سفیر ایران در ژنو:

تهران نقض حقوق بشر در افغانستان را محکوم میکند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو اعالم کرد که تهران هرگونه خشونت و افراط گرایی ،نقض حقوق بشر و نقض قوانین بشر دوستانه در افغانستان
را قویا محکوم میکند.به گزارش خبرآنالین ،اســماعیل بقایی هامانه شــامگاه سه شنبه با ایراد یک سخنرانی در نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد افغانستان
گفت :افغانها مستحق زندگی در صلح و روابط خوب همسایگی با همسایگان خود بدون دخالتهای نظامی غیرقانونی هستند.وی اشاره کرد :این امر تنها از طریق
یک دولت فراگیر و متکثر متشکل از همه اجزای مذهبی و قومی جامعه افغانستان محقق می شود .روند صلح و آشتی تحت رهبری ،مالکیت و کنترل افغانستان باید
به این منظور تسریع شود .دستاوردهای ملت افغانستان را نباید به خطر انداخت.سفیر ایران در ژنو در مورد اعمال خشونت در افغانستان تاکید کرد...
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انجمن جهانی فوالد گزارش داد:

افزایش  ۹.۹درصدی تولید فوالد ایران

فقط  ۴۱درصد مصوبات کارگروه رفع
موانع تولید اجرا شد!
طبق اعالم رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت (صمت) استان تهران
تاکنون فقط  ۴۱درصد از مصوبات کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید
اجرا شــده و الباقی در دست اقدام و پیگیری است که به توجه بیشتر
دستگاههای اجرایی و خدمات رســان به واحدهای تولیدی و صنعتی
نیاز دارد.یداله صادقی رئیس در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه از سال
 ۱۳۹۴تاکنون بیش از  ۷۳۰۰مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
صادر شــده ،گفت :براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای
نظام مالی کشور مصوبه سال  ۱۳۹۴و مواد  ۶۱و  ۶۲الحاقی قانون فوق،
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تشکیل شد و سازمان صمت به
عنوان دبیر این کارگروه معرفی شد.به گفته وی در این جلسات از سال
 ۱۳۹۴تاکنون  ۲۰۱۶جلســه تشکیل شده که  ۱۵۳مورد آن با ریاست
استاندار تهران و مابقی درقالب کمیتههای اصلی و تخصصی بوده است.
رئیس ســازمان صمت با بیان اینکه تعداد  ۱۷هزار و  ۹۱۹مصوبه برای
 ۱۶هزار و  ۱۱۶واحد تولیدی ماحصل این جلســات بوده ،تصریح کرد:
بیشــترین موضوعات مطروحه درحوزه امور بانکی ،مالی و امور مالیاتی
مطرح شده است.وی همچنین با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه ستاد
تســهیل ور فع موانع تولید بر اساس قانون الزم االجرا است ،گفت۴۱ :
درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجرا شده و الباقی
در دست اقدام و پیگیری است که به توجه بیشتر دستگاههای اجرایی و
خدمات رسان به واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز دارد.
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معمای قیمت بلیت هواپیما حل میشود؟

گرانفروشی ایرالینها میراث
پرحاشیه اسالمی برای وزیر جدید
افزایش قیمت غیرقانونی بلیت هواپیما و جلســات بیفایده شورای عالی هواپیمایی در هفتههای گذشته که
نهایتا نتیجهای در بر نداشت ،به نظر نخستین میراث پرحاشیه اسالمی براری وزیر جدید راهوشهرسازی است.
به گزارش ایســنا ،از ابتدای تیر ماه امسال شــرکتهای هواپیمایی اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در
مسیرهای داخلی تا سقف  ۳۰درصد کردند اما برای این اقدام ناگهانیشان هیچ مجوز قانونی از شورای عالی
هواپیمایی دریافت نکردند .به عنوان مثال طی هفتههای گذشــته شرکتهای هواپیمایی قیمت بلیت پرواز
تهران-مشهد را تا بیش از یک میلیون تومان...

3

روایت رویترز از آغاز دوباره صادرات بنزین ایران به افغانستان

صادر  ۴۰۰هزار تن سوخت به افغانستان طی  ۱سال

رشد  ۵۴۰درصدی واردات ایران
از عراق!
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بورس نزولی آغاز شد ،صعودی به پایان رسید

انتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران از تبعیت کره از تحریمهای ایران؛
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کاهش روابط تجاری ایران و کره جنوبی
از  ۱۷به کمتر از  ۲میلیارد دالر

از استقالل بانک مرکزی تا افزایش نظارتها؛

اولویتهای دولت رئیسی برای نظام بانکی
6

تابستان سیاه؛ مرگ پشت مرگ؛ گویا این روزها
دیگر هیچ چیز در صدر اخبارمان نیســت جز
نفسهای به شــماره افتاده و آوار مرگ بیماران
کرونا...به گزارش ایســنا ۶۰۰ ،نفر و  ۷۰۰تن؛
آدمهایی که رفتن شــان عادی شده ،رفته اند
برای همیشه و داغشــان تا ابد بر دل مردمان
این ســرزمین میماند .روز گذشته سه شنبه
غم انگیز رقم خورد ،دوم شــهریور ماه ۱۴۰۰
باز هــم مرگهایمان ناباورانــه رکورد زد ،یک
رکورد ترســناک دیگــر ۷۰۹ ،مرگ .آن هم بر
اســاس آمار رسمی که تست کووید  ۱۹مثبت
داشتهاند ،وای بر غیر رسمیها .حاال اینهمه آدم
از کودک و جوان گرفته تا پیر و سالخورده ،یک
به یک رهسپار قبرستانند .حاال دیگر خاک هم
به حالمان گریه میکند؛ چراکه جای جایش از
آدمهایی پر شــده که باید سالهای سال زنده
میماندند ،زندگی میکردند ،نفس میکشیدند،
اما کرونا و البته سوءمدیریتها ،عدم قاطعیتها
و عدم پاسخگوییها ،نفسشان را برید.

کنند.

آدمهایی که میان آمارها می میرند
از طرفــی آدمهایی که هــر روز در صدر اخبار
کشور «بر اساس معیارهای قطعی» میمیرند،
بخشی از فوتشدگان کرونایی هستند .بر اساس
اعالم وزارت بهداشت در هفته گذشته ،افزایش
 ۱۲.۵درصدی مرگهای کرونایی را در کشــور
شــاهد بودیم .در عین حال طبــق اعالم خود
وزارت بهداشتیها تنها افرادی در لیست رسمی
فوتی کرونا قرار میگیرند که تست مثبت PCR
داشته باشند .به طوری که دکتر ایرج حریرچی-
معاون کل وزارت بهداشت ،در مرداد ماه ۱۴۰۰
در گفتوگوی ویــژه خبری اعالم کرد که آمار
واقعی کرونا قطعاً بیشتر از آمار رسمی است.به
گفته او »،برخی افراد یا تست کرونا نمیدهند یا
تستشان بهطور طبیعی بین  ۳۰تا  ۵۰درصد
منفی کاذب میشود .از طرفی برخی افراد دیر
مراجعه میکنند و زمــان طالیی مثبت بودن
تستشان گذشته است .آمار ابتال و فوتی مبنی
بر تســت پیسیآر اســت .در مورد بستریها
نیز ممکن اســت آمار واقعی حتی دو برابر رقم
اعالمی باشد که تست پیســیآر ندادهاند».در
این روزها جــان مردم در میان آمارها میمیرد
و گم میشــود .مردمی که بیمارســتان امید
آخرشان شــد ،بیمارســتانهایی که خود هم
زیر این بار ســهمگین کمر خم کردهاند و دیگر
رمقی برای رســیدگی به بیماران در جانشان
نمانده است .پزشک و پرستاری که هر روز جان
میدهند ،برخیشان در مقابل این بار سنگین
بیماری و بی مدیریتی کمر شکســته و ناتوان
شدهاند و خودشان هم در خطرند که نفس تمام

 ۵پیک کرونا
در این  ۵۵۳روزی که از کرونا گذشــته ،چهار
پیک را پشت ســر گذاشتهایم .مردممان را در
چهار پیک از دســت دادهایــم و حاال در این
پیک ســیاه پنجم هر روز بیــش از روز قبل
عزادار میشویم .هر روز بیش از روز قبل ناامید
میشــویم و هر روز بیش از روز قبل کسانی از
ما میمیرند و نقرهداغ میشویم.موج اول را در
هجمه اول ویروس به کشورمان از زمان تایید
بیماری تا اواخر اسفند ماه  ۹۸شاهد بودیم .آن
زمان به تدریج متوجه شدیم که با استفاده از
ماسک و رعایت چند راهکار بهداشتی ساده می
توانیم در برابر ویروس چینی بایســتیم .پیکی
کــه باالخره با آمــوزش و رعایت پروتکلهای
بهداشتی کاهشی شــد و این روند کاهشی تا
اواخر اردیبهشــت ماه  ۹۹ادامه داشت .با آرام
شــدن اوضاع اما ،همه گمان کردند که کرونا
رخت بســته است؛ محدودیتها برداشته شد،
خیابانها شــلوغ شد و سفرها هم به راه .غافل
از اینکه کرونا از همین عادی انگاریها استفاده
و در جانهــا رخنــه کرد.پیــک دوم بیماری
از اواســط خرداد  ۱۳۹۹آغاز شــد ،تختهای
بیمارستانی به تدریج پر شدند ،آمارها افزایش
یافت و عمدتا شاهد افزایش ابتالهای خانوادگی
بودیم .چراکــه رفت و آمدها و دید و بازدیدها
شروع شده بود و کرونا مجال یافت تا کل یک
خانواده را از بــزرگ و کوچک گرفتار کند .در
همیــن پیک بود که حرف از اجباری شــدن
استفاده از ماســک به میان آمد .به طوری که
وزارت بهداشــتیها اعــام کردند که اجباری

سونامی «مرگ»

کردن اســتفاده از ماســک به نوعــی احترام
گذاشتن به سالمتی طرف مقابل است .در عین
حال اعالم شد که اســتفاده از ماسک یکی از
موثرترین و ارزان قیمتترین راههای پیشگیری
از انتقال ویروس اســت و البته در کنار آن بر
رعایت فاصلهگذاری فیزیکی نیز تاکید شد .با
این وجود برخی گوششان بدهکار این حرفها
نبــود و راه خودشــان را میرفتند و بر همین
اســاس بود که پاییز کرونازده از راه رسید؛ هوا
به تدریج رو به سرد شدن گذاشته؛ پیک سوم
کرونا با شدت بیماریزایی بیشتر آغاز شده و
البته ترس از شــیوع آنفلوآنزا و کاهش رعایت
پروتکلها هم بــر نگرانیها میافزود .کرونا در
پیک ســوم خود میتاخت و جان میگرفت.
به طوری که مرگهــای  ۴۰۰تایی در روز را
تجربه کردیم ،خانوادههای زیادی داغدار شدند
و آرزوهای زیادی در زیر خاک مدفون شد.طی
پاییز و زمستان با تالش کادر بهداشت و درمان
کشــور و البته رعایت پروتکلها از سوی مردم
موج ســوم بیماری نیز به تدریج فرو نشست و
وزیر بهداشت در  ۱۶دی ماه  ۱۳۹۹از دو رقمی
شدن مرگهای کرونایی در کشور خبر داد ،اما
این پایان ماجرا نبود؛ چراکه درست در همین
روز وزیر بهداشت ورود گونه انگلیسی کرونا به
کشور را هم تایید کرد و نسبت به خطرات آن
هشدار داد .ویروسی با قدرت سرایت و انتشار
چند برابری نسبت به کرونای ووهان .بنابراین
کرونا طغیان چهارمش را در کشــور کلید زد.
موج چهارم کرونا از ابتدای شــروعش طوفانی
عمل کرد؛ به طوری کــه تنها طی چند روز
تمام مراکز استانها را قرمز و بیمارستانها را از
بیماران بدحال کرونایی مملو کرد.

پیک هولناک پنجم
پیــک چهارم تاخت و تازش را ادامه داد و هنوز
از شــر مرگهای بیش از  ۱۰۰تایی آن آسوده
نشــده بودیم که کرونای هندی رخ نشان داد
و کاهــش توجه مردم بــه رعایت پروتکلهای
بهداشتی به عنوان بازوی آن عمل کرد و پیک
پنجم را آفریدند .پیکی که از استانهای جنوبی
و جنوب شــرق کشور شــروع شد ،سیستان و
بلوچســتان ،کرمان ،بوشــهر و ...را درنوردید و
رونــد بیماری در این اســتانها را به ســرعت
صعودی کرد و بعد هم شهر به شهر پیش رفت
تا حکمرانیاش را در کل کشــور تثبیت کند،
به ویروس غالب در کشــور بدل شود و قربانی
بگیرد .پیکی که هم از نظر قدرت سرایت و هم
از لحاظ شــدت بیماری بســیار سریع و شدید
است و روز گذشــته در اوج ناباوری مرگ های
کرونایی مان را به  ۷۰۹نفر در طول یک شبانه
روز رســاند .حاال  ۱۰۳هزار و  ۳۵۷زندگی زیر
خاک رفته و هزاران هزار خانواده متالشی شده
اســت .آنچه در پیک پنجم کرونا در کشــور
مشــاهده میکنیم ،تصاویر هولناکی است که
در هیچ یک از پیکهای قبلی دیده نشده بود؛
تعداد ابتالی بســیار باال ،بستریهای بیش از
ظرفیت بیمارستانها که باعث میشود بسیاری
از بیمارســتانها تخت کافی برای بیمارانشان
نداشــته باشند ،ســرگردانی مردم برای یافتن
تخــت خالی و کمبود برخی اقــام و داروهای
مربوط بــه کرونا ،مرگو میرهایــی که از مرز
 ۷۰۰نفر در روز هم گذشــته و قبرستانهایی
که مملو از جانباختگان مبتال به کرونا شــده
اند و حتی در برخی شــهرها جایی برای دفن
کرونایی ها پیدا نمی شــود و مجبور به ایجاد
قبرستان های جدید شده اند.در این میان اما،
برخی مردم دیگر نیمنگاهی هم به پروتکلهای
بهداشــتی ندارنــد .به طوری کــه طبق اعالم
وزارت بهداشتیها میانگین رعایت پروتکلهای
بهداشتی به  ۳۹درصد رسیده که فاجعه است.
عدم پاسخگویی در برابر چند صد مرگ
رسمی کرونا
حاال گویا در این  ۵۵۳روز هنوز مسئوالن کشور
تجربه کافی برای مدیریت کرونا کسب نکردهاند
و تنها تقصیر را به گردن مردم میاندازند .البته
قطعا کاهــش رعایت پروتکلهای بهداشــتی
و عدم رعایت مردم مشکلســاز بــوده و باید
که رعایت شــود ،اما باید پرسید قانونگذاری،
نظارت بر دســتورالعملها و برخورد با متخلفان
چه میشود؟ .اگر دستورالعملی نوشته می شود،
نظارتی بــرای اجرای الزم نــدارد؟ اگر عدهای
بیقانونی میکنند ،ماســک نمیزنند ،ســفر

میروند و ...چرا برخوردی نمیشــود و نسبت
ب نمیشــوند؟ .چرا
به رعایــت پروتکلها مجا 
برخوردی قاطع را از ســوی مسئوالن کشور با
پروتکلشکنان شاهد نیستیم؟.
ایران؛ الگــوی مدیریت کرونا یا جوالنگاه
مرگ!
کرونا در موج پنجم کرونا هر روز در کشورمان
کرور کرور جان میگیــرد و آدمهای زیادی را
مظلومانه و غریبانه زیر خاک مدفون میکند .در
کشوری که به گفته وزیر بهداشت قرار بود الگوی
مدیریت کرونا برای کشورهای دیگر باشد ،دیروز
دوم شهریور ماه قربانیان روزانه اش از  ۷۰۰نفر
هم فراتر رفت و این بیماری همچنان ســیاهی
عمیق و سوزناکش را گسترش می دهد.در هر
حال کرونا هنوز دارد مردم را قلع و قمع می کند
و در حالی روند افزایش مرگهای ناشی از آن و
ورود به کانال  ۷۰۰مرگ روزانه را شاهد هستیم
که کسی هم پاســخگوی این شرایط اسفناک
نیســت؛ حتی وزیر بهداشــت کــه به صورت
هفتگی در قــاب تلویزیون و از محل رصدخانه
طرح شهید ســلیمانی ظاهر شده و گزارشی از
روند بیماری ارائه میداد ،هفته هاســت که در
رســانهها حضور ندارد .وی روز گذشــته و در
واپسین لحظات حضورش در وزارت بهداشت،
در نامه ای سرگشــاده به دســت انــدرکاران
سالمت ضمن تقدیر از زحمات آنها ،عنوان کرد
ی اعتنائی ،ســهل
که» امواج بیماری را که با ب 
انگاری و عادیپنداری دیگران علیرغم فریادها،
التماسها و تمناهای این ســرباز کوچک نظام
سالمت بر دوشتان آوار شد و صدها داغ سوزان
بر دل شــما و مردم نهاد را ناجوانمردانه به پای
بیکفایتی نظام سالمت ثبت کردند تا خود را از
گزند اتهام برهانند».در عین حال معلوم نیست
که ســایر دستگاهها اعم از وزارت کشور و سایر
دستگاههای درگیر با موضوع کرونا ،کجا هستند
و چرا طرح فاصلهگذاری هوشــمند ،برخورد با
متخلفان کرونایی و افرادی که ماســک نزده و
یا بی توجه به وضعیت بیماری در کشــور سفر
میروند ،اجرا نمیشود؟از سوی دیگر گویا برخی
مردم هم به این سونامی مرگ عادت کردهاند،
افــراد زیادی دیگر کرونــا را جدی نمیگیرند،
استفاده از ماسک کاهش یافته و فاصلهگذاری
اجتماعی هم که گویا به افســانهای بدل شده
است .سوال این است؛ در این شرایط که تعداد
زیادی روزانه بیمار می شوند و تعداد زیادی هم
جان می دهند و خانوادههای بسیاری داغدار می
شوند؛ چرا هنوز برخی مردم و البته مسووالن،
کرونا را جدی نمی گیرند و چرا فکری اساسی
به حال این اوضاع نمی شود؟.
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جدیدترین آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان میدهد
که میزان واردات ایران از عراق در ســال جاری به شــکل قابل توجهی
افزایش یافته است.به گزارش ایســنا ،در سالهای اخیر ،عراق همواره
جزو اصلیترین شــرکای تجاری ایران بــوده اما بخش قابل توجهی از
این تجارت به صادرات ایران به همسایه غربی مربوط میشود.عراق در
سالهای گذشته پس از چین ،همواره به عنوان دومین مقصد صادرات
کاالهای ایرانی شــناخته شده و حتی در دورههای کوتاهی صدرنشین
این جدول نیز شــده است .در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نیز روال
به همین شکل ادامه یافته اســت.بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی
سازمان توسعه تجارت ،صادرات ایران به این کشور در چهار ماهه ابتدای
ســال  ۱۴۰۰با  ۴۳درصد رشد از نظر ارزشی و  ۶۹درصد از نظر وزنی
نسبت به مدت مشابه در سال  ۱۳۹۹به  ۲میلیارد و  ۸۱۷میلیون دالر
معادل  ۱۰میلیون و  ۹۴۱هزار تن رسید .عراق در رتبه دوم کشورهای
هــدف صادرات ایران پس از چین با  ۴میلیارد و  ۳۹۶میلیون دالر قرار
داشته اســت .پس از عراق نیز کشــورهای امارات با  ۱میلیارد و ۶۲۷
میلیون دالر ،ترکیه با  ۹۲۱میلیون دالر و افغانستان با  ۷۲۸میلیون دالر
در رتبههای سوم تا پنجم فهرست مذکور قرار گرفتهاند.
در بازه زمانی یاد شــده برق و گاز ،میلههای آهنی و فوالدی ،هندوانه،
اجزای توربینهای بخار ،گوجه فرنگی ،کولرهای آبی ،کلروروینیل ،سیب
درختی ،لوازم خانهداری ،پنیر ،پســته ،کلینکر سیمان ،شیرینیجات،
لوازم سر میز آشپزخانه ،سنگ آهن ،گوجه فرنگی ،پرتقال ،بستنیها و
خربزه  ۲۰قلم اول صادراتی کشور به عراق را تشکیل دادهاند که به جز
کولرهای آبی و پرتقال در ســایر موارد افزایش صادرات نسبت به مدت
مشابه در سال  ۱۳۹۹اتفاق افتاده است.آنچه که در بررسی آمار تجارت
مشترک دو کشــور اهمیت دارد ،افزایش ناگهانی و قابل توجه واردات
ایران از عراق در سال جاری بوده است .هرچند این عدد همچنان بسیار
محدود به نظر میرسد اما در عمل نشان دهنده تغییر در روند یک طرفه
تجارت میان دو کشور در سالهای گذشته خواهد بود.ایران طی مدت
مذکور از کشــور عراق ۱۴۰میلیون دالر کاال معادل  ۲۴۶هزارتن وارد
کرده که نســبت به مدت مشابه سال  ۱۳۹۹از نظر ارزشی حدود ۵۴۰
درصد و از نظر وزنی  ۱۱۸۰درصد رشــد داشته است.ایران پیش از این
اعالم کرده بود که تالش برای برقراری موازنه تجاری با کشــور عراق از
طریق متنوعسازی مبادی وارداتی کشور و افزایش واردات از این کشور
از جمله برنامههای ایران در زمینه تعمیق و پایداری پیوندهای اقتصادی
و تجاری با این کشور همسایه محسوب میشود و حاال نیز اعالم شده با
کاهش محدودیتهای کرونا در ماههای آینده ،روند تجارت مشترک بین
دو کشور افزایش خواهد یافت.

 ۶۶۵فوتی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،متاســفانه در شبانه روز گذشته  ۶۶۵بیمار
کووید ۱۹در کشــور جان خود را به دلیل این بیماری از دســت دادند.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشــت ،ا کنون  ۱۷میلیون و  ۵۷۳هزار و  ۷۸۵نفر ُدز اول واکســن
کرونــا و  ۶میلیون و  ۹۰۰هزار و  ۸۳۴نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند
و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به  ۲۴میلیون و  ۴۷۴هزار
و ُ ۶۱۹دز رســید.افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه
 salamat.gov.irثبت نام کنند.در شبانه روز گذشته با تزریق ُ ۷۶۴۱۸۵دز
واکسن کرونا در کشور ،رکورد واکسیناسیون روزانه دوباره شکسته شد.
تا دیروز  ۳شــهریور  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی۳۹ ،
هزار و  ۹۸۳بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که ۴
هزار و  ۸۷۱نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور
به  ۴میلیون و  ۷۹۶هزار و  ۳۷۷نفر رسید.متاسفانه در طول  ۲۴ساعت
گذشته ۶۶۵ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۱۰۴هزار و  ۲۲نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون
 ۴میلیون  ۲۰هزار و  ۸۴۴نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شــده اند ۷.هزار و  ۷۵۵نفر از بیمــاران مبتال به کووید ۱۹در
بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحــت مراقبت قرار دارند.تا
کنون  ۲۸میلیون و  ۲۱۳هزار و  ۲۲۹آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است.در حال حاضر  ۳۵۹شهر کشور در وضعیت قرمز،
 ۵۹شهر در وضعیت نارنجی ۳۰ ،شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
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«محسن رضایی» معاون اقتصادی
رئیسجمهور شد
رئیسجمهور« ،محســن رضایی میرقائد» را به سمت معاون اقتصادی
رئیسجمهور ،دبیر شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر
ســتاد اقتصادی دولت منصوب کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل
از پایگاه اطالع رســانی ریاســتجمهوری ،حجتاالسالم سید ابراهیم
رئیســی رئیسجمهور ،با صدور حکمی «محســن رضایی میرقائد» را
به ســمت معاون اقتصادی رئیسجمهور ،دبیر شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب کرد.وی متولد
سال  ۱۳۳۳مسجد سلیمان و دانش آموخته مقطع دکترای اقتصاد از
دانشگاه تهران اســت که فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به
مدت  ۱۶ســال ( ۱۳۶۰تا  )۱۳۷۶و دبیری مجمع تشخیص مصلحت
نظام از سال  ۷۶تاکنون را در سوابق اجرایی و مدیریتی خود دارد.
سردار پاکپور:

آمادگی بیمارستانهای سپاه برای
خدماترسانی به بیماران کرونایی
فرمانــده نیــروی زمینی ســپاه پاســداران انقالب اســامی گفت:
تمام ظرفیتهــای بیمارســتانهای ثابت نیروی زمینی ســپاه در
سراســر کشور در اختیار بخش بهداشــت و درمان قرار گرفته است.
به گزارش تســنیم ،سردار ســرتیپ محمد پاکپور در حاشیه افتتاح
بیمارســتان ســیار در کرمانشــاه ،با تقدیر از زحمات بهداری رزمی
نیروی زمینی سپاه پاســداران انقالب اسالمی و بهداری غرب کشور
در ایجاد بیمارســتان سیار اظهار داشــت :تمام بیمارستانهای ثابت
نیروی زمینی در سراســر کشــور در اختیار بخش بهداشت و درمان
قــرار گرفت.وی عنوان کرد :متناســب با نیاز مراکــز درمانی بهویژه
دانشــگاههای پزشــکی ظرفیت ثابت را در اختیار بیماران کرونا قرار
دادیم.ســردار پاکپور گفت :پذیرش یک بیمار کرونایی روند خاصی
دارد که باید توسط دانشگاه علوم پزشکی درخواست و روند طی شود
و در نهایت پذیرش انجام شــود که با هماهنگی بهداری و مراکز در
غرب ،شمالشرق ،جنوبشــرق و شمالغرب کشور ،این فرایند طی
شد و توانســتند خدمات خوبی در جهت رفع آالم مردم در رابطه با
کرونا ارائه دهند.وی با اشاره به راهاندازی بیمارستان 128تختخوابی
در کرمانشاه از امروز افزود :مردم کرمانشاه حق بزرگی بر گردن ملت
ایران و پاســداران دارند زیرا در دوران دفاع مقدس میزبان نیروهای
رزمنده و پاســداران بودند و آن زمان مشــکالت بســیاری را تحمل
کردند و جا دارد نخستین خدمات فوقتخصصی حاد تنفسی بهداری
نیروی زمینی در کرمانشاه ارائه شود.
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خطیبزاده در پیامی به مناسبت روز جهانی احترام به قربانیان تروریسم:

ایران در کنار همه بازماندگان تروریسم ایستاده است
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت :جمهوری اســامی ایران
با تجربهای گرانبار در کنار همه بازماندگان تروریســم ایستاده
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر ،سعید خطیبزاده سخنگوی
وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی تصویری به مناسبت روز
بینالمللی یادبود و احترام به قربانیان تروریسم گفت :جمهوری
اســامی ایران بهعنوان کشــوری که از ابتدای تأسیس همواره
هدف شــکلهای مختلف تروریسم سیاســی و اقتصادی بوده
است ،اینک با تجربهای گرانبار در کنار همه بازماندگان تروریسم
ایستاده است.وی ادامه داد :تجربهای که به قیمت از دست دادن
بهترین انسانهای این سرزمین بهدستآمده است.
متن کامل پیام سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به شرح
زیر است:
به نام خدا
ایســتادن در کنار بازماندگان تروریســم به اندازه ایســتادن در
مقابل تروریســتها ضروری اســت چرا که از دست دادن یک
عزیز ،در حادثهای تروریستی بیشــتر از هر نوع فقدان دیگری،
روح بازماندگان را آزرده میکند ،درد آنها عمیقتر است؛ آنها
بیعدالتی ،قساوت و توحش را بیهیچ واسطهای تجربه میکنند؛
نزدیکان آنها بیهیچ منطقی فقط برای ایجاد ترس و باجخواهی،
دیگر در میان آنها نیستند .به همین دلیل ادای احترام به شما،
بودن در کنار شما و سخن گفتن درباره این درد عمیق و مشترک
وظیفهای ارزشــمند است.امروز که برای ادای احترام به قربانیان
تروریســم در کنار هم جمع شدهایم ،الزم است تا به مسؤولیت
سنگین بازماندگان تروریسم توجه کنیم .بازماندگانی که خشمی
بزرگ از این بیعدالتــی در دل دارند و درعینحال میخواهند
این خشم از بیعدالتی را به کاری بزرگ برای مقابله با تکرار این
حوادث تبدیل کنند .انجام این کار مهم همچون تحمل این درد
مشترک ،بهتنهایی میسر نیست بلکه عزمی جهانی را میطلبد.
جانشــین رئیــس ســازمان بســیج
مستضعفین با اشاره به فرار مفتضحانه
آمریــکا از افغانســتان گفــت :انقالب
اســامی آنچنان عرصه را بر دشــمن
تنــگ کــرده کــه امــروز پایگاههای
استکبار جهانی در منطقه بی خاصیت
شــده اند.به گزارش حوزه تشکلهای
دانشــگاهی خبرگزاری فارس ،ســردار
قریشــی جانشــین رئیــس ســازمان
بسیج مســتضعفین در مراسم تودیع و
معارفه جانشــین رئیس سازمان بسیج
دانشــجویی کشور گفت :در بیانیه گام
دوم که نقطه آغازین بلوغ انقالب برای
انجام اقدامات بزرگتر است خطاب اصلی
رهبر انقالب به جوانان بوده و امید اصلی
ایشان برای تحقق آرمانهای انقالب در
گام دوم به جوانان است.جانشین رئیس
ســازمان بسیج مســتضعفین در ادامه
به نقش آفرینی جوانــان در برهههای
مختلف انقالب اســامی اشــاره کرد و
گفــت :تکیه اصلی امام بــرای پیروزی
بر طاغــوت بر جوانان بــوده همچنین
ما در جنگ توانســتیم با نقش آفرینی
جوانان دشــمن را شکست بدهیم.وی
افزود :انقالب اســامی با کمک جوانان
توانست از گردنههای متعدد عبور کند،
جوانان چه در سطوح فرماندهان عالی
دفــاع مقدس و چه در بیــن نیروهای
خط شــکن و فنی توانستند نقش خود
را در جنگ و پیشرفت انقالب اسالمی
ایفا کنند.قریشی با اشاره به اینکه رهبر
معظم انقالب نیز چــه در زمان مبارزه
با طاغــوت و چه در برهــه کنونی که
پرچم رهبری آزادگان جهان را بر دوش
میکشند همواره بر ضرورت استفاده از
ظرفیت جوانان تاکید و بر این ظرفیت
تکیه کرده اند ،افــزود :در بیانات رهبر
معظــم انقالب همــواره مــورد توجه
بوده و از جایگاه برجســتهای برخوردار

جمهوری اســامی ایران بهعنوان کشوری که از ابتدای تأسیس
همواره هدف شــکلهای مختلف تروریسم سیاسی و اقتصادی
بوده اســت ،اینک با تجربهای گرانبــار در کنار همه بازماندگان
تروریســم ایستاده اســت .تجربهای که به قیمت از دست دادن
بهترین انسانهای این سرزمین بهدســتآمده است.ما بیش از
هر کشور دیگری در نبرد شجاعت با جبونی شهید دادهایم .داغ
شهادت سردار سلیمانی که به اعتراف دشمنانش هم قدرتمندانه

در مقابل تروریســم ایستادگی کرد و طومار داعشی ها را در هم
پیچید ،دردی اســت که هیچگاه در دل بازمانــدگان این ترور
تســکین نخواهد یافت.ترور دانشمندان هستهای ،ترور مهندس
فخری زاده و ترور هزاران انســان آزادهای که برای دنیایی بهتر
و عزتمندانهتر تالش میکردند یک ملــت بزرگ مانند ایران را
«بازمانده تروریســم» کرده است .به همین دلیل شاید ما بیش
از هر کشــور دیگری بتوانیــم راههای التیام ایــن درد را بازگو

سردار قریشی:

پایگاههای استکبار جهانی در
منطقه بیخاصیت شدهاند
هستند.وی اضافه کرد :بسیج همواره در
مسیر تحقق آرمانهای انقالب اسالمی
پیشــگام بوده و در خــط مقدم نبرد با
دشــمن قرار داشــته و به تعبیر رهبر
معظم انقالب بسیج پاره تن ملت است
و همواره توانســته در راس فضائل قرار
بگیرد.جانشین رئیس ســازمان بسیج
مستضعفین افزود :بسیج در عرصههای
مختلف انقالب پیشــگام بوده و بار رفع
نیازهــای انقالب را بر دوش کشــیده
است.قریشــی تاکید کرد :رهبر معظم
انقالب همواره به بدنه بسیج دانشجویی
یک عنایت ویژه داشته و البته انتظارات
باالیی نیز در بیانات ایشــان نسبت به
بسیج دانشجویی نهفته است.وی گفت:
رهبــر انقالب از عمق وجود به بســیج
و بسیج دانشجویی عشــق میورزند و
به این مجموعهها عالقهمند هســتند،
ایشــان باور دارند که بسیج میتواند با
کمک بسیج دانشجویی گره از مشکالت
کشــور باز کند.جانشین سازمان بسیج
مســتضعفین به نقش امام خمینی در
تربیــت جوانان دینی و انقالبی اشــاره
کرد و افــزود :به تعبیــر رهبر انقالب
فتح الفتوح امام تربیــت جوانان دینی
و انقالبی بوده اســت و انقالب اسالمی
با تکیه بر این ظرفیت توانســته اســت
بر تمام فشــارها ،توطئههــا و اقدامات
دشــمن فائق بیاید و دشمن را از داخل
مرزهای کشــورمان به هزاران کیلومتر
دورتر برانــد و جای پــای آنها را در
منطقه و فرامنطقه قطع کند و به دفاع

از جغرافیای مقاومت بپردازد.وی ادامه
داد :انقالب اسالمی آنچنان عرصه را بر
دشمن تنگ کرده که امروز پایگاههای
استکبار جهانی در منطقه بی خاصیت
شــده اند به گونهای که ولد نامشــروع
آنها یعنی اســرائیل که روزی ادعای
نیــل تا فرات را داشــت امــروز تامین
امنیت خود را با ایجاد دیوارهای شــش
متری و هشــت متری در شهرکهای
صهیونیست نشین جســتجو میکند.
قریشــی افزود :بعد از شکست استکبار
جهانی در عراق و ســوریه امروز شاهد
فرار خفت بــار آمریکا در افغانســتان
هســتیم تا جایی که حتی این کشــور
نتوانســت ســربازان خود را طی یک
برنامه ریزی از افغانستان خارج کند.
قریشــی اظهار داشت :تمام کشورهایی
که به پشــتیبانی آمریکا امیدوار بودند
مشــاهده کردند که این کشــور حتی
نتوانست مزدوران خود را در افغانستان
نجات دهد .فرار مفتضحانه آمریکا این
پیام را به مزدوران منطقهای این کشور
از جمله اسرائیل میدهد که آنها باید
برای تامین امنیت شان متکی به خود
باشند اگرچه این توانایی را ندارند و این
بــه خاطر دســتاوردهای علمی و فنی
انقالب اســامی است.جانشین رئیس
سازمان بسیج مســتضعفین بیان کرد:
زمانی که کشــورمان مورد هجوم رژیم
صدام قرار گرفت دشــمن بــه تحریم
همــه جانبه و محاصره مــا پرداخت و
مانع تامین نیازهای کشورمان شد ،اما

امروز هدف اصلی دشــمن از تحریم و
محاصره ما این اســت که اجازه ندهد
دیگــر کشــورها از ظرفیتهای علمی
و فنی و عمرانی ایران بهرهمند شــوند
و همــواره از این حیث مــدام نگرانی
خود را از دســتیابی دیگر کشــورها به
تجهیزات مدرن ایــران اعالم میکند.
وی بــا بیان اینکه امروز دشــمن برای
انجام توطئههای بزرگتر علیه کشورمان
از ابزار جنگ فرهنگی و نرم اســتفاده
میکند ،تصریح کرد :بسیج دانشجویی
در مقابله با جنگ فرهنگی و جنگ نرم
دشمن دارای یک وظیفه اساسی است
و از این رو بایــد در این جنگ با بهره
گیری از تدابیــر رهبر معظم انقالب به
وظایف خود به درستی عمل کند تا در
این عرصه نیز بــه موفقیتهای بزرگ
دســت پیدا کنیم.قریشــی اضافه کرد:
بســیج دانشــجویی میتواند با روحیه
آرمان خواهی ،عدالــت طلبی و تحول
خواهی مطالبات رهبــر معظم انقالب
در بیانیــه گام دوم انقــاب را محقق
کند و این مســتلزم این است که دچار
سســتی و خمودگی نشــود و با همان
روحیه بسیجی در دفاع مقدس در تمام
عرصهها حضور یابد و نسبت به اتفاقات
کشــور ،دانشــگاه و منطقه بی تفاوت
نباشد و ضمن شــناخت دشمن بداند
که باید چه اقدامات و چه ســاحهای
برندهای را در مقابله با دشمنان به کار
گیرد.جانشــین رئیس ســازمان بسیج
مســتضعفین به تدوین و ابالغ ســند
اعتالی بســیج اشاره کرد و افزود :سند
اعتالی بسیج یک ســند اجرایی برای
اجرای بیانیه گام دوم انقالب اســت با
این وجود ما میتوانیــم با بهره گیری
از این ســند در مســیر تحقق اهداف
انقــاب و فرامین رهبــر معظم انقالب
گام برداریم.

کنیم.راههایی که با چهــار دهه مقاومت بهخوبی آموختهایم .ما
توانســتهایم این نکته را ثابت کنیــم که دو معضل همزاد یعنی
تروریسم و افراط گری ،نتیجه طبیعی ناکارآمدی وضعیت کنونی
بینالمللــی و بهویژه تحوالت اخیر اســت .این دو معضل نه به
منطقه مشــخصی از جهان محدود میشود و نه مختص دین و
مذهب خاصی است.هیچ انسان آزادهای نمیتواند وضعیت کنونی
غرب آسیا را ببیند و نقش سیاستمداران ماجراجو و بیتدبیر را
در ایجاد این وضعیت انکار کند یا نادیده انگارد.سیاســتمدارانی
کــه بهراحتی آتش جنــگ در این منطقه را روشــن میکنند،
مســتعدترین محیط برای رشد افراطگرایی را فراهم میکنند و
به وقت شعلهور شدن آتش ،بدون مسؤولیتپذیری محل حادثه
را ترک میکنند و بیهیچ شرمســاری درباره دستاوردهای خود
ســخنرانی میکنند.امروز دیگر جامعه مدنی کشــورهای غربی
هم بهخوبــی دریافتهاند که ماجراجوییهــای نظامی آمریکا و
برخی کشــورهای غربی در منطقه ما زمینهساز ظهور و یورش
گروههای تروریســتی مانند داعش و جبهه النصره و زنجیرهای
از خشــونتهای کام ً
ال بیسابقه ،بیرحمانه و وحشیانه آنها در
همسایگی ما شــده است.جمهوری اســامی ایران هم در روز
بینالمللی یادبود و احترام به قربانیان تروریســم و هم در دیگر
روزهای ســال ،مصمم به ساختن جهانی عاری از خشونت است
جهانی که در آن مردم سرنوشتشان را تعیین کنند و هیچ ملتی
ملعبه جاهطلبیهای و بیتدبیریهای کشــور دیگری نباشــد.
مــا ایرانیها چهرههای مختلف تروریســم را دیدهایم و بهخوبی
دریافتهایم که مهمترین برگ برنده عامالن تروریسم از بین بردن
امید است ،امید به اینکه ما توان ساختن آیندهای بهتر و امنتر
را داریم بنابراین با حفظ این امید ،میتوانیم در مقابل تروریسم
و افراط گرایی بایســتیم.یاد همه شــهدای مقابله با تروریسم و
قربانیان تروریسم همواره در دل ما زنده خواهد بود.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش:

آینده روشنی در پدافند هوایی قابل
ترسیم است
تهران-ایرنا -جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش گفت :تنوع تولید
سامانه های بومی راداری و موشکی انعکاس اقتداری از تالش های
جهادی ،با انگیزه و فراگیر پدافند هوایی اســت که در حرکت روی
لبــه فناوری دانش نظامی دنیا قرار دارد و قطعا آینده روشــنی در
پدافند هوایی و ارتقا آن قابل ترســیم است.به گزارش ایرنا از مرکز
اطالعرسانی ارتش ،امیر سرتیپ علیرضا الهامی در ارتباط تصویری
بــا فرماندهان برخی مناطق و گروه هــای پدافندی ،با بیان اینکه
سامانه های بروز راداری و موشکی ابزار تولید قدرت و امنیت برای
ملت ایران هســتند ،افزود :تنوع تولید سامانه های بومی راداری و
موشکی انعکاس اقتداری از تالش های جهادی ،با انگیزه و فراگیر
پدافند هوایی است که در حرکت روی لبه فناوری دانش نظامی دنیا
قرار دارد و قطعا آینده روشــنی در پدافند هوایی و ارتقاء آن قابل
ترســیم است.امیر سرتیپ الهامی با تاکید بر اینکه قدرت پدافندی
ارتش جمهوری اسالمی ایران روز به روز در حال رشد است ،خاطر
نشــان کرد :دشمنان جمهوری اسالمی ایران روی مسئله موشکی
متمرکز شــدهاند و دائماً در این خصــوص ابراز نگرانی می کنند و
از محدود کردن آن ســخن میگویند که این مهم نشان از صالبت
نیروهای مسلح ایران در منطقه است.جانشین نیروی پدافند هوایی
ارتش با اشــاره به نقش اثرگذار و ســازنده افسران فارغ التحصیل
دانشگاه پدافند در یگان های پدافندی و عملیاتی ،اظهار کرد :ارتقاء
دانش تخصصی ،توان علمــی و به تبع مدیریت صحنه ی نبرد در
کمترین زمان ممکن ،اولین اولویت نیروی پدافند هوایی در افزایش
توان رزم اســت که بحمد اهلل روز به روز در حال شــکوفایی و مایه
مباهات هستیم.

مأموریت «قالیباف» به کمیسیون اصل
 ۹۰مجلس درباره موضوع زندان اوین
رئیس مجلس شــورای اسالمی به کمیســیون اصل  ۹۰مجلس
مأموریت داد موضوع اخیر زندان اوین را بررســی کند.به گزارش
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تســنیم ،ابراهیــم رضایی نماینده
دشتســتان در مجلس شــورای اسالمی در جلســه علنی دیروز
(چهارشنبه  3شهریور) قوه مقننه طی اخطاری با استناد به اصل
دوم قانون اساســی ،گفت :در روزهای اخیر فیلمها و تصاویری از
زندان اوین در رســانههای بیگانه منتشر شده است ،این موضوع
مایه تأســف اســت هم بابت اجحافی که در حق برخی زندانیان
صورت گرفته اســت و هم بابت اینکه این موضوع دســتمایهای
شده است برای حمله به دستگاه قضائی و کارکنان شریف آن.وی
ادامه داد :حتماً باید با عوامل احتمالی تخلف یا جرم برخورد قاطع
صورت بگیرد اما خالف چند مأمور را نباید به بدنه یک دســتگاه
خدوم که در این سالها شــاهد تحول و برخورد قاطع با فساد در
تسری داد.نماینده دشتستان در مجلس با ابراز اینکه
آن بودهایم ّ
«در یک ســال اخیر از تعدادی از زندانها بازدید داشتم» ،اضافه
کرد :شاهد بودم که شرایط با آنچه رسانههای اجارهای سعودی و
تریبونهای ملکه در لندن و آلبانی و دیگر کشورها روایت میکنند
متفاوت است ،قضات و کارکنان شریف قوه قضائیه در سختترین
شــرایط در حال فعالیت هستند و این روا نیست که به یک بهانه
مورد حمله قرار گیرند.عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس ضمن قدردانی از دستور اخیر رئیس قوه قضائیه
درباره بررسی سریع موضوع زندان اوین ،اظهار داشت :درخواست
داریم که با عوامل احتمالی هرگونه خشونت و جرم برخورد قاطع
صورت گیرد ،چرا که ویژگی شــاخص نظام جمهوری اسالمی و
رهبری فرزانه این بوده است که همیشه با فساد درون خود برخورد
کرده است ،چه در ماجرای کهریزک چه در ماجرای فساد دانشگاه
آزاد در دوره اســبق ،چه خاندانهای پرادعا و پروندههای افرادی
مانند طبری.
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معمای قیمت بلیت هواپیما حل میشود؟

گرانفروشی ایرالینها میراث پرحاشیه اسالمی برای وزیر جدید

افزایش قیمت غیرقانونی بلیت هواپیما و جلســات بیفایده
شــورای عالی هواپیمایــی در هفتههای گذشــته که نهایتا
نتیجهای در بر نداشــت ،به نظر نخســتین میراث پرحاشیه
اســامی براری وزیر جدید راهوشهرســازی است.به گزارش
ایسنا ،از ابتدای تیر ماه امسال شرکتهای هواپیمایی اقدام به
افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی تا سقف ۳۰
درصد کردند اما برای این اقدام ناگهانیشان هیچ مجوز قانونی
از شورای عالی هواپیمایی دریافت نکردند .به عنوان مثال طی
هفتههای گذشته شــرکتهای هواپیمایی قیمت بلیت پرواز
تهران-مشــهد را تا بیش از یک میلیــون تومان فروختند در
حالی که بر اســاس نرخ مصوب اعالم شــده ،حداکثر قیمت
بلیت برای پرواز تهران-مشــهد  ۷۷۱هزار و  ۲۰۰تومان بود.
همچنین سقف نرخ مصوب برای پرواز تهران-شیراز  ۶۷۳هزار
و  ۷۰۰تومــان بود اما ایرالینها آن را تــا بیش از  ۸۷۰هزار
تومان افزایش دادند.این مســئله پس از چند روز حاشیهساز
شد و محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی در همان روزهای
نخســت تیر ماه اعالم کرد کــه افزایش قیمت بلیت هواپیما
غیر قانونی اســت و ایرالینها باید آن را به نرخ مصوب سابق
(نرخنامه آبان ماه ســال  )۱۳۹۹بازگردانند.مسئوالن سازمان
هواپیمایــی نیز بارها و در مصاحبههــای متعددی این اقدام

افزایش نرخ دالر و
انتظارات تورمی شاخص
را صعودی کرد

یک کارشــناس بازار سرمایه اظهار داشت :با توجه به انتظارات
تورمــی که در فعاالن اقتصادی و بازارها وجود دارد و همچنین
به دلیل رکود سایر بازارهای موازی در شرایطی که روزانه 2000
میلیارد تومان نقدینگی منتشر میشود ،به طور قطع بخشی از
این نقدینگی متوجه بازار سرمایه خواهد شد.فردین آقابزرگی در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره دالیل رشد شاخص و
حرکت مثبت بازار سرمایه اظهار داشت :در ابتدا باید بابت عوامل
موثر اقتصادی در رشد بازار ســرمایه اظهار تاسف کرد چراکه
از مهمترین عوامل اثرگذار انتظارات تورمی و رشــد نرخ ارز در
بازار اســت.وی ادامه داد :انتظار تورمی یا افزایش سود عملیات

ایرالینها را غیرقانونی و حتــی مصداق تبانی قلمداد کردند
و به آنها هشــدار دادند کــه باید نرخ بلیــت هواپیما را به
قیمتهای مصوب بازگردانند .آنها همچنین به گرانفروشان
تاکیــد کردند که اگــر این کار را انجام ندهنــد پروندههایی
شرکتها که ناشی از افزایش قیمتها است که به نوعی افزایش
نرخ تورم را در ســطح اقتصاد و جامعه نشان میدهد از جمله
عوامل اقتصادی موثر در وضعیت حال حاضر بازار سرمایه است
و باعث شده وضع شرکتها بهبود یابد و موجب بهبود وضعیت
شرکتها شده و در نهایت نقدینگی بیشتری را عاید شرکتها
کرد ه اســت.این کارشناس بازار ســرمایه با بیان اینکه تمامی
متغیرهای اثرگذار در حال حاضر رشــد شاخص را توجیهپذیر
کرد ه است ،گفت :این تعادل نسبی و جنبه مثبت بازار سرمایه،
به حرکت نرخ ارز برمیگــردد ،در مقطعی وعده دالر  20هزار
تومانی داده شــد اما امروز که دالر به  28هزار تومان رســیده،
شاخص هم حرکت رو به رشــد داشته است.آقابزرگی با اشاره
به ســایر عوامل اثرگذار اظهار داشت :همچنین تعیین تکلیف
دولت سیزدهم و مشخص شــدن تیم اقتصادی دولت به ویژه
صبحتهای وزیر پیشــنهادی اموراقتصادی و دارایی و موضع
وی و برنامههایش برای سامان دهی بازار سرمایه که مهمترین
آن موضوع تامین مالی بخش غیردولتی بوده ،بر رشد شاخص
اثر گذاشــت .وی تاکید کرد :طبــق برنامهها و اهداف تعریف

برایشان نزد دستگاه قضایی و مراجع نظارتی باز خواهند کرد
و باید پاسخگوی این افزایش قیمت باشند.تورج دهقان زنگنه
رییس وقت سازمان هواپیمایی کشوری  -در این باره به ایسناگفت :با توجه به اینکه برخی از شرکتهای هواپیمایی با وجود
شده سازمان بورس یک نهاد استراتژیک در حوزه تامینکننده
منابــع مالی دولت به منظور کاهش وابســتگی به درآمدهای
نفتی محســوب میشــود از این رو برنامههای وزارت اقتصاد و
وزیر آینده میتواند یکی از متغییرهای اثرگذار در بازار باشــد.
حتی انتخاب رییس کل بانک مرکزی میتواند در بازار سرمایه
و پیادهســازی برنامه و اهداف این سازمان اثر داشته باشد.این
کارشناس بازار سرمایه با تاکید براینکه در نهایت عامل مهم و
متغیر موثر در وضعیت حال حاضر بازار ســرمایه کاهش سطح
عمومی قیمتها و شــاخص در  6ماه گذشــته بوده ،ادامه داد:
تعادل نسبی بین ارزش ذاتی و ارزش روز معامالتی سهام اولین
مولفهای که می توانیم در این باره از آن تعریف داشــته باشیم.
آقابزرگی افزود :تمام این موضوعات جذابیت بازار سرمایه را باال
برده که تمام اینها میتواند بازار اولیه را حرکت دهد برخالف
ســال  99که تمام تمرکز بر روی بازار ثانویه بود .وی با اشاره
به موضوع انتظارات تورمی در اقتصاد و فعاالن اقتصادی اظهار
داشــت :با توجه به انتظارات تورمــی که در فعاالن اقتصادی و
بازارها وجــود دارد و همچنین به دلیل رکود ســایر بازارهای

هشدارهای داده شده همچنان قیمت بلیت هواپیما را به نرخ
مصوب برنگرداندهاند ،باید منتظر برخورد از طریق دستگاههای
نظارتی و قضایی باشــند .همچنین اگــر ایرالینهای داخلی
قیمتها را به نرخ مصوب آبان ماه ســال گذشته برنگردانند
هفته آینده در جلسهای که با مدیران عامل آنها داریم ،برخی
از مسیرهای خارجی آنها را لغو خواهیم کرد.اما شرکتهای
هواپیمایی به این اظهارات وقعی ننهادند و پروازهای خود را در
ماههای گذشــته با همان نرخ دلخواهشان ادامه دادند .جالبتر
اینکه حتی در برابر رســانهها نیز پاســخگو نبودند.در نهایت
مقرر شــد تا جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری با حضور
اســامی به عنوان وزیر راه و شهرســازی و رییس این شورا
برگزار شــده تا تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ شــود.
دو جلســه در هفتههای گذشته برگزار شد و در هر دو جلسه
وزیر راه و شهرسازی تنها به تشکیل کمیته کارشناسی برای
تعیین هزینه هر ســاعت پرواز و بررسی دقیقتر این هزینهها
اکتفا کرد تا شاید تصمیمگیری برای این موضوع پر حاشیه به
گردن او نیافتد.این میراث پر حاشــیه به زودی به وزیر جدید
راه و شهرسازی که به احتمال زیاد رستم قاسمی خواهد بود،
میرســد و باید دید او این ماجــرا را پایان خواهد داد یا آنکه
ایرالینها باز هم به گرانفروشی خود ادامه میدهند؟

موازی در شــرایطی که روزانه  2000میلیارد تومان نقدینگی
منتشر میشــود ،به طور قطع بخشی از این نقدینگی متوجه
بازار ســرمایه خواهد شد.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به
حرکت آرام و خزنده شاخص در سال جاری گفت :تجربه سال
 99که تجربه بسیار تلخی برای برخی از سهامداران بوده نشان
میدهد نوســان شــارپی و جهش قابل توجه برای شاخص در
سال  1400و حتی تا پایان سال مالی متصور نیست.آقابزرگی
ادامه داد :به طور خوشبینانه مدیریت و بازارسازی و بازارگردانی
تمام شرکتها و نمادها یک حرکت خزنده و آهسته و پیوسته را
نشان میدهد .به طوری که شاهد آن بودیم که تا پایان تیرماه
بازدهی شاخص کل صفر درصد بود اما صنایع شرکت و صناعی
تا  40درصد هم بازدهی داشــتهاند.وی افزود:عامل دیگر موثر
در بازار ،پیش بینی کســری بودجه اســت که میتواند مبنای
بسیار دقیقی برای محاسبه نرخ تورم باشد به طوری که براورد
میشود نرخ تورم بیش از  50درصدی داشته باشیم و تمام این
موضوعات اقتصادی از جمله متغیرهایی هستند رشد شاخص و
حرکت بازار سرمایه را توجیه میکنند.

تصمیم مهم دیوان محاسبات کشور

تعقیب حقوقی مقامات دولتی در صورت تأخیر
در تصویب مقررات بودجه
هیئت عمومی رسیدگی به قانون بودجه تفریغ سال  ۱۳۹۹دیوان محاسبات کشور از
تعقیب حقوقی مقامات دولتی در صورت تأخیر و ترک فعل در دســتگاههای اجرایی
جهت تهیه مقــررات بودجه خبر داد.به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از دفتر
روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاســبات کشور ،هیئت عمومی رسیدگی به
قانون بودجه تفریغ ســال  1399دیوان محاسبات کشور ،پس از مشاهده تکرار ترک
فعل در برخی دســتگاههای اجرایی جهت تهیه مقررات بودجه و خسارتی که از این
کوتاهی به بیتالمال وارد میشــود ،تصمیم مهمی را اتخاذ کرد.در بررسی حکم بند
(ت) تبصره ( )6قانون بودجه ســال  1399درباره اخذ مالیات از خانهها و خودروهای
گرانقیمت ،مشــخص شد که علیرغم اقدام ســازمان امور مالیاتی در تهیه و ارسال
آئیننامه بــه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خردادمــاه  ،1399وزارتخانه مذکور
با  2ماه تأخیر و در مردادماه این آئیننامه را به معاون اول ریاســتجمهوری ارسال
کرده است اما ادامۀ مسیر جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران متوقف شد و بدین
ترتیب ،حدود 1.6هزار میلیارد تومان از درآمد پیشبینیشــده در این حکم ،محقق
نشد .نکته مهم این که این روند در سال  1400نیز در حال تکرار است.هیئت عمومی
دیوان محاسبات کشور جهت جلوگیری از تکرار این بدعت خسارتبار ،تصمیم گرفت
درخصوص آن دســته از مصوباتی که آئیننامۀ آنها به دولت ارائه میشــود اما به هر
دلیل منجر به طرح در هیئت وزیران نمیشود ،وزیر مربوطه ،دبیر دولت ،معاون اول
ریاســتجمهوری و کلیه مقاماتی که در عدم طــرح موضوع در هیئت وزیران دچار
اهمال ،کوتاهی یا عدم انجام وظیفه میشوند ،در صورت احراز تخلف ،بهعنوان مسئول
متخلف مورد تعقیب و پیگیری در مراجع رسیدگی دیوان محاسبات قرار گیرند.
الزم به ذکر اســت هیئت عمومی دیوان محاســبات کشور متشــکل از رئیسکل،
دادســتان و مستشاران اســت که طبق ماده  36قانون دیوان محاسبات ،مسئولیت
رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش تفریغ بودجه ساالنه کشور از جمله وظایف
این هیئت است.
معاون اول رییس جمهور خبر داد؛

استقرار کابینه اثر مثبتی بر روی بازار ارز
خواهد گذاشت
محمد مخبر گفت :رفع مشکالت ناشــی از نوسانات ارز به زمان نیاز دارد.به گزارش
اقتصادآنالین به نقل از صداوسیما ،محمد مخبر با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز در
کشــور گفت :با توجه به مذاکرات رییس جمهوری اســامی ایران با برخی از سران
کشــورها ،گشایشهایی که در برخی از ارزهای بلوکه شده در خارج از کشور صورت
میگیرد و همچنین با کابینهای که ان شــااهلل امروز از مجلس شورای اسالمی رأی
خواهد گرفت و دولت استقرار مییابد ،اثرات مثبتی را در بازار ارز شاهد خواهیم بود.
مخبر در خصوص رفع آشــفتگی بازار ارز افزود :بخشــی از این مشکالت مربوط به
کارهای درازمدت اســت که باید برای رفع مشکل صورت گیرد و بخشی دیگر نیز به
برنامههای کوتاه مدت نیاز دارد.معاون اول رییس جمهور گفت :برای رفع مشــکالت
ناشــی از نوسانات ارز و اثرگذاری کامل و جامع در بازار حتماً به زمان نیاز دارد ،ولی
ان شااهلل حتماً این اتفاق خواهد افتاد.مخبر همچنین با اعالم اینکه در زمینه واردات
و ذخیره کاالهای اساسی هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد افزود :با توجه به اینکه
وضعیت بدی از نظر ذخیره کاالهای اساســی تحول صورت گرفته شد ،ولی در این
مدت واردات خوبی انجام شــده و ذخیره کاالها هم به خوبی انجام شــده است.وی
اعالم کرد :ذخیره کاالهای اساســی در کشــور هم اکنون به نقطه مطمئن و خوبی
رسیده است.

3

گزیده خبر
یک کارشناس مسائل اقتصادی:

اولین وظیفه دولت سیزدهم عادیسازی
شاخصهای اقتصادی است
یک کارشــناس مســائل اقتصادی گفت :دولت سیزدهم در شرایطی روی
کار آمده که شــاخصهای اقتصــادی غیرطبیعی اســت ،بنابراین اولین
وظیفه دولت ،اتخاذ سیاستهایی برای عادیسازی شاخصها است.هادی
حقشــناس ،نماینده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی در خصوص
اولیتهای اقتصادی دولت سیزدهم به خبرنگار ابیِنا گفت :پیش از توضیح
درباره سوال مطرح شده باید به این نکته اشاره داشت که دولت سیزدهم در
شرایطی روی کار آمده که شاخصهای اقتصادی غیرطبیعی است ،بنابراین
اولین وظیفه تیم اقتصادی دولت جدید این است که سیاستهایی را اتخاذ
کند که منجر به عادیسازی شاخصهای اقتصادی شود.وی در ادامه یادآور
شد :مهمترین شاخص به موضوع نرخ تورم و رشد اقتصادی برمیگردد ،هر
اقتصادی که بتواند این دو شاخص را تحت کنترل درآورد ،دیگر شاخصها
را هــم به صورت خودکار به تعادل خواهد رســاند ،البته کنترل نرخ تورم
شــروطی دارد که یکی از آنها مهار رشــد نقدینگی است ،برای انجام این
کار هم باید سیاســتهای مالی و پولی درســتی اتخاذ شود که در مسیر
صحیح افتادن این موضوع نیاز دارد تا با اتخاذ سیاســتی درســت رونق به
تولید برگردانده شود.
این نماینده ســابق مجلس در ادامه تاکید کرد :عملیاتی شدن موارد فوق
به یک بســته سیاســتی نیاز دارد که درآن برنامه تمامی گروه اقتصادی
دولت از ســازمان برنامه تا وزارت اقتصاد و صمت و همچنین بانک مرکزی
را درگیر میســازد و راهبرد و هدف برای دســتیابی بــه نقاط گوناگون را
ن باره اظهار داشت :دستیابی این موارد
مشخص میکند.حقشــناس در ای 
به ایســتادگی بر سیاستهای اعالم شده ،بستگی دارد زیرا اصالح و اجرای
سیاســتها نه تنها کار راحتی نیست ،بلکه بســیار سخت و دردآور است.
موارد فوق نکات کلی محســوب میشود که میتوان به آنها اشاره داشت
و طبیعتا در صورتی که این راهبردها انتخاب نشــود ،شاخصها هم بهبود
پیدا نخواهد کرد.
این کارشــناس امور اقتصادی در ادامه اضافه کرد :ضروری اســت تا مورد
اشاره قرار داد که بخشی از این موارد بیان شده به روابط اقتصادی خارج از
کشور ارتباط دارد و بخشی هم به وضعیت اخالل کرونا و تحریمهای ظالمانه
برمیگردد ،بنابراین مجموع این عوامل بایستی با هم دیده شود تا سیاستی
متناسب با شرایط فوق مورد توجه قرار گیرد که آن هم حتما باید درست
اتخاذ شود و مهمتر از آن به شکل صحیحی مورد اجرا قرار گیرد.وی درباره
راهکار خود برای اجرای صحیح سیاستهای اتخاذ شده چنین توضیح داد:
سیاســتها را مدیران به اجرا درمیآورند ،بنابراین طبیعی اســت که تمام
وزرا و دستگاههای اجرایی باید سازوکار اجرایی را به درستی انتخاب کنند.
یک استاد دانشگاه در تشریح بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد
بیان داشت:

نگاه اصالحی ،نظارتی و شفافیت در برنامه
وزیر اقتصاد قابل تحسین است
محسن سیفی استاد اقتصاد دانشــگاه و پژوهشگر اقتصادی در تشریح بررسی
برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:با بررسی برنامه
ها مالحظه میگردد آشیب شناسی های صورت گرفته کامال دقیق و کارشناسی
بوده که با اهتمام همه ارکان دولت و اســتفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان
حوزه اقتصادی قابلیت اجرا خواهد داشــت.این مدیر شبکه بانکی در ادامه بیان
داشــت:در این برنامه به خوبی به نظارت های ناکارآمد و مشکالت قوانین ناظر
و کاربردی در تقنین و اجرا اشــاره شده و راهبردها و سیاست های مناسبی در
حوزه شــفافیت و نظارت ارائه گردیده که قابل تحسین است.ایشان تالش برای
رفع شبهات شرعی و صیانت از حقوق مردم و بیت المال در برنامه های خاندوزی
را موثر و اجرایی خواند و در خصوص سیاست های پیشنهادی بازار سرمایه اعم
از متنوع ســازی ابزارها و محصوالت مالی در این بازار  ،حذف تنظیم گری های
غیر ضروری ،تسهیل مقررات مربوطه و… را غیر شعاری و مناسب ارزیابی نمود.
ســیفی در پایان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور اعم از کسری بودجه،
حجم نقدینگی و… و الویتهای برنامه ابرازی تاکید نمود با شناختی که از دکتر
خاندوزی و مجموعه همراه ایشــان در حوزه کارشناســی ،سیاستگذاری و اجرا
دارم پیشنهاد ایشــان به عنوان وزیر اقتصاد را عامل امیدواری و استقبال حوزه
دانشگاهی می دانیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

گزارشی از ویروس المبدا در مازندران
نداشتهایم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه روند ابتال به بیماری
کرونا در مازندران کاهشــی اســت ،گفت :گزارشــی از ویروس المبدا در
مازندران نداشتهایم.ســیدعباس موسوی ضمن رد اخبار منتشره در مورد
شیوع ویروس سویه المبدا در مازندران گفت :هنوز آزمایش سیتولوژی در
مورد ویروس المبدا در مازندران نداشتهایم .باید در این مورد آزمایشهای
پی سی آر سیکوئنسینگ شود و براساس آن تشخیص داده شود که موردی
در این ارتباط به ما گزارش نشده است.موسوی در ارتباط با آخرین وضعیت
کرونا در مازندران گفت :در حالحاضر وضعیت کرونا در مازندران به نسبت
متفاوت اســت و احتماال از پیک عبور کردهایم .در برخی استانها ممکن
است روند ابتال افزایشی باشــد ،اما برای ما به احتمال قوی کاهشی است.
به دلیل کاهشی بودن ابتال در مازندران در حالحاضر وضعیت بهتر است.
او درباره تاثیر واکسیناســیون بر میزان ابتال و فوتی گفت :واکسیناسیون را
از سنین باال شــروع کردهایم که در آن سنین اثربخش بوده است .در این
ارتباط مطالعه هم کردهایم و اطالعاتش را منتشــر میکنیم .ابتال به کرونا
در حالحاضر بیشتر در گروههای سنی که واکسن نزدهاند ،اتفاق میافتد.

سهام عدالت ارزان شد
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت :وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و
نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.دیروز چهارشنبه
(سوم شهریور ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از  ۶هزار واحدی ،روی
پله یک میلیون و  ۵۵۰هزار واحد قرار گرفت .در پایان معامالت امروز بازار
سهام ،ارزش سهام عدالت ۰.۱ ،درصد کاهش یافت و ارزش سبد  ۵۳۲هزار
تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به  ۱۴میلیون و ۵۹۴
هزار تومان و  ۲۷میلیون و  ۴۸۹هزار تومان رسید .با احتساب این موضوع،
ارزش  ۶۰درصد قابل فروش ســبد  ۵۳۲هزار تومانی ســهام عدالت به ۸
میلیون و ۷۵۶هزار تومان رسیده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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گزیده خبر
سهم سیانجی در سبد سوخت استان
گلستان  35درصد است
رئیس امور جایگاههای سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه گلستان گفت :در اســتان گلستان  35درصد از مصرف سوخت
خودروهای ســبک به گاز طبیعی فشرده اختصاص دارد.محمود حقانی
افزود :استان گلســتان به لحاظ مصرف ســیانجی به عنوان سوخت
خودروهای سبک ،جزء استانهای پیشرو در کشور است.وی بیان کرد:
میزان مصرف این سوخت پاک در چهار ماه اول سال  ،1400حدود 87
میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 14
درصدی داشته اســت.این مقام مسئول خاطر نشان کرد :با مصرف این
میزان سیانجی ،حدود  87میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفهجویی
شده است.گفتنی است ،در این استان  58جایگاه عرضه سیانجی فعال
است و به طور متوسط روزانه  700هزار متر مکعب گاز طبیعی فشرده را
به  ۴۸هزار خودرو دوگانهسوز در سراسر استان تحویل میدهد.
مدیرکل شیالت هرمزگان خبر داد:

به آب اندازی كشتي "پشتيبان
ماهيگيري پارس صدف يك"
در آینده ای نزدیک
مدیرکل شــیالت هرمزگان به همراه معاون صید
و بنادر ماهیگیری شــیالت هرمــزگان ،نماینده
ســازمان شیالت ایران ،معاون شرکت ایزوایکو و
بهره بردار پروژه ضمــن بازدید از روند اتمام کار
كشتي "پشتيبان ماهيگيري پارس صدف يك"
از بــه آب اندازی و بهره برداری از آن در آینده ای نزدیک در راســتای
ارتقای خدمات دهی به جامعه صیادی اســتان هرمــزگان خبر داد.به
گزارش روابط عمومی شیالت هرمزگان ،عبدالرسول دریایی با اشاره به
اینکه این شناورها مایحتاج شناورهای صیادی بویژه شناورهای آب دور
را در دریا تامین می کنند و در مقابل آبزیان صید شــده انها را دریافت
و به ســاحل منتقل می کنند گفت  :با استفاده از این شناورها راندمان
صید شناورهای صیادی افزایش می آید و همچنین شاهد کاهش مدت
زمــان رفت و آمد و کاهش هزینــه های آن برای صیادان خواهیم بود.
وی با بیان اینکه این شــناور  ۶۴متر طول و حدود  ۱۲متر عرض دارد
تصریح کرد :این شناور قابلیت نگهدای و حمل  ۵۰۰هزار لیتر سوخت،
 ۴۵۰تن ماهی و محصوالت صید شــده و  ۳۵۰هــزار لیتر آب را دارد.
دریایی گفت  ،برخورداری از تونل انجماد با قابليت انجماد  ۶۰تن ماهي
در دو شــيفت شــبانه روز در دماي منفی  ۳۰درجه سانتی گراد و دو
انبــار نگهداری ماهي (هر انبار  ۴۵۰متر مكعب؛  ۲۲۵تن ماهي منجمد
مجموعــاً  ۹۰۰متر مكعب؛  ۴۵۰تن ماهي منجمد) در دماي منفی ۱۸
درجه سانتی گراد را از ویژگی های این شناور خواند.
همزمان با هفته دولت صورت میگیرد؛

بهرهبرداری از پروژههای آبفای استان با
اعتبار  255میلیارد
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان قم از
بهرهبرداری از پروژههای آبفای اســتان با اعتباری
بالغ بر  255میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد.به
گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان
قم ،دکتر علی جان صادق پور با گرامیداشت یاد و
خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همچنین هفته دولت ،به ارائه گزارشی از
پروژههای آماده بهرهبرداری شــرکت آب و فاضالب استان اشاره پرداخت
و از پایان عملیات احداث مخزن ذخیره آب شــهر کهک و لولهگذاری آن
خبر داد.وی با بیان اینکه این مخزن و شــبکه لولهگذاری آن در مجموع
با اعتباری بالغ بر  42میلیارد ریال آماده بهرهبرداری شــده اســت گفت:
مخــزن ذخیره جدید شــهر کهک با ظرفیت هــزار مترمکعب و با هدف
مدیریت فشار شبکه توزیع و افزایش حجم ذخیره این شهر احداث شده
است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم لوله گذاری شبکه توزیع
شــهر قم در مناطق فاقد شبکه توزیع به طول حدود  6هزار متر را مورد
توجه قرار داد و اظهار داشــت :این میزان شــبکه با اعتباری بالغ بر 60
میلیارد ریال احداث شــده که مشکالت شهروندان این مناطق را برطرف
خواهد کرد.وی همچنین از اصالح شبکه توزیع شهر قم به طول بیش از
 2هزار متر خبر داد و خاطرنشــان کرد :این پروژه نیز با اعتباری بالغ بر
 30میلیارد ریال به انجام رسیده و آماده بهرهبرداری در هفته دولت است.
دکتر صادق پور با اشــاره به اجرای بیش از  8هزار متر لولهگذاری شبکه
توزیع شهرها و روستاهای اســتان در مناطق فاقد شبکه با اعتباری بالغ
بر  70میلیارد ریال در یک ســال گذشته یادآور شد :با تالشهای صورت
گرفته بخش زیادی از مردم اســتان در شهرهای و روستاهای تابعه از آب
سالم و بهداشتی برخوردار شدهاند.
در  4ماهه نخست سالجاری محقق شد :

صرفه جویی  42میلیون لیتری مصرف
بنزین در منطقه چالوس
مدیر منطقــه چالوس از مصرف بیش از  25میلیون
کیلوگــرم گاز  CNGوصرفــه جویــی بیــش از
42میلیون لیتری بنزین جایگاههای منطقه چالوس
درچهار ماهه نخست سالجاری خبرداد .تورج امانی
مدیــر منطقه گفت :درجایگاههــا  CNGمنطقه
چالوس درتير ماه سالجاری با مصرف  6میلیون و 891هزارو 233کیلیو گرم
 CNGتقریبا به میزان 11میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی گردید.
که درچهار ماهه نخســت سالجاری با مصرف بيش از  25ميليون كيلو گرم
گاز  CNGتقریبا به میــزان 42میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی
شــد.که میزان مصرف  CNGدر تير ماه نسبت به سال قبل  9درصد رشد
داشته اســت .مدیر منطقه چالوس همچنین گفت  :تا کنون  9203خودرو
در ســطح استان بصورت رایگان دوگانه سوز شــده و  312خودرو در نوبت
گاز سوز شــدن قرار دارند.امانی اظهار داشت  :در کلیه جایگاههای CNG
منطقه حدود  200نازل فعال  CNGدر شــرایط ایمن واستاندارد اماده
ســوخت گیری به خودرو ها بوده وهمچنین بر اســاس آخرین آمار 100
درصد جایگاههای  CNGمنطقه توانستند گواهینامه استاندارد را تا ابتدای
سال  98دریافت نمایند.
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روایت رویترز از آغاز دوباره صادرات بنزین ایران به افغانستان

ایران طی  ۱سال  ۴۰۰هزار تن سوخت به افغانستان صادر کرد

بر اســاس گزارشی که یک موسسه تحقیق و مشاوره نفت و گاز
ایران منتشــر کرده اســت ،ایران از ماه مــه  ۲۰۲۰تا مه ۲۰۲۱
حدود  ۴۰۰هزار تن ســوخت به افغانســتان صادر کرده است.به
گزارش خبرگزاری تســنیم ،رویترز به نقــل از یک فعال تجاری
ایران اعالم کرد که در پی درخواست دولت جدید افغانستان که
احساس می کند با خروج آمریکا از این کشور می تواند به صورت
آشــکارتری نفت تحریم شده را خریداری کند ،صادرات سوخت
ایران به افغانســتان چند روز پیش از سر گرفته شد.گروه طالبان
هفته گذشته قدرت را در افغانســتان به دست گرفتند و ایاالت
متحده و متحدانش پس از یک جنگ  20ساله نیروهای خود را
از این کشور خارج کردند.در حالی که بسیاری از افغان ها به دلیل
ترس از انتقام جویی طالبان و بازگشت به نسخه ای سختگیرانه
از قوانین اسالمی که دو دهه پیش در این کشور اجرا می شد ،از
شهرهای خود بیرون رفته اند ،قیمت بنزین در افغانستان به 900
دالر در هر تن رسید.اکنون طالبان برای مقابله با افزایش قیمت
ها از ایران خواسته است تا مرزها را برای تجار باز نگه دارند.حمید
حسینی ،عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان
نفت ،گاز و پتروشیمی ایران در تهران ،گفت :طالبان به ایران پیام
هایی ارسال کرده است که می گوید «می توانید صادرات فرآورده
هــای نفتی را ادامه دهید «.بر اســاس این گزارش ،طالبان برای
تجار ایرانی و اتاق بازرگانی ایران که ارتباط نزدیکی با دولت این
کشور دارد ،پیام هایی را ارسال کرده است.در نتیجه ،اداره گمرک
جمهوری اسالمی ایران ،ممنوعیت صادرات سوخت به افغانستان
را کــه از تاریخ  6اوت به دلیل نگرانی های تهران در مورد امنیت
تجارت برقرار بود ،لغو کرد.حسینی گفت این نگرانی ها با رویکرد
طالبان برطرف شده است.وی همچنین به تصمیم طالبان مبنی
بر کاهــش تعرفه واردات ســوخت از ایران و دیگر کشــورهای
همســایه اشاره کرد و ســند رسمی صادر شــده توسط امارت
اسالمی افغانستان (نامی که طالبان برای خود استفاده می کند)
را با رویترز به اشتراک گذاشت.این سند تخفیف 70درصدی بر
در حــال حاضر بیش از  ۱۰۰میلیون
لیتر بنزین در کشــور تولید و از این
میزان  ۹۰میلیــون لیتر مصرف می
شــود و طبــق گفته هــای دبیرکل
انجمن کارفرمایی صنعت پاالیش نفت
اگــر برنامهریزی صورت نگیرد ،تا ۱۰
سال آینده واردکننده خواهیم بود که
باید برای این مســاله راهکار در نظر
گرفته شود.به گزارش ایسنا ،افزایش
مصرف انرژی در ایران تبدیل به یک
عادت شده عدم تغییر این عادت می
تواند مشکالت زیادی را برای کشور به
وجود آورد لذا لزوم مدیرت مصرف در
حوزه انرژی بیش از سال های گذشته
خود نمایی می کند تا جایی که ناصر
عاشوری  -دبیرکل انجمن کارفرمایی
صنعت پاالیــش نفت به تازگی اعالم
کــرده که اگر شــرایط تحریم ادامه
داشته باشد و مدیریت مصرف صورت
بگیرد ،لطمه ای به تولید وارد نخواهد
شــد اما اگر روال مصرف به شــکل
فعلی ادامه یابد ،قطعا در آینده دچار
مشــکل خواهیم شد.به گفته وی اگر
بخواهیم دنبال پاالیشگاهسازی برویم،
در صورتی که ارز و ریال آن هم فراهم
باشد ،شش ســال زمان الزم است تا

 367میلیون دالر از واردات را به خود اختصاص داده که بیشــتر
آن ســوخت بوده است.دو کشور مهم دیگر برای صادرات نفت به
افغانسان ،ترکمنستان و ازبکستان هستند که تجارت آنها عمدتا
نفت است و به ترتیب  257میلیون و  236میلیون دالر را به خود
اختصاص می دهند.یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود،
نیز گفت که بیش از  1میلیون تن در ســال یا بیش از 20000
بشکه در روز سوخت ایران به افغانستان وارد می شود.

تعرفه واردات بنزین ،گازوئیل و گاز مایع از کشــورهای همسایه
به افغانستان را اعمال می کند.ایران چهارمین ذخایر بزرگ نفت
جهان را در اختیــار دارد ،اما آخرین دور تحریم های آمریکا که
توسط دونالد ترامپ ،رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018
وضع شــده ،صادرات نفت ایران را به میزان قابل توجهی کاهش
داده است.حســینی گفت :با این وجود ،ایران به ویژه با صادرات
کامیون های سوخت به همســایگانی مانند افغانستان ،موفق به
انجام تجارت خود شده است .خروج نیروهای آمریکایی نیز باعث
کاهش نگرانی مقامات ایران و افغانستان درباره تجارت آشکارتر دو

چه کنیم واردکننده
سوخت نشویم؟
یک پاالیشگاه ساخته شود ،بنابراین
به صرفه اســت که مصرف خودروها
اصالح و سوخت  CNGتقویت شود .در
حال حاضر تولیدات ما به صورت سه
شیفت در حال انجام است ،به طوری
که از نیمه دوم سال  ،۱۳۹۷کشور به
لحاظ واردات بنزین و گازوئیل بینیاز
شده و این رویه ادامه خواهد داشت؛
بنابراین در حال حاضر مشــکلی به
لحاظ تامین سوخت کشور نداریم.
توسعه  CNGو تولید خودرو کم
مصرف
دبیرکل انجمــن کارفرمایی صنعت
پاالیش نفت با بیــان اینکه به دولت
جدید پیشــنهاد می کنیم که ساز
و کارهایــی را اتخاذ کنــد تا نیازمند
واردات نشویم .از جمله این سازو کار
ها می تواند تولیــد خودروی داخلی
کممصرف باشد .همچنین باید سبد
سوخت به سمت اســتفاده از CNG

تقویت و فرهنگ مصرف مدیریت شود
تا مسابقه بین تولید و مصرف کشور
پایان یابد.
توسعه خودروهای برقی
حسین آقایان -کارشناس حوزه انرژی
نیز در این راستا به ایسنا گفت :باتوجه
به تغییر سیاســت های دنیــا ،ایران
نیز باید مســیر حرکت خود را تغییر
دهد و برای رهایی از واردات سوخت
در ســال های آینده به دنبال توسعه
خودروهای برقی و ایجاد فرهنگسازی
در ایــن زمینه باشــد.وی با تاکید بر
اینکه مشکالت زیست محیی دنیا را
به سمت استفاده از انرژی های پاک
پیش برده و اگر از هم اکنون ایران به
این سمت حرکت نکند در آینده دچار
عقب ماندگی خواهد شد ،تصریح کرد:
تا سال  ۲۰۴۰هیچ خودرویی در اروپا
اجازه مصرف سوخت فسیلی ندارد و
همه خودروها می بایست برقی شوند.

طرف شده است.بنزین و گازوئیل عمده محصوالت صادراتی ایران
به افغانستان است .بر اساس گزارشی که «پترو ویو» ،یک موسسه
تحقیق و مشاوره نفت و گاز ایران منتشر کرده است ،ایران از ماه
مه  2020تا مه  2021حدود  400هزار تن ســوخت به همسایه
خود صادر کرده اســت.به گفته تجار و گزارش دولت افغانستان،
صادرات سوخت ایران به افغانستان در چند سال گذشته برای این
کشور حیاتی بوده است.طبق این گزارش که توسط وزارت دارایی
افغانستان ،اتاق های بازرگانی و داده های شرکت های خصوصی
تهیه شده است ،بین ماه های مارس  2020تا مارس  ،2021ایران

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد:
ایران نیز از این قاعده جدا نیســت و
باید در ایــن حوزه گام بردارد در غیر
این صورت مشکالتی ایجاد خواد شد
لذا الزم است در همین مقطع زمانی
رویکرد مصرف سوخت در کشور تغییر
کند.آقایان با اشاره به سوخت کشتی
ها و ممنوعیتی کــه در این حوزه به
وجود آمد ،گفت :بی شک با توجه به
حرکت دنیا به سمت انرژی های پاک
در سال های آینده حذف سوخت های
فســیلی برای خودروها نیز اتفاق می
افتد و ما نیز باید در این مسیر حرکت
کنیم و این موضــوع را نمی توان در
دقیقــه  ۹۰اجرایی کرد و باید از االن
برای آن برنامه ریزی کرد.وی با اشاره
به لزوم اجرای توسعه طرح  CNGدر
کشور ،گفت :باتوجه به تغییر نگاه دنیا
به سوخت های فســیلی به نظر می
رســد که جایگزینی این سوخت نیز
چندان نمی تواند موثر باشد و تنها راه
چاره توسعه خودروهای برقی است و
اگر دنبال کم شــدن مصرف گازوئیل
و بنزین باشیم تنها وقت خود را تلف
کرده ایم چراکه راهکار اصلی توسعه
خودروهای برقی است.

سرگردانی میلیونها بشکه نفت بدون مشتری در آسیا

محموله های نفت از جمله نفت ایران در پی اقدام چین برای مقابله با فعالیت
بیش از حد پاالیشگاههای خصوصی که به محدود شدن خریدشان منجر شده،
در بنادر مهم آسیا منتظر مشتری مانده اند.به گزارش ایسنا ،شرکت تحقیقاتی
کپلر اعالم کرد کشتیها در آبهای سنگاپور ،مالزی و چین هفته گذشته حدود
 ۶۲میلیون بشــکه نفت داشــتند .نفت ونزوئال و نفت سنگین ایران در میان
محموله های نفتی اســت که در آبهای آسیایی منتظر مشتری هستند.آنوپ
سینگ ،مدیر تحقیقات نفتکش شرق سوئز در شرکت کارگزاری کشتی برائمر
در این باره گفت :این محموله ها شرایط دشواری برای یافتن مشتری به غیر از
چین خواهند داشت مگر این که وضعیت تحریمهای آمریکا تغییر چشمگیری
پیدا کند یا ســخت گیری چین نســبت به پاالیشگاههای خصوصی کاهش
پیدا کند.چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان اســت ،در حال تحقیق از
پاالیشگاههای خصوصی برای تقویت پایبندی آنها به قوانین مالیاتی و مقررات
محیط زیستی اســت .این تحقیقات کاهش سهمیه واردات این پاالیشگاهها
همزمان با اضطراب بازارهای جهانی نفت نســبت به شیوع نوع شدیدا مسری
کرونای دلتا و چشــم انداز تعدیل محرکهای مالی آمریکا ،را به دنبال داشته
است .در نتیجه قیمت هر بشکه نفت برنت که در ژوییه تا مرز  ۸۰دالر صعود
کرده بود ،به محدوده  ۶۰دالر سقوط کرده است.چین در راستای ساماندهی
فعالیت پاالیشــگاههای خصوصی ،مالیات مصرف را از ژوئن برای واردات سه

فرآورده نفتی از جمله مخلوط قیر معرفی کرد که در انباشــته شدن محموله
های نفتی در بنادر آسیایی نقش داشته است زیرا این ماده اغلب پوششی برای
پنهان کردن ورود نفت تحریمی به آسیاســت.به گفته یانوس یوآی ،تحلیلگر
نفت خام شرکت کپلر ،در نتیجه مالیات جدید که قیمت واردات مخلوط قیر
را افزایش داده ،حجم واردات به چین ماه گذشته در مقایسه با ژوئن حدود ۸۰
درصد کاهش داشت .مقصد اصلی محموله های نفت تحریمی در اکثر موارد
چین است.طبق برآورد کپلر ،حدود  ۴۱درصد از نفتی که در کشتیهای مستقر
در بنادر آسیایی نگهداری می شوند ،نفت ایرانی هستند .شرکت ورتکسا اعالم
کرده که مجموعا  ۲۹نفتکش حامل نفت در ســواحل چین حضور دارند .ا ِما
لی ،تحلیلگر ورتکسا در سنگاپور گفت :تصور می رود یک پنجم این کشتیها
حامل نفت ایران و ونزوئال باشــند و کشتیهای دیگر نفت ابوظبی و برزیل را
حمل می کنند که به دلیل نبود فضای ذخیره سازی ،با تاخیر در تخلیه روبرو
شده اند.بر اســاس گزارش بلومبرگ ،چین به منظور مقابله با رشد روزافزون
فعالیت پاالیشگاههای خصوصی ،ســهمیه وارداتی که به آنها اختصاص داده
بود را کاهش داد .در پی کاهش ســهمیه واردات این پاالیشگاهها و اختالالت
ناشــی از طوفان ،واردات نفت به چین ماه گذشته به پایینترین میزان از ماه
مه رســید .همچنین پاالیش نفت چین در ژوییه به پایینترین حد در  ۱۴ماه
گذشته سقوط کرد.

رشد  ۱۲۳درصدی صادرات نفت عربستان
ارزش صادرات نفت عربستان سعودی در ژوئن  ۱۲۳درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد کرد و به  ۶۱.۵میلیارد ریال ( ۱۶.۴میلیارد دالر) رسید.به گزارش
ایسنا ،آمار رسمی نشان داد ارزش صادرات غیرنفتی عربستان سعودی در همین مدت حدود  ۴۱درصد رشد کرد.در مجموع صادرات عربستان سعودی در ژوئن ۹۲
درصد در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته که تجارت بین المللی تحت تاثیر محدودیتهای قرنطینه و اختالالت سفر قرار گرفته بود ،رشد کرد.صادرات نفت ۷۲
درصد از کل صادرات این کشور را در ژوئن تشکیل داد که باالتر از  ۶۲درصد در ژوئن سال  ۲۰۲۰بود.عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است،
سال گذشته از ریزش قیمتهای نفت و تدابیر قرنطینه برای مهار بیماری کووید  ۱۹به سختی آسیب دید و اقتصاد غیرنفتی این کشور به شدت متاثر شد .اما تولید
ناخالص داخلی عربستان سعودی در سه ماهه دوم برای نخستین بار از زمان آغاز بحران کرونا رشد کرد که به کمک تسهیل محدودیتها و بهبود قیمتهای نفت روی
داد.چین در ژوئن بزرگترین شریک تجاری عربستان سعودی ماند و صادرات به چین به حدود  ۲۰درصد از کل صادرات این کشور بالغ شد.

گسترش همکاری؟
حسینی گفت ،مقاصد اصلی سوخت ایران استان های شرقی این
کشور در نزدیکی مرز و مناطق جنوبی افغانستان مانند قندهار و
نیمروز که طالبان حتی قبل از به قدرت رسیدن طی هفته های
اخیر در آن ها نفوذ زیادی داشته ،بوده است.
حسینی گفت :من فکر می کنم دولت جدید ایران همکاری های
خود را با دولت طالبان به میزان قابل توجهی گســترش خواهد
داد .ایران به راحتی می تواند تجارت خود را با افغانستان دو برابر
کند .دولت (اشرف) غنی همیشه در تالش بود تا همکاری با ایران
را محدود کند زیرا ایران تحت تحریم های آمریکا بود.بر اســاس
این گزارش ،افغانســتان صنعت نفت خود را توسعه نداده است.
این کشــور دارای شش پاالیشگاه کوچک است که هر کدام تنها
چندین هزار بشکه در روز محصوالت تصفیه شده تولید می کنند.
آنها با نفت سبک ترکمنستان کار می کنند که دو پاالیشگاه آنها
نیز مستقیماً سوخت دیزل و جت را تأمین می کنند.دو پاالیشگاه
اصلی ازبکستان نیز محصوالت پاالیش شده را از طریق راه آهن
و کامیون عرضه مــی کنند.این منبع همچنین گفت که عرضه
میعانات ترکمنستان (نفت خام ســبک) یک ماه پیش به دلیل
وضعیت امنیتی متوقف شده است ،اما پیش بینی کرد که حدود
دو هفته دیگر از سر گرفته شود.این منبع می گوید :مشکل این
است که بانک ها از ســه روز پیش کار خود را متوقف کرده اند،
بنابراین ممکن است به روش های پرداخت نقدی بازگردیم.

عقبگرد نفت پس از صعود دو روزه
قیمت نفت پس از صعود قوی که در دو روز گذشــته داشت ،در معامالت روز چهارشنبه
کاهش پیدا کرد.به گزارش ایســنا ،بهای معامالت نفت برنت  ۲۵سنت معادل  ۰.۴درصد
کاهش یافت و به  ۷۰دالر و  ۸۰ســنت در هر بشــکه رسید .بهای معامالت وست تگزاس
اینترمدیت آمریکا با  ۲۸ســنت معادل  ۰.۴درصد کاهش ،به  ۶۷دالر و  ۲۶ســنت در هر
بشــکه رسید.هر دو شاخص طی دو روز گذشته حدود هشت درصد صعود کرده و بخشی
از افت هفت روزه ای که هفته گذشته داشتند را جبران کردند.واندانا هری ،در یادداشتی
به مشــتریانش گفت :دومین روز صعود متوالی قیمتها در بازار نفت باعث شــد برخی به
ســودگیری اقدام کنند .همزمان آمار موسسه امریکن پترولیوم کاهش کمتر از حد ذخایر
نفت آمریکا در هفته گذشــته را نشان داد و به فشار نزولی بر قیمتها افزود.قیمتها پس از
کاهش بیش از  ۴۰۰هزار بشکه در روز عرضه مکزیک که در پی آتش سوزی در یک سکوی
نفتی روی داد ،صعود کردند اما شرکت نفتی دولتی پمکس مکزیک اعالم کرد انتظار دارد
تولید تا  ۳۰اوت ازســرگرفته شود.ادوارد مویا ،تحلیلگر ارشد بازار در شرکت  OANDAبه
رویترز گفت :با وجود ضعف امروز بازار ،نفت برنت باید نسبتا پشتیبانی شود زیرا بازار نفت
همچنان دچار کمبود سنگین عرضه است و این وضعیت به این زودی تغییر نمی کند.آمار
موسسه امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به  ۲۰اوت به میزان
 ۱.۶میلیون بشــکه کاهش پیدا کرد در حالی که ذخایر بنزین یک میلیون بشکه کاهش
داشت.تحلیلگران در نظرســنجی رویترز پیش بینی کرده بودند ذخایر نفت  ۲.۷میلیون
بشکه و ذخایر بنزین  ۱.۶میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است .آمار رسمی بعدازظهر روز
چهارشنبه از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر می شود.ریزش هفته گذشته نفت
به دلیل نگرانی از متاثر شــدن روند احیای اقتصادی آســیا از شیوع نوع به شدت مسری
کرونای دلتا روی داد.به گفته مویا ،نفت از کاهش نگرانیها نسبت به کرونای دلتا در آمریکا
و چین که دو اقتصاد بزرگ جهان هستند بهره برده اما این امر درباره سیدنی و ژاپن صدق
نمی کند.در یک نشانه امیدوارکننده از کاهش شیوع کرونای دلتا در چین ،این کشور روز
چهارشنبه تنها  ۲۰مورد ابتالی جدید را برای روز سه شنبه اعالم کرد که کمتر از  ۳۵مورد
در روز پیش از آن بود.بر اســاس گزارش رویترز ،تحلیلگران کاالی گروه  ANZبه افزایش
ترافیک در پکن و شانگهای به عنوان گواهی از مهار کرونای دلتا اشاره کردند .با این حال
روند بهبود صنعت هواپیمایی ممکن است آهسته شود زیرا محدودیتهای سفر ادامه دارد.
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انجمن جهانی فوالد گزارش داد:

افزایش  ۹.۹درصدی تولید فوالد ایران

انجمن جهانی فوالد از رشد  ۱۲.۴درصدی تولید فوالد خام
جهان در هفت ماهه ابتدایی ســال جاری میالدی خبر داد،
همچنیــن تولید این محصول در ایــران  ۹.۹درصد افزایش
یافت.به گزارش ایرنا از ســازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ،میزان تولید جهانی فوالد خام
در هفت ماهه ابتدایی ســال جــاری میالدی یک میلیارد و
 ۱۶۵میلیــون و  ۳۰۰هزار تن به ثبت رســید که حاکی از
رشد ۱۲.۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
انجمن جهانی فوالد ( )WSAاعالم کرده است :در این مدت
تولید فوالد خام ایران نیز با رشــد  ۹.۹درصدی نســبت به
مدت مشابه سال گذشته میالدی به  ۱۷میلیون و  ۸۰۰هزار
تن رســید .از ابتدای ژانویه تا پایان جوالی  ۲۰۲۱میالدی،
چین با تولید  ۶۴۹میلیون و  ۳۰۰هزار تن فوالد خام (هشت
درصد افزایش نســبت به مدت مشابه سال  ۲۰۲۰میالدی)
همچنــان در صدر تولید این محصــول در جهان قرار دارد.
همچنین هند با تولید  ۶۸میلیون تن ( ۲۸.۷افزایش) ،ژاپن

بــا تولید  ۵۶میلیون و  ۱۰۰هزار تن ( ۱۶.۲افزایش) ،ایاالت
متحده آمریکا بــا  ۴۹میلیون و  ۵۰۰هزار تن ( ۱۸.۵درصد
افزایش) و روســیه با تولید  ۴۴میلیون و  ۹۰۰هزارتن (۹.۵
درصد افزایش) به ترتیــب در رتبه های دوم تا پنجم تولید
فوالد جهان جای گرفتند.نام ایران همچنان به عنوان دهمین
فوالدســاز برترجهان در فهرست  ۱۰کشــور فوالدساز برتر
جهان به چشم میخورد.

رشد  ۳.۳درصدی تولید جهانی فوالد در جوالی
برپایــه این گــزارش ،مجموع تولید فوالد خام  ۶۴کشــور
فوالدســاز جهان در ماه جوالی  ۲۰۲۱میالدی با رشد ۳.۳
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به  ۱۶۱میلیون
و  ۷۰۰هزار تن افزایش یافت.این در حالی اســت که میزان
تولید این محصول در ایران در مدت یاد شــده  ۲میلیون و
 ۶۰۰هزار تن اعالم شد که رشد  ۹درصدی نسبت به جوالی
 ۲۰۲۰میالدی نشان می دهد.

انتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران از تبعیت کره از تحریمهای ایران؛

کاهش روابط تجاری ایران و کره جنوبی
از  ۱۷به کمتر از  ۲میلیارد دالر

رئیــس اتاق بازرگانی ایران با انتقــاد از رویکرد دولت کره جنوبی
در تبعیــت از تحریمها علیه ایران ،گفت :کره جنوبی باید به دنبال
راهکارهای جبرانی باشد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق
بازرگانی ایران ،غالمحســین شــافعی در دیدار با یو کانگ هیون،
ســفیر کره جنوبی در اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از رویکرد دولت
این کشور نســبت به ایران بعد از آغاز تحریمها ،اظهار داشت :در
نقــاط مختلف ایران ردپای کره جنوبی در انواع و اقســام صنایع و
فعالیتهای اقتصادی دیده میشود ،اما بعد از تحریمها علیه ایران،
اثرات منفی ناشــی از تحریمها از سوی کره جنوبی برای ما بسیار
تعجــب آور بود .زیرا علیرغم رابطه دیرینه بین دو کشــور و رابطه
خوب اقتصادی بین دو کشور ،پیروی کره جنوبی از مسائل تحریم
برای ما بســیار سختتر از سایر کشــورها بود ،به طوری که حتی
اذهان فعاالن اقتصادی کشورمان نسبت به کارکرد در کره جنوبی
از حالت مثبت به منفی تبدیل شــد.رئیس اتاق بازرگانی ایران با
اشاره به مبالغ قابل توجه مسدود شده ایران در کره جنوبی ،افزود:
حتی در رابطه با دارو و مواد غذایی که از دایره تحریمها خارج بود،
ما نتوانستیم از محل این منابع بلوکه شده با کره جنوبی همکاری
داشته باشیم ،در صورتی که با سایر کشورها مانند کشور ژاپن که
وابستگی زیادی نیز به آمریکا دارد مسائلی از این قبیل را نداشتیم و
توانستیم با این کشور مخصوصاً در مورد مواد دارویی همکاریها را
ادامه دهیم و از طریق کشورهای ثالث همکاری داشتیم.وی با تاکید
بر اینکه این مســائل برای هر دو کشــور از نظر اقتصادی خسارت
خواهد داشت ،گفت :در حالی که پیش از این حجم تجارت ساالنه
ایــران و کره جنوبی  ۱۷میلیارد دالر بود ،اکنون این رقم به کمتر
از  ۲میلیارد دالر کاهش یافته اســت و این خســارت بزرگی برای
فعاالن اقتصادی دو کشــور محسوب میشــود به طوری که خالء
وجود کره در ایران باعث شــده اســت که فعاالن اقتصادی ایرانی
به دنبال جایگزین باشــند و این فعالیتهای آینده ما را هم تحت
تأثیر قرار خواهد داد.رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت :برخی
از شرکتهای ایرانی قراردادهایی را با فعاالن اقتصادی کره جنوبی
به امضا رسانده اند و به ازای آن مبالغی را نیز پرداخت کردهاند ،اما
موفق به خرید کاال نشدهاند لذا از جنابعالی تقاضا دارم تا برای حل
این موضوع اقدام شود.وی افزود :در حال حاضر میتوان نسبت به
تأمین بخشی از نیازها در زمینه تجهیزات پزشکی و دارو را از طریق
کره فراهم کنیم و این مساله میتواند برای آینده فعاالن اقتصادی
دو کشــور مفید باشد .از ســویی از بین رفتن بازار ایران برای کره
جنوبی میتواند مساله مهمی باشد و باید برای این موضوع راهکاری
اندیشــیده شود.شافعی گفت :کره جنوبی باید برای تلطیف کردن
روابط تجاری بین دو کشور ،روشهای جبرانی را در نظر بگیرد تا در
ادامه بتوانیم سطح همکاریها را ارتقا دهیم.رئیس اتاق ایران درباره
اســتفاده از تمام ظرفیتهای این اتاق برای احیای همکاریهای
تجاری و رفع موانع و مشکالت موجود بین دو کشور اعالم آمادگی
کرد و پیشنهاد داد تا کمیتهای دائمی بین دو کشور برای برقراری
ارتباط مستمر بین فعاالن اقتصادی تشکیل شود.وی بیان داشت:
ایران و کرهجنوبی بعد از این میتوانند همکاری مشــترک خود را
فراتر از ایران برده و در سطح منطقه گسترش دهند.
معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد؛

واردات ۴.۹میلیون یورو سرم
تزریقی
اعالم مســئوالن گمرک ایران از واردات  ۴.۹میلیون یورو ســرم
تزریقــی طی مدت اخیر حکایت دارد.بــه گزارش اقتصادآنالین
به نقل از ایســنا ،به دنبال کمبود سرم تزریقی ،طی هفتههای
گذشــته واردات این کاال در دســتور کار قرار گرفــت و از ۱۹
مردادماه اولین محمولههای سرم از کشور ترکیه و از مرز بازرگان
وارد ایران شد .تازهترین اعالم ارونقی-معاون فنی گمرک ایران-
نشــان میدهد که از ابتــدای واردات در مدت اخیر تا پایان روز
گذشته (دوم شــهریورماه)  ۱۶۱دستگاه کامیون حاوی سرم از
مرز بازرگان وارد ایران شده است .به گفته وی سرمهای وارداتی
از این طریق بیش از  ۳.۷تن وزن به ارزشــی بالغ بر  ۴.۹میلیون
یورو دارد .اما در راســتای تسریع واردات و ترخیص اقالم دارویی
از جمله ســرم  ،چندی پیش گمرک ایران طی بخشنامهای به
گمرکات اجرایــی ابالغ کرد که ورود و ترخیص انواع واکســن
وارداتی ،مواد اولیه دارویی ،انواع دارو ،ماشــینآالت و تجهیزات
تولید واکسن و هرگونه کاالی وارداتی مرتبط با کرونا باید بدون
تخلیه در انبار و از پای پرواز یا توســط کامیون حامل این اقالم
بدون انجام تشــریفات گمرکی و فقط در حد بازرسی اجمالی،
ترخیص فوری صورت بگیرد.

یوکانــگ هیون با بیان اینکــه ایران به
دنبال احیــای روابط تجــاری با ایران
اســت ،گفت :نارضایتی ایران از مواضع
کــره جنوبی دربــاره تحریمها منطقی
است.به گزارش اقتصادآنالین  ،یوکانگ
هیون ســفیر کــره جنوبی امــروز در
دیــدار با رییــس اتاق بازرگانــی ایران
در تهران ضمن اشــاره به آســیبهای
ناشــی از تحریمها بر هر دو کشور و با
نگاهی به دیدار خود با حســن روحانی،
رییسجمهور وقت ایران ،گفت :روحانی
نیز رویکرد کرهجنوبی را مایه یاس ایران
عنوان کــرد و از انتظارات باالی ایران از
این کشور برای آینده سخن گفت .برای
همین امروز به اینجا آمدهام تا بتوانم با

سفیر کره جنوبی؛

۷میلیارد دالر از منابع ایران در
کره جنوبی مسدود شده است
کمک شما در راستای احیای روابط دو
کشور راهکارهایی را اتخاذ و دنبال کنم.
وی افزود :ســال آینــده باید آغاز فصل
جدیدی از مناســبات بین دو کشــور
باشد .در این راستا لیست بلند باالیی از
اقداماتی تهیه شده که برای احیای روابط
دو کشــور باید انجام شوند و به تنهایی
نمیتوانم از پس آن برآیم بدین منظور

به کمک شما نیاز دارم.سفیر کرهجنوبی
در تهــران انتقاد و نارضایتی ایرانیها از
دولــت کرهجنوبــی را منطقی توصیف
کرد و یادآور شــد :منشأ مشکالتی که
در ایــن رابطه روی داد کرهجنوبی نبود
و با وجود اینکه قربانیان اصلی تحریمها
مردم ایران بودند؛ امــا اقتصاد کره نیز
از آن آســیب دید.یو کانگ هیون حجم

منابع بلوکه شده ایران در کرهجنوبی را
حدود  ۷میلیارد دالر عنوان کرد و افزود:
دلیل وجود این حجــم از پول ایران در
کرهجنوبی این اســت که قبل از شروع
تحریمها  ۱۷درصد صادرات نفت ایران
وارد کرهجنوبی و  ۱۶درصد گاز وارداتی
کره از ایران تأمین میشد ،برای همین
این رقم تا این حد باالست.وی با تاکید
بر ابراز عالقه دولــت کرهجنوبی درباره
اســتفاده از منابع مسدود شده ایران در
حوزههایی که مورد نیاز این کشور است،
تاکید کــرد :کرهجنوبی به دنبال آینده
جدید است و در این راستا وعده میدهم
که تمام تالش خود را برای توسعه روابط
اقتصادی بین دو کشور انجام دهم.

مهمترین وعدههای وزیر پیشنهادی صمت

از نصف شدن تورم تا واگذاری خودروسازیها

وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت (صمت) روز گذشته
در جلســه بررسی صالحیتش در صحن علنی مجلس ،چند
وعده مهم از جمله تنظیم بازار ،نصف شــدن تورم ،توســعه
متوازن و راه اندازی سامانه مجوزها و واگذاری خودروسازیها
را مطرح کرد.به گزارش ایســنا ،سیدرضا فاطمی امین ،وزیر
پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت در دولت سیزدهم ،متولد
سال  ۱۳۵۳و دارای مدرک مهندسی الکترونیک ،مهندسی
سیستم های اقتصادی و اجتماعی ،کارشناسی ارشد و دکترای
تخصصی مدیریت راهبردی دانش (در مرحله اخذ دانشنامه)،
معاون برنامه ریــزی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،معاون
برنامه ریزی ،توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن و عضو
هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،مشاور
وزیر و رئیس ستاد تحول صنایع و معادن ،مدیرعاملی سازمان
اقتصــادی رضوی و مجریگری طرح نوســازی خودروهای
فرسوده را در کارنامه خود دارد.همچنین وی سابقه عضویت
در هیــات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و
تهران ،عضویت در شــورای پژوهشی سازمان هدفمندسازی
یارانهها ،عضویت کارگروه تخصصی صنعتیسازی ساختمان و
مسکن (در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) ،ریاست
کمیســیون صنایع ،معادن و ارتباطات شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری ،عضویت و دبیری ستاد سرمایهگذاری و
اشتغال وزارت صنایع و معادن ،عضویت کارگروه اجرای قانون
ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی و عضویت
کمیته عالی پدافند غیرعامل وزارت صنعت ،معدن و تجارت
را در کارنامه کاری خود دارد.وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن
و تجارت روز گذشته در جلسه بررسی صالحیتش در صحن
علنی مجلس حاضر شد و وعدههایی را مطرح کرد که به نظر
میرسد ثبت مهمترین آنها برای ارزیابی در آینده ضروری
به نظر میرسد.
تنظیم بازار و وعده نصف شدن تورم تا  ۲سال آینده
فاطمی امین به عنوان اولین دغدغه خود به تنظیم بازار اشاره
کرده و با انتقاد از وضعیت آشــفته بازار گفته که اگر دولت
قوت داشته باشد نباید به ادامه این وضع اجازه دهد .در همین
راســتا او از تورم به عنوان بیماری مزمن اقتصاد یاد کرده و
وعده داده که درمان این بیماری  ۳سال زمان میخواهد .البته
قرار است با هدفگذاری دولت سیزدهم در این بخش ،تورم تا
سال  ۱۴۰۲نصف شود و بعد تک رقمی شود.او به سه مولفه
تاثیرگذار در تورم یعنی نقدینگی ،تولید و نرخ ارز نیز اشــاره
و تاکید کرد که از دیدگاه وزارت صمت با مدیریت ،تسلط و
اشراف بر مسایل و نظام توزیع میتوان اثرات نقدینگی را بر
تورم کاهش داد.
سامانه جامع تجارت تا پایان  ۱۴۰۰عملیاتی میشود
وزیر پیشــنهادی صنعــت همچنین با بیان اینکه ســامانه
جامع تجارت عملیاتی نشد ،وعده داده که تا پایان سال این
ســامانه عملیاتی شود تا در کنترل بازار ،جلوگیری از قاچاق
و پیشگیری از مفاسد موثر عمل کند.او همچنین وعده داده
که با اجرایی کردن سامانه جامع تجارت و با تمرکز بر تولید و
تعادل بخشی بازار ارز ،به زودی با کنترل بازار ،قیمت سیمان
را به قبــل زمان قطعی های برق بازگردانــد و البته در این

زمینه خواستار همکاری ویژه مجلس هم شده است.سامانه
جامع تجارت ایران موضوع بند (الف) ماده ( )۶قانون مبارزه
با قاچاق و کاال مصوبه ســال  ۱۳۹۲است که این سامانه کار
خود را پــس از تصویب آیین نامه مــواد(  ۵و  ) ۶قانون در
ســال  ۱۳۹۵آغاز کرد .از مرداد مــاه  ۱۳۹۵بخش تجارت
خارجی ســامانه جامع تجارت با فرآیند ثبت سفارش چند
گروه کاالیی شــروع به کار کرد و در همین راستا به صورت
گام به گام ثبت ســفارش کاالها از سامانه ثبت سفارش به
ســامانه جامع تجارت و بخش تجارت فرامرزی منتقل شد و
در پایان ســال  ۱۳۹۶همه تعرفههای ثبت سفارش و درگاه
ثبت سفارشها در سامانه جامع تجارت بوده است.شفافیت،
یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و ایجاد درگاه واحد
برای بازرگان و فعاالن تجاری از اهداف سامانه جامع تجارت
بوده است .از اوایل سال  ۱۳۹۷نیز موضوع رصد و رهگیری
کاالهای اساسی مطرح شد که به بخش تجارت داخلی سامانه
مربوط است .البته زیرمجموعه ســامانه جامع تجارت برای
ایجاد یکپارچگی و زیرســاخت ،زیرسامانه های مختلفی در
قانون پیش بینی شده است که از جمله آن به سامانه جامع
روابط تجاری ،سامانه یکپارچه مجوزها ،سامانه شناسه کاال و
رهگیری ،سامانه جامع انبارها و سامانه همتا اشاره کرد.آدر ماه
سال قبل از مرحله اول این سامانه رونمایی شد و علیرضا رزم
حسینی ،وزیر صمت وقت اعالم کرد که  ۷۰درصد از سامانه
جامع تجارت تکمیل و فعال شده است و وعده داد که تا ۱۱
بهمن ســال  ۱۳۹۹باقی  ۳۰درصد هم تکمیل شود .اما این
وعده عملی نشــد و حتی رزم حسینی در یک گفت وگوی
رادیویی در فروردین امسال بدون اشاره به وعده قبلی بازهم از
پیشرفت  ۷۰درصدی سامانه خبر داد که «از ورود ،ترخیص،
انبار تا توزیع کاال در سطح بازار در این سامانه تا حدودی ثبت
میشود».گفتنی است که مسئوالن وزارت صمت بارها وعده
دادهاند که با عملیاتی شــدن این سامانه و تکمیل اطالعات
الزم ،بسیاری از زمینههای فساد و تبعیضهای اقتصادی رفع
خواهد شــد و تولیدکنندگان و تجار دیگر مجبور نمیشوند
بــرای دریافت امضاهای طالیی هزینه بپردازند.فاطمی امین
در بخش دیگــری از صحبتهایش در صحن علنی مجلس
درباره فسادستیزی گفت که با شفاف سازی و اصالح فرآیندها
دیگر سلطانها ،مافیاها ،امضاءهای طالیی ،زد و بندها و حیاط
خلوتها جمع خواهد شد.
رفع موانع تولید تا پایان سال و خنثی سازی تحریمها
وزیر پیشــنهادی صمت درباره بخــش تولید هم وعدههای
مختلفی از جملــه رفع موانع و جلوگیری از واردات بی رویه
ارائه داد و گفت که به تقویت تولید داخلی ،مبارزه با قاچاق،
واردات بی رویه و مبارزه با کسانی که جیب خود را با واردات
بیرویه پر میکنند توجه جدی خواهد داشــت.او بر تامین
مواد اولیه و رفع موانع تا پایان ســال و همچنین حمایت از
بخش خصوصی تاکید کرد و وعده داد که سامان ه مجوزها تا
پایان ســال عملیاتی شود تا تصمیمهای خلق الساعه را رفع
و امضاهای طالیی را از بین ببردو ســال آینده نیز بستههای
ســرمایه گذاری طراحی شود.وزیر پیشــنهادی صمت ۸۰
درصد مشــکالت کســب و کار را مربوط به حوزههای بیمه
تامین اجتماعی ،مالیات و تامین مالی دانست و گفت که رفع

مشکالت مربوط به حوزه کســب و کارها به تقویت هر چه
بیشــتر بازارهای داخلی و خارجی وابسته است و در این راه
باید تجمیع تقاضا ،هم افزایی بنگاهها و وامهای اعتبار خریدار
در دستور کار قرار گیرد.او با تاکید بر تأمین مصالح ساختمانی
به عنوان یکــی از اولویتها از برآورد ســاخت یک میلیون
مسکن در سال به عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور خبر داد و
همچنین قول داد که تحریمهای داخلی را رفع و تحریمهای
خارجی را خنثی کند.

خودروسازیها باالخره خصوصی میشوند؟
فاطمی امین درباره برنامههایش در زمینه خودرو نیز با اشاره
به برنامه شــش ماهه و دو ساله خود تاکید کرد که مشکل
صنعت خودرو در حوزه فنی نیست بلکه مشکل عدم رقابتی
بودن این صنعت ،تولید کم و ساختارهای مدیریتی است.او
همچنین به یک موضــوع چالش برانگیز در صنعت خودرو،
یعنی خصوصی سازی اشاره کرد و با بیان اینکه دولت نباید
بنگاه دار این حوزه باشــد ،وعده داد که اگر وزیر شود مایل
نیست مدیرعامالن شرکتهای خودرو سازی را تعیین کند،
بلکه در یک دوره گذار آنها را به ســهام داران واگذار خواهد
کرد.
فاطمی امین برای کاهش مصرف سوخت چه برنامهای
دارد؟
او همچنین درباره مصرف سوخت قول داده که امسال سبد
مصرف ســوخت خودروهای تولیدی را به کمتر از  ۸لیتر در
 ۱۰۰کیلومتر برساند و با هماهنگی با شهرداریها اقداماتی
برای کاهش مصرف ســوخت ،بهتر شــدن کیفیت سوخت
برای کاهش آلودگی هوای شــهرها و تأســیس تاکسیها و
اتوبوسهای برقی هماهنگ کنند.
هدفگذاری برای صادرات  ۵میلیارد دالری
فاطمی امین درباره برنامخریزی برای صادرات ،ابتدا تایکد کرد
که برای ایجاد تعادل به تزریق ســه تا چهار میلیارد دالر به
بازار ارز نیاز اســت و از هدفگذاری افزایش  ۵میلیارد دالری
صــادرات برای ایجاد تعادل بــازار ارز ،کاهش تورم و بازیابی
تولید داخلی خبر داد که معتقد اســت در شرایط فعلی و با
فرض تداوم تحریمها شــدنی است.گفتنی است که صادرات
قطعی کاالهای غیرنفتی به اســتثنای نفت خام ،نفت کوره
و نفت ســفید و همچنین بدون احتســاب صادرات از محل
تجارت چمدانی در سال گذشــته بیش از  ۳۴میلیارد دالر
اعالم شد.
توسعه متوازن در دستور کار
او در ادامه با انتقاد از حاشینه نشینی  ۱۱میلیون نفر در کشور
بر لزوم توســعه متوازن تاکید کرد و گفت که « باید توزیع
عادالنه فرصتها و منابع را بــرای همه مردم ایران را فراهم
کنیم .ان شاءاهلل تا پایان سال جاری برای  ۴۵۰شهرستان به
یک برنامه عملیاتی خواهیم رسید که تمامی اقدامات ،اهداف
وزارت صمت در این برنامه مشخص خواهد شد و آن را مبنای
عمل مشــترک قرار خواهیم داد».او همچنین در این جلسه
قول داد هر سه ماه به مجلس گزارش کار ارائه کند.
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گزیده خبر
در تداوم صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال

ذوب آهن اصفهان اولین محموله آرک
معدن خود را به خارج از کشور صادر کرد
غرب آســیا به عنوان یکی از غنی ترین نقاط کره
زمین از نظر منابع معدنی می باشد که متاسفانه
به دلیل وضعیت سیاسی منطقه به صورت کافی
توسعه نیافته است .در سال های اخیر و با توجه به
اکتشافات صورت گرفته و همچنین افزایش ارزش
مواد معدنی اهمیت توســعه معادن بیش از پیش آشــکار گردیده است.
نظر به این که ســالیان متمادی آرک معدنی بصورت وارداتی تامین می
شده است ،شــرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها تولید کننده آرک
معدنی در غرب آســیا در راستای توســعه بازار و پاسخ به نیاز داخل در
مرحله اول اقدام به تولید ارک معدنی  V21نموده و پس از پاســخگویی
به نیاز داخل و استقالل کشور از واردات این محصول استراتژیک ،باتوجه
به نیاز کشــورهای منطقه و توسعه معادن همسایگان اقدام به تحقیقات
بازار صادراتی و شناسایی کشورهای دارای معادن در حال رشد و توسعه
کرد .پس از مذاکره با مشتریان صادراتی ،اولین محموله این محصول پس
از تولیــد در نورد  ۶۵۰کارخانه و انجام عملیات خم کاری ،نورد ســرد و
برشکاری در کارگاه شرکت پویش معادن از شرکت های تابعه ذوب آهن،
حمل محصول نهایی به مقصد صادراتی انجام گرفت .الزم به ذکر اســت
برای این محموله صادراتی عالوه بر تولید درکارخانه ،فرآیندهای تکمیلی
نیز توسط شرکت های وابسته ذوب آهن صورت پذیرفت و به این ترتیب
ارزش افزوده باالتری درمقایســه با صــادرات پروفیل خام حاصل گردید.
در ادامه رشــد و توسعه محصوالت شرکت ذوب آهن ،تولید آرک معدنی
 TH36نیز مطابق با استانداردهای روز اروپا و با کاربرد معادن بسیار عمیق
طراحی و به تولید رسید.
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا:

توليد خودروي شاهين به  ۱۵۰دستگاه
در روز رسيد
مديرعامل گروه خودروســازي ســايپا گفت :از ابتداي سال جاري گروه
خودروسازي سايپا به سمت صفر شدن معوقات خودروهاي خود حركت
كرده و در تالش اســت كه بــا افزايش توليد خودروي شــاهين و ورود
محصوالت جديد از نيمه دوم سال جاري ،صنعت خودرو را متحول كند.
به گزارش ســايپانيوز ،سيد جواد ســليماني در حاشيه آغاز به كار مركز
جديد واكسيناســيون صنعت قطعه ســازي درخصــوص آخرين ميزان
معوقات گروه خودروسازي سايپا و اينكه چه زماني معوقات اين مجموعه
به صفر نزديك مي شود ،اظهار کرد :در حال حاضر حدود  6هزار دستگاه
خودرو معوق داریم که اميدوارم با برنامه جامع و دقيقي كه در اين بخش
ديده شــده از 10شهريورماه این معوقات به صفر برسد و خودروها به روز
تحويل مشتريان شود.وي با پيش بيني اينكه با ادامه روند افزايشي توليد
خودرو ديگر شاهد تعهد معوق نخواهيم بود ،تصريح كرد :بيش از دو سال
طول کشــید تا مجموعه سايپا بتواند  300هزار دستگاه خودرویی كه در
مديريت هاي گذشته معوق شده بود را تحويل دهد .صفر شدن معوقات
خودرويي از هفته آينده ،اقدام مهمی است که با تالش و همت مهندسان
و كارگران خط توليد سايپا و قطعه سازان به دست مي آيد.سليماني درباره
افزايش قيمت خودرو در بازار و اينكه عنوان مي شود كاهش عرضه شركت
هاي خودروسازي منجر به رشد صعودي قيمت ها شده است ،خاطرنشان
كرد :بيان كاهش عرضه خودرو توســط شركت هاي خودروسازي مساله
انحرافي است؛ بحث افزايش نرخ ارز ،رشد قيمت نهاده هاي توليد و ساير
مســايل جانبي باعث شــده كه قيمت خودرو در بازار تحت الشعاع قرار
گيرد و به سمت افزايش حركت كند و اين امر تنها در مورد خودرو اتفاق
نيفتاده است.
ابراز نگرانی انجمن نمایشگاههای بینالمللی ایران درباره وضعیت صنعت
نمایشگاهی

دخالتهای بیجا ،صنعت نمایشگاهی را در
آستانه ورشکستگی قرار داده است

انجمــن نمایشــگاههای بینالمللی ایران با ارســال نامــهای ضمن ابراز
گالیه از تضییع حقوق فعاالن صنعت نمایشــگاهی در کشــور ،نسبت به
محدودیتهای اجباری ایجاد شده برای این صنعت انتقاد کرد.به گزارش
روابط عمومی انجمن نمایشگاههای بینالمللی ایران ،علی یارمحمدیان،
رئیس ایــن انجمن در نامهای بــه حمید زادبوم ،معــاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت و رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران ،تاکید کرد
صنعت نمایشــگاهی کشور به دلیل محدودیتهای ایجاد شده در آستانه
ورشکســتگی قرار گرفته اســت.در نامه رئیس انجمن نمایشــگاههای
بینالمللی ایران به رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران آمده است:
«برگزاری نمایشــگاهها تاثیر بســزایی در ایجاد رونق اقتصادی دارد ولی
متاســفانه مدتی اســت با تعطیلی رویدادهای نمایشگاهی ،این صنعت
در آستانه ورشکســتگی قرار گرفته است».در ادامه این نامه ،تاکید شده
است رویدادهای نمایشــگاهی با استانداردهای بســیار باالی بهداشتی
برگزار میشــوند و با مکانهایی مانند پاســاژها و بازارهــا که اکنون به
فعالیت خود ادامه میدهند ،بسیار متفاوت هستند .در این بخش از نامه
یارمحمدیان آمده است« :با توجه به بازگشایی پاساژهای تخصصی و عدم
اجازه برگزاری نمایشگاههای تخصصی علیرغم رعایت کامل پروتکلهای
بهداشتی در چنین نمایشگاههایی ،خواهشمند است دستور فرمایید جهت
جلوگیری از ورشکســتگی این صنعت ،نســبت به صدور مجوز برگزاری
نمایشــگاههای تخصصی در کشــور ،اقدامات الزم مبذول گردد».رئیس
انجمن نمایشگاههای بینالمللی ایران همچنین در نامهای به رئیس مرکز
امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت اتاق اصناف ایران تاکید
کرده اســت متولی تصمیمگیری برای صنعت نمایشگاهی فقط سازمان
توســعه تجارت ایران است و هیچ تشــکل یا نهاد دیگری نمیتواند برای
این مجموعه تصمیمگیری کرده و یا محدودیتی ایجاد کند.در این نامه به
کامبیز معتمد وزیری آمده اســت« :با توجه به نامه شماره 60/131133
مورخ  1400/04/24در خصوص ممنوعیت برگزاری نمایشــگاهها اعالم
میگردد متولی صنعت نمایشــگاهی ،سازمان توســعه تجارت میباشد.
لذا مراتب جهت اســتحضار و اقدام الزم ایفاد میگردد».بر اســاس این
گزارش ،طی ماههای اخیر ،مجموعههای غیرمرتبط با صنعت نمایشگاهی،
محدودیتهای اجرایی مختلفی را برای برگزاری نمایشــگاههای عمومی
و تخصصــی وضع کرده بودند که این موضوع باعث گالیه فعاالن صنعت
نمایشگاهی شده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
رونمایی از سامانه داشبورد مدیریت ریسک
بانک ایران زمین
بانک ایران زمین در راستای مدیریت فرهنگ ریسک و ایجاد شفافیت در فضای
تصمیمگیری برای مدیران این بانک اقدام به راه اندازی و رونمایی از ســامانه
داشــبورد مدیریت ریسک کرده اســت.به گزارش روابط عمومی :بانک ایران
زمین با توجه به جایگاه مدیریت ریسک در اصول حاکمیت شرکتی و رویکرد
ریســک محور در تصمیمگیریهای کالن ،با بهرهمندی از نیروهای مســتعد
داخلی اقدام به ایجاد ،راه اندازی و رونمایی از سامانه داشبورد مدیریت ریسک
کرده است.قاسم رئیسی رئیس اداره ریسک در این باره گفت :سامانه داشبورد
مدیریت ریســک با هدف ارزیابی و شناسایی ریســک در حوزه های ریسک
اعتباری ،بازار ،نقدینگی و عملیاتی با رصد روزانه و مســتمر انواع شاخصهای
ریســک و همچنین برخی شاخصهای مالی از جمله نسبت کفایت سرمایه و
نسبت پوشش نقدینگی برای نخســتین بار در شبکه بانکی کشور راه اندازی
شــده اســت.وی افزود :بانک ایران زمین را می توان به عنوان بانک پیشرو در
عرصه مدیریت ریسک و ایجاد شفافیت در فضای تصمیم گیری معرفی کرد.

پیام مدیر عامل بانک توسعه تعاون به
مناسبت آغاز هفته دولت
پیام مدیر عامل بانک توســعه تعاون به مناســبت آغاز هفته دولتهفته دولت
فرصتی اســت برای گرامیداشت خاطره دو شــهید گرانقدر و دو فرمانده قوه
مجریــه ،رجائی و باهنر ،که با ایثار خون خود نهال جوان انقالب اســامی را
از گزند دشــمنان حفظ کردند و توانستند الگوئی جاودانه از ایمان ،اخالص و
خدمت به مردم در تاریخ ثبت کنند.هفته دولت فرصتی اســت برای تقدیر و
پاسداشــت زحمات تمامی دولتمردان این سرزمین که هر کدام به نوبه خود
سعی خود را علی رغم اقدامات خصمانه برخی عوامل داخلی و خارجی ،وجود
دشــواری های اقتصادی و تحریم های ظالمانه ،در ارائه خدمت به هم میهنان
ارجمند به کار بستند؛ همچنان که این هفته یادآور تقدیر از تالش های یکایک
اعضای خانواده و قشــر گسترده و زحمتکش کارمند است ،که در اقصی نقاط
ایران عزیز و در هر جایگاه کوچک و بزرگی که هســتند ،می کوشند تا با ارائه
خدمات کیفی ،دین خود را به مردم و کشــور ادا نمایند.اینجانب با استفاده از
جاودانی خدمت و ایثار،
این فرصت ،ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره الگوهای
ِ
شــهیدان بزرگوار ،رجایی و باهنر ،به نمایندگی از خانواده بزرگ بانک توسعه
تعاون ،که تمامی تالش خود را در جهت خدمت به مردم و به ویژه تعاونگران
ســاعی و خدوم مصروف می دارند ،فرارسیدن هفته دولت را به حضور ریاست
محترم جمهور و اعضای محترم دولت که از همین ابتدای مسیر فعالیت ،عزم
خود را بر خدمتگزاری به ملت و کشــور جزم کرده اند و نیز تمامی کارکنان
و پرسنل ارجمند و خدو ِم دستگاه های دولتی تبریک و تهنیت عرض نموده،
از درگاه خداوند متعال ســامتی و مزید توفیقــات خدمتگزاران صدیق ایران
اســامی را مسئلت دارم .فرارسیدن دوم شــهریور ماه آغاز هفته دولت و روز
کارمند گرامی باد.

پیام دکتر صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه
صادرات ایران به مناسبت هفته دولت
دکترعلی صالح آبادی مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران با صدور پیامی،
هفته دولت را به کارمندان و خدمتگزاران نظام اسالمی تبریک گفت.به گزارش
روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران ،متن پیــام دکتر صالح آبادی به
مناسبت هفته دولت به شــرح زیر است:هفته اول شهریور ماه ،هفته دولت و
یادآور فداکاری های فرزندان پاک نهاد روزهای پرشور انقالب ،شهدای واالمقام
رجایی و باهنر اســت.با شهادت این دو عزیز ،تقویم ایران اسالمی مزین به نام
دولتی شــد که نمادی ماندگار از وحدت ملت و دولت در مســیر پیشرفت و
ســرافرازی تاریخ پرافتخار انقالب بوده است.به همین مناسبت ،هفته دولت و
روزکارمنــد را به تمامی کارمندان و دولتمردان خدوم نظام مقدس جمهوری
اســامی ایران در مجموعه دولت تبریک گفته و توفیق تداوم خدمتگزاری را
برای آنان خواستارم.از سوی دیگر مجموعه بانک توسعه صادرات ایران رخداد
مبارک همزمانی هفته دولت و انتخاب اعضای کابینه سیزدهم را به فال نیک
گرفته و پیشــاپیش موفقیت خدمتگزاران آتی نظــام را از خداوند منان آرزو
می کند.
مدیرعامل بانک دی:

خاندوزی سیاستهای اقتصادی را خوب
میداند و موفق عمل خواهد کرد
مدیرعامل بانک دی گفت :معرفی احسان خاندوزی به عنوان وزیر پیشنهادی
اقتصادی توســط رئیسجمهور ،نشــان از عزم دولت برای اصــاح و بهبود
سیاســتهای اقتصاد کالن دارد.برات کریمی با بیان اینکه ســکاندار وزارت
امــور اقتصادی و دارایی باید ادبیات اقتصادی را خــوب درک کرده و آگاه به
سیاستگذاری اقتصادی باشد ،افزود :وزارت امور اقتصادی و دارایی در دورههایی
کــه متولیــان آ ن تحصیلکرده حوزه اقتصــاد نبودهاند و به شــیوه اثرگذاری
تصمیمهای اقتصادی در حوزههای مختلف اشــراف نداشتهاند ،هیچگاه موفق
نبوده اســت .این وزارتخانه که جهتگیری اقتصاد در حوزه کالن را مشخص
میکند ،به یک اقتصاددان کاربلد و آگاه از سیاستگذاری و روندهای اقتصادی
نیاز دارد.وی تصریح کرد :سیاستهای دولت در حوزه اقتصاد کالن نتایج خود
را در بازارهــای خرد که مرتبط با ســایر وزارتخانههای اقتصادی مانند جهاد
کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت ،راه و شهرسازی و ...است ،نشان میدهد و
فردی باید سکاندار وزارت اقتصاد به عنوان متولی سیاستگذاری اقتصاد کالن
در کشور باشد که از تأثیرات متقابل سیاستهای اقتصادی و بازارها آگاه باشد
و معرفی احســان خاندوزی به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی
نشان از درک صحیح دولت از این موضوع دارد.

قرعه کشی تابستانه باشگاه مشتریان بانک
پارسیان برگزار شد
مراسم قرعه کشی تابستانه باشگاه مشــتریان بانک پارسیان ،چهارشنبه 20
مردادمــاه  1400با حضور نمایندگان مرتبط در بانک برگزار و برندگان خوش
شــانس  50جایزه ده میلیون ریالی مشخص شدند.جوایز مذکور به قید قرعه
به کسانی تعلق گرفت که از اول تیرماه لغایت پانزدهم مردادماه  ،1400نسبت
به عضویت ،دعوت از دوســتان و خرید شانس اقدام نموده و با افزایش فعالیت
های خود در باشــگاه از شانس بیشتری برخوردار بوده اند.مشخصات برندگان
خوش شــانس این دوره از قرعه کشی در ســایت باشگاه مشتریان به آدرس
 https://ipbclub.parsian-bank.irمنتشر شده است.

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم شماره 4708

@sobheqtesad

بانک و بیمه

پنج شنبه  4شهریور  17 1400محرم  26 1443آگوست 2021

6

از استقالل بانک مرکزی تا افزایش نظارتها؛

اولویتهای دولت رئیسی برای نظام بانکی

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه استقالل بانک مرکزی
در اولویــت قرار دارد ،گفت :دولت ســیزدهم باید خود را برای
اصالحات اساسی در شبکه بانکی و تفکیک سازوکار بانکهای
خصوصی ،دولتی و توســعهای مهیا کند.بــه گزارش ایبِنا ،این
روزها فهرســت کابینه دولت سیزدهم روی میز مجلس است
و نمایندگان مشغول نقد و بررسی نامزدهای تصدی پستهای
وزارتخانههای مختلف هســتند .بدین ترتیب ،تا چند روز آتی
ترکیب هیئت اقتصادی دولت نیز مشخص میشود .اما یکی از
رسالتهای مهمی که هیئت اقتصادی دولت جدید دارد توجه
به نظام بانکی اســت تا رویهای که از دههها قبل کجدار و مریز
به امروز رسیده اســت با اصالحاتی که بسیاری از کارشناسان
ضروری میدانند به تقویت بنیاد اقتصادی کشور کمک کند .اما
مهمترین اولویت دولت پیش رو در مواجهه با نظام بانکی و به
ویژه بانک مرکزی چیست و دولت جدید چه اقداماتی را باید در
بهبود عملکرد نظام بانکی انجام دهد؟
اصالح قانون و ضرورت استقالل بانک مرکزی
حجت اهلل فرزانی ،کارشــناس اقتصاد و امور بانکی درباره این
موضوع به خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه این اولویتها میتوانند در
دو دسته قرار بگیرند ،اظهار کرد :در وهله اول ،بحث خود بانک
مرکزی و قانون آن اســت که دولت اگر بخواهد سیاســتهای
ک مرکزی
پولی به درستی در کشور اجرا شود باید استقالل بان 
را به رسمیت بشناسد و وقتی که استقالل بانک مرکزی پذیرفته
شــود باید قانون بانک مرکزی نیز اصالح شود .بنابراین این از
نظر ساختار بانک مرکزی اســت که پس از اجرای قانون باید
ایــن اصالحات صورت بگیرد.وی ادامه داد :در وهله دوم ،اما در
مورد شبکه بانکی است که باید گفت ساختار شبکه بانکی بسیار
معیوب اســت و در حال حاضر ما اصالح نظام بانکی را باید در
اولویت داشــت ه باشــیم .حتی اگر نگاهمان به بانک مرکزی به

گونهای باشــد که نیازی به اصالح آن نباشد اما حتما ساختار
شبکه بانکی باید اصالح شود.

بازنگری در شیوهنامه نظارت بر بانکها
فرزانی با اشاره به اینکه اصالح شبکه بانکی منوط به چند اقدام
موثر و بزرگ اســت ،خاطرنشــان کرد :در قدم اول ،بحث نوع
شــیوههای نظارتی بر بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی
و نحــوه تفکیک این موضوع اســت.وی افزود :همچنین بحث
اصالح ســاختار کفایت ســرمایه بانکهای دولتی که در حال
حاضر متاســفانه از استانداردهای بین المللی بسیار دور است،
نیز مهم است.
نظارتپذیر کردن بنگاهداری بانکها
این کارشناس تصریح کرد :بحث دیگر بنگاهداری بانکها و عدم
نظارتپذیری مخصوصا بانکها و موسسات اعتباری خصوصی
اســت که بعضاً پیش میآید تا این سازوکار باعث شود که آنها
خلق پول کنند و باید دانســت که این خلق پول برای اقتصاد
کشــور بسیار خطرناک اســت و میتواند به تورم دامن بزند و
جلوگیری از این امر بسیار ضروری است.
اصالح نحوه تخصیص تسهیالت بانکی
وی بحث دیگر در اصالحات شــبکه بانکی را نحوه تخصیص و
کارکرد تسهیالت بانکی دانست و گفت :تسهیالت بانکی نیز باید
اصالح شــود و توزیع این تسهیالت باید به درستی انجام شود
که متاسفانه در شبکه بانکی در حال حاضر این امر به درستی
انجام نمیگیرد.
ضرورت تفکیک و توجه به «بانکهای توسعهای»
فرزانی در ادامه به بانکهای توســعهای اشــاره کرد و با تاکید

بورس نزولی آغاز شد ،صعودی به پایان رسید
بازار ســرمایه در آخرین روز کاری خود در هفته جاری روندی پرنوســان داشت؛ به طوری که در ساعات
میانی معامالت روندی نزولی داشت و تا یک میلیون و  ۵۴۰هزار واحد نیز کاهش یافت اما در ساعات پایانی
توانست روندی صعودی به خود بگیرد و تا یک میلیون و  ۵۵۰هزار واحد افزایش یافت.به گزارش ایسنا ،در
معامالت دیروز بازار سرمایه شاخص کل بورس توانست با  ۱۰۴۳درصد افزایش نسبت به روز گذشته ۶۶۷۲
واحد صعود و رقم یک میلیون و  ۵۵۰هزار واحد را ثبت کرد.شاخص کل با معیار هم وزن نیز  ۵۰۷۸واحد
افزایــش یافت و به رقم  ۴۵۶هزار و  ۲۹۸واحد رســید.معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش
 ۱۱۰هزار و  ۲۶۴میلیارد ریال انجام دادند.در این بازار  ۲۷۱نماد مثبت و  ۱۰۹نماد منفی بودند و از میان
نمادهای بورســی صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سرمایه گذاری تامین اجتماعی نسبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی و در مقابل گسترش نفت و گاز پارسیان ،گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ،سرمایه
گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و معدنی و صنعتی گلگهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت
را روی بورس گذاشتند.شــاخص کل فرابورس هم توانســت با  ۰.۴۴درصد رشد نسبت به روز گذشته ۹۷
واحد صعود کند و به رقم  ۲۲هزار و  ۳۱۷واحد برســد.در این بازار  ۶۱۷هزار معامله به ارزش  ۶۵هزار و
 ۱۲۴میلیارد ریال انجام شد ۱۴۷.نماد در بازار فرابورس روند مثبت و  ۱۰۶نماد نیز روندی منفی داشتند.
همچنین پلیمر آریاساسول و سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی
و در مقابل پتروشیمی زاگرس ،پتروشیمی تندگویان ،فرابورس ایران ،شرکت آهن و فوالد ارفع و بانک دی
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

بر اینکه باید این نوع از بانکها ســاختار مناسب خود را داشته
باشند ،یادآور شد :متاسفانه االن بانکهای توسعهای ما از کارایی
الزم برخوردار نیستند .از سوی دیگر ،بانکهای تجاری باید از
ســایر بانکهای تخصصی و توسعهای کامال مجزا و جدا شوند.
ن موارد همگی از اولویتهایی اســت
وی افزود :به طور کلی ،ای 
که میتوان برشمرد و اگرچه اولویتهای دیگری هم وجود دارد.

توجه به «بانکمحور» بودن ساختار تامین مالی کشور
فرزانی در ادامه اظهار کرد :اگر میخواهیم اقتصاد را سر و سامان
ببخشــیم ،اصالح نظام بانکی باید به طور کل در اولویت فوری
مــا قرار گیرد .چرا که تامین مالی اقتصاد ما بیش از  ۹۰درصد
توسط شــبکه بانکی انجام میگیرد و اصطالحاً ساختار تامین
مالی کشــور «بانک محور» اســت و حتما باید این اصالحات
صورت بگیرد تا بتوانیم سایر شرایط اقتصادی را کنترل کرده و
به ثبات اقتصادی برسیم.
افزایش اختیارات بانک مرکزی برای نظارت بر بانکها
این کارشــناس اقتصاد و امور بانکی در پاسخ به این سوال که
بــه طور اخص ،نقــش بانک مرکزی بر بانکهــا در این میان
باید چگونه باشــد؟ تاکید کرد :در حــال حاضر ،بانک مرکزی
از اختیارات گســتردهای برخوردار نیست و ظرفیتهای فعلی
کــه در اختیار بانک مرکزی اســت ،تکافــوی این را نمیدهد
که نظارت بــر بانکها را به صورت موثر و مبتنی بر ریســک
بتواند پیادهسازی و اجرا کند.وی با اشاره به اینکه تاکنون البته
اقداماتی در زمینه افزایش نظارت بر شــبکه بانکی شده است،
ادامه داد :به نظر میآید بانک مرکزی پس از اصالح ســاختار
و قانون اگر بتواند اختیاراتی در بحث نظارت شبکه بانکی پیدا
کند میتواند شیوههای نظارتی خود را برای بانکهای دولتی و
بانکها و موسسات خصوصی تفکیک کند و شیوههای نظارتی
در سیزدهمین حراج بانک مرکزی؛

مبادله  ۲۸۰میلیارد تومان اوراق دولتی
بانک مرکزی با اعالم نتیجه ســیزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی
اسالمی دولتی در ســال ( ۱۴۰۰مورخ  ۲شــهریور ماه) ،از برگزاری
حراج جدید این اوراق در تاریخ  ۹شــهریور ماه سال جاری خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی ،در ســیزدهمین
حراج اوراق بدهی دولتی از سوی این بانک  ۲۸۰میلیارد تومان اوراق
دولتی مبادله شــد.تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج
میتوانند سفارشهای خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند.
حداقل حجم ســفارش در هر یــک از نمادهای مزبور  ۵۰۰هزار ورقه
است.وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات
دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضهشده در حراج را ندارد .بانک مرکزی
سفارشات دریافتشده را به منظور تصمیمگیری به آن وزارتخانه ارسال
و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند .در
نهایت ،عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام میشود .بانک مرکزی بر
اســاس جز ( )۴بند «ک» تبصره ( )۵قانون بودجه سال  ۱۴۰۰مجاز
به خرید و فروش اوراق مالی اسالمی دولت در بازار ثانویه اوراق است.

موثری را در پیش بگیرد و به سراغ حل و فصل مالی بانکهای
مشــکلدار و بحرانی برود و به بازســازی و احیای آن بانکها
دست بزند که این امر البته جز از مسیر نظارت مبتنی بر ریسک
عبور نمیکند.
ادامه نظارت بر بانکهای ادغام شده
فرزانی در ایــن گفتوگو به موضوع ادغام بانکهای نظامی در
بانک ســپه نیز اشــاره و اظهار کرد :در مورد ادغا م بانکهای
نظامــی و از این قبیل بانکها باید گفت که نکات و مالحظات
متعددی در شیوه انجام آن وجود دارد.وی افزود :فلسفه وجودی
این امر آن بود که برخی از بانکهای نظامی ما دچار زیانهای
هنگفتی بودند و در واقع بانکهای بحرانی محسوب میشدند
و باید از طریق انحالل و تسویه مرتفع میشدند اما با ادغام راه
حل دیگری مطرح شــد و به گونهای بر این زیانها ســرپوش
گذاشــته شــد .با این حال ،همچنان باید بر این موسسات و
بانکها نظارت داشــت.این کارشــناس اقتصــادی روی دیگر
ادغــام بانکها را مثبت ارزیابی کرد و گفت :ادغام بانکها برای
حل و فصل مالی که اصال در کشــور ما بومی نشده بود ،اقدام
خوب و موثری محسوب میشود و با این ادغام حداقل ادبیات
بینالمللی ســاری و جاری شــد و در واقع بحث ادبیات حل و
فصل مالی و یا اصطالحا «رزولوشــن» به کشور ما ورود کرد و
تجربه مهمی در نظام بانکداری ما شد و اکنون ساختاری بانک
مرکزی با ابعاد مختلف ادغام آشناســت و به علم و آگاهی در
این موضوع دست یافته است.فرزانی در پایان گفت :در واقع در
کنار مالحظاتی که ابتدا بدان اشاره شد مزایایی هم این ادغامها
داشــتند و ما به صورت صفر و صدی نمیتوانیم در این موارد
صحبت کنیم و مثال بگوییم این روش اجرا تماما غلط و یا تماما
صحیح بوده است اما از هر بعدی که نگاه کنیم مزایا و معایبی
در این نوع ادغامها وجود دارد.

شعب بانکها پنجشنبهها باز است
دبیر شــورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت :شعب بانکها
پنجشــنبهها تعطیل نیســت.به گزارش ایبِنا ،علیرضا قیطاسی
افزود :بر اســاس مصوبه هیات دولــت و به منظور صرفه جویی
در مصرف برق ،شــعب بانکها روزهای پنجشنبه در ماه مرداد
تعطیل اعالم شــد که از ابتدای شهریور ساعت کار پنجشنبهها
به روال سابق باز خواهد گشت.دبیر شورای هماهنگی بانکهای
دولتی گفت:ســاعت کار بانکها از شــنبه تا چهارشــنبه برای
کارکنان شــعب ،ســاعت  ۷:۳۰الی  ۱۴:۳۰و برای مشتریان از
 ۸:۰۰الی  ۱۳:۳۰و پنجشــنبهها برای کارکنان شــعب ساعت
 ۷:۳۰الی  ۱۳:۰۰وبرای مشتریان شعب ساعت  ۸:۰۰الی ۱۲:۳۰
تعیین شده است.قیطاسی افزود :مصوبه مربوط به شهرهای قرمز
کرونایی و استفاده از  ۵۰درصد نیروها در شعب بانکها به قوت
خود باقی است.

اعتبار کارتهای نقدی بانکپاسارگاد
تمدید شد
در راستای حفظ سالمتی و رفاه حال مشتریان گرامی و کاهش
نیاز به مراجعۀ حضوری به شعبهها در ایام شیوع ویروس کرونا،
کارتهای نقدی بانکپاسارگاد که تاریخ انقضای آنها شهریور
ســال  1400اســت ،بهمدت یک سال تمدید شــد.به گزارش
روابطعمومی بانکپاسارگاد ،از این پس مشتریان گرامی دارای
کارت نقدی با تاریخ انقضای شــهریور سال  1400باید هنگام
ســال تاریخ انقضای
اســتفاده از درگاههای پرداخت ،در بخش
ِ
کارت ،بــه جای عــدد  ،00عــدد  01را وارد نمایند .همچنین
مشتریانی که از ســامانههای بانکداری مجازی و یا همراهبانک
استفاده میکنند نیز باید نسبت به ویرایش اطالعات کارتهای
تعریفشــدۀ خود بر این اساس اقدام فرمایند.الزم به ذکر است
هممیهنان عزیز میتوانند اکثر امور بانکی خود را با بهرهمندی
از انــواع خدمات بانکــداری الکترونیک بانکپاســارگاد مانند
ســامانۀ بانکداری مجازی و اپلیکیشنهای همراهبانک ،پیپاد و
ویپا د انجام داده و از مراجعۀ غیرضروری به شــعبهها خودداری
نمایند .مرکز مشــاوره و اطالعرســانی بانکپاسارگاد به شمارۀ
تماس 82890و ســامانۀ  CRMدر ســایت این بانک به نشانی
 www.bpi.ir/crmنیز در طول شبانهروز آمادۀ دریافت نظرات
و پاسخگویی به سؤاالت مشتریان عزیز است.

تبریک دکتر شیری به مناسبت فرا
رسیدن آغاز هفته دولت
و بانکداری اسالمی
با تبریک فرا رســیدن آغاز هفته دولت و بانکداری اســامی و
همچنین روز کارمند به زحمتکشــان عرصه کار و فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی و خانواده بزرگ پســت بانک ایران ،پیامی
به همین مناسبت صادر کرد.متن پیام تبریک دکترشیری بدین
شــرح است:هر سال در سالشمار جمهوری اسالمی ایران ،هفته
نخست شــهریور ماه مزین به نام شهیدان بلندمقامی است که
با مجاهدتهای خود در دومین دولت انقالب اســامی ،الگوی
روشن و راســتینی از خدمت و ایثار شدند .ضمن گرامیداشت
یاد و خاطره شــهیدان واالمقام رجایی و باهنر ،فرا رسیدن آغاز
هفته دولت و بانکداری اسالمی و همچنین روز کارمند که مبین
تجلیل از اهتمام زحمتکشان عرصه کار و فعالیتهای اقتصادی
ِ
و اجتماعی اســت را تبریک عرض کرده و از درگاه خداوند یکتا
عزت ،ســرفرازی و پیروزی همه عزیزان را در مصاف با دشــوار
زندگی ،برای خلق جامعهای سرشار از برابری و کامیابی مسئلت
داریم.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

اروپا:آمریکا تا هر زمان که نیاز هست امنیت فرودگاه
کابل را تأمین کند
در جریان این نشســت ،اتحادیه اروپا از آمریکا خواست تا هر
زمانی که نیاز هست امنیت فرودگاه کابل را تأمین کند.رهبران
اتحادیه اروپا در جریان نشســت مجازی گروه  ۷روز سهشنبه
 ۲۴اوت ( ۲شهریور/سنبله) از ایاالت متحده خواستند امنیت
فرودگاه کابل را «تا هر زمان که نیاز هست» تأمین کند تا به
این ترتیب عملیات خارج کردن شهروندان افغان و خانوادههای

نظریه توطئه در مورد واکسن عامل اصلی گسترش
همه گیری در جهان است

شــبکه خبری سی.ان.بی.سی نوشــت :یک مقام ارشد سازمان
جهانی بهداشــت نظریه های توطئه و اطالعات نادرست در مورد
واکسن کووید ۱۹-را عامل بی اعتمادی روزافزون به واکسیناسیون
و گســترش همه گیری جهان دانســت.به گزارش ایرنا به نقل از
تارنمای این شــبکه خبری آمریکایی ،یک مقام ارشــد سازمان
جهانی بهداشــت دیروز سه شنبه گفت که اطالعات نادرست در
مورد کووید  ۱۹-و واکســن ها مردم را از انجام واکسیناســیون
منع کرده و باعث افزایش شــمار مبتالیان در سراسر جهان شده
است«.ماریا ون کروو» سرپرست فنی سازمان جهانی بهداشت در
مورد کووید ۱۹-در یک نشست خبری ویدئویی گفت« :در حدود
چهار هفته گذشــته ،به نظر می رســد میزان گسترش اطالعات
غلط بدتر شــده و من فکر می کنم این بــرای عموم مردم واقعا
گیج کننده است».او گفت که اطالعات غلط یکی دیگر از عوامل
خطرناکی اســت که به گسترش ویروس کمک بسیاری می کند.
مقامات بهداشــت عمومی هم پیــش از این نظریه های توطئه و
اطالعات نادرست را عامل بی اعتمادی روزافزون به واکسن ها در
سراسر جهان دانسته اند ،تاجایی که «ژنرال ویوک مورتی» جراح
کل ایاالت متحده (سخنگوی ارشد در خصوص مسائل بهداشت
عمومی در دولت فدرال آمریکا) در ماه ژوئیه (تیر) اطالعات غلط
در مورد واکسن کووید ۱۹-را «تهدیدی جدی برای مردم» اعالم
کرد.به گفته مقامات بهداشــتی ،اطالعات غلط به یک مشــکل
فزاینده تبدیل و باعث تردید نسبت به واکسیناسیون شده است.
آنها امیدوارند که تایید رسمی سازمان غذا و داروی آمریکا ()FDA
برای واکســن فایزر که روز دوشنبه اعالم شد ،به برخی از کسانی
که برای زدن این واکســن تردید داشتند ،کمک کند .بر اساس
یک نظرســنجی انجام شــده که از  ۱۵تا  ۲۷ژوئیه ( ۲۴تیر تا ۵
مرداد) انجام شد ،از هر  ۱۰آمریکایی واکسینه نشده ،تنها سه نفر
اعالم کرده اند که ممکن است در آینده از واکسن استفاده کنند.
برخی از کارشناســان پزشکی نگران هستند که برخی آمریکایی
های واکسینه نشده که پیشــتراز عدم تایید کامل سازمان غذا و
داروی آمریکا به عنوان توضیحی معتبر برای واکسن نزدن استفاده
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آنها «تکمیل» شود.در حالی که آمریکا تالش میکند عملیات
خــارج کردن و انتقال اتباع خود و همــکاران افغانآنها را تا
پیش از  ۳۱اوت ( ۹شــهریور) به اتمام برساند ،شارل میشل،
رئیس شورای اروپا گفت رهبران  ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا
از «دوستان آمریکایی» خود خواستهاند تا ضمن تأمین امنیت
فرودگاه کابل «دسترسی عادالنه و منصفانه» تمام افغانهای
واجد شــرایط انتقال به این فرودگاه را تضمین کند.از سوی
دیگر کشورهای عضو گروه  ۷از طالبان خواستند تا امنیت را
برای عبور آن دسته از شهروندان افغان که میخواهند بعد از
مهلت  ۳۱اوت از افغانستان خارج شوند ،تضمین کنند.
این موضوع را بوریس جانســون ،نخســت وزیر بریتانیا روز
سهشنبه پس از پایان نشســت مجازی گروه  ۷در تلویزیون
اعالم کرد گفت کــه رهبران قدرتهای عضو گروه هفت این
هشــدار را به عنوان «نخستین شرط» پس از روی کار آمدن
طالبــان خطاب به آنها اعالم کردهاند .وی گفت« :نخســتین
شــرطی که ما به عنوان گروه  ۷قائل میگذاریم این اســت
کــه آنها باید تــا  ۳۱اوت و فراتر از آن عبور امن کســانی را
که میخواهند از افغانستان بروند ،تضمین کنند».به گزارش
رویترز ،جانسون پس از پایان نشست گفت اعضای گروه توافق
کردند برنامهای برای گفتوگو با طالبان داشته باشند ،با این
شرط اولیه که طالبان باید برای افغانهایی که خواهان ترک
کشور هستند مسیر امن فراهم کند.نخست وزیر بریتانیا اضافه
کرد ،ما نه تنها بر سر لزوم اتخاذ یک رویکرد مشترک در مورد
روند خروج از افغانستان توافق کردیم ،بلکه در مورد یک نقشه
راه که بتوانیم از طریق آن با طالبان گفتوگو کنیم نیز توافق
کردیم.وی گفت ،شــرط شماره یک ما به عنوان اعضای گروه
هفت این اســت که گروه طالبان تضمین کند یک مسیر امن
برای عبور شهروندان افغان به سمت فرودگاه بینالمللی کابل
تا پایان  ۳۱اوت و ورای آن همچنان فراهم باقی بماند.رئیس
جمهوری آمریکا برای دقایقی در آغاز نشســت به سخنرانی
پرداخت و از سیاســت خود در این زمینــه دفاع کرد .برخی
از اعضــای گروه انتقاداتی از دولت بایدن در مورد نحوه خروج
افراد و وضعیت بهوجود آمده داشتند.جاستین ترودو ،نخست
وزیر کانادا ،نیز پس از برگزاری این نشست گفت ،اعضای گروه
هفت در جلســه امروز موافقت کردند طالبان را تحت فشــار

@sobheqtesad

بین الملل

www.sobh-eqtesad.ir
جو بایدن رییسجمهوری آمریکا اظهار داشت :مقامات گروه
هفت ،ناتو ،سازمان ملل و اتحادیه اروپا بر لزوم اتخاذ موضعی
واحد در برابر طالبان تاکید داشتند.به گزارش خبرآنالین ،روز
گذشــته نشســت مجازی گروه هفت برگزار شد و نتیجه آن
اتخــاذ موضعی واحد در برابر طالبان بود .نشســت اضطراری
مجازی رهبران گروه  ۷روز سه شنبه درباره بحران افغانستان
برگزار شد و بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس اعالم کرد
که گروه  ۷با نقشه راه برای تعامل با طالبان توافق کرده است.
جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا روز سهشنبه در کنفرانس
خبری در کاخ ســفید دلیل مخالفتش بــا تمدید زمانبندی
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را وجود تهدید داعش
عنوان کرد.به گزارش یورونیوز ،بایدن با تاکید بر این که هر روز
حضور بیشتر در افغانستان خطرات بیشتری را برای نیروهای
آمریکایی به دنبال خواهد داشت ،گفت« :داعش در صدد هدف
قراردادن فرودگاه کابل و حمله به نیروهای آمریکا ،متحدانش
و نیز غیرنظامیان بیگناه است».بایدن روز سه شنبه به وقت
محلی در سخنانی در کاخ سفید که از شبکه های تلویزیونی
آمریکا بصورت زنده پخش می شــد ،اظهار داشت مشروعیت
دولت آینده افغانستان به اقداماتی بستگی دارد که در ارتباط
با تعهدات بینالمللی این کشور از جمله جلوگیری از تبدیل
آن به پایگاه تروریسم صورت میگیرد.رئیس جمهوری آمریکا
تاکید کرد طالبان را با اقدامات آنها قضاوت خواهیم کرد.
وی همچنین مدعی شــد با خطر روز افــزون حمله داعش
افغانستان که دشمن قسمخورده طالبان به شمار میآید ،روبرو
هســتیم.بایدن با بیان اینکه در  ۱۲ساعت گذشته  ۵۰ ،پرواز
با  ۱۲هزار سرنشین از کابل خارج شده است ،گفت که از ۱۴
اوت تاکنون بیش از  ۷۰هزار نفر از افغانستان خارج شده اند.
وی بــا تاکید بر ضــرب االجل خروج نیروها تــا  ۳۱اوت (۹
شــهریور) گفت که این امر به ادامه همــکاری طالبان برای
خروج نیروها بســتگی دارد.رئیس جمهوری آمریکا افزود از
پنتاگون و وزارت امور خارجه خواســته است درصورت لزوم
برنامه های احتمالی را تغییر دهند.بایدن اضافه کرد از آنتونی
بلینکن وزیر خارجه همچنین خواســته است گزارشی درباره
تعداد آمریکاییهای باقیمانده در افغانستان ارائه دهد.
رهبران کشورهای گروه هفت در نشست مجازی روز گذشته
خود تالش کردند تا با هدف تســهیل خروج نیروهای نظامی
خارجی و شــهروندان افغانی که در خطر برخوردهای قهری
شبهنظامیان طالبان قرار دارند ،رئیس جمهوری آمریکا را برای
تمدید برنامه زمانبندی خروج نیروهای ائتالف از افغانســتان
مجــاب کنند .با این حال ،بایدن با اعالم مخالفت خود با این
خواســته گفت که در حال حاضر روند خــروج کامل افراد و
نیروها تا مهلت تعیین شــده  ۳۱اوت تا حد ممکن با کارآیی
مطلوب و امنیت الزم در حال انجام است.البته رئیس جمهوری
آمریــکا تصریح کرد که رعایت این مهلت به همکاری طالبان
برای حفظ دسترســی به فرودگاه کابل بستگی دارد .بایدن
نســبت به عواقب هرگونه مانعتراشی طالبان در این خصوص
هشدار داد.با این حال ،ذبیح اهلل مجاهد ،سخنگوی طالبان ،روز
سهشنبه و پیش از کنفرانس خبری بایدن در جمع خبرنگاران
حاضر در یک نشست مطبوعاتی در کابل ،پایتخت افغانستان
گفت که تنها خارجیها اجازه دارند به فرودگاه کابل راه پیدا
کنند .او همچنین تاکید کرد که آمریکاییها در همان مهلتی
که به ایشان دادیم باید بروند.
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بگذارند تــا اجازه دهند مردم تا پیــش از پایان ماه جاری از
افغانستان خارج شوند.ترودو افزود ،اگر طالبان بنا دارند تعاملی
سازنده و مثبت با جهان داشته باشد ،جامعه بینالمللی چند
توقع و خواســته خیلی روشــن از آنها دارد .وی تاکید کرد،
دسترسی به فرودگاه کابل در هفتههای آینده فوقالعاده مهم
خواهد بود.
بیانیه گروه هفت
این گروه در بیانیه پایانی خود تاکید کرد :تحت ریاست بریتانیا
 ،ما رهبران گروه هفت برای بحث در مورد وضعیت افغانستان
مالقات کردیم .دبیرکل سازمان ملل متحد و ناتو به ما ملحق
شــدند .ما مجددا ً بر تعهد خود به مردم افغانستان تأکید می
کنیم و از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در  ۱۶اوت
حمایت می کنیم .ما نگرانی شــدید خود را در مورد وضعیت
افغانســتان ابراز می کنیم و خواستار آرامش و خویشتنداری
هســتیم تا امنیت و امنیت افغانهای آسیب پذیر و شهروندان
بین المللی و جلوگیری از بحران انســانی را تضمین کنیم .ما
خواستار پایبندی به تعهدات تحت قوانین بین المللی حقوق
بشر از جمله حقوق زنان  ،دختران و گروه های اقلیت هستیم
و قوانین بین المللی بشردوســتانه در هر شرایطی رعایت می
شود.در ادامه این بیانیه آمده است :ما فداکاری های قابل توجه
مردم افغانستان  ،مردم کشورهای خودمان و بی شمار دیگر را
که برای آینده ای صلح آمیز  ،عادالنه و امن برای افغانســتان
تالش کردهاند  ،ارج می نهیم .مردم افغانستان مستحق زندگی
در شرافت  ،صلح و امنیت هستند و این نشان دهنده دو دهه
اخیر دستاوردهای سیاســی  ،اقتصادی و اجتماعی آنها  ،به
ویژه برای زنان و دختران است .افغانستان دیگر هرگز نباید به
پناهگاهی امن برای تروریسم تبدیل شود و نه منبع حمالت
تروریستی به دیگران .با همکاری شرکا  ،به ویژه متحدان ناتو
 ،ما به مبارزه با تروریســم با عزم و همبستگی در هر کجا که
پیدا شود  ،ادامه می دهیم.در این بیانیه تاکید شده است :هر
دولت آینده افغانستان باید به تعهدات و تعهدات بین المللی
افغانستان برای حفاظت در برابر تروریسم پایبند باشد .حفظ
حقوق بشــر همه افغانها  ،به ویژه زنان  ،کودکان و اقلیتهای
قومی و مذهبی ؛ حامی حاکمیت قانون ؛ اجازه دسترسی بدون

مــی کردند ،اکنون به دنبال دالیل دیگری برای امتناع از دریافت
واکسن باشند.بر اساس داده های بدست آمده ،اکثر آمریکایی های
واکسینه نشده فکر می کنند واکسن کووید ۱۹-بیشتر از آنکه از
آنها در برابر ابتال به کرونا محافظت کند ،تهدیدی برای ســامتی
آنها است .بر اســاس داده های موجود ،آمریکایی هایی که کمتر
احتمال دارد واکسن کووید  ۱۹-دریافت کنند ،عمدتا سفیدپوست،
جمهوری خواه و دارای مدرک دانشــگاهی هســتند«.دکتر پیتر
مارکس» مدیر مرکز ارزیابی و تحقیقات بیولوژیک ســازمان غذا
و داروی آمریکا در این خصوص گفت که اطالعات نادرســت در
مورد واکســن یکی از بزرگترین چالش هایی اســت که ما هنوز
در واکسیناســیون عمومی با آن روبرو هستیم.مارکس افزود« :ما
ادعاهای نادرستی مبنی بر اینکه واکسن کووید ۱۹-باعث ناباروری
می شود ،حاوی ریزتراشــه ها است و خود عامل کووید ۱۹-می
باشد ،شنیده ایم و بدتر ،ما ادعاهای دروغی را شنیده ایم که می
گوید هزاران نفر بر اثر واکســن جان خود را از دست داده اند .اما
بگذارید واضح بگویم :این ادعاها همگی غلط هســتند».گفته می
شود اطالعات نادرست در مورد درمان های جایگزین برای کووید
 ۱۹تا آنجا پیش رفته است که سازمان غذا و دارو اداره بهداشتایالت «میسیســیپی» (از جمله ایالت های با پایین ترین نرخ
واکسیناسیون) یکشنبه به آمریکایی ها به دلیل استفاده از داروی
«آیورمکتین» (نوعی داروی ضدانگل مخصوص حیوانات خانگی)
هشدار داد«.دکتر آنتونی فائوچی» رئیس موسسه آلرژی و بیماری
های عفونی و از اعضای کارگروه مقابله با کرونای کاخ ســفید هم
دیروز سه شنبه تاکید کرد واکسیناسیون می تواند به ما در کنترل
بیماری کووید ۱۹-تا بهار کمک کند.وی افزود« :من می خواهم از
افرادی که در کشور واکسینه نشده اند درخواست کنم که متوجه
شوند ما این توانایی را داریم تا زمان الزم برای پایان همه گیری را
کاهش دهیم .واکسن بزنید تا به پایان همه گیری نزدیک شویم».
آمریــکا با بیش از  ۳۸میلیون  ۹۶۰هزار مبتال و بالغ بر  ۶۴۸هزار
جانباخته همچنان رتبه نخست جهان را از نظر نرخ ابتال و مرگ و
میر ناشی از کووید ۱۹-دارد.
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مانع و بدون قید و شرط بشردوستانه ؛ و به طور موثر با قاچاق
انســان و مواد مخدر مقابله می کند .مــا از همه طرف ها در
افغانستان می خواهیم که با حسن نیت برای ایجاد یک دولت
فراگیر  ،از جمله با مشارکت معنادار زنان و گروه های اقلیت
تالش کنند .ما تعهد پایدار خود به مردم افغانســتان را تأیید
می کنیم  ،از جمله از طریق تالش مجدد بشردوستانه توسط
جامعه بین المللی .به همین منظور ما از سازمان ملل متحد در
هماهنگی واکنش فوری بین المللی بشردوستانه در منطقه ،
از جمله دسترسی بشر دوستانه بدون محدودیت به افغانستان
 ،حمایت می کنیم و به طور جمعی در این پاســخ مشارکت
خواهیم کرد .به عنوان بخشــی از آن  ،ما به عنوان بخشی از
واکنش منطقــه ای هماهنگ و بلند مــدت  ،با یکدیگر و با
همســایگان و دیگر کشورهای منطقه در حمایت از مهاجران
افغان و جوامع میزبان همکاری خواهیم کرد .ما از همه شرکای
افغانستان می خواهیم که از این تالش و ثبات منطقهای بیشتر
از طریق مجاری چند جانبه حمایت کنند .به عنوان بخشــی
از این  ،اولویت فوری ما اطمینان از تخلیه ایمن شهروندان و
افغانانی است که در  ۲۰سال گذشته با ما همکاری کرده و به
تالش های ما کمک کرده اند  ،و اطمینان از ادامه عبور ایمن
از افغانستان.گروه  ۷تصریح کرده است :ما به هماهنگی نزدیک
در این زمینه ادامه خواهیم داد و انتظار داریم همه طرفها به
تســهیل این امر ادامه دهند و از ایمنی پرسنل امدادگران و
پزشــکان و سایر ارائه دهندگان خدمات بین المللی اطمینان
حاصل کنند .ما با هم و با همسایگان و دیگر کشورهای منطقه
که میزبان پناهندگان هســتند در یک رویکرد هماهنگ در
مسیرهای امن و قانونی برای اسکان مجدد همکاری خواهیم
کرد .ما با هم و با متحدان خود و کشورهای منطقه  ،از طریق
ســازمان ملل متحد  ،گروه  ۲۰و به طور گسترده تر  ،تالش
خواهیم کرد تا جامعه بین المللی را برای رسیدگی به سواالت
مهم پیش روی افغانستان گرد هم آوریم .در حالی که این کار
را انجام می دهیم  ،ما احزاب افغان را بر اســاس عملکردشان
قضاوت می کنیم  ،نه بر اساس کلمات.این گروه در پایان تاکید
کرده اســت :به طور خاص  ،ما تأکید می کنیم که طالبان در
قبال اقدامات خود در جلوگیری از تروریسم  ،در مورد حقوق
بشر  ،به ویژه در مورد زنان  ،دختران و اقلیت ها و پیگیری یک
حل و فصل سیاســی فراگیر در افغانستان  ،پاسخگو خواهند
بود .مشروعیت هر دولت آینده بستگی به رویکردی دارد که
اکنون برای حفظ تعهــدات و تعهدات بین المللی خود برای
تضمین افغانســتان باثبات اتخاذ مــی کند.ازدحام در اطراف
فرودگاه بینالمللی کابل و مسیرهای منتهی به آن باعث کند
شدن روند خروج شهروندان آمریکا و برخی دیگر از کشورهای
خارجی ،و همچنین آن دسته از افغانهایی که با این کشورها
همکاری داشتند ،شده است.ذبیحاهلل مجاهد سخنگوی طالبان
پیشتر در روز سهشنبه در یک نشست خبری در پایتخت اعالم
کرد که این گروه از این به بعد اجازه نخواهد داد افغانهایی که
قصد خروج از کشــور را دارند ،به سمت فرودگاه حامد کرزای
بروند.وی همچنین گفت که این گروه با تمدید مهلت تعیین
شــده  ۳۱برای خروج موافقت نکرده است.این در حالی است
که شبکههای خبری فاکسنیوز و سیانان به نقل از یک مقام
بلندپایه آمریکا اعــام کردند که جو بایدن ،رئیس جمهوری
آمریــکا به دنبال تمدید مهلت تعیین شــده پس از  ۳۱اوت
نیســت.آلمان ،کانادا ،آمریکا ،فرانســه ،ایتالیا ،ژاپن و بریتانیا
اعضای گروه  ۷هســتند .اعضای این گروه در حالی از بایدن
می خواهند که حضور خود را در کابل پس از  31اوت تمدید
کند که جن ساکی تکلیف را مشخص کرد و گفت بایدن قصد
تمدید حضور نیروها در فرودگاه کابل را ندارد.سخنگوی کاخ
سفید در کنفرانس خبری عصر سهشنبه خود گفت ،جو بایدن
در نشست گروه هفت گفت تالش آمریکا برای تکمیل خروج
از کابل تا پیش از  ۳۱اوت با سرعت به پیش میرود ،اما اتمام
کار تا پیش از این مهلت بستگی به همکاری طالبان در مورد
دسترسی به فرودگاه کابل دارد.

دیدار هریس از جنوب شرق آسیا؛

سفری با هدف به چالش کشاندن چین

«کاماال هریس» معاون رئیس جمهوری آمریکا یکشــنبه این هفته تور رسمی سفرهایش به منطقه جنوب شرق آسیا
را آغاز کرد .وی در نخســتین مرحله وارد ســنگاپور شد و قرار بود به ویتنام نیز سفر کند که به سبب گزارش احتمالی
ســندروم هاوانا به تاخیر افتاد.به گزارش ایرنا ،جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در حالی هریس را بهعنوان نخســتین
معاون رئیس جمهوری آمریکا به کشــورهای جنوب شرق آسیا اعزام کرده که این منطق ه در سالهای اخیر شاهد رشد
نفوذ سیاســی و اقتصادی چین بوده است.به باور واشنگتن ،منطقه جنوب شرقی آسیا برای برقراری امنیت ملی و رفاه
اقتصادی امریکا از اهمیت حیاتی برخوردار اســت ،چرا که حوزه اقیانوس هند-آرام از اولویتهای دولت بایدن به شمار
میآید.پیشتر نیز بایدن اظهاراتی را در باب تقویت جایگاه آمریکا در آسیا و توسعه روابط با کشورهای جنوب شرق آسیا
به عنوان یک بخش مهمی از تالشــهای واشنگتن در مهار بلندپروازیهای چین بیان کرده بود.تمرکز بر چین و تالش
برای مهار این کشور به عنوان یک رقیب استراتژیک از جمله معدود موضوعاتی است که به نظر میرسد دولت بایدن و
دولت پیشین ایاالت متحده به ریاست دونالد ترامپ نسبت به آن رویکرد مشترکی دارند.واشنگتن بر سر کنترل پکن بر
دریای جنوبی چین با این کشور اختالفات اساسی دارد و بارها با اعزام ناوهای جنگی به حمایت از کشورهای همجوار
در این پهنه آبی پرداخته است.هریس نیز پیش از این سفر ،جنوب شرق آسیا را برای امنیت ملی آمریکا منطقهای مهم
ارزیابی کرده بود.یکی از کشورهای هدف هریس در سفر به این منطقه ،سنگاپور بود که یکی از متحدان کلیدی آمریکا
در شرق آسیا به شمار می آید.این کشور همچنین دارای جایگاه اقتصادی و تجاری مهمی در منطقه جنوب شرق آسیا
به شمار می آید و روابط بسیار نزدیک نظامی و امنیتی با واشنگتن برقرار کرده است.سنگاپور با وجود کوچک بودن ،در
حال حاضر چهاردهمین شریک تجاری ایاالت متحده است.سنگاپور با مساحت  ۷۲۲کیلومتر مربع در جنوب شبهجزیره
ماالیا واقع شــده و کوچکترین کشور جنوب شرقی آسیا است.این کشور کمی کوچکتر از شهر تهران و کشور بحرین
است .این کشور که از تعدادی جزیره تشکیل شده ،یکی از مراکز بزرگ داد و ستد کاال در جهان است .سنگاپور از زمان
استقالل در سال  ،۱۹۶۵به یکی از کشورهای پررونق جهان تبدیل شده و امروزه یکی از پرترددترین بندرهای دنیاست..
در حال حاضر بیش از  ۷۰۰۰شــرکت چند ملیتی در کشــور فعالیت میکنند که بیش از دو ســوم تولیدات و فروش
مســتقیم صادرات آن را تشــکیل می دهند .این کشور حاال با حدود  ۳.۳میلیون نفر نیروی کار ،قادر به تولید ناخالص
داخلی بیش از  ۳۶۰میلیارد دالر در ســال شــده است.به باور کارشناسان ،سفر هریس به جنوب آسیا ،با هدف تعمیق
روابط با کشــورهایی صورت میگیرد که از دید آمریکا برای مقابله با گسترش نفوذ چین حیاتی هستند.یک مقام کاخ
سفید به رویترز گفته است ،هریس در این سفر بر روی دفاع از قوانین بینالمللی در دریای جنوبی چین ،تقویت رهبری
منطقهای آمریکا و گسترش روابط امنیتی تاکید دارد.کارشناسان میگویند ،معاون رئیس جمهوری آمریکا در این هدف
کوشیده است نظر سنگاپور را به خود جلب کند چرا که بعد از سقوط دولت تحت حمایت افغانستان سواالت بسیاری را
درباره اعتبار وعده های سیاست خارجی آمریکا در میان متحدان این کشور به وجود آمده است.بنابر اعالم شبکه خبری
سی ان ان ،آمریکا گزارش داد سفر هریس به ویتنام به خاطر گزارش احتمال سندروم هاوانا به تاخیر افتاده که تاکنون
صدها مقام آمریکایی را در چند سال گذشته بیمار کرده است.سی ان ان افزود :هریس قرار بود در پایان ماموریت خود
به سنگاپور به ویتنام سفر کند که این سفر به خاطر گزارش شرایط غیرعادی وضعیت بهداشتی احتمالی به تاخیر افتاد.
اکنون ســوال اینجاست چرا ویتنام برای آمریکا مهم است؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت :ویتنام دارای جایگاه
مهمی در عرصه سیاسی ،اقتصادی و نظامی در جنوب شرق آسیا است .از دیگر سو به سبب رویکرد این کشور در قبال
دریای جنوبی چین ،بایدن جایگاه خاصی برای ویتنام در سیاست منطقه ای خود در برابر چین قائل است.
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گزیده خبر
معاون ترامپ:

بایدن به طالبان چراغ سبز نشان داد

«مایک پنس» معاون رئیسجمهور آمریکا در دولت سابق این کشور اعالم کرد،
سیاست خارجی ضعیف جو بایدن به طالبان برای تسلط بر افغانستان چراغ سبز
نشان داد.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،در ادامه انتقادهای شدید
جمهوریخواهان آمریکا از عملکرد دولت دموکرات جو بایدن در قبال افغانستان،
نفر دوم دولت دونالد ترامپ به مواضع دولت کنونی آمریکا در قبال افغانســتان
و طالبان تاخت«.مایک پنس» معاون رئیسجمهور آمریکا در دولت ســابق این
کشــور که هفته گذشته یادداشــتی علیه مواضع جو بایدن نوشته بود ،در یک
مصاحبه جدید تاکید کرد که سیاســت خارجی «ضعیف» این دولت به طالبان
برای تسلط بر افغانستان چراغ سبز نشان داد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک،
نفر دوم دولت دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه سیاست خارجی دولت بایدن یک
سیاست «تحقیرآمیز» بوده اســت ،عملکرد این دولت در خارج کردن نیروها و
نظامیان آمریکایی از افغانستان را «فاجعهبار» خواند.به گفته معاون رئیسجمهور
سابق آمریکا ،طالبان چون «میدانست هیچ تهدید معتبری از توسل به زور (از
سوی دولت بایدن) وجود نداشت» ،کابل پایتخت افغانستان را تصرف کرد.مایک
پنس با انتقاد شدید از دولت بایدن اعالم کرد که «(خروج آمریکا از افغانستان)
یک تحقیر در سیاست خارجی است ،برخالف آنچه که کشور ما از زمان بحران
گروگانگیری ایران تجربه کرده اســت».وی بــا بیان اینکه دولت ترامپ و بایدن
در زمینه خروج از افغانســتان اتفاق نظر دارند ،بر تفاوت شدید این دو دولت در
زمینه شــیوه خروج آمریکا از افغانستان تاکید کرد.نفر دوم دولت ترامپ مدعی
شــد« :تفاوت (ما با دولت بایدن) ،قدرت بود(...اگر دولت ترامپ بر سر کار بود)
شما شاهد تاخت و تاز طالبان به سمت کابل نبودید».معاون رئیسجمهور آمریکا
در دولت سابق این کشور افزود« :همه ما خواهان این هستیم که سربازانمان به
خانه بیاییند اما اینطوری نه».
سفیر ایران در ژنو:

تهران نقض حقوق بشر در افغانستان
را محکوم میکند

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو اعالم کرد که تهران هرگونه
خشونت و افراط گرایی ،نقض حقوق بشر و نقض قوانین بشر دوستانه در افغانستان
را قویا محکوم میکند.به گزارش خبرآنالین ،اسماعیل بقایی هامانه شامگاه سه شنبه
با ایراد یک سخنرانی در نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد افغانستان گفت:
افغانها مستحق زندگی در صلح و روابط خوب همسایگی با همسایگان خود بدون
دخالتهای نظامی غیرقانونی هستند.وی اشاره کرد :این امر تنها از طریق یک دولت
فراگیر و متکثر متشکل از همه اجزای مذهبی و قومی جامعه افغانستان محقق می
شود .روند صلح و آشتی تحت رهبری ،مالکیت و کنترل افغانستان باید به این منظور
تسریع شود .دستاوردهای ملت افغانستان را نباید به خطر انداخت.سفیر ایران در ژنو
در مورد اعمال خشــونت در افغانستان تاکید کرد :ایران هر گونه خشونت و افراط
گرایی ،نقض حقوق بشر و نقض قوانین بشردوستانه در افغانستان را به شدت محکوم
می کند .هیچ جنایتی را نباید بدون مجازات رها کرد.بقایی هامانه افزود :وضعیت
کنونی در افغانستان را غیر مرتبط با مداخله نظامی طوالنی مدت به رهبری ایاالت
متحده نیست که این کشور را با ویرانی ،رنج و ناامیدی بی حد و حصر و بی ثباتی
مواجه کرده و ناامنی و بی ثباتی را در منطقه گســترش داده است.وی خطاب به
آمریکاییها گفت :آنها نمی توانند از زیر بار مسئولیت در قبال عواقب وخیم حضور
نظامی فاجعه بار در آنجا فرار کنند .ایران ،کشور همسایه با روابط بسیار نزدیک با
افغانستان ،در  ۴دهه گذشته میزبان میلیون ها پناهنده افغان بوده است.سفیر ایران
همچنین از جامعه بین المللی خواست تا مسئولیت مشترک خود از جمله کمک در
تخصیص واکسن های مناسب برای تلقیح به پناهندگان افغان در برابر کووید ۱۹-
را انجام دهد.بقایی ادامه داد :ایران در دهه های گذشــته تمام تالش خود را برای
کمک به پیشرفت افغانستان به عنوان یک کشور با ثبات و امن انجام داده است .ما
تمام تالش خود را برای تســهیل گفتگوی صلح بین افغان ها انجام داده ایم و این
کار را ادامه خواهیم داد.
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چهره روز
ماگدا سابو
ماگدا سابو (انگلیسیMagda Szabó:؛ زاده  ۵اکتبر ۱۹۱۷
 درگذشته  ۱۹نوامبر  )۲۰۰۷رمان نویس مجارستانیبود .او دکترای واژه شناسی داشت و همچنین در زمینه
های درام ،جســتار ،مطالعات ،شرححال ،شعر و ادبیات
کودکان آثار از او به جا مانده اســت .او در میان مولفان
مجار با انتشــار آثارش در  ۴۲کشور و بیش از  ۳۰زبان
رکورددار است .ماگدا سابو در سال  ۱۹۱۷در خانوادهای
پروتستان و در شــهر دبرتسن مجارستان (ملقب به رم
کالونیســت) متولد شد .سابو که در کودکی پدرش با او
به زبانهای التین ،آلمانی ،انگلیســی و فرانسوی حرف
میزد در دانشگاه دبرسن زبان و ادبیات التین و مجاری
خواند .در  ۱۹۴۴و  ۱۹۴۵در مناطق تحت اشغال آلمان
و شوروی به کار معلمی پرداخت .در سال  ۱۹۴۷نخستین آثار خود را در قالب شعر منتشر ساخت؛ دو
دفتر شعر با عنوانهای بره و بازگشت به انسان که در  ۱۹۴۹جایزهٔ باومگارتن را برای او به ارمغان آورد،
اما در دوران حاکمیت رژیم کمونیستی ،سابو را دشمن حزب کمونیست خواندند و این جایزه را بالفاصله
از او پس گرفته شد .سابو اولین رمان خود را با نام فرسکو به سال  ۱۹۵۸منتشر ساخت .در  ۱۹۵۹رمان
دیگری منتشــر کرد با عنوان آهوبره .در همین ســال جایزهٔ یوژف آتیال به او رسید .پس از این بود که
بیش از پیش به نوشتن رمان پرداخت؛ از جمله خیابان کاتالین ( ،)۱۹۶۹داستانی قدیمی ( ،)۱۹۷۱در
( .)۱۹۸۷سابو درعینحال در زمینههای دیگری مثل ادبیات کودکان ،نمایشنامه ،داستان کوتاه و متون
غیرداستانی فعالیت داشته اســت .یکی از همین متون غیرداستانی نوشتهای است در رثای همسرش
تیبور سوبوتکا که نویسنده و مترجم بود و در سال  ۱۹۸۲درگذشت .سابو یکی از اعضای آکادمی علوم
اروپا بود و همچنین سرپرست سمینار الهیات کالونیستی بود.

چشم یک فیل از نمای نزدیک /خبرگزاری فرانسه

ورزشی

تنها بانوی تکواندوکار ایران در پارالمپیک به دنبال بهترین نتیجه
مربی تنها بانوی تکواندوکار اعزامی به بازیهای پارالمپیک توکیو گفت :هر چند رایحه شهاب کم تجربهترین تکواندوکار اعزامی به بازیهای پارالمپیک
است ،اما برای کسب بهترین نتیجه تالش خواهد کرد.عاطفه کشاورز در گفتوگو با ایسنا ،درباره ارزیابیاش از وضعیت تنها بانوی تکواندوکار اعزامی به
بازیهای پارالمپیک توکیو اظهار کرد :با وجود این که مدت زمان کوتاهی برای کسب مجوز ورود به بازیهای پارالمپیک توکیو داشتیم و رایحه شهاب
تکواندوکار وزن مثبت  ۵۸کیلوگرم تنها تجربه حضور در یک تورنمنت برون مرزی را دارد ،اما شرایط خوبی دارد و برای کسب بهترین نتیجه تالش
خواهد کرد.وی گفت :در طی مدت  ۶ماه که فرصت برای آماده ســازی این بانوی تکواندوکار داشــتیم ،از نظر روانی و آمادگی بدنی در شرایط بسیار
خوبی قرار دارد و سعی کردیم در فاصله زمانی کوتاه تا شروع بازیهای پارالمپیک با آنالیز حریفان پارالمپیکی او در وزن مثبت  ۵۸کیلوگرم ،این بانوی
تکواندوکار را برای چنین رویداد بزرگی آماده کنیم.کشاورز خاطرنشان کرد :تمام حریفان رایحه شهاب از بهترینها و مدال آوران بازیهای پارالمپیک
دورههای قبل هستند که از تکواندوکاران انگلیس ،ازبکستان و برزیل میتوان به عنوان سختترین حریفان پارالمپیکی وی در این دوره از بازیها نام برد.

پیشنهاد
کتاب ترانه ایزا
کتــاب ترانه ایزا اثر ماگدا ســابو داســتان «اتی» ،زنی
سالخورده ،اســت که پس از مرگ شوهرش« ،وینس»،
خانه روســتایی کوچکش را رها میکنــد و به آپارتمان
دخترش «ایزا» ،زنی شــاغل و جدی ،در شهر بوداپست
نقلمکان میکند .این جابهجایــی ،جدا از تصمیم این
مــادر و دختر برای در کنار هم بودن و مراقب همبودن،
پیچیدگیهای احساسی به بارمیآورد که برای اتی و ایزا
گران تمام میشود .داستان کتاب را از زاویههای مختلف
میتوان روایت کرد .بنابراین اگر از گوشهای دیگر به آن
نــگاه کرد میتوان داســتان آن را متفاوت از چیزی که
در باال اشاره شــد روایت کرد .ایزا ،پس از مرگ پدرش،
تصمیم میگیرد مسئولیت مادر پیرش را بر عهده بگیرد
و او را با خود به شــهر بوداپســت ببرد .اتی ،ماد ِر ایزا ،که به دختر پزشک و موفق خود افتخار میکند،
خانهی روســتایی کوچکش ،خاطراتش ،عادتهایش و بهنوعی هویت خود را رها میکند و به پایتخت
مجارستان پس از جنگ که جامعه به
نقلمکان میکند .و این جابجایی در نیمهی دوم قرن بیستم ،در
ِ
سرعت در حال تغییر است ،به تنهایی و تقابل نسلها منجر میشود.
جمالت آغازین کتاب شاید این موضوع را بهتر نشان دهد:
خبر درســت وقتی به او رســید که داشت نان تست میکرد .سه ســال پیش ،ایزا دستگاه جمعوجور
هوشمندی برایشان فرســتاده بود که به پریز میزدند و نان را به رنگ قهوهای کمرنگی بیرون میداد.
شیء عجیبوغریب را کمی باال و پایین کرده ،مدتی براندازش کرده بود و آخرسر آن را توی قفسه پایین
کابینت آشپزخانه گذاشته و دیگر هرگز سراغش نرفته بود .به دستگاهها اعتماد نداشت ،دستگاهها که
هیچ ،حتی به چیزهایی ابتدایی مثل برق هم اعتماد نداشت.

فرهنگ
«درخت گردو» به سینماها میآید
فیلــم «درخت گردو» به کارگردانی محمدحســین
مهدویــان تا چنــد روز آینده در ســینماها نمایش
داده میشــود.علی سرتیپی  -پخش کننده این فیلم
سینمایی  -در گفتوگویی با ایسنا بیان کرد« :درخت
گردو» هنوز برای اکران آماده نیســت و نمایش آن از
امروز نخواهد بود .کارهــای نهایی آن در حال انجام
است و اکرانش طی چند روز آینده آغاز خواهد شد.
«درخت گردو» ســاخته محمد حسین مهدویان به
تهیهکنندگی مصطفی احمدی محصول سال ۱۳۹۸
است که در جشنواره سی و هشتم فیلم فجر سیمرغ
بلورین بهتریــن کارگردانی ،بهترین بازیگر نقش اول
مرد (پیمان معادی) و بهترین بازیگر نقش مکمل زن
(مینو شــریفی) را کســب کرد.نام این فیلم که سال گذشته همزمان با هفته وحدت چند روز در
کردستان اکران شد تا شرایط حضور در رقابت اسکار را داشته باشد ،تاکنون چند بار برای اکران در
سینماها در یک سال و نیم گذشته مطرح شده بود اما به دلیل تعطیلیهای پیاپی سینما و عدم
استقبال مخاطب دســت اندرکاران این فیلم هم مانند بسیاری دیگر از آثار آماده در صف اکران،
راضی به نمایش فیلم خود نبودند.اما تیر ماه امسال مرتضی شایسته  -دبیر شورای صنفی نمایش
 خبــر داده بود که همراه با فیلم «دینامیت»« ،درخت گردو» هم روی پرده ســینماها نمایشداده می شود .اگرچه قرار بود این اتفاق در همان اول تیرماه رخ دهد ،سرانجام اکران این فیلم به
شهریور رسیده و تا چند روز آینده نمایش آن در سینماهای کشور آغاز خواهد شد«.درخت گردو»
روایتی از واقعه بمباران شیمیایی سردشت است که مهران مدیری ،پیمان معادی و مینا ساداتی
از بازیگران اصلی آن هستند.

از هر دری خبری

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردهای کشاورزی
چرا برفهای مریخ
غبارآلودند؟
دانشمندان در طول دو دهه گذشته در بسیاری از نقاط
ســیاره مریخ موفق به کشــف یخ شــدهاند .بیشتر این
یخهای موجود در سیاره ســرخ نیز توسط ماهوارههای
مداری مانند مدارگرد شناسایی مریخ ناسا مشاهده شده
اســت .اما تعیین اندازه و میزان غبارآلود بودن این یخها
از ســطح مریخ کاری دشوار اســت و این در حالی است
که دانســتن این دو موضوع بسیار مهم است و میتواند
به دانشمندان در درک سن یخها و نحوه به وجود آمدن
این رســوبات یخی کمک کند.به گزارش ایسنا و به نقل
از فیز ،اخیرا «آدیتیا کولــر»( )Aditya Khullerو «فیلیپ
کریستنســن»( )Philip Christensenدانشــمندان علوم
سیارهای دانشگاه ایالتی آریزونا و «استفان وارن»(Stephen
 )Warrenمتخصص یخ و برف زمین «دانشگاه واشنگتن»،
به بررســی این موضوع پرداختهاند و رویکرد جدیدی را
برای تعیین دقیق میزان غبارآلــود بودن یخهای مریخ
ایجاد کردند.طی این مطالعه محققان با ترکیب دادههای
کاوشــگر فینیکس و مدارگرد شناســایی مریخ ناسا با
شبیهســازیهای رایانهای که در زمین برای پیشبینی
میزان روشــنایی برف و یخ یخچالهــای طبیعی مورد
اســتفاده قرار میگیرد ،توانستند میزان درخشندگی و
غبار آلود بودن یخهای مریخی را تعیین کنند.مریخ یک
سیاره غبارآلود است بنابراین بسیاری از یخهای آن غبار
آلودند و از نظر ظاهری نیز رنگ این یخها بسیار تیرهتر از
رنگ برف تازهای است که ممکن است روی زمین ببینیم.
هر چه یخ غبار آلودتر باشــد ،رنــگ آن نیز تیرهتر و در
نتیجه گرمتر اســت که این موضوع میتواند بر پایداری
و تکامــل آن در طول زمان تاثیر بگذارد .به همین دلیل
میتوان گفت در شرایط خاص این عوامل ممکن است در
ذوب شــدن یخها در مریخ تاثیرگذار باشند.کولر در این
باره گفت :ممکن است این یخهای تیره غبارآلود در حدود
چند سانتی متر ذوب شوند .هرگونه آب مایع زیرسطحی
که از فرایند ذوب شــدن تولید میشود نیز با آمدن الیه
جدیدی از یخ بر رویش ،از تبخیرشــدن در جو مریخ در
امان خواهد بود.محققان بر اساس شبیهسازیهای انجام
شــده پیشبینی میکنند که یخ مشــاهده شده توسط
کاوشــگر فینیکس همانند رسوبات یخی پیشتر کشف
شــده در بخش میانگان مریخ ،در طول میلیونها سال
پیش و در اثر بارش برف غبارآلود شکل گرفته است.

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمانشاه در نظر دارد ( جدول شماره  )۱را از طریق مزایده عمومی و به صورت اجاره ماهیانه
به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت تمایل جهت تهیه مدارک شرکت در مزایده می توانند از تاریخ  ۱400/0۶/04با درج
آگهی چاپ دوم در روزنامه و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.ir :و با شماره مزایده ( جدول
شــماره  )۱به صورت الکترونیکی اقدام نمایند .بدیهی اســت در صورت شرکت در مزایده و توانائی انجام شرایط ذیل ،می توانند ضمن بازدید از ملک ,یاد شده برای کسب
اطالعات بیشتر در ساعات اداری به آدرس این سازمان واقع در کرمانشاه میدان جمهوری اسالمی ابتدای خیابان سعدی پالک  ۲۳۱تلفن  ۳۷۲۳۱۸۲0مراجعه نمائید.
شرایط و مدارک مورد نیاز:
 -۱مدت قرارداد یک سال می باشد و در صورت درخواست مستاجر و تایید موجر با قیمت کارشناس رسمی دادگستری برای ردیف های او  ۱و  ۵تا سه سال قابل تمدید
می باشد.
 -2ارائه ضمانت نامه بانکی یا نقدی به شرح جدول شماره  ۱در وجه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بابت سپرده شرکت در مزایده به شماره
حساب  ۱00۷۹0۸۹۵۷۳۳نزد بانک شهر شعبه نوبهار واریز فرمائید و در سایت  www.setadiran.irبارگزاری نمائید .
 -3زمان انتشار در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۱400/0۶/04
-4مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از تاریخ  ۱400/0۶/04لغایت ۱400/0۶/۱۵
 -5تاریخ بازدید  ۱400/0۶/04:لغایت ۱400/0۶/۱۵
 -6آخرین مهلت ارسال پیشنهادات به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  :از تاریخ  ۱400/0۶/04لغایت  ۱400/0۶/۱۵ساعت ۱۲:00
-7کمیسیون بازگشایی راس ساعت - ۱0:00روز سه شنبه مورخ  ۱400 /0۶/۱۶:در محل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی برگزار می گردد.
 -8زمان اعالم به برنده مزایده  – ۱400/0۶/۱۷ :ساعت۱۱:00 :
 -9جهت اشخاص حقوقی ارائه تصویر اساسنامه شرکت  ،سوابق کاری و آخرین تغییرات ایجاد شده و پروانه بهره برداری الزامی است.
 -۱0توانایی تودیع تضمین حسن انجام تعهدات به سازمان برابر قیمت پیشنهادی یک ساله توسط برنده مزایده در زمان انعقاد قرارداد الزامی می باشد.
 -۱۱به هر دلیل که برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 -۱2کلیه هزینه های کارشناسی و روزنامه به عهده برنده گان مزایده می باشد.
-۱3سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود
 -۱4سایر شرایط برابر با شرایط خصوصي در خرید اسناد مزایده در سامانه ستاد قابل رویت مي باشد
((ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است))
الف  -برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل  :در یافت پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)
ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن شرکت کنندگان محترم از طریق سامانه مذکور امکان پذیر می باشد.
ب -کلیه اطالعات مورد اجاره شامل مشخصات شرایط و نحوه اجاره و خرید در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد .
ج -عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره ذیل تماس حاصل فرمایند :
مرکز پشــتیبانی و راهبری ســامانه  0۲۱- 4۱۹۳4 :اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اســتان ها در ســایت ســامانه  www.setadiran.irبخش ثبت نام پروفایل
مزایده گر موجود است.

ردیف

شرح مزایده

نشانی

قیمت پایه سالیانه

میزان سپرده شرکت در
مزایده

شماره مزایده

۱

کشتارگاه صنعتی
دام بیستون

کیلومتر  25جاده
کرمانشاه – بیستون

 32/400/000/000ریال

 3/240/000/000ریال

00/06

2

بازار خرید و فروش
خودرو

میدان سنجابی

 6/240/000/000ریال

 624/000/000ریال

00/06

3

پارکینگ پردیس

میدان آیت اهلل کاشانی
زیر زمین پاساژ پردیس

 936/000/000ریال

 93/600/000ریال

00/06

4

پارکینگ بازار پرندگان

بازار پرنده فروشها خ
سوم دیزل آباد

 588/000/000ریال

 58/800/000ریال

00/06

5

غرفه شماره
دو میدان امام

واقع در میدان
امام خمینی (ره)

 336/000/000ریال

 33/600/000ریال

00/06

