این خصوص گردآوری شــود.عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه همچنین 
گفت: البته برخــورداری از داده های 
اطالعاتــی به تنهایی فقــر مطلق را 
کاهش نمی دهد. ضروری اســت این 
داده ها به شکل دقیق تحلیل و ارزیابی 
شــوند و در نهایــت برنامه ریزی های 
اجرایی برای مقابله با فقر در دســتور 
کار قرار بگیرد. تا زمانی که پژوهش، 
تحلیل و کارشناسی صحیح نسبت به 
این اطالعات انجام نشود نمی توان به 
جمع  بندی و تصمیمات روشنی دست 

پیدا کرد.

پویایی تولید و رونق کسب و کار
محبی بــا تاکید بــر اینکــه توزیع 
یارانه های نقدی به تنهایی در زمینه 

مقابله با فقر مطلق اثرگذار نیســت، 
گفت: راهکار معقول آن اســت که از 
طریق رونق تولید و بهبود محیط های 
کســب و کار، فضایی فراهم شــود تا 
مــردم بتوانند از بطن یــک اقتصاد 
پویا، نیازهای معیشتی خود را تامین 
کرده و ســطح زندگی خــود را ارتقا 
دهند. طبیعی اســت که در این میان 
باید از خانواده هــای حقیقتا محروم 
اثرگذاری  یارانــه ای  نیز حمایت های 
صورت بگیرد.این نماینده یادآور شد: 
وعده ای  جدید،  دولت  خوشــبختانه 
برای افزایــش یارانه های نقدی نداده 
اســت. مردم نیــز اقبالی بــه افراد و 
جریاناتی که وعــده افزایش پرداخت 
یارانــه به همه ایرانیان را مطرح کرده 
بودند، نشــان ندادنــد. موضوعی که 
نشــان دهنده، افزایــش آگاهی های 
عمومــی در خصوص نظــام یارانه ای 
اســت. البتــه کمک های مــوردی و 
حمایت از تامین اقالم اساســی اقشار 
محروم و ســایر طبقات حتما باید در 
دســتور کار دولت آینــده و مجلس 
قــرار بگیرد.محبی گفت: بر اســاس 
مانیفستی که دولت جدید اعالم کرده، 
بحث توانمندســازی اقشار محروم و 
متوسط به طور واقعی دنبال می شود. 
ضمن اینکه فراگیــر کردن بیمه ها و 
گسترش چتر حمایت های بیمه ای از 
جمله مواردی است که در این دوران 
جدید مورد توجه قرار می گیرد. مقابله 
با فســاد اقتصادی و شفاف سازی در 

حوزه های مختلــف اقتصادی از دیگر 
مــوارد ضروری اســت.نماینده مردم 
ســبزوار در مجلس یادآور شــد: اما 
یکی از مهم ترین مسائل کلیدی برای 
بهبود شــاخص های معیشتی، مقابله 
با بروکراســی موجود در فضای تولید 
و کســب و کار است. امروز یک جوان 
ایرانی، زمانی که تصمیم می گیرد در 
حوزه تولید، فناوری های نوین و کسب 
و کار ســرمایه گذاری و فعالیت کند، 
با هفــت خوان صــدور مجوزها روبه 
روســت.او افزود: مشکالت این حوزه 
به اندازه ای جدی اســت که بر اساس 
اطالعات مســتندی که از استان های 
نمایندگان می رسد،  به دست  مختلف 
بســیاری از ســرمایه گذاران به دلیل 
مشــکالت موجود در مســیر کسب 
مجوز، عطای فعالیت های تولیدی در 
کشورمان را به لقای آن می بخشند و 
سرمایه های خود را از اتمسفر تولید و 
کسب و کار خارج می سازند.محبی در 
پایان خاطر نشان کرد: مبتنی بر این 
اقتصادی  تیم  اصالحی،  ضرورت های 
دولــت از جمله رییس بانک مرکزی، 
رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون 
اقتصادی، وزیر اقتصاد و... باید توانایی 
ایجاد اصالحــات الزم در بخش های 
بانکی، مالیاتی، یارانــه ای و مقابله با 
بروکراسی های دست و پا گیر را داشته 
باشند. ضمن اینکه ضروری است تیم 
اقتصادی دولت جدید واجد هماهنگی 

الزم باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛

 بسیاری از خانواده  ها به دلیل فقر مطلق فاقد تراکنش بانکی هستند

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه

 شركت توسعه خدمات فرودگاهی 
)سهامی خاص(

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت به  
عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كه رأس 
ساعت 14 روز سه شــنبه مورخ 1400/4/15 در نشاني تهران، بلوار 
مرزداران، كنار گذر يادگار امام، خيابان گلســتان، گلستان 2، انتهای 

كوچه پژوهش، پالک 13 برگزار مي گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش عملکرد مدير تصفيه در 

خصوص عملکرد دوره تصفيه منتهی به 1399/12/30
2- تصويب ترازنامه و حســاب ســود و زيان عملکرد مالی مدير 

تصفيه منتهی 1399/12/30
3- تمديد مدت تصفيه 

4- ابقاء و يا انتخاب مدير تصفيه
5- بررسی اعالم ختم تصفيه

6- ساير امور كه در صالحيت مجمع عمومی عادی ساليانه است

به شماره ثبت 83133 و شناسه ملی 10101277473

مدیر تصفیه-محمد رضازاده

مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرایی کالســه ۹۸۰۰۰۳۶ شش دانگ یک باب عرصه و اعیان 
فرعی از پالک ۲۷۹۴ فرعی از ۵۸ اصلی بخش ۱۴ ثبت و صادر و مع الواســطه 
به آقای خداکرم بدری منتقل شــده است طبق اســناد رسمی شماره ۱۶۱۷۵ 
-۱۳۹۵/۱۰/۲۹ و شــماره ۱۳۸۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ دفترخانه شــماره ۸۶ 
دیواندره در قبال مبلغ ۵۵۰۸۰۴۳۲۱۵ ریال در رهن بانک ســپه شعبه دیواندره 
قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۱۵۵۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی 
شده  و پالک فوق دارای ۱۷۰ متر مربع اعیانی طبق سند و ۲۴۰ متر مربع اعیانی 
طبقه همکف و اول و ۱۳۲/۸۰ متر مربع اعیانی زیرزمین و خرپشــته و ۵۰ متر 
اعیانی حیاط میباشد ملک مورد نظر ششدانگ عرصه و اعیان پالک ۲۷۹۴ فرعی 
از ۵۸ اصلی بخش ۱۴ دیواندره واقع در دیواندره شــهرک اوباتو فاز ۳ کوچه بهار 
۵ میباشــد ملک موردنظر در سازه ای با اسکلت آجری در دو طبقه و پارکینگ 
احداث شده که مالک در محل عالوه بر ساخت با مجوز اقدام به ساخت زیر طبقه 
همکف بصورت زیرزمین نموده که فاقد مجوز قانونی ست که طبقه همکف شامل 
دو خواب و پذیرایی با بدنه اندود گچ و کف بتن ، آشپزخانه بدنه تا سقف کاشی 
کاری دارای کابینت فلزی و کف ســرامیک طبقه اول شامل دو خواب و پذیرایی 
با بدنه اندود گچ و کف بتن و آشــپزخانه تا سقف کاشی کاری و کف سرامیک و 
کابینت فلزی سرویس بهداشتی و حمام هم بدنه تا سقف کاشی و کف سرامیک 
سیستم حرارتی بخاری گازسوز دارای انشعابات آب برق تلفن و گاز که برابرگزارش 
مامور اجرا در تصرف مالک میباشد و پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه 
مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ در اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان دیواندره واقع در 
بلوار پاسداران جنب دادگستری از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ 
۱۵۵۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود 
.الزم.به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیزدر صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شــد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول میگردد و شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلســه است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گــردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان برگزار خواهد 

شد.روز انتشار آگهی سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
  احمدی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره ) ۶۶ (

 شرکت گازاستان کرمانشاه درنظر دارد مناقصه عمومی به شماره 2000001339000027   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
موضوع مناقصه: اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان )26(.

شــرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رشــته های تأسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز و نیز گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشتن 
ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( پیگیری نمایند.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه:19.579.227.078 ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:1.000.000.000 ریال.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1400/03/25 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت16:00روز چهارشنبه مورخ1400/04/16.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 16:00 روز یکشنبه مور1400/05/03.
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ1400/05/04.

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس:کرمانشاه، میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 یا پایگاه اطالع رسانی 
الکترونیکی )WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.

 منـــاقصه عمـــومی
به شماره 2000001339000027

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

 شرکت گازاستان کرمانشاه

 نوبت دوم



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 1 تیر 1400  11 ذی القعده 1442  22 ژوئن 2021نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4662 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

گرانی جهانی گاز با آغاز موج گرماگزیده خبر
قیمت گاز طبیعی با آغاز فصل دســتگاههای تهویه مطبوع 
تابستان تقریبا دو برابر مدت مشابه سال گذشته شده است.، 
تقاضا برای گاز طبیعی با گشایش اقتصادهای جهان و دمای 
باالی ۱۰۰ درجه تابســتان داغ افزایش پیدا کرده اســت. در 
ایــن بین، تولیدکنندگان آمریکایی به برنامه های حفاری که 
در زمان پایین بودن قیمتها طراحی کرده بودند، چسبیده اند 
و اشــباع عرضه ای که قیمتها را پایین نگه داشته بود، از بین 
رفته است.بهای معامالت گاز طبیعی روز جمعه ۳.۱۲۵ دالر 
به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش بود که ۹۶ درصد در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت و باالترین 
قیمت از ســال ۲۰۱۷ به شمار رفت. بهای معامالت فیوچرز 
اوایل ماه میالدی جاری که موج گرما منطقه ســاوت وست 
آمریکا را فراگرفت، باالتر رفت و قیمت اسپات منطقه ای نیز 
افزایش یافت. تحلیلگران انتظار دارند قیمتها در اواخر سال که 
زمان روشن کردن بخاری ها فرا می رسد، از این هم باالتر رود.

افزایش قیمت گاز منحصر به آمریکا نیست. بهای معامالت گاز 
هلند که معیار قیمت در غرب اروپاست، طی یک سال گذشته 
بیش از دو برابر افزایش یافته که شامل رشد چشمگیر از فوریه 
و صعود به باالترین حد چند ســال اخیر بوده است. در آسیا 
هم قیمت گاز طبیعی مایع وارداتی در مقایســه با ژوئن سال 
گذشته بیش از پنج برابر افزایش یافته است.گاز گرانتر تقاضا 
برای زغال ســنگ در بازارهای بین المللی را برانگیخته است. 
بهای معامالت زغال سنگ حرارتی بارگیری شده در پایانه ای 
در نیوکاسل استرالیا نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش 
از دو برابر افزایش یافته است. قیمت پایه طی یک ماه گذشته 
۲۷ درصد رشد کرده و در حدود یک دهه گذشته به این حد 
باال نبوده است.اگر قیمتهای باالتر ادامه پیدا کند، آمریکایی ها 
باید منتظر صورتحساب برق سنگینتری باشند. کسانی که از 
خانه به دورکاری می پردازند، تحت فشار قرار خواهند گرفت 
چرا که همه گیری ویروس کرونا هزینه های انرژی را از دوش 

کارفرما به کارمند انداختــه که به جای حضور در محل کار، 
در خانه مانده و از گرمایش و ســرمایش و وسایل الکترونیکی 
شخصی اســتفاده کرده است.گاز طبیعی عالوه بر این که در 
تولیــد برق و برای آب داغ و پخت و پز اســتفاده می شــود، 
در حجم بزرگ برای تولید پالســتیک، کود و ســیمان مورد 
استفاده قرار می گیرد. سیاستگذاران پولی در زمانی که تورم را 
اندازه گیری می کنند، قیمتهای انرژی را به حساب نمی آورند 
زیرا بسیار متغیر هســتند. با این حال افزایش قیمت گاز به 
هزینه های تولید کاالهای تولیدی افزوده و این اتفاق با نگرانی 

سرمایه گذاران نسبت به پتانسیل از کنترل خارج شدن تورم 
همزمان شده است.کالین فنتون، رییس هیات مدیره بانکداری 
سرمایه گذاری در شرکت پیکرینگ، هولت اند کو اظهار کرد: 
اینها پیامد ســرمایه گذاری اندکی اســت که در گاز طبیعی 
مشاهده کرده ایم. موضوع قابل توجه این است که قیمتها در 
حالی افزایش پیدا کرده که تقاضای صنعتی – که بیش از یک 
چهارم بازار است- در مراحل اولیه احیاست.تولید گاز طبیعی 
آمریکا در دســامبر ســال ۲۰۱۹ به اوج رسید. طبق گزارش 
اداره اطالعــات انرژی آمریکا، مــارس یازدهمین ماه متوالی 

بود که تولید در ۴۸ ایالت این کشــور کاهش پیدا کرد. شمار 
دکلهای حفاری گاز در حال حاضر تنها پنج حلقه در مقایسه 
بــا ۹۲ دکل فعال در پایان مارس افزایش پیدا کرده اســت.
تولیدکنندگان گاز سالها از قیمتهای پایینی آسیب دیدند که 
خودشان با عرضه گسترده و اشباع بازار، مسبب آن بودند. در 
نتیجه سهامداران و تحلیلگران تولیدکنندگان را برای تمرکز 
کمتــر روی افزایش حجم عرضه و به جــای آن پرداختن به 
سودآوری تحت فشــار قرار دادند. نتیجه این رویکرد، صعود 
قیمتهای سهام بوده است. ارزش ســهام تولیدکنندگان گاز 
شامل رِنج ریسورســز کورپ و آنترو ریسورسز کورپ یکی از 
بهترین عملکردها را در بخش انرژی داشته است و هر دو بیش 

از ۴۰ درصد در سه ماه گذشته افزایش داشته اند.
هــوای مالیم در ابتدای زمســتان، مخــازن گاز آمریکا را در 
معرض اشــباع ظرفیت قرار داده بود اما تا فوریه که یخبندان 
تگزاس اتفاق افتاد، تقاضا جهش پیدا کرد در حالی که بسیاری 
از چاهها یخ زده بودند.خریداران خارجی که ســال گذشــته 
محموله های گاز را لغو کرده بودند، متقاضی گاز شــیل برای 
پر کردن مخازن خالی شــده هستند. تقاضا از سوی مکزیک 
با گشــایش سیســتم خط لوله جدیدی افزایش یافته است. 
خشکســالی تولید برق آبی در غرب آمریکا را کاهش داده و 
در نتیجه استفاده از گاز برای تامین سرمایش منازل و ادارات 
در موج گرمای هفته گذشته که دمای هوا در فونیکس، الس 
وگاس و لس آنجلس به باالی ۱۰۰ درجه رسید، افزایش یافت.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، همه این تقاضا به معنای 
تزریق کمتر به مخازن آمریکاست که در طول بهار و تابستان 
پیش از زمســتان که معموال میزان تقاضا از تولید فراتر می 
رود، ذخیره ســازی می کنند. ذخایر گاز آمریکا که در نوامبر 
به رکورد تاریخی باالیی رســیده بود، اکنون ۱۶ درصد پایین 
سطح سال گذشــته و ۴.۹ درصد کمتر از میانگین پنج ساله 

برای این وقت از سال است.

با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به ثمر نشست:
اجرای پروژه بهینه سازی و نصب تابلوی برق 

Switchgear کارگاه مرکزی در پاالیشگاه گاز 
شهید هاشمی نژاد

رئیس کارگاه برق شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد گفت: با هدف تحقق 
منویات مقام معظم رهبری و سیاســت های کلــی » اقتصاد مقاومتی »، پروژه 
بهینه سازی تابلوی و Switchgear کارگاه مرکزی با همت متخصصان داخلی در 
این مجتمع گازی به ثمر نشســت.به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز 
شــهید هاشمی نژاد، راد پیشه با بیان اینکه کلیدهای این تجهیز تولید خارج از 
کشــور بوده اســت افزود: به علت تحریم های اعمال شده و عدم تامین قطعات 
یدکی، برآن شــدیم تا با اجرای پروژه مکمل و جایگزین عالوه بر تامین قطعات 
یدکی برای پســت های برقی واحدهای عملیاتی، افزایش آمپراژ کلیدها- ارتقاء 
مصارف جدید و اســتفاده حداکثری از توان ســاخت تابلو های برق داخلی، به 
اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم.رئیس کارگاه برق پاالیشگاه گاز هاشمی 
نژاد خاطر نشان ساخت: اجرای این پروژه که در مدت زمان ۶۰ روز انجام گرفته 
اســت ضمن تامین کلیدهای یدکی برای پســت های عملیاتی گشته و باعث 

جلوگیری از خروج ارز از کشور گردیده است.

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج؛
طرح جامع آب خام برای آبیاری فضای سبز 

شهری اجرا می شود
رئیس ســازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج از اجرای طرح 
جامع آب خام و برنامه های سازگار با کم آبی در مناطق ۱۰ شهر خبر داد.پیمان 
بضاعتی پوربا اشــاره به بحران کمبود آب، توجه به اهمیت دوگانه آب و فضای 
ســبز را موثرترین موضوع در این خصوص دانست و افزود: بهترین راه مقابله با 
کم آبی و مدیریت صحیح منابع آب و حفظ و نگهداری فضای ســبز، سازگاری 
با کم آبی اســت که سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با 
بهره گیری از تمام ظرفیت های فضای سبز شهری، تحقق این مهم را در دستور 
کار خود قرار داده اســت.وی در تشــریح معضالت موجود در زمینه کمبود آب 
گفت: بر اساس اعالم وزارت نیرو دمای هوا در بهار ۱۴۰۰ حدود دو تا سه درجه 
بیشتر از میانگین بلند مدت کشور بوده است و پیش بینی می شود که دمای هوا 
در تابســتان نیز کماکان بیشتر از میانگین بلند مدت باشد. بر این اساس دمای 
هوا در دامنه های جنوبی البرز طی تابســتان حدود یک تا ۱.۵ درجه سانتیگراد 
بیش از نرمال پیش بینی شــده است که این موضوع موجب کمبود بیشتر آب و 
تبخیر آن می شود.بضاعتی پور ادامه داد: در این شرایط  ذخایر سدها در کشور 
نیز  وضعیت خوبی نداشته و در برخی از مناطق آب پشت سدها نسبت به سال 
گذشــته حدود ۴۰ درصد کمتر شده اســت، تاالب ها و دریاچه های کشور نیز 
شرایط خوبی ندارند. با تمامی این ها نیاز است که مسئوالن از تمامی روش های 

مدیریت منابع آبی در کشور استفاده کنند.

 تاثیر انتخابات بر بازگشت نفت ایران 
به بازارهای جهانی

یک کارشناس بازار نفت اظهار کرد مذاکرات ایران برای احیای توافق هسته ای در دوره 
انتقــال به دولت جدید ادامه پیدا می کند اما انتخابات ایران انتظارات معامله گران برای 
بازگشت سریع نفت ایران به بازار را پایین آورده است. سارا وخشوری، رییس شرکت »اس 
وی بی انرژی اینترنشنال« اظهار کرد: مذاکرات ایران برای احیای توافق هسته ای در دوره 
انتقــال به دولت جدید ادامه پیدا می کند اما انتخابات ایران انتظارات معامله گران برای 
بازگشت سریع نفت ایران به بازار را پایین آورده است.وی در یک انجمن انرژی روزانه به 
میزبانی شرکت مشاوره گلف اینتلیجنس اظهار کرد: قیمت نفت ماه میالدی جاری تحت 
تاثیر دورنمای بهبود یافته تقاضا برای نفت در نیمه دوم سال و این دیدگاه که نفت ایران 
تا اواخر ســال میالدی جاری به بازارهای جهانی بازنخواهد گشت، به باالی ۷۰ دالر در 
هر بشــکه صعود کرد.سارا وخشوری گفت: تقاضای رو به رشد و ادامه محدودیت عرضه 
اوپک پالس و تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا باعث می شود بازارها تا پایان سال حداکثر 
۱.۵ میلیون بشــکه در روز کمبود عرضه داشته باشند. نفت ایران در صورت بازگشت به 
بازار در نیمه دوم ســال یا سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱ با توجه به تقاضای باالیی که وجود 
خواهد داشــت، جذب می شود.قیمتهای نفت در سال میالدی جاری تحت تاثیر چشم 
انداز بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی تحت فشار قرار گرفته بود اما مذاکرات برای 
احیای توافق هسته ای همچنان ادامه دارد و فروش نفت ایران همچنان به میزان محدود 
انجام می شود در نتیجه معامله گران برای تامین تقاضا، از ذخایر نفت برداشت می کنند 
که به کاهش سطح ذخایر و تقویت قیمتها کمک کرده است.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
وخشــوری گفت: احتمال اندکی وجود دارد که شرکتهای آمریکایی و اروپایی به دنبال 
قراردادهای بلندمدت و همکاری در صنعت نفت ایران باشــند زیرا ابهامات در خصوص 
تحریمهــا به قوت خود باقی می مانند و در دولت جدید احتماال فروش نفت به چین در 

قبال سرمایه گذاری ادامه پیدا می کند.

کاهش ۲۱ درصدی واردات نفت چین از عربستان
آمار گمرکی نشان داد واردات نفت چین از عربستان سعودی در ماه مه ۲۱.۵ درصد در 
مقایســه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت اما این کشور برای نهمین ماه متوالی 
همچنان بزرگترین صادرکننده نفت به چین ماند.، آمار منتشره از سوی اداره کل گمرک 
چین نشــان داد صادرات نفت عربستان ســعودی به چین در ماه میالدی گذشته ۷.۲ 
میلیون تن معادل ۱.۶۹ میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با ۶.۴۷ میلیون تن در 
آوریل باالتر اما در مقایسه با ۹.۱۶ میلیون تن در ماه مه سال ۲۰۲۰ پایینتر بود.واردات 
چین از روسیه که دومین صادرکننده بزرگ به این کشور بود، در ماه مه به ۵.۴۴ میلیون 
تن معادل ۱.۲۸ میلیون بشــکه در روز رسید که ۲۹.۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه 
ســال میالدی گذشته کاهش داشــت.کاهش واردات چین از این دو صادرکننده بزرگ 

منطبق با کاهش ساالنه ۱۵ درصدی واردات نفت چین بوده است.

 کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی
 به چند درصد رسید؟

در طول ســه ســال جنگ اقتصادی، درآمد نفتی کشــور بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر 
کاهش یافت اما طبق گفته های وزیر نفت دولت در این شــرایط تالش کرد در کنار 
استفاده از روش های غیرمتعارف در فروش نفت و فرآورده های نفتی، وابستگی به نفت 
را در بودجه کشــور کاهش دهد و آن را به زیر ۱۰ درصد برســاند. از ســال ۱۳۹۷ با 
خروج یکجانبه آمریکا از برجام و آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ملت ایران، با اعمال 
سیاســت ارعاب و تهدید دولت آمریکا مشتریان نفتی کشور، تقاضای خود را کاهش 
دادند و این کاهش درآمد، بر همه بخش ها از جمله بودجه دولت تأثیر گذاشت.در سال 
۱۳۹۹ نیز افزون بر تحریم های آمریکا و شرایط ویژه شیوع ویروس همه گیری جهانی 
کرونا، پایین آمدن قیمت نفت، این موضوع را تشدید کرد، به نحوی که طبق اعالم بیژن 
زنگنه - وزیر نفت در مجموع در سه سال جنگ اقتصادی، درآمد نفتی کشور بیش از 
۱۰۰ میلیارد دالر کاهش یافت.به گفته وی دولت در این شــرایط تالش کرد در کنار 
استفاده از روش های غیرمتعارف در فروش نفت و فرآورده های نفتی، وابستگی به نفت 
را در بودجه کشــور کاهش دهد تا آنجا که وابســتگی ۴۲ درصدی بودجه به نفت در 
ابتدای دولت تدبیر و امید، در الیحه بودجه ۹۹ به کمتر از ۱۰ درصد رســید و برای 
نخســتین بار در کشور، بودجه بدون اتکا به درآمدهای نفتی تدوین شد.چندی پیش 
نیز حسن روحانی هم با اعالم طراحی و اجرای بودجه بدون نفت گفت: در این دولت 
در سه سال و نیم گذشته نتوانستیم از بودجه نفت استفاده کنیم،   ۲.۵ درصد بودجه 
کشور معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان از نفت بوده است، ما در این شرایط بودجه بدون 
نفت را طراحی کردیم، هیچ شــخصی فکر نمی کرد در این کشــور بودجه بدون نفت 
طراحی و عمل شــود.به گفته وی برای جبران سهم نفت در بودجه، سهام دولت را ۶ 
برابر سال پیش فروختیم که کار بزرگی بود، اوراق مالی را چند برابر استفاده کردیم و 
این خیلی مهم است که دولتی در جنگ اقتصادی باشد و  یک ریال از پایه پولی بانک 
مرکزی استفاده نکند.درواقع تحریم های نفتی ایران که بعد از خروج آمریکا از برجام با 
هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران بازگشت به در بسته خورد چراکه برای همه 
مشــخص شد که آمریکا قدرت آن را ندارد که صادرات نفت ایران را متوقف کند زیرا 
مسیرهای خاکستری برای صادرات نفت وجود دارد و ایران از این مسیرها نفت خود را 
به فروش می رساند.همچنین ایران عالوه بر صادرات نفت، صادرات فرآورده های نفتی 
را نیز با قدرت انجام داد، تاجایی که عالوه بر صادرات فرآورده های نفتی به کشورهای 
همســایه، در مهمترین اقدام در سوم خرداد سال گذشته اولین نفتکش ایرانی حاوی 
بنزین به ونزوئال رسید که در نوع خود قدمی بزرگ برای ایران بود.در شرایط فعلی نیز 
که مذاکرات احیای برجام در حال انجام است، می توان گفت که امکان تغییر شرایط 
درباره درآمدهای نفتی، افزایش تولیدات غیر نفتی و توسعه صادرات رقابت در بازارهای 
جهانی وجو دارد که به گفته کارشناســان در این شــرایط نیز الزم است درآمدهای 
نفتی به ســمت تأمین هزینه زیرساخت ها هدایت شــود و به سمت افزایش تولید و 
رشد اقتصادی بخش غیر نفتی و صادرات این بخش پیش برویم و درآمدهای مالیاتی 

جایگزینی برای اتکا به درآمدهای نفتی شود.

موج جدید خاموشی در راه است

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: براساس پیش بینی در هفته 
جــاری و هفته آینده، میانگین دمای هــوا ۱ تا ۱.۵ درجه گرمتر 
خواهد شــد که همین موضوع احتمال افزایش شدید نیاز مصرف 
برق را به دنبال خواهد داشــت. در هفته گذشــته میانگین دمای 
کشور  در حدود ۳۶ درجه بود این درحالی است که براساس نقشه 
های هواشناســی، دمای هوا بین ۱ تــا ۱.۵ درجه افزایش خواهد 
یافت که با رســیدن میانگین دمای هوا به ۳۸ درجه در کشــور، 
احتمال آنکه رکورد نیاز مصــرف برق به ۶۲ هزار مگاوات افزایش 
یابد وجود دارد. هفته گذشــته با رســیدن نیاز مصرف به بیش از  
۶۰ هزار مگاوات، شــاهد شکاف ۶۰۰۰ مگاواتی در تراز بین تولید 
و مصرف بودیم، که طبق اعالم مســووالن برقی این هفته با توجه 
به شرایط موجود، احتمال تشــدید این شکاف بیشتر شده است.
غالمعلی رخشانی مهر- معاون هماهنگی توزیع توانیر و  دبیر ستاد 
راهبــری اوج بار صنعت برق  تنها راهکار جلوگیری از بروز قطعی 
برق در این شــرایط را تنظیم و مدیریت درســت مصرف عنوان و 
اظهار کرد : در کشور حدود ۲۴ هزار مگاوات از برق تولیدی کشور 
به وســایل سرمایشــی اختصاص دارد.   پیک برق در بازه ساعت 
های ۱۲ تا ۱۸ رخ می دهد،   اگر فرض کنیم که این اوج بار برای 
ســه ماه رخ دهد در حدود ۴۵۰ ساعت در سال اوج مصرف داریم 
که برای پاســخگویی به این نیاز مصرف باید ۷ تا ۸ هزار مگاوات 
نیروگاه احداث شــود.وی  با تاکید بر این که در همه دنیا، مصارف 
در این ســاعت ها را مدیریت می کنند، خاطرنشان کرد: در ایران 
نیز  همانند سایر نقاط دنیا، مصارف به ساعت هایی غیر از ساعات 
پیک منتقل می شود.   در اوایل خرداد ماه شاهد رشد  بیش از ۳۰ 
درصدی مصرف برق بودیم،   بخش کشاورزی به دلیل کمبود بارش 
ها این دو گروه از ابتدای امسال رشد مصرف زیادی را تجربه کرده 
اند که در بخش کشاورزی به دلیل کمبود بارش ها شاهد افزایش 
پمپاژ آب ودرنتیجه باال رفتن ۱۸ درصدی مصرف برق بودیم و پس 
از آن نیز بخش صنعت بود که در رده دوم مصرف قرار داشت.طبق 
اعالم توانیر، رخشانی مهر در خصوص انتشار جداول خاموشی ها 
نیز گفت: این جداول احتمالی است، اما در صورت تداوم همکاری 
مشــترکان، خاموشی ها اعمال نخواهد شــد. در صورتی که همه 
هموطنان کولرهای گازی روی عدد ۲۵ درجه تنظیم و از دور کند 
کولرهای آبی استفاده کنند و استفاده از وسایل پرمصرف برقی را 
نیز به ساعات خنک روز یا پایانی شب موکول نمایند، می توانیم به 
طور قطع اطمینان دهیم که شاهد قطعی برق نخواهیم بود.معاون 
همانگی توزیع توانیر  از همه مشــترکان صنعتی و کشاورزی نیز 
بــه دلیل همکاری در طرح های مدیریت بار و کاهش مصرف برق 
تقدیر کرد و گفت: همه این تالش ها برای پایدار ماندن شــبکه و 
جلوگیری از بروز خاموشــی ها صورت می گیرد. در بخش خانگی 
نیز می تــوان این جابه جایی بار را با  موکول کردن اســتفاده از 
وسایل پرمصرف برقی مانند اتو، جارو برقی، ماشین لباسشویی و... 
به ساعات خنک روز یا پایانی شب انجام داد.رخشانی مهر همچنین 
در پاسخ به پرسشــی درخصوص میزان ذخایر آب پشت سدهای 
کشور نیز گفت: ذخیره آب پشت سدها حداقل ۵۰ درصد نسبت به 
سال گذشته کاهش یافته است که این به معنای نصف شدن توان 
تولید انرژی نیروگاه های برق آبی است.   ذخایر آب سد ها را باید 
برای کشت پاییزه، احتمال تداوم خشکسالی و مصرف آب شرب و... 

تا حد امکان حفظ کنیم.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی عادی سالیانه

 شركت آلیاژ صنعت )سهامی خاص(
در حال تصفیه 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ساعت 16 روز سه شــنبه مورخ 1400/4/15 در نشانی 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای 

کوچه پژوهش، پالک 13 برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
        

دستور جلسه:
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1399/12/30
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان و عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به 1399/12/30 
3- تمدید مدیر تصفیه

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- بررسی اعالم ختم تصفیه

6- سایر امور که درصالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 88706 و شناسه ملی 10101330948

     مدیر تصفیه- اکبر فرجاد
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گزیده خبر عضو کمیسیون صنایع مجلس:

عرضه خودرو در بورس، فاصله قیمت بازار و کارخانه را از بین می برد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با عرضه خودرو در بورس، عماًل فاصله 
قیمت بازار و خودروساز از بین می رود. علی جدی در برنامه سالم تهران، با اشاره به 
مشکالت صنعت خودرو در ایران، بیان کرد: صنعت خودرو در ایران وضعیتی دارد که 
هم مصرف کننده و هم تولیدکننده از آن ناراضی است. این حوزه تصمیمات کالن تری 
می طلبد. از یک طرف از جنبه ملی، از طرف دیگر به واسطه گردش مالی باالیش و از 
طرفی دیگر به خاطر نیاز مصرف کننده دارای اهمیت و ظرایفی است.عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد درآمد تولیدکنندگان 
خودرو در ایران اســت. ما در کشــور تعادلی بین عرضه و تقاضا برای خودرو نداریم. 
عرضه محدود و تقاضا بســیار است.جدی با اشاره به ضررهای تولیدکننده در شرایط 
فعلی بازار اظهار داشــت: ایران خودرو می گوید مــن با قیمتی که فروختم، بیش از 

۱۲ هــزار میلیارد تومان زیان دیدم. بعد بحث فروش به صورت قرعه کشــی مطرح 
می شود. قیمت ارائه شده توسط خودروســاز با بازار، بیش از ۶۰ درصد تفاوت دارد. 
در حقیقت نوعی التاری شکل گرفته است. باید رقابت جدی در کشور شکل بگیرد. 
برای این ماجرا بخش خصوصی داخلی باید تقویت و بحث واردات هم باید درســت 
شود. پیشنهاد ما این است که خودرو را در بورس عرضه کنیم تا قیمت واقعی شود. 
عماًل فاصله قیمت بازار و خودروساز از بین می رود.وی تصریح کرد: پیش بینی ما این 
اســت که به این طریق ۲۰ درصد از قیمت کارخانه باالتر می رود و از آن طرف ۷۰ 
درصد از قیمت بازار کاهش پیدا می کند. قیمت پایه را طوری مشخص می کنیم که 
خودروســاز حداقل سودی را داشته باشد، در کنار آن اختالف قیمت پایه و آنچه در 
بورس عرضه شده، بخشی وارد بورس شود، بخشی به عنوان مالیات در جیب دولت و 

بخشی نیز برای تقویت این صنعت به خود آن برگردد.جدی با اشاره به نقش شورای 
رقابت در قیمت گذاری گفت: معتقدم که شــورای رقابت در اینجا نباید دخالت کند. 
چرا که فرمول خاصی برای قیمت گذاری ندارد. حتی خودروســاز هم به آن معترض 
اســت و می گوید این قیمت زیر قیمت تمام شده من اســت و ضرر می کنم. تجربه 
نشــان داده است که شورای رقابت هم نتوانسته بازار را مدیریت کند. چون تولید ما 
به اندازه تقاضای ما نیست، تقاضای کاذب بسیار زیادی شکل گرفته است. خودروساز 
می خواهد ۴۰ هزار خودرو عرضه کند، ۴۰۰ هزار تقاضا وجود دارد. این اختالف باعث 
می شود که قیمت در بازار حاشیه ای ایجاد کند. ما تا زمانی که برای تولیدکننده انگیزه 
ایجــاد نکنیم و تولیدمان را در حدی بــاال ببریم که نیاز داخلی را جواب دهد، بحث 

خودرو همچنان در این وضعیت باقی می ماند.

رزم حسینی اعالم کرد:
کاهش ۱۳درصدی واحدهای تولیدی 

غیرفعال شهرک های صنعتی در سال ۹۹
وزیــر صنعت، معدن و تجارت از کاهــش ۱۳ درصدی واحدهای تولیدی و 
صنعتی غیرفعال و افزایش ۹ درصدی واحدهای فعال در شهرک های صنعتی 
در سال ۹۹ خبر داد و گفت: به زودی مراکز تسهیل گری کسب وکارها در پنج 
استان کشور به صورت آزمایشــی ایجاد می شود.به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، »علیرضا رزم حسینی« در نهمین جلسه شورای هماهنگی 
امور صنایع و فناوری پیشــرفته وزارت صنعت با تاکید بر لزوم بهبود فضای 
کسب و کار و رفع موانع تولید در سال مزین به شعار »تولید؛ مانع زدایی ها، 
پشــتیبانی ها« اظهار داشــت: ایجاد مراکز تسهیل گری کســب وکارها در 
جلوگیری از اتالف وقت ســرمایه گذاران و تســریع در راه اندازی واحدهای 
تولیدی و صنعتی موثر واقع خواهد شد.وی افزود: سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران به زودی در پنج استان کشور مراکز تسهیل گری 
کســب وکارها را به صورت نمونه ایجاد و ارائه خدمات به متقاضیان را آغاز 
می کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مهمترین اقدامات انجام شــده 
برای راه اندازی مجدد واحدهای غیرفعال، گفت: ۲۴ درصد از واحدهای فعال 
شــده از طریق واگذاری کامل توســط مالک اصلی به سرمایه گذار جدید، 
۱۸ درصد از طریق مشــارکت با ســرمایه گذار جدیــد و ۱۶ درصد هم از 
طریق تامین مواد اولیه، مجددا راه اندازی شده است.به گزارش ایرنا، پارسال 
یک هزار و ۵۵۷ واحد راکد در شــهرک های صنعتی کشور به چرخه تولید 
بازگشت. امسال احیای یک هزار و ۶۰۰ واحد راکد در شهرک های صنعتی 

و واحدهای در تملک بانک ها، برنامه ریزی شده است.

طی ۲ ماه نخست ۱۴۰۰؛
افزایش ۶۶ درصدی صادرات به اورسیا

میزان صادرات به کشــورهای اوراسیا طی ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل با افزایش ۶۶ درصدی همراه بوده این در حالیست که 
واردات از این کشــورها ۴۶ درصد کاهش یافته اســت.به گزارش اتاق بازرگانی 
تهران، ارزش صادرات و واردات کاالیی ایران به کشــورهای اوراسیا طی دو ماهه 
نخست سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۸۰.۲ میلیون دالر و ۲۰۱.۸ میلیون دالر بوده که 
نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۶۶ درصدی و کاهش 
۴۶ درصدی همراه بوده است.طی دو ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، صادرات کاالیی ایران به همه طرف های تجاری اوراسیا افزایش 
و در مقابل واردات )به اســتثنای بالروس(، کاهش داشته است.طی مدت مورد 
بررسی، تراز تجاری ایران با همه کشورهای اوراسیا به جز روسیه، به نفع ایران، 
مثبت بوده ضمن اینکه کسری تراز تجاری با روسیه نیز در مقایسه با مدت مشابه 
سال ۱۳۹۹، کاهش یافته است.در مجموع، برآیند تحوالت مزبور منجر به بهبود 
۹۱.۹ درصدی کسری تراز تجاری ایران با کشورهای اوراسیا طی دو ماه ابتدایی 

سال ۱۴۰۰ شده است.

برنامه ایمپاسکو در سال ۱۴۰۰:
  ۸ پروژه آماده
 بهره برداری 

بهــره بــرداری از ۸ پروژه با ســرمایه گذاری 
بیــش از ۸ هزار میلیارد ریــال ازجمله برنامه 
های شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
در سال ۱۴۰۰ است.به گزارش روابط عمومی 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، احداث 
کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم الیگودرز، 
احــداث واحد ۴۰ هزار تنی نفلین ســینیت، 
احداث راه دسترســی معدن ســرب  نخلک 
در اســتان اصفهان، احــداث کارخانه فرآوری 
طالی هیرد، احــداث کارخانه های تولید کود 
فسفاته با ظرفیت ۶۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ تن، احداث 
واحد تولید سیلیکو متال در مجتمع فروکروم 
جغتای، بهره برداری از معدن طالی دره اشکی 
و پروژه ساخت کارگاه تصفیه شمش )اتاق طال( 
ازجمله طرح های قابل بهره برداری ایمپاسکو 
در سال ۱۴۰۰ می باشد.بر اساس این گزارش 
با بهره برداری از طرح های ذکر شــده، شاهد 
اشــتغال مســتقیم ۵۲۰ نفر و اشــتغال غیر 
مستقیم   ۱۱۳۲ نفر خواهیم بود.گفتنی است  
هدف از بهره برداری طرح های ذکر شده تولید 
کاغذ، تولید کنسانتره نفلین سینیت، تولید کود 
فسفاته، تولید سیلیکو متال و نیز تولید شمش 

طال می باشد.

کارفرمایــان  صنفــی  انجمــن  مشــاور 
کارخانجات ماکارونــی از احتمال افزایش 
بیــش از ۷۰ درصــدی قیمــت ماکارونی 
در ســال جــاری خبــر داد و گفــت که 
تولیدکنندگان بــرای تعیین قیمت دقیق 
ماکارونی در سال جاری، منتظر اعالم نرخ 
گندم صنف و صنعت هســتند و این تاخیر 
در اعالم قیمت برای آن ها مشکل ساز شده 
است.رسول مژده شفق با بیان اینکه دولت 
در سال جاری قیمت خرید تضمینی گندم 
را که مــاده اولیه اصلی تولیــد ماکارونی 
است، ۱۰۰ درصد افزایش داده، اظهار کرد: 
سال گذشته دولت هر کیلو گندم را ۲۵۰۰ 
تومان از کشاورز می خرید و ۲۷۰۰ تومان 
به صنف و صنعت می فروخت اما امســال 
این قیمت ۵۰۰۰ تومان اعالم شــده که با 
هزینه های تبعی حــدود ۵۵۰۰ تومان به 
دست صنف و صنعت می رســد، اما هنوز 
قیمت قطعی اعالم نشــده اســت.  وی با 
بیان اینکه در سال جاری هزینه دستمزد، 
بســته بندی مثــل ســلفون و کارتن نیز 
افزایش داشته، تصریح کرد: در حال حاضر 
مهمترین مشکل تولید کنندگان مشخص 
نشدن قیمت گندم صنف و صنعت است و 
با گذشت ســه ماه از سال جاری مشخص 
نیست که قیمت تمام شده ماکارونی بر چه 

اساس باید محاسبه شود.  

یارانه نمی خواهیم!
شــفق با بیان اینکه هنوز دربــاره تامین 
گندم یارانه ای یا بدون یارانه هم تصمیمی 
اعالم نشــده اســت، اظهــار کــرد: البته 
تولیدکننــدگان به دنبــال یارانه و تفاوت 
قیمت نیســتند؛ چراکه رقابت ســالم را از 
بین می برد. به طــور کلی رانت در صنعت 
مشــکالت و چالش های زیادی برای تولید 
کننده و مصرف کننده ایجاد می کند.  وی 
با اشــاره به ممنوعیــت واردات گندم در 
ســالهای اخیر، گفت: در خواســت ما این 
است که دولت گندم را به قیمت تمام شده 
به صنف و صنعت عرضه کند. در سال های 
اخیر فقــط دولــت گاهی بــرای جبران 
کمبودها گندم وارد کرده اســت؛ بنابراین 
فقط یک منبــع تأمین گندم وجود دارد و 
تولیدکنندگان یا باید مستقیماً گندم را از 
کشاورز بخرند یا از شرکت بازرگانی دولتی 
بر اســاس قیمت تمام شده تهیه کنند.  به 
گفته مشــاور انجمن صنفــی کارفرمایان 
کارخانجات ماکارونی، با گذشــت سه ماه 
از ســال جدید، هنوز قیمت گندم صنف و 
صنعت تعیین شــده تا بر اســاس آن و بر 
مبنای افزایش دستمزد و سایر مولفه های 

تولید قیمت جدید ماکارونی تعیین شود.  

افزایــش ۷0 درصدی قیمت  احتمال 
ماکارونی

وی افــزود: در ســال جدید قطعــاً قیمت 
ماکارونــی افزایــش خواهــد یافــت، اما 
هرچقدر تعیین قیمت دیرتر انجام شــود، 
تولیدکنندگان با مشکل جدی تری در امر 
تولید مواجه خواهند شــد؛ بنابراین ادامه 
این روند که کاال به قیمت ســال گذشــته 
عرضه شــود، امــا هزینه حمــل و نقل با 
افزایش ۷۰ درصد، دســتمزد با حدود ۳۹ 
درصد، بسته بندی با بیش از ۷۰ درصد در 
کنار افزایش هزینه های سربار مواجه باشد 

برای تولیدکنندگان ممکن نیست.  

ســهم 60 درصدی گنــدم در تولید 
ماکارونی

شــفق با بیان این که در صورت افزایش 
۱۰۰ درصدی قیمت گنــدم نیز، قیمت 
ماکارونی باید افزایش پیدا کند، در پاسخ 
به ســوالی درباره میــزان افزایش قیمت 
ماکارونی اظهار کرد: هنوز قیمت دقیقی 
برای نرخ ماکارونی در سال جاری برآورد 

نشده اســت اما با توجه به شــرایط یاد 
شده و سهم ۶۰ درصدی گندم در قیمت 
ماکارونی به نظر می رســد با این شواهد 
قیمت هر بســته ماکارونی در سال جاری 
باید ۷۰ تا ۸۰ درصــد افزایش پیدا کند 
اما هنوز نرخ دقیقی مشخص نشده است.  
وی همچنیــن بــا بیان اینکــه در حال 
حاضر ماکارونی یارانه دریافت نمی کند و 
قیمت گذاری آن تثبیتی نیســت، گفت: 
سال گذشــته تولیدکنندگان تعامالتی با 
سازمان حمایت داشــتند که با توجه به 
چانه زنی ها تا حدودی به ضرر واحدهای 
تولیــدی بود اما با توجــه به اینکه مدتی 
اســت تولیدکنندگان گندم را آزاد تهیه 
می کننــد، بر اســاس ضوابط ســازمان 
حمایت باید قیمت را خودشــان تعیین و 
به سازمان حمایت اعالم کنند و در نهایت 
در ســامانه درج شــود. اصطالحــاً طبق 
مصوبه تنظیم بازار قیمت ماکارونی خود 

اظهاری می شود.
این تولیدکننده در پایان از دولت خواست 
تا هر چــه زودتر قیمت گنــدم صنف و 
صنعت را اعالم کند.گفتنی اســت که در 
حال حاضر بر اساس سامانه ۱۲۴ قیمت 
هر بسته ماکارونی رشــته ای ساده ۷۰۰ 
گرمی ۸۶۰۰ و هر بســته ماکارونی ۵۰۰ 

گرمی ۶۳۰۰ تومان است.

احتمال افزایش قیمت ماکارونی
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اصالح نظام بانکی روی میز دولت جدیدگزیده خبر
اصــاح قوانین و نحوه عملکرد نظــام بانکی به منظور افزایش 
کارایی بانک ها؛ از اساســی ترین مباحثی است که دولت آینده 
باید در این بخش به آن ورود و قوانین تدوین شده در دهه ۵۰ را 
اصاح و به روزآوری کند. رییس جمهور هشتم در سیزدهمین 
دوره ریاســت جمهوری ایران در حالی تا کمتر از دو ماه دیگر 
مسئولیت ســنگین خود را آغاز می کند که مهم ترین مسئله 
پیش رویش اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم است. اقتصادی که 
از جنبه های مختلف دچار آسیب شده و به گفته اقتصاددانان 
اولویتی نمی تــوان برای آن تعریف کرد، بلکه باید همه بخش 
ها به موازات هم ترمیم شود. یکی از اعضای بدنه ضعیف شده 
اقتصاد کشور، سیستم بانکی است که اصاح آن سال ها مورد 
تاکید کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بوده است.قانون پولی 
و بانکی که امروز در کشــور مرجع اســت و مورد استناد قرار 
می گیرد، مصوب سال ۱۳۵۱ بوده و مشخص است که به دلیل 
به روز نبودن نمی تواند کارایی زیادی داشــته باشــد و نیاز به 
تدوین یک سری قانون جدید وجود دارد.اصاح قانون بانکداری 
کشــور در دهه ۸۰ مطرح و اقداماتی هم برای آن انجام شــد 
اما سرانجامی نیافت تا اینکه به تازگی کلیات طرح مسئولیت، 
اهداف، ســاختار و وظایف بانک مرکزی به تصویب رســید که 
یک گام رو به جلو به ســمت انجــام اصاحاتی در نظام بانکی 
تلقی می شــود که البته در این مورد بحث های فراوانی درباره 
ناکارآمدی طرح یادشده مطرح است..طرح بانکداری جمهوری 
اســامی از بخش های قانون بانکــداری، قانون بانک مرکزی و 
بانک توســعه تشکیل شده که پس از تصویب کلیات، هر کدام 
از این بخش ها به صورت مجزا در کمیسیون اقتصادی مجلس 
بررسی شد. پس از شروع کار مجلس یازدهم نمایندگان عضو 
کمیسیون اقتصادی با بررسی نهایی و اعمال آخرین ویرایش ها، 
فصــول طرح قبلی را تفکیک و طــرح قانون بانک مرکزی که 
یک بخش از طرح ۳ بخشی قبلی بود را به صحن علنی ارسال 
کردند و ســرانجام در ۲۹ فروردین ماه امسال این طرح پس از 
۱۲ ســال رفت و برگشــت تقدیم هیات رییسه مجلس شد و 
در اواخر اردیبهشت ماه کلیات آن به تصویب رسید.نمایندگان 
مجلس شــورای اسامی در حالی در جلســه ۲۶ اردیبهشت 
امســال با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ســاختار و وظایف 

بانک مرکزی موافقت کردند که به گفته ســیدمهدی طغیانی 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، بسیاری از مشکاتی که 
در اداره بانک مرکزی داریم به دلیل ضعف در قانون است که در 
طرح مذکور تجارب دنیا در اداره بانک مرکزی مورد توجه قرار 
گرفته و پیش بینی شــده که بانک مرکزی مستقل از دولت ها 
و پاســخگو باشــد.وی ادامه داد: این طرح اقتدار نظارتی بانک 
مرکزی را تقویت می کند و ابزار قانونی در اختیار بانک مرکزی 
می گذارد تا با بانک های متخلف برخورد کند. در این طرح پیش 
بینی شده که نظام بانکی در مسیر تولید قرار گیرد و همچنین 
سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تقویت شود و به کنترل تورم و 
کاهش التهابات اقتصادی بینجامد.در حال حاضر نیز با مشخص 
شــدن تکلیف دولت ســیزدهم، به نظر می رسد اصاح نظام 
بانکی و همچنین تقویت استقال بانک مرکزی باید به عنوان 

دو موضوع اساســی در نظام بانکی مورد توجه دولت آینده قرار 
گیرد چرا که برنامه ریزی برای کنترل نرخ تورم و دســتیابی به 
نرخ های پایین در این بخش از ماموریت هایی است که تنها از 
طریق یک بانک مرکزی قوی و مستقل می توان انتظار داشت.

همانطور که در دنیا هم وظیفه اصلی بانک های مرکزی کنترل 
تورم اســت و برای پایین نگه داشــتن آن سیاست های الزم را 
اتخاذ می کنند، در ایران نیز این رویه مورد توجه بوده به نحوی 
که در دولت دوازدهم هدفگذاری برای آن در نظر گرفته شــد. 
یکی از دالیلی هم که بسیاری از اقتصاددانان بر استقال بانک 
مرکزی تاکید می کنند برای این است که بدون دخالت و تسلط 
دولت، به اجرای سیاست های مناسب و ضدتورمی خود بپردازد. 
چرا که در بســیاری موارد دولت ها برای پوشش کسری بودجه 
خود یا برخی اقدامات دیگر که نیاز به منابع دارد، به سیاستگذار 

پولی فشــار آورده و منجر به اتخاذ تصمیماتی می شوند که به 
تورم دامن می زند.برهمین اســاس در ماده ۳ طرح مسئولیت، 
اهداف، ســاختار و وظایف بانک مرکزی این نکته تصریح شده 
که کنترل تورم، هدف بانک مرکزی اســت؛ اما در همین ماده، 
هدف دیگر این نهاد را حمایت از رشــد اقتصادی عنوان کردند. 
البتــه همانطور که در ابتدای این طرح ذکر شــده تنها اولویت 
بانک مرکزی باید کنترل تورم باشــد پس بانک مرکزی تنها در 
شــرایطی می تواند به دنبال اجرای سیاست هایی برای رشد و 
توســعه اقتصادی برود که به کنترل تــورم لطمه ای وارد نکند. 
در همین باره، یوسف کاووسی، کارشناس مسائل پولی و بانکی 
در گفت و گو با ایِبنا می گوید: اصاح نظام بانکی باید از درون 
بانک مرکزی صورت گیرد که البته مشکل قانونی نیز در اینباره 
وجود ندارد و اکنــون در اداره تبیین مقررات یا اداره مطالعات 
بر این مسائل کار شــده و پیش نویس هایی هم مورد تهیه قرار 
گرفته، اما اجرایی نمی شــود چرا کــه در صورت انجام این کار 
بسیاری از بانک ها به دلیل ورشکسته بودن یا مسائل دیگر باید 
تعطیل شوند.وی ادامه داد: اصاح نظام بانکی مدنظر، تصحیح 
اســتانداردها اســت. به این معنا که مشخص شود تا یک بانک 
معمولی و استاندارد باید چه ویژگی هایی داشته باشد. از سوی 
دیگر ادغــام بانک ها از تصمیمات مثبتی بود که در راســتای 
اصاح نظام بانکی اتخاذ شد. در نهایت باید منتظر ماند و دید که 
دولت جدید با چه تیم اقتصادی بر سر کار می آید و تا چه اندازه 
موفق به اصاح ساختار اقتصادی و به ویژه سیستم بانکی کشور 
خود خواهد شد؟ این در حالی است که نهم خرداد امسال سید 
ابراهیم رئیسی در شهرک صنعتی عباس آباد تهران با بیان اینکه 
اصاح نظام بانکی یکی از اولویت های »دولت مردمی« اســت، 
اظهار کرد: از یک ســو نقدینگی سرسام آور تبدیل به تهدیدی 
برای کشور شده و از سوی دیگر، تولیدکننده از کمبود نقدینگی 
و ســرمایه در گردش رنج می برد. از هر مجموعه اقتصادی که 
بازدید کردم، مردم از مدیریت بانکی گله مند بودند. من در قوه 
قضاییه جلسات مختلفی با مسئوالن بانکی داشتم و تاش های 
فراوانی برای اصاح وضــع موجود کردم، اما این اقدامات کافی 
نیست. باید در سرمنشا، ریشــه فساد را بخشکانیم و من برای 

انجام این ماموریت بزرگ وارد صحنه شده ام.

آغاز یک خدمت جدید به مشتریان بانک آینده :
 صدور آنی عابر بانک جدید شما 

با شماره قبلی 
به منظور ارزش آفرینی هر چه بیش تر و بهبود خدمت رسانی به مشتریان 
عزیز بانک آینده ، امکان جدیــدی در صدور دوباره کارت بانکی فراهم 
شده اســت.بر این اساس، مشــتریان عزیز هنگام صدور کارت جدید، 
می توانند همان شــماره کارت قبلی خود را درخواست کنند و به صورت 
آنی دریافت نمایند.مرکز شبانه روزی ارتباط بانک آینده با شماره تماس 

۲۷۶۶۳۲۰۰_۰۲۱ آماده پاسخ گویی به هم وطنان عزیز است.

رئیس شعبه بیرجند بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:
رشد 127 درصدی اعطای تسهیالت

رئیس شــعبه بیرجند بانک توسعه صادرات ایران گفت: این شعبه بانک 
ســال گذشته بالغ بر ۵۷۸ میلیارد ریال تسهیات به مشتریان پرداخت 
کرده که این رقم نســبت به ســال قبل از آن ۱۲۷ درصد رشد داشته 
اســت.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران به نقل از 
اگزیم نیوز، حســن رستگار مقدم در جلســه بازدید مجازی مدیرعامل 
بانک توسعه صادرات ایران از شعبه بیرجند، افزود: مانده تسهیات بانک 
توســعه صادرات ایران در شعبه بیرجند، بالغ بر ۶۱۵ میلیارد ریال بوده 
که نسبت به سال گذشته ۱۳۲ درصد رشد داشته است.وی، با اعام رشد 
۱۵۶۰ درصدی صدور بروات اسناد ارزی از شعبه بیرجند در سال گذشته 
نسبت به سال قبل از آن، اظهار داشت: سال گذشته معادل ۲ میلیون و 
۲۰۷ هزار و ۵۲۹ میلیون دالر بروات اسنادی ارزی برای مشتریان صادر 
شــده است.رستگار مقدم از دیگر اقدامات این شعبه را جذب مشتریان 
جدید برشــمرد و تصریح کرد: این شــعبه با هدف خدمت رسانی بهتر 
به مشــتریان، ارتباط مستمر با نهادهای اقتصادی استان اعم از سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و پارک علم و فناوری خراســان 
جنوبی را در دســتور کار دارد و طی برنامه های مشــترک حضوری و 
مجازی خدمات و تســهیات بانک توسعه صادرات ایران را به مشتریان 

معرفی می کند.

 بانک دی در شهرستان کنارک 
مدرسه می سازد

بانک دی پروژه احداث یک باب مدرسه در شهرستان کنارک را آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، در راستای توسعه فضاهای آموزشی 
و محرومیت زدایــی در مناطق کمتر برخوردار کشــور، بانک دی پروژه 
ســاخت یک باب مدرسه در شهرستان کنارک واقع در استان سیستان 
وبلوچستان را آغاز کرد.مســئولیت احداث این مدرسه که مزیّن به نام 
»شــهدای بانک دی« خواهد بود، بر عهده شرکت عمران و مسکن آباد 
دی)عماد( اســت و با زیربنای ۷۲ متر، طی 4 ماه آینده به بهره برداری 
خواهد رسید.گفتنی اســت، بانک دی پیش از این نیز به منظور ایفای 
نقش در حوزه مســئولیت اجتماعی و با هدف توســعه فضای آموزشی 
کشــور، تعداد شش باب مدرسه در مناطق محروم وآسیب دیده از زلزله 

و سیل در استان های کرمانشاه، گلستان و لرستان احداث کرده بود.

نسخه دسکتاپ سامانیوم عرضه شد
  باشگاه مشتریان بانک سامان، باهدف توسعه خدمات الکترونیک خود 
نســخه سازگار با مرورگر رایانه ای سامانیوم را برای کاربران عرضه کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک سامان، تیم توسعه باشگاه مشتریان بانک 
سامان )سامانیوم( نسخه سازگار با مرورگر رایانه ای سامانیوم )دسکتاپ( 
را باهــدف بهبود خدمات رســانی به کاربران عرضه کرد.بر اســاس این 
گزارش، تمامی کاربران این باشگاه برای استفاده از نسخه یادشده نیاز به 
دانلود و نصب برنامه ندارند و می توانند با استفاده از مرورگر رایانه/تبلت 
خود از خدمات ســامانیوم استفاده کنند.گفتنی است، با این اقدام، ارائه 
خدمات به کاربرانی که از تلفن های همراه هوشمند استفاده نمی کنند، 

تسهیل شده است.

مدیرعامل بانک سینا در جمع همکاران شعب استان خوزستان:
افزایش بهره وری و کارایی شعب 

رضایتمندی مشتریان را به همراه دارد
مدیرعامل بانک ســینا در سفر به استان خوزستان که به همراه جمعی 
از مدیران بانک صورت گرفت، بر ضــرروت افزایش بهره وری و کارایی 
شعب در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان تاکید کرد.دکتر ایمانی در 
دیدار با همکاران باجه و شعبه دزفول و شعبه اندیمشک، ضمن تشریح 
نقاط قوت و ظرفیت های طبیعی استان خوزستان، بر لزوم تاش جهت 
افزایش بهره وری بیشــتر و کارایی باالتر شعب اشاره کرد و گفت: بانک 
سینا همواره با ارائه ایده ها و برنامه های نوین، گام های مثبتی در جهت 
ارتقاء بهره وری و کارایی در تمام شــاخص ها برداشــته است تا زمینه 
رضایتمندی بیش از پیش مشــتریان را فراهــم نماید.وی در این دیدار 
به اهمیت جذب منابع به ویژه منابع ارزان قیمت و اعطای تســهیات 
به بنگاه های مولد اشــاره کرد و افزود: اولویــت و هدف بانک در حوزه 
تخصیص طی سال ۱4۰۰ تحقق شعار سال مبنی بر اشتغال زایی و رفع 
موانع است و باید از ظرفیت های بانک در جهت کمک به ایجاد اشتغال 

و تقویت تولید داخل و توسعه رونق اقتصادی کشور بهره جست.

پیام تبریک مدیر عامل بانک مسکن به 
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی

دکتر محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن طی پیامی ،انتخاب شایسته 
آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی در انتخابات ریاست جمهوری را 
تبریک گفت.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا ،در پیام دکتر 
شایان آمده است:حضور افتخار آمیز و مشارکت هوشمندانه ملت سربلند 
و والیت مدار ایران اســامی در انتخابات شکوهمند ۲۸ خرداد ۱4۰۰ و 
موفقیت جنابعالی را در جلب اعتماد اکثریت مردم وفادار و عزیز میهن 
اسامی تبریک عرض نموده و انتخاب جنابعالی از سوی ملت بزرگ ایران 
به عنوان رئیس جمهور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
را صمیمانه تبریک و تهنیت می گویم.از درگاه خداوند متعال سامتی 

و موفقیت آن جناب و سعادت مردم عزیز ایران بزرگ را مسالت دارم.

بانک مهر ایران 7۵۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت کرد

مدیرعامل بانک مهر ایران از پرداخت ۷۵۰۰ 
میلیارد تومان تسهیات در سه ماهه ابتدایی 
امســال خبر داد.به گــزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی 
اکبری مدیرعامل این بانک گفت: این میزان 
تســهیات به حدود 4۹۰هزار نفر پرداخت 

شــده و عمدتاً برای مشــاغل و کســب و کارهای کوچک و خانگی بوده 
اســت.اکبری تصریح کرد: از دو سال گذشته اولویت تسهیات دهی بانک 
مهر ایران تمرکز بر مشــاغل خرد و کسب وکارهای کوچک بوده و امسال 
نیــز این هدف را به طور جدی دنبال خواهیم کرد.وی با بیان اینکه عمده 
سیاست گذاری ها و پرداخت تسهیات در بخش معیشت بوده، اظهارکرد: 
انواع دیگر تسهیات را نیز پرداخت می کنیم، اما بیشتر معطوف به بخش 
اشــتغال زایی خانگی و روستایی در سطح خرد هســتیم.وی ادامه داد: با 
این رویکرد سال گذشــته تقریباً ۳۲هزار میلیارد تومان وام به حدود دو 
میلیون و 4۰۰ هزار نفر پرداخت کردیم که این رقم در بهار امسال، ۷۵۰۰ 
میلیارد تومان برای 4۹۰ هزار نفر بوده است.اکبری گفت: انواع تسهیات 
پرداختی شامل حوزه های معیشت، ازدواج و درمان و بخش قابل توجهی 
از آن نیز مربوط به بخش اشــتغال خرد یا کســب وکارهای کوچک بوده 
اســت. وام ها تا ســقف ۵۰ میلیون تومان و با کارمزد 4 درصد پرداخت 
شده اســت.مدیرعامل بانک مهر ایران با توجه به اهمیت نقش روستاها 
در توسعه اقتصادی و تأمین مایحتاج ضروری کشور گفت: امروزه توسعه 
روستایی تنها از طریق توجه به زیرساخت های عمرانی و خدمات اجتماعی 
محقق نمی شود، بلکه نیازمند اشتغال زایی پایدار برای روستاییان است. در 
همین راستا بانک مهر ایران در همکاری با سازمان ها و نهادهای حمایتی 
برای ایجاد توسعه پایدار، اشتغال زایی و کمک به مسکن روستایی اقدامات 

شایسته و مؤثری را انجام داده است.

رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
اظهار داشــت: کســانی که سهام خود 
را می فروشــند، بــرای مــدت موقتی 
پول خود را به صنــدوق با درآمد ثابت 
منتقل می کنند تا موقعیت بهتری برای 
خرید ســهام پیدا کنند و رقمی که در 
حال حاضــر در این صندوق وجود دارد 
حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اســت 
امــا اینکه چقدر از ایــن رقم تبدیل به 
سهام شــود به طور مستقیم به شرایط 
دارد.محمدعلی  بســتگی  سرمایه  بازار 
دهقان دهنوی دربــاره میزان پول های 
پارک شــده در بازار سرمایه و احتمال 
تبدیل آن به ســهام اظهار داشت: باید 
توجه داشته باشیم که پول پارک شده 
یک واژه بســیار عمومی اســت و پول 
می توانــد در محل های مختلفی منتظر 
ورود به بازار ســرمایه باشــد.وی ادامه 

داد: در حــال حاضر عمده پول ها در دو 
محل تمرکز دارد و بخش قابل توجهی 
از پول های پارک شــده، مانده حساب 
ســهامداران در نزد کارگزاری ها اســت 
که این پول هــا نزدیک ترین پول برای 
تبدیل شدن به سهام هستند و همواره 
یک مانده قابل توجهی در این حساب ها 
وجــود دارد که البته به دلیل ســیال 

بــودن آن قابل تخمین نیســت.رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار افزود: 
همچنین بخش قابــل توجه دیگری از 
ایــن پول ها، در صندوق هــای با درآمد 
ثابت پارک شده است.دهقان دهنوی با 
بیان اینکــه پول های حاضر در صندوق 
با درآمدهای ثابت هم بســته به شرایط 
می تواند قالب ســهام وارد بازار سرمایه 

شــود، اظهار داشت: کســانی که سهام 
خود را می فروشــند، برای مدت موقتی 
پول خود را به صنــدوق با درآمد ثابت 
منتقل می کنند تا موقعیت بهتری برای 
خرید ســهام پیدا کنند و رقمی که در 
حال حاضــر در این صندوق وجود دارد 
حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اســت 
امــا اینکه چقدر از ایــن رقم تبدیل به 
سهام شــود به طور مستقیم به شرایط 
بازار سرمایه بستگی دارد.وی گفت: البته 
باید توجه داشــته باشیم، پول هایی که 
نزد حساب های مردم در قالب پس انداز 
وجود دارد، آنها هم به نوعی پول پارک 
شــده محسوب می شــود و در مجموع 
ســپرده گذاری های کشور به چند هزار 
هزار میلیارد تومان می رسد که می تواند 
به ســهام تبدیل و در هر زمان به بازار 

سرمایه منتقل شوند.     

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد :

۳00 هزار میلیارد تومان پول پارک شده در صندوق های با درآمد ثابت

مدیر عامل بیمه تعاون مطرح کرد :
استراتژی بیمه تعاون تنوع خدمات بیمه به جای تمرکز است

برای کمک به کســب و کارهای که بدلیل گســترش بیماری کرونا آسیب دیدند بیمه توقف کسب و کار را 
طراحی و مشاغل را تحت پوشش قرار دادیم.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، یونس مظلومی مدیر عامل 
بیمه تعاون در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به فعالیت های این شرکت بیمه و برنامه های آ ن گفت: بیمه 
تعاون سال ۹۲ تاسیس شد و در همه رشته های بیمه ای فعال است و در کل کشور نمایندگی و شعبه دارد و 
هم اکنون حدود ۳۰۰ هزار نفر از خدمات بیمه تعاون استفاده می کنند.وی ادامه داد: بیمه حوادث، زندگی، 
اتومبیل، درمان تکمیلی، آتش  سوزی، باربری، انواع بیمه های مسئولیت، مهندسی، کشتی، هواپیما از جمله 
خدمات ماســت. ما همزمان هم به افراد حقیقی و هم به بنگاه ها و اشــخاص حقوقی خدمات بیمه ای ارائه 
می کنیم.مظلومی با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۳ شرکت بیمه و کلوپ P&I در ایران فعالیت می کنند افزود: و 
ما خوشبختانه توانسته ایم از زمان تشکیل بر اساس استراتژی هایی که طراحی کرده بودیم به اهداف خود در 
جذب مشتری برسیم و عاوه بر رشد کمی و کیفی به هدف اصلی که جلب رضایت مشتریانمان است دست 
پیدا کنیم.وی افزود حدود هزار نماینده بیمه تعاون در کل کشور فعال هستند، که نسبت باالتر آنها نمایندگی 
عمومی و فعال در زمینه فروش کلیه رشــته های بیمه ای هســتند و تعدادی نیز به صورت خاص در بخش 
بیمه های زندگی فعالیت می کنند.وی با اشــاره به اینکه بیمه تعاون استراتژی تنوع خدمات بیمه را به جای 
تمرکز در پیش گرفته است افزود: با این استراتژی ریسک  را کاهش داده ایم و از این که مثا به دلیل نوسانات 
اقتصادی در یک رشته بیمه ای خاص شرکت آسیب ببیند جلوگیری کردیم. مبنای ما میانگین صنعت بیمه 
بوده اســت و در تمام رشته های بیمه ای آنچه که در متوسط صنعت بیمه رخ می دهد در بیمه تعاون نیز رخ 
می دهد. البته امروز بیمه زندگی بیمه تعاون )عمر و سرمایه گذاری( هدف جدیدی است که برای رسیدن به 
حداقل متوسط صنعت روی آن سرمایه گذاری کرده ایم اما تمرکز انحصاری روی یک محصول نداریم.وی با 
اشاره به تاثیرگذاری ویروس کرونا بر همه فعالیت های اقتصادی به خصوص بیمه گفت: ما تاش کردیم در 
سال گذشته به رغم همه مشکات اقتصادی رضایت مشتریان را جلب کنیم و میزان رضایت با انجام پایش ها 
و نظرسنجی ها به صورت مستمر کاما مشخص شده است. به ویژه ما در بخش سرعت پرداخت خسارت ها و 
دسترسی به مراکز پرداخت خسارت وضعیت خوبی داریم و میزان رضایت خوب از دید زیان دیدگان و مشتریان 
وجود دارد.وی ادامه داد:  ما با توجه به گســترش ویروس کرونــا یک محصول ویژه را طراحی کردیم به نام 
بیمه توقف کســب و کار که در آن فعالیت و مشاغلی که به دلیل شیوع بیماری کرونا متوقف شده بودند را 
تحت پوشش قرار دادیم و خسارت به آنها پرداخت کردیم و حتی این محصول مورد توجه شرکت های بیمه 
خارجی قرار گرفت.وی با اشــاره به نام گذاری ســال ۱4۰۰ به سال تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها گفت: 
شرکت بیمه مترادف با تولید است و ما به عنوان یک بخش اقتصادی باعث جهش تولید می شویم. شرکت های 
بیمه عاوه بر تولید انواع محصوالت به شرکت های دیگر که خدمات مختلفی ارائه می کنند خدمات مختلفی 
را ارائه می کنند که بدون این خدمات امکان تعطیلی و ورشکستگی ناشی از بروز حوادث مختلف وجود دارد.

دبیر شورا اجرایی فناوری اطاعات کشور خبر داد:
پست  بانک ایران جز 1۰ 

دستگاه اجرایی برتر در حوزه 
شفافیت اطالعات

دبیر شــورای اجرایی فناوری اطاعات کشور با اعام 
اسامی دســتگاه های اجرایی برتر در شاخص  ارتقای 
شــفافیت و دسترســی آزاد به اطاعــات عمومی، 
گفت: اســامی ۱۰ دستگاه برتر در شفافیت اطاعات 
از بررســی عملکرد ۱4 شاخص شفافیت در بیش از 
۱4۰ دستگاه اجرایی مطابق با معیارهای این مصوبه 
به دست آمده است و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه 
ها به رییس جمهوری ارائه شــد.به گــزارش روابط 
عمومی پســت بانک ایران و به نقــل از خبرگزاری 
مهر، رضا باقــری اصل دبیر اجرایی فناوری اطاعات 
کشور با اعام این خبر افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات و 
فناوری اطاعات، سازمان فناوری اطاعات، سازمان 
بازنشستگی کشوری، ســازمان بیمه سامت، وزارت 
آموزش و پرورش، پســت بانک ایران، وزارت کشور و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی به ترتیب رتبه اول تا 
دهم شفافیت اطاعات را در بین ۱4۰ دستگاه اجرایی 
کســب کرده اند.وی با بیان اینکه موضوع شفافیت و 
دسترسی آزاد شهروندان به داده های باز دستگاه های 
اجرایــی مبتنی بــر تکالیف قانونــی و مقرراتی که 
شــفافیت را الزامی کرده در جلسه شانزدهم شورای 
اجرایی فناوری اطاعات )۱۳ مهرماه ۹۹( به تصویب 
رســیده اســت، تصریح کرد: نتایج ارزیابی عملکرد 
دستگاه ها در اجرای این مصوبه، روز گذشته در جلسه 
بیســت و یکم شــورای اجرایی فناوری اطاعات به 

رئیس جمهوری و اعضای شورا ارائه شد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت داده پردازی آفتاب خاورمیانه 
)سهامی خاص(- در حال تصفیه

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس 
ســاعت 15 روز سه شــنبه مورخ 1400/4/15 در نشانی تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان دوم، انتهای 

خیابان پژوهش، پالک 13  برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1399/12/30
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان و عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به 1399/12/30
3- تمدید مدیر تصفیه

4- ابقاء و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- بررسی اعالم ختم تصفیه

6- سایر امور که درصالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 166475 و شناسه ملی 10102090158 

مدیر تصفیه-محمد رضازاده
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گزیده خبر

با نزدیک شدن به مهلت ۳ تیر؛
 گروسی: آژانس نباید بیش

 از این محدود شود
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با ابراز نگرانی از محدودیت های بازرســی، 
مدعی شد توافق فنی یک راه  حل پایدار نیست و نمی توان آن را جایگزینی برای 
راســتی آزمایی برنامه هسته ای ایران تلقی کرد. »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با پایگاه خبری »پس بلو« )passblue( با اشاره 
به نزدیک شــدن پایان مهلت توافق فنی ایران و آژانس در تاریخ ۲۴ ژوئن )سوم 
تیر(، گفت: هنوز منتظر پاسخی از جانب ایران )برای تمدید توافق( هستم. باز هم 
به آنها مراجعه کرده و می گویم که باید بنشینیم، حال به طور مجازی یا حضوری 
و صحبت کنیم. تمدید یا حفظ این توافق موقت به شــدت دشوار شده است. آیا 
قرار است به این توافق موقت ادامه دهیم یا خیر؟ آیا ۲۴ ژوئن پایان آن است؟ زیرا 
اگر چنین باشد، کارهایی را باید انجام دهیم که با حذف اطالعات ]ضبط شده بر 
روی دوربین های موجود در تأسیسات هسته ای ایران[ آغاز می شود. این کار باید به 
شیوه ای مناسب و با حضور ما انجام شود زیرا این تجهیزات ما است.گروسی سپس 
در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه آیا آژانس خواهان حذف اطالعات ضبط شده بر 
روی دوربین های نصب شده در تأسیسات هسته ای ایران است، گفت: »قطعاً این 
طور نیســت اما نمی خواهم برای همیشه به این شیوه ادامه دهیم«.وی ادامه داد: 
این )دسترسی آژانس( بسیار محدود است و به همین دلیل در گزارش آخر خود، 
جدولی را برای نشــان دادن چیزهایی که بازرسان ما نمی بینند، ارائه دادم. عموم 
مردم باید این مسئله را درک کنند. بنابراین آنچه می خواهم بگویم این است که در 
حال حاضر، ما نباید بیش از این محدود شویم اما در عین حال، این توافق موقت، 
یک راه حل پایدار نیست. نمی توان به این توافق به عنوان جایگزینی برای رویکرد 
راستی آزمایی مناسب از ابعاد برنامه هسته ای ایران نگاه کرد. ما بسیار تحت فشار 
هستیم.گروسی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای پیوست فنی توافق که شامل 
جزئیاتی درباره نظارت آژانس است؛ متوقف شده یا خیر، گفت: پیوست فنی هنوز 
هم اعمال می شــود. شرکای ایرانی ما به دلیل برخی مالحظات سیاسی، خواهان 
ورود به تشریفات تمدید نبودند.وی در پاسخ به تاثیر نتیجه انتخابات ایران بر نوع 
تعامل با آژانس گفت: ایران یک کشور مستقل است. من هیچ نفعی برای آنها در 
تقابل جویی با آژانس نمی بی نم. قطع رابطه با آژانس در هر ســطحی، مشــکل 
آفرین خواهد بود و به نفع ایران نیست. من آماده همکاری با رئیس جمهور بعدی 
ایران و شــنیدن نظرات این کشور هستم. در اسرع وقت خواهان برگزاری نشست 
با رئیس جمهور جدید ایران و برقراری اعتماد و رابطه هستم زیرا ما مدت ها است 
که با این مسئله )محدودیت های آژانس( درگیر هستیم.مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همچنین درباره برخی ادعاها درباره وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی 
در سه مکان اعالم نشده در ایران و همچنین وجود ذرات تغییر یافته ایزوتوپی در 
یکی از این مکان ها، گفت: برخی می گویند این یک مسئله جزئی و قدیمی است. 
اگر این طور است و اگر چیزی پشت آن وجود ندارد، لطفاً بگذارید ما آن را بررسی 
و شفاف ســازی کنیم زیرا چگونه می توان وقتی ایــن حس را دارید که چیزهای 
دیگــری وجود دارد که شــما از آن اطالعی ندارید، اصل برجام که بر پایه اعتماد 
دوجانبه در حال اجرا اســت را داشته باشید؟وی در ادامه این ادعا افزود: اما روش 
من عملی است. بیایید این مسئله را حل کنیم! اگر پشت پرده چیزی وجود ندارد، 
مشکلی نیســت و فقط اطمینان و اعتماد ایران افزایش می یابد.گروسی در ادامه 
افزود: امیدوارم ایران تا ماه ســپتامبر )زمان برگزاری نشست بعدی شورای حکام( 
پاسخی در خصوص موضوعات پادمانی ارائه دهد و به پیشرفت حقیقی برسیم. اگر 
چنین نشود، گزارش های من به شورای حکام بسیار شفاف خواهد بود و به وضوح 
این مســئله را توضیح خواهم داد اما امیدوارم که در چنین وضعیتی قرار نگیریم.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین در خصوص نوع تعامل این نهاد در 
فرایند مذاکرات وین افزود: ما طرف مذاکرات نیستیم اما تالش می کنیم تا از طریق 
رایزنی با مذاکره کنندگان، از این فرایند حمایت کنیم. ما به آن ها کمک می کنیم تا 
بفهمند که چیزهایی که در خصوص آن مذاکره می کنند، از نظر بررسی واقعیت و 

قابل راستی آزمایی بودن چگونه است.

جیک سالیوان؛
چین با تهدید انزوای بین المللی مواجه است

مشاور امنیت ملی آمریکا در اظهاراتی تاکید کرد که اگر چین در تحقیقات مرتبط 
با منشاء کرونا همکاری نکند، با خطر انزوا در جامعه بین المللی مواجه خواهد شد.به 
گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا 
تاکید کرد که اگر چین در تحقیقات مرتبط با منشاء کرونا همکاری نکند، با انزوا 
در جامعه بین المللی مواجه خواهد شد.سالیوان گفت: این همان کار دیپلماتیک 
است؛ هدایت کشورهای جهان و فشار سیاسی و دیپلماتیک روی چین که اصلی 
ترین بخش تالش ما است تا در نهایت پکن را مقابل یک انتخاب سخت قرار دهیم 
و آن اینکه یا به شکل مسئوالنه ای اجازه تحقیقات درباره منشاء کرونا را می دهید 
یا اینکه با انزوا در جامعه بین المللی مواجه می شوید.مشــاور امنیت ملی آمریکا 
توضیح نداد که پکن چطور در جریان تحقیقات قبلی اجازه شفافیت نداده بود، به 
ویژه اینکه پکن به تیم کارشناسان سازمان جهانی بهداشت اجازه تحقیقات داد.این 
در حالی اســت که تیم کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به این نتیجه رسیده 
که بعید اســت ویروس از یک آزمایشگاه نشــات گرفته باشد و شاید این پاندمی 
مرگبار از طریق حیوانات وحشــی به انسان منتقل شده است.مشاور امنیت ملی 
آمریکا همچنین دیروز یکشنبه به شبکه خبری سی.ان.ان گفت: در شرایطی که 
واشنگتن خواستار تحقیقات درباره منشاء کرونا است، تهدید یا اولتیماتومی علیه 

چین صادر نمی کند.

مقامات اروپایی در پایان ششمین دور؛
مذاکرات وین بدون سرانجام نمی ماند

دیپلمات های تروئیکای اروپایی طرف برجام، در یادداشتی رسانه ای در تالش برای 
الپوشانی تعجیل خود برای به سرانجام رساندن مذاکرات وین، مدعی شدند که این 
گفتگوها نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد.به گزارش رویترز، بعد از پایان دور ششم 
مذاکرات وین و اعالم وقفه ای احتماالً ۱۰ روزه برای آغاز دور بعدی، دیپلمات های 
اروپایی در یادداشتی خطاب به رسانه ها، مدعی شدند که مذاکرات احیای برجام 
نمی تواند تا ابد ادامه داشــته باشد.مذاکرات وین از ماه میالدی آوریل آغاز شده و 
اگرچه در این مدت پیشرفت ها قابل مالحظه بوده است؛ برخی اختالفات اساسی 
که عمدتاً مربوط به رفع تحریم های ضد ایرانی و راســتی آزمایی برای ممانعت از 
بدعهدی طرف مقابل است؛ همچنان به قوت خود باقی است.دیپلمات های وابسته 
به سه کشــور اروپایی طرف برجام )انگلیس، فرانسه و آلمان(، مدعی هستند که 
زمان به نفع هیچیک از طرفین نیست و نمی توان پایانی باز )بی سرانجام( را برای 
مذاکرات وین تصور کرد حال آنکه حل دشوارترین مسائل همچنان به قوت خود 
باقی است.جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم مدعی شده بود که تا 
رفع تحریم های آمریکا و بازگشت ایران به تعهدات تعلیق شده، فاصله زیادی باقی 
مانده است.با وقفه ایجاد شده تا آغاز دور هفتم، اکنون توجه ها متوجه تمدید توافق 
فنی آژانس و ایران است. از سوی دیگر، اروپایی ها مدعی شده اند که انتخاب وزیر 
خارجه دولت بعدی ایران، بازگو کننده رویکرد این کشور در سیاست خارجی است.

خطیب زاده:

 بعید نیست که دور بعد دور پایانی مذاکرات وین باشد
ســخنگوی وزارت امور خارجــه با بیان این کــه هیچگاه برجام 
جدیدی گفت وگو و مذاکره نخواهد شد، گفت: هیچ بعیدی نیست 
که دور بعــد دور پایانی مذاکرات وین باشد.ســعید خطیب زاده 
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران دیروز 
)دوشنبه( در نشســت هفتگی با خبرنگاران رسانه های داخلی و 
خارجی که با رعایت پروتکل های بهداشــتی به صورت حضوری 
برگزار شــد، ضمن تشــریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست 

خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.

 تبریک به آیت اهلل رئیسی/ امیدوارم در تحقق خواست و 
اراده ملت موفق باشد

وی در این نشســت خبری برگزاری موفقیت آمیز انتخابات را به 
همه تبریک گفت و افزود: حضور مسئوالنه و همدالنه ملت ایران 
پیام مهمی برای همه کســانی که به سرنوشت ایران دل بستند، 
داشت. به هموطنانی که به رغم مضایق و فشارها و اذیت و آزارها 
در خارج از کشــور رای خود را دادند، تبریک عرض می کنم. به 

مقام معظم رهبری و مردم تبریک می گویم. 
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: کسب اعتماد ملت به 
رئیس جمهــور محترم را تبریک عرض می کنــم و برای رئیس 
جمهور آینده بهترین آرزوها را دارم و امیدوارم در تحقق خواست 

و اراده ملت موفق باشد.

تبریک 4۵ مقام ارشد خارجی
وی گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۴۵ مقام ارشد کشورهای 
مختلف پیام های تبریکی را برای رئیس جمهور منتخب ارســال 
کردند. ۲۴ رئیس جمهور و نخســت وزیر، ۴ رئیس پارلمان و ۱۸ 
شخصیت ارشد سیاسی و بین المللی بودند و این روند ادامه دارد.

خطیب زاده همچنین گفت که هیأت ایرانی شــرکت کننده در 
مذاکرات وین شب گذشته به تهران بازگشت.

 هیچ بعید نیست که دور بعد دور پایانی باشد 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره 
مذاکرات وین و این که گفته می شــود که قرار است توافق جدید 
را در دولت بعدی و با تیم جدید رخ دهد، بیان کرد: از این گمانه 
زنی ها در این مدت کم نبوده است و این گزارش ها تأیید نمی شود 
و حتی نزدیک به واقعیت گفت وگوها نیســت. تمامی طرف ها در 
وین با قوت و بدون فوت وقت و با کم آوردن وقت درباره جزییات 
و موضوعات مختلــف گفت وگو کردند. هیچ کدام از طرف ها این 
احســاس را نداشــته که وقتی اضافی را در وین گذاشته است. 
هیچگاه سیاســت جمهوری اســالمی ایران این نبوده و نخواهد 
بود که اگر امکان رفع تحریم ها باشــد یک ساعت آن را به تاخیر 
بیندازد. این سیاست مقام معظم رهبری بوده و وزارت خارجه و 

هیأت ایرانی این مسیر را طی کردند.
خطیب زاده افزود: هیچ بعید نیســت که دور بعد دور پایانی باشد 

باید ببینیم همه طرف ها تصمیماتشان را می گیرند یا خیر.

  آن چه باقی  مانده بیش از آن که به مذاکره نیاز داشته باشد 
نیازمند تصمیم سیاسی است 

وی درباره این که آیا خوشــبین هستید و فکر می کنید مذاکرات 
برجام در همین دولت به نتیجه برسد؟ اظهار داشت: دیپلمات ها 
آدم های خوشبینی هستند، ولی برای قضاوت همواره زود است و 
این اصلی است که باید ببینیم آیا تصمیمات سیاسی توسط همه 

طرف ها گرفته می شود یا خیر.
ســخنگوی وزارت خارجه ادامــه داد: متن فاقد ابهام اســت و 
به یک متن روشــنی در همه کارگروه ها رســیدیم.خطیب زاده 
اضافه کــرد: آن چه باقی  مانــده بیش از آن که بــه مذاکره نیاز 
داشته باشد، نیازمند تصمیم سیاســی همه طرف ها است و اگر 
تصمیمات سیاسی اخذ شود می توان امیدوار بود که در دور پایانی 
گفت وگوها قرار می گیریم. این موضوعی اســت که می توانیم در 
روزهای آینده بببینم.وی گفت: آقای عراقچی آمده و گزارش های 

خود را خواهد داد.

هیچگاه برجام جدیدی گفت وگو و مذاکره نخواهد شد
ســخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات سالیوان مشاور امنیت 
ملی آمریکا مبنی بر این که احیای برجام زمان بیشتری نیاز دارد 
یا این که حســن نیت نشان دهد یا با فشار و انزوا مواجه می شود، 
نیز اظهار داشــت: همه ایشــان و هم همــه می دانند جمهوری 
اســالمی ایران سیاست واحدی را در این چند سال داشته است. 
برجام مذاکره، امضا، مهر و موم و امضا و کنار گذاشته شده است. 
هیچگاه برجام جدیدی گفت وگو و مذاکره نخواهد شد.وی ادامه 
داد: ایشــان باید بداند اگر برجام را خوانده باشــد که ایشان در 
دولت قبل هم حضور داشت در برجام عینا آمده که اجرای کامل 
برجام اطمینان بخش از ماهیت صلح آمیز فعالیت های هسته ای 
ایران است و پرونده بسته می شود. لذا اگر هر کسی می خواهد از 
ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران مطمئن شود بهتر است 
اجرای کامل برجام را در دستورکار خودش قرار دهد.خطیب زاده 
افــزود: بهترین چیزی که آمریکا می تواند بــه آن فکر کند ارائه 
تضمین های الزم برای بازگشــت به برجــام و عدم نقض مجدد 
قطعنامه ۲۲۳۱ اســت. اگر قرار باشد درباره موضوعاتی صحبت 
شود وقتی آمریکا به برجام برگردد لیستی هست که آمریکا باید 
پاســخگوی آن ها باشد. باید منتظر باشــیم که آیا در دور بعدی 

می تواند چنین بشود یا خیر.

نشست اخیر ایکائو
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین درباره نشست اخیر ایکائو 
گفت: شورای فنی ایکائو که جلسه داشت، شورای مشورتی است 
و دادگاه حساب نمی شود و تصمیم نمی گیرد و موضوعات فنی را 
مطرح می کنند و ایران گزارش فنی خود را قبال داده و به ابهامات 
پاسخ داده اســت. در آن جا به اظهاراتی که نماینده کانادا مطرح 
کرد، پاسخ های دقیق و مبسوط داده شد.وی افزود: گزارش فنی 
ایران کامل بوده اســت و در آن نشســت مورد توجه قرار گرفته 

است.

  ایران هیچ گاه رســیدن به توافق را منوط به اسم افراد 
نکرده است

، خطیب زاده در پاســخ به ســؤالی درباره این که گفته می شود 
علیرغم این که توافق بر سر تحریم های تجاری و اقتصادی صورت 
گرفته اما تیم مذاکره کننده ایران حصول توافق را منوط به خروج 
نام افراد خاص از فهرست های خاص تحریمی آمریکا کرده است، 
بیان کرد: این گزارش ها دقیق نیســت. ایران هیچ گاه رسیدن به 
توافق را منوط به اســم افراد نکرده است. سیاست اصولی ایران، 
رفع تمامی تحریم هاست که در برجام پیش بینی شده است.این 
دیپلمات ارشد کشورمان گفت: ما در برجام و نه در گفت وگوهای 
وین نه تعهدی بیش از آن چه در برجام نوشــته شــده خواهیم 
پذیرفت و نه به انتفاعی کمتر از آن چه در برجام پیش بینی شده، 
رضایت خواهیم داد. در این موضع بســیار جدی هستیم. آمریکا 
یک بــار به وضوح فریاد زده که تا چه میزان به حقوق بین الملل 
پایبند نیســت و نشان داده که با چه رفتارهایی تالش می کند از 
کوچک ترین جزییات سوء استفاده کند برای این که تعهداتش را 
انجــام ندهد.وی گفت: تجربه اجرای برجام به ما ثابت کرد که به 
بهانه هــای واهی برای تایید امور تجاری و بازرگانی با ایران حتی 
برخی از اســامی را بهانه می کردند که انجام نشــود.وی افزود: ما 
درباره جزییات به اندازه کلیات دقیق هستیم و درباره حقوق ملت 

کوتاه نمی آییم.

 با نگرانی اوضاع وخیم در افغانستان را پیگیری می کنیم
ســخنگوی وزارت خارجــه دربــاره اوضاع افغانســتان و خروج 
نیروهای آمریکایی از این کشــور و آمارهای نگران کننده درباره 
عابران غیرمجاز به ســمت ایران نیز گفت: با نگرانی اوضاع وخیم 
در افغانســتان را پیگیری می کنیم. در همســایگی ما تحوالت 
گسترده ای در جریان است و همه را به کاهش خشونت و پایبندی 
به گفت وگوهای اصیل بین االفغانی و به تعهد به سرنوشت صلح 
آمیز برای افغانستان با حضور تمامی اقوام و اقلیت ها در این کشور 
دعوت می کنیم.ســخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: این موضع 
همیشگی جمهوری اسالمی ایران بوده و در این موضوع به خاطر 
این که امنیت ملی افغانستان بخشــی از امنیت ملی ایران است 
با جدیت و جزییات این موضوع را دنبال می کنیم و ســفرهایی 
در دو طــرف انجام شــده و باز هم در روزهای آتی ســفرهایی 
انجام خواهد شــد. یکی از موضوعات مهم گفت وگوهای ظریف 
با مقامات افغانســتان در این مباحث بوده است.وی افزود: ایران 
همواره پذیرای برادران و خواهران خود از افغانســتان بوده است. 

افغانستان باید سرزمین صلح و آرامش برای افغانستانی ها باشد.

 آیت اهلل رئیسی صدای عاقله نظام در بخشی از آن است
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره پیروزی سید 
ابراهیم رئیســی و فضاسازی در رسانه های غربی مبنی بر این که 
ایشــان از جناح تندور هســتند و ممکن اســت فرمان سیاست 
خارجی ایران تغییر کند، گفت: رســانه های صهیونیســتی رویه 
شناخته  شده است. آنها جز تخریب منتخبان ملت در هیچ دوره ای 
وظیفه دیگری نداشتند. تفاوت نمی کند که از صندوق های آرای 
ایران چه نامی درآید، رویه یکســانی دارند و این دانش و آگاهی 
رسانه های داخل و نخبگان در خارج از کشور نیاز دارد.وی گفت: 
آقای رئیسی ســال ها در پست های مختلفی بوده و در بخشی از 
تصمیمات نظام در شورای عالی امنیت ملی بودند و صدای عاقله 
نظام در بخشی از آن است و این ها بیشتر برای مشوه کردن چهره 
جمهوری اســالمی ایران در خارج از کشور است. همه به زودی 
خواهند دید سیاست های ایران در چه مسیری مثل همکاری های 

اصولی و در تعامل ادامه خواهد یافت.

 کمیته تطبیق
خطیب زاده درباره تشــکیل کمیته تطبیق در داخل کشور برای 
تطبیــق متن نهایی توافق ایران با ۱+۴ بــا منافع ملی با حضور 
نماینــدگان بخش های مختلف با تاییــد آن و بیان این که پیش 
از ســفر عراقچی به وین یک جلسه آن برگزار شده است، گفت:  
عراقچی برگشته و طبیعتا جلسه  دیگری از آن هم برگزار خواهد 
شــد. یک روال مشخص طبیعی ســازوکار در داخل ایران است. 
شورای عالی امنیت ملی با نظرات مقام عالی نظام تصمیم گرفته 
این کمیته باشد و بعد تصمیمات نهایی براساس این کمیته گرفته 
خواهد شد و یک کمیته بین بخشی است. اعضای آن از مجلس، 

دولت و شورای عالی امنیت ملی هستند. 

دریافت تضمین از آمریکا
وی دربــاره دریافت تضمین کتبی از آمریکا در مذاکرات وین هم 
اظهار داشت: اصل موضوع درباره تضمین ها درست است. درباره 
جزییات صحبت نمی کنم. آمریکا یک بار در دوران ترامپ نشان 
داد که تا چه حد می تواند گردن کشانه منافع کشورهای دیگر را 
نادیده بگیرد لذا به نوعی تضمین این موضوع دیده شود و این که 
کم و کیف و تبعات آن چه خواهد بود بعد از نهایی شدن خدمت 
شما می گویم و موضوعی است که در پشت درهای بسته در حال 

گفت وگو است.

همواره دستمان برای بازگشت عربستان سعودی به دامان 
منطقه دراز بوده است

ســخنگوی وزارت خارجه درباره اظهــارات ظریف برای آمادگی 
اعزام ســفیر به ریاض گفت: آن چه ظریف گفته چیزی جدیدی 
نیست. همواره دستمان برای بازگشت عربستان سعودی به دامان 
منطقه دراز بوده است و نسبت به گفت وگوها با عربستان درباره 
موضوهــات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی متعهد هســتیم و 
امیدواریم به نتیجه  ملموســی برای برقــراری روابط بین ایران و 

عربستان و حداقل حل برخی موضوعات بینجامد.

 اجازه نمی دهیم مذاکرات فرسایشی شود
وی دربــاره حصــول توافق در وین و اظهــارات ظریف مبنی بر 
نزدیکی به پایان مذاکرات هم گفت: ظریف از جزییات گفت وگوها 
مطلع اســت و آن چه من گفتم با اطالع از آخرین تحوالت است. 
می توانید نزدیک به چیزی باشــید، ولی هیچ گاه به آن نرســید 
می توانید از چیزی دور باشید ولی به سرعت به آن برسید. االن در 
نقطه ای هستیم که اگر تصمیمات سیاسی در تمام اطراف گرفته 
شود نزدیک به توافق هستیم ولی اگر تصمیمات سیاسی گرفته 
نشــود، قطعا زمانبر است.خطیب زاده گفت: این زمان بی انتهایی 
نیست و اجازه نخواهیم داد فرسایشی شود. از نظر ما متن کامال 
روشن است و به نقطه های تصمیم سیاسی رسیده است. آمریکا 
و ما در برخی از موضوعــات اختالف رای داریم و به نظر می آید 
این جا نقطه ای اســت که با تصمیمات سیاسی تمام اطراف حل 
می شود و دیگر گفت وگوها در سطح کارشناسی و معاونان ادامه 

نمی خواهد یافت. 

 دسترسی های فراپادمانی آژانس متوقف شده
ایــن دیپلمات ارشــد کشــورمان در پاســخ به ســؤالی درباره 
بازرســی های آژانس در ایران بیان کرد: تمامی دسترســی های 
فراپادمانی آژانس متوقف شده اســت. ولی دسترسی پادمانی را 
آژانس دارد. اگر به توافقی برسیم، دوربین ها و فیلم هایی که ضبط 
شــده مجدد در اختیار آژانس قرار می گیرد و عمال توقفی به این 
معنا نبوده است، ولی اگر تصمیم دیگری گرفته شود آن وقت به 

این معنا خواهد بود.

هیچ توافقی حاصل نمی شود مگر این که درباره همه چیز 
توافق حاصل شود

وی درباره خبر خبرگزاری رویترز و هشدار دیپلمات های اروپایی 
درباره طوالنی شدن مذاکرات وین نیز گفت: اروپایی ها بهتر است 
به تعهداتشــان برگردند. توصیه جدی به طرف های اروپایی این 
است که ســازنده بودن خود را در مذاکرات با اجرای حداقلی از 
تعهداتشان همراه کنند.به نظر می آید اروپا همچنان در بی عملی 
مطلق به ســر می برد و منتظر اســت ببیند در وین چه اتفاقی 

می افتد تا حتی برخی از تعهداتش را انجام دهد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین گفت: اجازه نخواهیم داد 
مذاکرات فرسایشی شود و اجازه نخواهیم داد وقت و انرژی ملت 
بیهود به بازی گرفته شــود و در عین حــال اجازه نخواهیم داد 
جزییات بدون توافق باقی بماند. جزییات به اندازه کلیات برای ما 
مهم اســت. هیچ توافقی حاصل نمی شود مگر این که درباره همه 

چیز توافق حاصل شود.
 گمانه زنی های رسانه ای را پاسخ نمی دهم

خطیب زاده در پاسخ به ســؤال خبرنگاری مبنی بر این که گفته 
می شــود توافق در خصوص احیای برجام شامل پنج سند است، 
گفــت: اجازه دهید وارد جزییات نشــویم و بــه گمانه زنی های 
رسانه ای پاســخ نمی دهد.وی درباره بازداشت سه نفر در ارتباط 
با حمله به خانم ایرانی در برمینگهام نیز گفت: واقعا جای تاسف 
دارد که در برخی از کشــورهای اروپایی و چندین صندوق رای 
در آمریکا کم و کاســتی هایی را کشــورهایی که ادعای حقوق 
بشــر، دموکراسی و مردمســاالری را به واســطه بی دقتی های 
آنها داشــته ایم.وی افزود: یادداشــت های جدی اعتراضی دادیم 

و پیگیری هایی در تهران کردیم و ســفیر انگلیس هم به همین 
خاطر بــه وزارت خارجه احضار شــد و پیگیری های حقوقی را 
تا زمان حصول نتیجه ادامه خواهیــم داد. واقعا صحنه هایی که 
برخی از ورشکسته ها و عناصر اجاره ای خواستند تصویرسازی ها را 
خواستند از ملت ایران نشان دهند هیچ شباهتی با ملت متمدن و 
تاریخ ساز ایران ندارد.خطیب زاده بیان کرد: ملت ایران همان هایی 
هستند که حتی اعتراض های خود را با منطق و به صورت روشن 
بیان می کنند. اینها عناصری هستند که متاسفانه وابستگی ها به 
گروهک هایی از جمله منافقین روشن است.وی در پاسخ به سؤالی 
بیان کرد: ما نشان دادیم تاب آوری زیادی در مقابل فشار داریم و 

بخش سالمت ما از این فشارها عبور کرده است.
ســخنگوی وزارت خارجــه دربــاره اتفاقــات رخ داده در پای 
صندوق های رای در خارج از کشور گفت: در برخی از کشورهای 
اروپایی و صندوق های رای در آمریکا شــاهد این موضوع بودیم. 
البته این روی دیگر ســکه همان گروه هایی هستند که به ارعاب 
و تهدید و اذیت و آزار ایرانیان می پردازند و سعی می کنند آنها را 
ســاکت کنند و از مشارکت آنها در تعیین سرنوشت شان محروم 
کنند ولی همواره ناتوان بوده اند. این رافع مســئولیت های کشور 

میزبان در تامین امنیت صندوق های اخذ رای نیست.

 امیدواریم بحران لبنان هر چه زودتر پایان بپذیرد
خبرنگاری از ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سؤال که 
آیا ایــران برای حل بحران لبنان و بحران اقتصادی این کشــور 
برنامــه ای برای کمک دارد؟ و خطیــب زاده گفت: موضوع لبنان 
موضوع داخلی اســت و ضمن احترام به تمامی طرف های لبنانی 
همواره از آنها خواســتیم به توافق درونی برسند و تشکیل دولت 
بدهند که ا ن شــاءاهلل مردم لبنان بهره مند شوند. در این راستا به 
دولت پیشــبرد امور در لبنان و دوستان گفته ایم هر کمکی الزم 
باشــد انجام می دهیم.وی گفت: امیدواریم بحران لبنان هر چه 

زودتر پایان بپذیرد.

 دیدار ظریف با آیت اهلل رئیسی
ســخنگوی وزارت خارجه درباره اقدامــات وزارت خارجه برای 
برگزاری مراســم تحلیف رئیس جمهور منتخب نیز گفت: درباره 
انتقال و تحوالت در نهاد ریاست جمهوری و رئیس جمهور جدید 
وزارت خارجه مسئولیت های کامال مشــخصی دارد و همواره با 
جدیت پیگیری کرده اســت و در حال حاضر با ستاد قبلی آقای 
رئیسی و کسانی که به عنوان نقطه تماس معرفی شدند در ارتباط 
هستیم.خطیب  زاده همچنین گفت که امروز صبح به دعوت آقای 
رئیســی، آقای ظریف یک ساعت و نیم آنجا بود و گفت وگوهای 
خوبی درباره موضوعات برجامی و سیاست خارجی انجام شد و در 
ادامه وزارت خارجه به عنوان نهاد حاکمیتی مسئولیت های خود 
را انجــام می دهد و این که کم و کیف درباره پروتکل های موجود 
تصمیمی است که در باال دست اتخاذ می شود و وزارت خارجه با 

قوت انجام می دهد.

 بازداشت اتباع افغانستان در مقابل سفارت این کشور در 
تهران

وی همچنین درباره بازداشــت اتباع افغانستان در مقابل سفارت 
این کشور در تهران بیان کرد: از این موضوع خبر داریم و گزارش 
را از ارگان های مربوطه خواستیم و اجازه دهید جزییات مشخص 

شد اطالع رسانی می کنیم.

 وزارت خارجه در موضوع واکسن کنشگرانه عمل کرد
ســخنگوی وزارت خارجه درباره این که با توجه به تولید واکسن 
کرونا در داخل کشــور آیا احتمال دارد ایران از خارج از کشــور 
واکســن وارد نکند نیز گفت: وزارت خارجه در موضوع واکسن از 
روز اول با سابقه بسیار درخشانی به یاری وزارت بهداشت شتافت 
و سعی کرد تا جایی که ممکن بوده نیازهای مردم را تامین کند. 
کمتر واکسنی وارد ایران شده که وزارت امور خارجه از پیشنهاد 
و گفت وگو، مذاکره و انتقال پول و واردات آن نقش نداشته باشد.

خطیب زاده افزود: وزارت خارجه، شخص وزیر و معاونان و مدیران 
این وزارتخانه در حوزه های مختلــف در این موضوع مبتکرانه و 
کنشــگرانه عمل کرده و تا روزی دستورالعمل تغییر نکند ادامه 
می یابد. هفته گذشــته محموله ای از چین وارد شد و این هفته 
هم در دستورکار اســت. خوشحالیم که واکسن ایرانی و واکسن 
مشترک ایران و کوبا وارد چرخه سالمت در ایران شده است.وی 
اظهار داشت: فکر نمی کنم واکسن ها تولید داخل تمامی نیازهای 

داخلی را تامین کند. 

امنیت در این منطقه دسته جمعی است
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره رزمایش نظامی 
عقاب آناتولی در ترکیه با حضور عربستان و ترکیه و واکنش ایران 
نیز گفت: این ســؤال را باید از ستاد کل پرسید. آنچه مهم است 
این است که امنیت در این منطقه دسته جمعی است و روابط ما با 
ترکیه در ابعاد مختلف حاکی از این است که فهم و مفاهمه خوبی 
وجود دارد و مثال یکی از روابط ممتاز در این منطقه بحران زده 
باشد.خبرنگاری از خطیب زاده پرسید که آیا با حضور آقای رئیسی 
شاهد تحول در سیاست خارجی خواهیم بود؟ که وی پاسخ داد: 
امروز آقای رئیسی با رسانه ها گفت وگو دارند و درباره موضوعات 
سیاست خارجی از ایشان خواهید شــنید. سیاست در ایران در 
سطوح عالیه پیگیری می شود و نشــانگر تداوم بوده است و این 
آرامشی بوده که در ایران در چهار دهه گذشته وجود داشته است.
خطیب زاده در پاســخ به سوالی در خصوص استثناء قائل شدن 
در برداشــتن تحریم های ایران در حوزه واکســن و ماسک بیان 
کرد:این استثنایی که قائل شده اند یک بار دیگر به همگان نشان 
داد که ایران تحت چه فشــار و ظلم و ســتم آشــکاری از سوی 
ایاالت متحده در میانه این فراگیری جهانی، قرار داشت. وی افزود: 
مادامی که تمامی تحریم های ظالمانه، فراســرزمینی و یکجانبه 
ایاالت متحده برداشته نشود، این اقدامات موردی رافع مسئولیت 

ایاالت متحده نیست.
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گرچه طعم میوه کپک زده نامطبوع اســت، اما در بیشــتر موارد برای 
ســامتی بدن خطرناک نیســت. در حقیقت کپک ها به وفور در مواد 
غذایی دیده می شوند. حتی برخی از این کپک ها مانند کپک های موجود 
در پنیر خوردنی هســتند. بدن توانایی هضم کپک های میوه را داشته 
و مشــکلی جدی برای ســامت فرد به وجود نمی آید. به طور معمول 
خوردن میوه کپک زده عوارض جانبی جدی برای فرد به همراه نخواهد 
داشت. با این حال، ممکن است عوارض جانبی مایمی همچون حالت 
تهوع، اســتفراغ، باد معده، نفخ، و اســهال در افراد مصرف کننده میوه 
کپک زده دیده شود. این عوارض به دلیل ناراحتی دستگاه گوارش بروز 
می کند. برای تقویت دســتگاه گوارش پــس از مصرف میوه کپک زده 

می توانید از مواد غذایی تخمیری مانند ماست استفاده کنید. 

سرطان می تواند ناشی از مسائل ژنتیکی )وراثت( و عوامل محیطی باشد. 
از این میان، عوامل محیطی جزو مواردی است که قابلیت کنترل از سوی 
انسان را دارد. متخصصان راهکار های ذیل را برای کاهش خطر ابتا به این 
بیماری توصیه می کنند: ۱- وزن خود را متناسب نگه دارید و از اضافه وزن و 
چاقی پرهیز کنید. ۲- پایبند به یک رژیم غذایی سالم باشید. ۳- از مصرف 
مشروبات الکلی و استعمال دخانیات اجتناب کنید. ۴- برای جلوگیری از 
ابتا به سرطان پوست از اشعه فرابنفش )UV( آفتاب دوری کنید. ۵- برخی 
واکســن های خاص می تواند خطر ابتا به سرطان ها را کاهش دهد. برای 
مثال، دو واکســن HPV و HBV می تواند به ترتیب خطر ابتا به سرطان 
دهانه رحم و ســرطان کبد را در فرد کاهش دهــد. ۶- زنان باید به طور 

مستمر برای تشخیص سرطان سینه از ماموگرافی استفاده کنند. 

تیمی از محققان با مشاهده عائمی خاص در برخی از بیماران، اعام 
کردند مصرف زیاد گوشت قرمز می تواند منجر به سرطان روده بزرگ 
شود. مقاله جدیدی رژیم های غذایی غنی از گوشت قرمز را شناسایی 
کرده است، این امر عاوه بر اینکه این ماده غذایی را به عنوان ماده 
ســرطان زا تلقی می کند و با افزایش احتمال تشخیص زودهنگام 
ســرطان، یک روش درمانی جدید را ارئه می دهد. تحقیقات قبلی 
بــرای ایجاد ارتباط عمدتا اپیدمیولوژیک بود به این معنا که افرادی 
که به این بیماری مبتا شده بودند از نظر عادات غذایی مورد بررسی 
قرار گرفتند و محققان ارتباطی را با بروز سرطان روده بزرگ مشاهده 
کردند. در ســال ۲۰۱۹ تیمی از محققــان با وجود اینکه اطمینان 

صددرصدی نداشتند.

 میوه کپک زده 
را می توان خورد؟

 کاهش خطر ابتال به سرطان 
با چند راهکار ساده

سرطان روده از عواقب زیاده 
روی در مصرف گوشت قرمز

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

دیدار سوپرجام فوتبال

فروش تویوتا سوپرای مشهور سریع و خشن با قیمتی هنگفت!
در سال ۲۰۰۱ بود که فیلم سریع و خشن باعث شناخته شدن هرچه بیشتر صنعت تیونینگ آمریکا در جهان شد. این فیلم به حدی 
پرطرفدار شد که تا همین امروز نیز ۹ قسمت از آن تولید شده هرچند انتقادهایی به قسمت های جدیدتر آن وارد شده است. هم اکنون 
شانس تملک خودروی مشهور قسمت اول سریع و خشن یعنی همان تویوتا سوپرای برایان اوکانر با بازی پاول واکر فقید پیدا شده است. 
حراجی برت جکسون این خودرو را در حراجی عرضه کرده است. این سوپرا با نشستن پاول واکر در پشت فرمان و نمایش صحنه های 
متعلق به بدنه و کابینش مشهور شده است. ادی پاول در کالیفرنیا سازنده این خودرو برای فیلم بوده است. دگرگونی های رخ داده باعث 
شده اند سوپرا در قسمت دوم سریع و خشن رنگ طایی به خود گیرد. پس از فیلم برداری سوپرا دوباره به ظاهر اولیه خود بازگشته است. 
این سوپرا با رنگ نارنجی کندی متعلق به المبورگینی دیابلو در فیلم ظاهر شده است. کیت بدنه آن نیز شامل اسپویلر جلو، رکاب های 
جانبی، کاپوت سفارشی، بال عقب آلومینیومی و رینگ های ۱۹ اینچی است. برخاف سوپرای برایان اوکانر در سریع و خشن، این خودرو 
در واقع حالت استوک دارد. پیشرانه ۶ سیلندر ۳ لیتری توربو در زیر کاپوت با گیربکس ۴ سرعته اتوماتیک هماهنگ شده است. فروشنده 

خودرو قیمت پایه آن را اعام نکرده اما اسناد کامل آن و تأییدیه های مربوطه وجود دارد. 

نوشاد عالمیان: مشکالت داوری وجود داشت
یک بازیکن تنیس روی میز ایران گفت: من به داوری بازی نهایی روز گذشته اعتراض داشتم چون بازی در سه، چهار گیم اول روی هوا 
بود.نوشاد عالمیان درباره دلیل انصراف خود از مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بیان کرد: در دیدار نهایی که میان من و امیر 
حسین هدایی برگزار شد، مشکات داوری وجود داشت و در اصل داور باعث باخت من بود. چراکه با توجه به حرکاتی که هدایی انجام 
داد، داور باید او را اخراج مستقیم می کرد که این کار را انجام نداد. در سه، چهار گیم اول، بازی روی هوا بود و من فقط داشتم دعوای 
هدایی با داور و سرداور را تماشا می کردم. فقط منتظر بودم که اگر دعوای آن ها تمام می شود و فرصتی هست یک بازی هم انجام دهیم. 
او ادامه داد:  البته من هم اعتراض خود را به داوری بعد از بازی اعام کردم و بین بازی هیچ چیزی نگفتم. اما واقعا نباید بازی ادامه پیدا 
می کرد. فقط هم نسبت به مشکات داوری اعتراض داشتم. عالمیان در پاسخ به این پرسش که انصراف از انتخابی باعث نمی شود حضور 
در تیم ملی را از دست بدهد؟ تصریح کرد: این را دیگر باید فدراسیون تصمیم بگیرد. البته از طرفی من این را حق خود می دانستم که 
از ابتدا انتخاب شــوم. نتایج من در مســابقه بین المللی اخیر مشخص است و نتایج خوبی بود. از طرفی رنکینگ جهانی من با نفر سوم،  
۱۰۰ پله فاصله دارد و حق خودم می دانستم در این مسابقات بازی نکنم  و  بعد از این که  گفتند باید بازی کنم، مقداری ناراحت شدم. 

بشناس فرق دوست ز دشمن بچشم عقل
مفتون مشو هک رد پس ره چهره چهره اهست

جمشید ساخت جام جهان نیب از آنسبب
کگه نبود ازین هک جهان جام خودنماست

گاراهست رد دل آلودگان دره ستایدل، رغور و حرص زبونی و سفلگی استره پاک جاهم را نتوان گفت پارساستزن ای دیده، راه دیو ز راه خدا جدا گر فکر ربرتی کنی و رب رپی بشوق
رد شاهخ ای نگر هک هچ خوشرنگ میوه اهستجان شاهخ ایست، میوهٔ آن علم و فضل و رایینیب هک رد کجائی و اندر سرت چهاست

پیشنهاد

چهره روز

طنزآور
این مجله در حوزه طنز ادبی یا طنز بلند و مکتوب در 
مشــهد منتشر می شود و نیمی از آن به طنز ایرانی و 
نیمــی دیگر به طنز ملل اختصاص دارد که در هر دو 
بخش نمونه هایی از طنز در قالب شعر، داستان کوتاه، 
قطعه و خاطره ارائه شــده اســت. همچنین عاوه بر 
وجود کاریکاتورهای متعدد و مرتبط با موضوعات در 
داخل مجله، روی جلد هر شماره هم به یک کاریکاتور 
از یک کاریکاتوریست برجسته اختصاص یافته و با آن 
فرد گفت وگو شــده است. در این شماره از »طنزآور« 
بخش طنز ملل شــامل داستان هایی است از پی جی 
وودهوس، دورتــی پارکر، رابیندرانــات اگور، رابرت 
بنچلی، کرت وانه گــت، زکریا تامر، جیمز تربر، لطف 
اهلل کبیروف، آرکادی آرکانف و لوئیس وریسیمو. همچنین در بخش طنز ایرانی نام افرادی از جمله 
علی اکبر دهخدا، بهاالدین خرمشاهی، محمود فرجامی، آذردخت بهرامی، علی خزاعی فر، کیارش 
زندی، آبتین گلکار، راشــد انصاری، علی مرسلی، قاســم رفیعا، فروغ بهلولی، علیرضا خان جان، 
حســین گلچین، عبدالعلی براتی، حسن هاشمی میناباد و دیگران آمده است.  علی خزاعی فر در 
»سردبیریه« سومین شماره مجله »طنزآور« دلیل شیوع خنده در میان ایرانیان را چنین توضیح 
می دهد: »دلیل این امر را باید در هوشمندی تاریخی ایرانیان جست. اطبای سنتی ما آن زمانی که 
غربی ها هنوز فرق بین جادوگری و پزشــکی را نمی فهمیدند و در ظلمت قرون وسطایی دست وپا 
می زدند فهمیده بودند که خنده بر هر درد بی درمان دواســت. توده مردم هم به فراست فهمیده 
بودند که خنده بادبزن دل اســت و خنده دل خوش نمی خواهــد؛ بلکه، برعکس، باید خندید تا 
دل خوش شــود چون خنده همه جای آدم را درگیر می کند. از لب شروع می شود ولی به سرعت 
می ریزد توی چشم و اگر موضوع خنده خیلی خنده دار باشد، سریع از شکم سردرمی آرد و جسم 
را به ریســه وامی دارد و به روح می رســد و از روح هم سرریز شده و چون به شدت ُمسری است به 

محیط اطراف نشت می کند.«

منصور اوجی
منصور اوجی )۹ آذر ۱۳۱۶ – ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰( 
شــاعر معاصر ایرانی بــود. »از وطن: ۱۶۲ شــعر در 
ستایش شیراز«، »باغ و جهان مردگان«، »حیرانی ها«، 
»حرفی برای گفتن«، »دفتر گمشــده«، »باغ شب«، 
»خواب درخت و تنهایی زمین«، »شهر خسته«، »این 
سوسن اســت که می خواند«، »مرغ سحر«، »صدای 
همیشه«، »شعرهایی به کوتاهی عمر«، »حالی است 
مرا«، »دفتر میوه ها«، »کتاب کلمات«، »دفتر شاعری 
و« »کوتاه مثل آه« از جمله مجموعه اشــعار منتشر 
شده اوجی است. دارای نشــان درجه یک هنری در 
حوزه ادبیات هــم بود. در گفتگویی عنوان کرده بود: 
»شــاعر باید اثر انگشت و امضا داشته باشد و شاعران 
امروز به دلیل نداشــتن این ویژگی، همه شبیه به هم شده اند. در هشتاد سال عمرم سعی کردم 
خودم و زندگی ام را بنویسم و هیچ وقت دوست نداشتم شبیه کسی باشم.« به واسطه تألیف بیش 
از ۲۵ کتاب شعر، دو کتاب در حوزه ترجمه و سه کتاب در حوزه تحقیق و پژوهش، در سال ۱۳۹۶ 

نشان درجه یک هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی به اوجی تعلق گرفت. 

فرهنگ

یک کپی مشهور از تابلو نقاشی »مونالیزا« که بسیار به نقاشی »لئوناردو داوینچی« شباهت دارد، در یک 
حراجی به بیش از ۱۰ برابر ارزش تخمین زده شــدهـ  یعنی به قیمت ۳.۴ میلیون دالرـ  فروخته شد. 
برنده مزایده آناینی که برای فروش این اثر برگزار شده بود یک مجموعه دار اروپایی بود. با پرداخت ۳.۴ 
میلیون دالر برای خرید این نقاشــی، رکورد گرانترین نقاشی تقلبی »مونالیزا« شکسته شد. کارشناس 
بخش آثار اســتادان قدیم نقاشی در »کریســتیز« معتقد است، به فروش رسیدن این نقاشی با چنین 
قیمتی محبوبیت روزافزون »مونالیزا« حتی با گذشــت چندین قرن را نشــان می دهد. این نقاشی که 
بیشــتر به نام »ریموند هکینگ« یک فروشنده آثار تاریخی در فرانسه شناخته می شود در سال ۱۹۵۳ 
توســط »هکینگ« به قیمت ۳ پوند معادل ۱۱۰ دالر در سال ۲۰۲۰ خریداری شد. »هکینگ« معتقد 
بود نقاشــی که او خریداری کرده است نقاشی اصلی »مونالیزا« است و نقاشی که بر دیوار لوور آویخته 
شده است نقاشی تقلبی است. با اینکه برخی از کارشناسان صحت ادعاهای »هکینگ« را در آن زمان 
مورد بررســی قرار داده بودند اما امروزه کارشناســان هنری معتقدند »مونالیزای هکینگ« توسط یک 
نقاش ناشــناخته ایتالیایی در حوالی ۱۶۰۰ میادی خلق شده است یعنی تقریبا یک قرن پس از آنکه 

»داوینچی« تابلو نقاشی اصل »مونالیزا« را خلق کرد.

کمک مونالیزای تقلبی به شاهکار 
داوینچی
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