
 شناسایی ۱۰۱۳۵ بیمار جدید کرونا 
در کشور

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، طی ۲۴ ساعت گذشته 
متاســفانه ۲۱۷ بیمار کووید -۱۹ در کشــور جان خود را به دلیل 
این بیماری از دست دادند.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت، تا دیروز ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰ هزار و ۱۳۵ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۶۷۳ نفر از 
آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون 
و ۶۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۲۱۷ بیمــار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۱۲۰ هزار و ۸۸۰ نفر رسید.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهور با تاکید بر شتاب گرفتن واکسیناسیون دانش آموزان گفت: محدودیت های هوشمند به تدریج جایگزین تعطیلی ها می شود.به گزارش خبرگزاری 
مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش 
را در واکسیناسیون دانش آموزان باالی دوازده سال ضروری دانست و گفت: برای سرعت گرفتن این کار، وزارت آموزش و پرورش مساعدت کند مدارسی که 
شرایط مناسبی برای واکسینه کردن دانش آموزان دارند، در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.وی گفت: با توجه به اینکه برای واکسیناسیون دوازده سال به 

پایین، نظرات علمی مختلفی وجود دارد لذا تا زمانی که به قطعیت علمی نرسیم، نباید اقدامی در این زمینه انجام شود....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

محدودیت های هوشمند جایگزین تعطیلی ها می شود
info@sobh-eqtesad.ir

افزایش تولید فوالد ایران در مرداد علی رغم کاهش تولید در جهان
 تولید ایران به 2۰ میلیون تن رسید

انجمــن جهانی فــوالد در جدیدترین گزارش خود اعــالم کرد تولید 
فوالد ایران در ۸ ماه نخســت سال ۲۰۲۱ به ۲۰.۴ میلیون تن رسیده، 
هم چنین ایران مردادماه در حالی که تولید فوالد در جهان ۱.۵ درصد 
افت کرده، چهارمین کشور به لحاظ افزایش تولید بوده است.به گزارش 
خبرنگار فارس، انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود اعالم 
کرد، تولید فوالد ایران در ماه آگوست ۲۰۲۱ )مرداد ۱۴۰۰( نسبت به 
مدت مشــابه ســال ۲۰۲۰ با افزایش ۸.۷ درصدی به ۲.۵ میلیون تن 
رسیده است.همچنین بر اساس این گزارش، تولید فوالد ایران در ۸ ماه 
نخست سال جاری میالدی به ۲۰.۴ میلیون تن رسیده است که نسبت 

به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ افزایش ۹.۷ درصدی را نشان می دهد.

تولید فوالد ایران و ده کشور نخست در جهان
 ایران همچنان در میان ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فوالد جهان

بر اســاس این گزارش، ایران در فوریه ۲۰۲۱ )بهمن ۱۳۹۹(، در میان 
بزرگ تریــن تولیدکنندگان فوالد جهان در جایــگاه دهم قرار گرفت 
که از آن ماه تاکنون همین جایگاه را حفظ کرده اســت.چین با تولید 
۸۳.۲ میلیون تن، هند با ۹.۹ میلیون تن و ژاپن با ۷.۹ میلیون تن در 
رتبه های نخست تا ســوم تولید فوالد در جهان قرار دارند.البته تولید 
چین نســبت به آگوست سال گذشته ۱۳.۲ درصد کاهش یافته است.

پس از این کشــورها، آمریکا با تولید ۷.۵ میلیون تن، روســیه با ۶.۳ 
میلیون تن، کره جنوبی با ۶.۱ میلیون تن، آلمان با ۳ میلیون تن، ترکیه 
با ۳.۵ میلیون تن، برزیل با ۳.۱ میلیون تن و ایران با ۲.۵ میلیون تن، 
جایگاه های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.با شــروع همه 
گیری ویروس کرونا در جهان از دسامبر سال ۲۰۱۹، صنایع، کارخانه ها 
و تقریبا تمامی کشــورها در تعطیلی فرو رفتند و خســارات اقتصادی 
بی شــماری در جهان به بار آورد، اما پس از گذشت بیش از یک سال 

از این وضعیت برخی از کشورها در حال بازیابی نسبی خود هستند.

 ایران بیش از 69 درصد فوالد غرب آسیا را تولید می کند
همچنین تولید فوالد در غرب آســیا با افزایش ۱۰.۹ درصدی به ۳.۶ 
میلیون تن رسیده اســت که با توجه به تولید ۲.۵ میلیون تنی ایران 
در این ماه، ۶۹.۴ درصد تولید فوالد غرب آســیا در اختیار ایران است.

بر اساس این گزارش، تولیدی فوالد آمریکا نسبت به ماه آگوست سال 
گذشــته میالدی ۲۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشــترین افزایش در 
میان در ۱۰ کشــور نخســت تولیدکننده فوالد در این ماه را به خود 
اختصاص داده است.پس از آن تولید فوالد ژاپن و برزیل نسبت به ماه 
آگوســت سال گذشته میالدی به ترتیب ۲۲.۹ و ۱۴.۱ درصد افزایش 

یافته و در جایگاه دوم و سوم افزایش تولید قرار گرفتند.

  ایران چهارمین کشور به لحاظ افزایش تولید در ماه آگوست
در این ماه، تمامی ۱۰ کشــور نخست تولیدکننده فوالد جهان به جز 
چین نســبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ افزایش تولید داشتند. تولید 
فوالد چین نســبت به آگوست سال گذشته ۱۳.۲ درصد کاهش یافته 
است.ایران با ۸.۷ درصد، هند با ۸.۲ درصد، ترکیه با ۷.۱ درصد، آلمان 
با ۶.۷ درصد، کره جنوبی با ۶.۲ درصد و روســیه با ۴.۴ درصد و چین 
با منفی ۱۳.۲ درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند.از زمان شــیوع 
کرونا در جهان، علی رغم اینکه در دوره ای رشــد تولید سایر کشورها 
منفی شد، رشد تولید فوالد ایران مثبت باقی ماند.ایران در فوریه ۲۰۲۱ 
)بهمن ۱۳۹۹( با ثبت رشــد ۱۱.۵ درصدی تولید، بیشــترین رشد را 
نســبت به فوریه ۲۰۲۰  در میان ده کشور نخست تولیدکننده فوالد 
به خود اختصاص داد.همچنین در ماه فوریه ۲۰۲۰ )بهمن ۱۳۹۸( نیز 
بیشترین افزایش تولید را در میان ده کشور نخست تولیدکننده فوالد 

جهان به خود اختصاص داده بود.

 کاهش تولید فوالد در جهان نسبت به سال گذشته
بر اساس این گزارش، تولید فوالد جهان در ماه آگوست ۲۰۲۱ نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۱.۴ درصد کاهش یافته است و به ۱۵۶.۸ 

میلیون تن رسیده است.

تولید فوالد در جهان
تولید فوالد در کشورهای اتحادیه اروپا در ماه آگوست با افزایش ۲۷.۱ 
درصدی نســبت به مدت مشابه سال گذشــته به  ۱۱.۶ میلیون تن 
رسیده است اما این رقم در ماه پیش از آن یعنی جوالی ۱۳ میلیون تن 
بود.کشورهای آسیا و اقیانوسیه در ماه آگوست ۲۰۲۱ یعنی مرداد ماه 
امسال ۱۱۲.۷ میلیون تن فوالد تولید کردند که ۷.۳ درصد کمتر شده 
است.تولید فوالد کشــورهای آمریکای شمالی نیز در مقایسه با مدت 
مشــابه سال گذشته ۲۴.۴ درصد افزایش یافته و به ۱۰.۲ میلیون تن 
رسیده است.همچنین تولید فوالد کشورهای مستقل مشترک المنافع 
در این بازه زمانی با ۳.۶ درصد افزایش به ۸.۸ میلیون تن رسیده است.

کشورهای آمریکای جنوبی نیز با ۱۷.۲ درصد بیشتر تولید فوالد در ماه 
جوالی، ۴ میلیون تن تولید داشته اند.

نگــــاه

در حالی که وزارت راه و شهرسازی معتقد است طرح ساخت 
یک میلیون مســکن تورم زا نیست، اما برخی کارشناسان با 
توجه به ناترازی بانک ها و خلق پول با اجرای این طرح، آن 
را تورم زا می دانند.به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین 
برنامه های اعالم شــده از ســوی دولت ســیزدهم، احداث 
ســاالنه یک میلیون واحد مســکونی یا ۴ میلیون واحد تا 
پایان دولت فعلی است.تعهدی که همزمان با تصویب و ابالغ 
قانون جهش تولید مســکن بود که اصلی ترین برنامه دولت 
در بخش مســکن را یاری کرده و با مکلف کردن بانک ها به 
اعطای ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تســهیالت بانکی، عملیاتی 
شــدن قول مســکنی رئیس جمهور به مــردم را امکانپذیر 
خواهد کرد.به خصوص که بخش مسکن چه در اقتصاد ایران 
و چه در دنیا بانک محور اســت و مردم با کمک تسهیالت 

بانکی خانه دار می شوند.

صورت های مالــی بانک ها و ناتوانی در پرداخت 360 
هزار میلیارد تومان به مسکن

از سوی دیگر اخیر با دســتور وزیر اقتصاد، بانک ها ملزم به 
شــفاف ســازی صورت های مالی خود برای مردم از طریق 
سامانه کدال شده اند که بر این اساس تقریباً همه بانک های 
دولتی و شــبه دولتی یا با تراز منفــی روبه رو بوده اند یا اگر 
ترازشــان مثبت است، با ارقامی شــبیه درآمدهای ساالنه 
بنگاه های کوچک و متوسط )مثاًل مثبت ۳۳ میلیارد تومان 
برای بانک عامل بخش کشــاورزی( ســود یک ساله خود را 

اظهار کرده اند.

اعطای تسهیالت بانکی به بخش مسکن تورم زاست؟
کارشناسان اقتصاد پولی و مالی بر این اعتقادند که با توجه 
به صورت های مالی منتشــر شده از ســوی بانک ها، امکان 
اختصــاص رقم مذکور در قانون بودجه امســال )۱۴۰۰( و 
قانون جهش تولید مســکن که در هر دو قانون، ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شــده تا به ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی شهری و روستایی پرداخت شود، وجود ندارد.

وزیر راهی که خط اعتباری مسکن مهر راه عامل تورم 
می دانست

برخی اقتصاددانــان می گویند این موضوع می تواند به خلق 
پول از ســوی بانک ها و ســپس ایجاد تورم عمومی منجر 
شود؛ کما اینکه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت 
یازدهم، خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مســکن مهر 

را عامل ایجاد تورم در سال های پس از آن عنوان می کرد.

رستم قاسمی: تورم زا نیست
با این حال رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
هدف بزرگی در بخش مســکن پیش بینی شده است، گفت: 
این طرح با مطالعه کارشناســی و با برنامه ریزی آماده شده 

است.
بــه گفته وزیر راه و شهرســازی، برخی می گویند ســاخت 
یک میلیون مســکن تورم ایجاد خواهد کــرد؛ اما این طور 
نیســت؛ چراکه برای احداث این واحدهــا از منابع دولتی 
اســتفاده نمی کنیم. روش هایی برای تأمین منابع مالی این 

برنامه پیش بینی کردیم که تورم زا نیستند.رئیس کمیسیون 
عمران مجلــس: بانک هــا وام ۳۶۰ هزار میلیــارد تومانی 
مســکن را ندهند، ۷۲۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی 
می شوندمحمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره منابع مالی طرح 
مسکنی دولت سیزدهم )ســاخت ساالنه یک میلیون واحد 
مســکونی( اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن 
و قانون بودجه امســال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی به همراه اقســاط بازگشتی خط اعتباری مسکن مهر 
و همــه درآمدهایی که از محــل خانه های خالی، خانه های 
لوکس و زمین هــای بایر در نظر گرفته ایــم، همه اینها در 

صندوق ملی مسکن تجمیع می شوند.

وام 360 هزار میلیارد تومانی، یارانه ای است
وی افزود: قرار است نرخ سود تسهیالت ساخت مسکن بین 
۱۰ تا ۱۲ درصد و با بازپرداخت باالی ۲۰ سال باشد تا مردم 
بتوانند استفاده کنند.رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار 
کرد: بانک های عامل پرداخــت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را 
ابالغ کرده اند و قرار اســت این تسهیالت را پرداخت کنند؛ 
برای بانک ها در قانون جهش تولید جریمه در نظر گرفته و 
اعالم کرده ایم اگر این تسهیالت را پرداخت نکنند، دو برابر 

این رقم باید مالیات بدهند.

چرا مسکن مهر هنوز هم به اتمام نرسیده است؟
وی دربــاره علت عــدم تکمیل طرح مســکن مهر با وجود 
گذشــت بیش از یک دهه از آغاز ســاخت آن، گفت: یکی 
از دالیــل توقف برخی پروژه های مســکن مهر این بود که 
جانمایی آنها صحیح نبود و بر روی گسل ساخته شده است 
یا در مناطقی اســت که با فرونشست مواجه است.به گفته 
رضایی کوچی، حدود ۵۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده 
است که بناست تا سال آینده همه آنها به اتمام برسد؛ البته 
این واحدها، عمدتاً فاقد متقاضی هســتند؛ ضمن اینکه به 
لحاظ کیفیت ســاخت و ساز، دسترســی به زیرساخت ها و 
جانمایی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند؛ لذا متقاضی 

ندارد.

معاون مسکن وزارت راه: قرار نیست تسهیالت 360 
یا خلق  یارانه ای  اعتباری،  هزار میلیارد تومانی، خط 

پول باشد
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تورم زا بودن 
یا نبودن طرح ساخت یک میلیون مسکن اظهار کرد: در این 
موضوع خلق پولی صورت نمی گیرد؛ بلکه تولید مســکن از 
دو منبــع اقتصادی یا تأمین مالی صورت می گیرد که منبع 
نخست، آورده متقاضیان و منبع دوم تسهیالت بانکی است.

وی افزود: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در نگاه اول، 

رقم بزرگی به نظر می رســد؛ اما اگر به کل تسهیالت بانکی 
در ســال ۱۴۰۰ نگاه می کنید می بینید که بیش از ۲ هزار 
هــزار میلیارد تومان بوده که به همــه بخش های اقتصادی 
پرداخت شــده بود؛ بنابراین می بینید کــه رقم ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان در مقایســه با کل تسهیالت بانکی رقم قابل 

مالحظه ای نیست.

10 سال سهم مسکن از تسهیالت بانکی زیر ۵ درصد 
بود که قرار است جبران شود

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: بخش مسکن نزدیک به 
یک دهه مطالبات از بانک ها دارد؛ موقعی که ســهم مسکن 
در ســال های مختلف زیر ۵ یا ۷ درصد بود، طبیعی اســت 
که در این خصوص باید جبرانی داشــته باشــیم تا به یک 
تعادل برســیم.وی تأکید کرد: قرار نیست در بخش مسکن 
خلــق پولی صورت گیرد همچنین قرار نیســت چاپ پول، 
یارانه دولتی، خط اعتباری و امثال اینها انجام شود بنابراین 
طبیعتــاً نمی توان گفت باعث تورم می شــود؛ هر چند این 

حرف مطلق نیست.

70 درصِد 360 هــزار میلیارد تومان به تولید مصالح 
ساختمانی اختصاص می یابد

محمودزاده ادامــه داد: ۷۰ درصد ایــن ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان به بخش تولید مصالح ســاختمانی تزریق می شــود؛ 
ما برای تولید مســکن ۷۰ درصــد هزینه های آن به مصالح 
ســاختمانی و ۳۰ درصــد به دســتمزد برمی گــردد یعنی 
بیــش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان این تســهیالت به بخش 
صنعت منتقل می شود؛ یعنی جایی که اقتصاد مولد و مفید 
محســوب شــده و گردش اقتصاد مثمر و اشتغال پایدار در 

پی دارد.

کارشــناس اقتصادی: تســهیالت تکلیفی، یکی از 
عوامل اصلی تورم در سال های اخیر بود

وحید شقاقی شــهری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد 
دانشــگاه خوارزمی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نتایج 
تورمی طرح ســاخت یک میلیون مســکن با بیــان اینکه 
طراحان این طرح علم اقتصــاد نمی دانند گفت: هر مبلغی 
که بر اســاس قانــون از بانک ها دریافت کنیم، تســهیالت 
تکلیفی خواهد بود؛ ریشه تورم در سال های گذشته، عمدتاً 
تسهیالت تکلیفی بوده است؛ بانک ها ناترازی باالیی ندارند، 
منابــع آزاد هم ندارند و عمده منابعشــان، منجمد و بلوکه 
شــده اســت.وی افزود: وقتی به این منابع بانک ها در قالب 
تســهیالت تکلیفی فشــار می آوریم، بانک ها مکلف به آزاد 
کردن آن می شــوند اما چون منابع کافی ندارند، دســت به 
خلق بیشتر پول می زنند برای این ناترازی را پوشش دهند. 
لذا خلق نقدینگی جدید شــده که به تورم منجر می شــود.

کارشــناس اقتصادی درباره صورت های مالی بانک ها یادآور 

شــد: بانک ها صورت های واقعی را منتشر نکرده اند و اگر با 
اســتانداردهای بین المللی بار دیگر حسابرسی شوند، میزان 
زیــان دهی آنها خیلی باالتر از ایــن ارقام خواهد بود عمده 
بانک های ما، کفایت ســرمایه ندارند و با آن ۸ درصدی که 
در بال ۲ باید به آن برســند، فاصله زیادی دارد؛ به نظر من 
این صورت های مالی که منتشــر شده، فاصله معنی داری با 

واقعیت دارد.

وزیر راه نباید به خاطر تولید مســکن، تورم را به کل 
جامعه تحمیل کند

عضو هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی ادامه داد: تجربه های 
ســال های گذشته نشــان داده اســت یکی از عوامل اصلی 
رشــد نقدینگی و خلق پول، دســت درازی دولت به منابع 
بانک ها بوده است که به تورم های سال های اخیر منجر شده 
اســت؛ بنابراین وزیر راه و شهرســازی نباید به خاطر تولید 
مســکن، تورم را به کل جامعه تحمیل کند.وی با اشاره به 
الــزام بانک ها به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش 
مســکن گفت: وقتی ایــن منابع از سیســتم بانکی خارج 
می شود، برای بازگشــت آنها تا ۲۰ سال زمان الزم است و 
عماًل در این فاصله، بار تورمی آن در اقتصاد تخلیه می شود؛ 

لذا من موافق چنین موضوعی نیستم.

این پول را می شــد به جای مسکن به زخم های دیگر 
اقتصاد زد

شــقاقی شهری درباره کارشناســی بودن طرح یک میلیون 
مســکن تصریح رد: معتقدم این طرح کارشناســی نیست؛ 
ما اولویت هــای دیگری هم در اقتصــاد داریم همین ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومانی که قرار اســت به منابع بانک ها فشــار 
بیــاورد را می توانیم به زخم ها و دردهای دیگر اقتصاد مانند 
صندوق های بازنشســتگی، بحران کم آبی، بحران زیســت 
محیطــی یا بحران ناتــرازی نظام بانکــی تزریق کنیم.وی 
خاطرنشان کرد: وظیفه دولت ساخت مسکن نیست؛ دولت 
باید نظارت و سیاســت گذاری یــا حمایت کند مثاًل اراضی 
را ۹۹ ســاله در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؛ سیاست 
تولید مسکن با سیاست های آمایشی، حمل و نقل، جمعیت، 
اشــتغال و… هماهنگ است که الزمه آن مطالعات گسترده 
در این خصوص اســت. ما سرنوشت مسکن مهر را فراموش 
نکردیــم؛ در حال حاضر فشــار آوردن بر سیســتم بانکی 

خطرناک است و سرانجام خوبی نخواهد داشت.

طرح ساخت یک میلیون مسکن، ساالنه 3 درصد به 
تورم عمومی اضافه می کند

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه تا پایان امسال تورم 
بیــش از ۴۰ درصدی ادامه خواهد داشــت، گفت: احتمال 
ســال آینده هم بار تورمی را خواهیم داشت.وی درباره آثار 
تورمی ســاخت یک میلیون مسکن بیان کرد: هر ۱۰ درصد 
رشــد نقدینگی، حدود ۳ درصد بار نقدینگی دارد؛ در حال 
حاضر نقدینگی کشــور حدوداً ۴ هزار هــزار میلیارد تومان 
برآورد می شــود که ۱۰ درصد آن ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 
است؛ بنابراین این طرح حداقل ۳ درصد بار تورمی را ساالنه 

بر جامعه تحمیل می کند.

اختالف نظر دولت و کارشناسان

ساخت یک میلیون مسکن، تورم زاست یا نه؟

پورابراهیمی: حمایت از صنعت لوازم خانگی مطلق نیست

 تولیدکنندگان باید قیمت ها را کاهش دهند
ورود پر قدرت بانک مرکزی به بازار ارز

 غافلگیری سفته بازان در راه است؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران

قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه همتراز 
عهدنامه ترکمنچای است

تامین ارز کاالهای اساسی به میزان ۹.۵ میلیارد دالر)معادل کل سال گذشته( و بیش از ۱۸ میلیارد دالر برای 
واردات سایر کاالها از طریق سامانه نیما در شش ماهه ابتدایی سال جاری، ورود پر قدرت بانک مرکزی به بازار 
متشکل ارز در صورت لزوم و چشم انداز روشن بازگشت ارزهای صادراتی بر مبنای سیاست های دولت جدید 
در خصوص اعمال مشــوق های جدید برای صادرکنندگان مهمترین محورهای اظهارات مدیر کل عملیات 
وتعهدات ارزی بانک مرکزی در برنامه خبری شــب گذشــته بود.به گزارش اقتصادآنالین، مدیر کل عملیات 
وتعهدات ارزی بانک مرکزی شب گذشته با حضور در بخش خبری ۲۱ به تشریح جزییات تامین ارز کاالهای 

اساسی در سال جاری پرداخت......

وزیر اقتصاد خبر داد؛

دولت سیزدهم یکی از موتورهای تولید تورم را متوقف کرد

چرا سال گذشته خبری از قبض های نجومی برق نبود؟
رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد

دورخیز ایران برای صادرات ۱۰۰ میلیارد دالری
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رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا:گزیده خبر

محدودیتهایهوشمندجایگزینتعطیلیهامیشود
رئیس جمهــور بــا تاکید بر شــتاب گرفتن واکسیناســیون 
دانش آمــوزان گفت: محدودیت های هوشــمند بــه تدریج 
جایگزین تعطیلی ها می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت 
االســام سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور دیروز شنبه در 
جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا، هماهنگی وزارت بهداشت 
و وزارت آموزش و پرورش را در واکسیناســیون دانش آموزان 
باالی دوازده سال ضروری دانست و گفت: برای سرعت گرفتن 
این کار، وزارت آموزش و پرورش مســاعدت کند مدارسی که 
شرایط مناسبی برای واکسینه کردن دانش آموزان دارند، در 
اختیار وزارت بهداشــت قرار گیرد.وی گفت: با توجه به اینکه 
برای واکسیناســیون دوازده ســال به پاییــن، نظرات علمی 
مختلفی وجود دارد لذا تا زمانی که به قطعیت علمی نرسیم، 
نباید اقدامی در این زمینه انجام شود.رئیس جمهور در ادامه، 
عادی انگاری و کم توجهی به رعایت اصول بهداشتی در مبارزه 
با ویروس کرونا را بسیار خطرناک دانست و گفت: اینکه عده ای 
تصور کنند با تزریق واکسن از خطرات ویروس کرونا در امان 
هستند، نادرست اســت و با توجه به نظرات علمی همچنان 
باید شــیوه نامه ها بین عموم مردم و گروه ها و مراکز مختلف، 

با جدیت رعایت شود.رئیســی هرگونه ورود و خروج از کشور 
را نیازمند تزریق واکســن کرونا دانست و گفت: حساسیت به 
این اقدام در حقیقت صیانت از سامت مسافران و زائران عزیز 
است و به مقطع خاصی هم مربوط نمی شود.وی با بیان اینکه 
مسئولیت اطاع رســانی درباره واکسیناسیون، زمان تزریق و 
مسائل حوزه بهداشت و درمان، با وزارت بهداشت است، گفت: 
در این زمینه باید مراکز و دستگاه های دیگر اخبار و اطاعات 
خود را با وزارت بهداشــت هماهنــگ کنند.رئیس جمهور از 
مدیران وزارت بهداشت و کارشناسان حوزه بهداشت و سامت 
خواســت بافاصله به ابهامات و سواالت طرح شده در فضای 
عمومی جامعه درباره ویروس کرونا واکنش ســریع و پاســخ 
علمی ارائه کنند تا مردم دچار نگرانی و یأس نشوند.رئیســی 
با اشــاره به اینکه برای مقابله با ویروس کرونا محدودیت های 
هوشــمند به مرور جای تعطیلی مراکــز را می گیرد، گفت: 
در شــرایط کنونی مراکز علمی و پژوهشی باید برای جبران 
عقب ماندگی های ناشــی از شیوع کرونا، در مسائل اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، نسخه ها و راهکارهای مناسب 

تدوین و ارائه کنند.

مهلت دوهفته ای محسنی اژه ای به کمیته 
فرادستگاهی  رسیدگی به مطالبات بانک ها

رئیس دستگاه قضا مهلت دوهفته ای به کمیته فرادستگاهی  رسیدگی به مطالبات 
بانک ها برای ارائــه راهکارهای تقویت و افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته 
تعیین کرد.به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت االسام محسنی 
اژه ای، رئیس قوه قضائیه در نشست با کمیته فرادستگاهی  رسیدگی به مطالبات 
غیر جاری بانک ها گفت: این کمیته از سال 93 تا کنون تشکیل شده و عنوان شده 
که 163 جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به 12 پرونده رسیدگی 
کرده است. رسیدگی به این تعداد پرونده نشان می دهد که این کمیته در اهداف 
خیلی موفق نبوده اســت و تعداد باالیی از موضوعات که در کشــور مسأله ایجاد 
کرده مورد بررســی قرار نگرفته اســت.وی افزود: سؤال می کنم؛ آیا از سال 93 تا 
کنون به مجموعه ای از آسیب ها رسیده اید که بشود دستورالعمل در مورد حل این 
چالش ها تهیه کرد؟ آیا در فرایند وصول مطالبات بانکی ماحظه حمایت از تولید و 
تولیدکنندگان هم صورت گرفته است؟رئیس عدلیه سپس با اشاره به اینکه حمایت 
از تولید داخلی بر همه دستگاه ها الزم است خاطرنشان کرد: حمایت از تولید یکی 
از وظایف اصلی بانک هاست و در این زمینه باید به صورت عملی فعالیت داشت.وی 
با اشاره به اینکه فساد سرایت می کند، اضافه کرد: مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو 
دستورکارهای اصلی قوه قضائیه است که بانک ها هم باید در این زمینه ایفای نقش 
مهمی داشته باشند. فساد چه در بانک چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و 
نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند.وی همچنین تأکید کرد: 
بانک ها باید بر نحوه هزینه کرد تسهیات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند.

محسنی اژه ای افزود: حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی 
با دشمن هستیم بر همه واجب است و بانک ها از پایه های اصلی حمایت از تولید 
داخلی هستند و مدیران نظام بانکی باید مسئولیت خود را در مقابله  با تحریم ها 
و کمک به فعاالن اقتصادی و تولیــد داخلی ایفا کنند.وی تأکید کرد: در وصول 
مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه  تعطیل نشــود و اگر 
آسیبی در نحوه پرداخت تسهیات و هزینه کرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران 
وجود دارد باید راه حل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و 
دستورالعمل شود .رییس عدلیه افزود: کمیته فرادستگاهی  رسیدگی به مطالبات 
بانک ها در وصول معوقات  بانکی باید حقوق همه طرفین را متناســب با حقی که 
دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشتری را اما کسی نباید به نام تولید سوء استفاده 
کند.وی اضافه کرد: اگر کســی که به نام تولید تسهیات می گیرد اما آن را صرف 
سرمایه گذاری در حوزه ارز، سکه، زمین  و مسکن می کند مرتکب دو تخلف شده؛ 
هم در هزینه کرد تسهیات تخلف کرده و هم در بازار اخال ایجاد کرده که ضررش 
بیشتر از تأخیر در تسویه حساب با بانک  است.رئیس دستگاه قضا گفت: بانک  ها باید 
عاوه بر اعتبارســنجی  و اخذ وثایق  الزم بر روند هزینه کرد تسهیات  هم نظارت 
کنند و مطالبات را  به موقع وصول کنند تا مشتری سوء استفاده نکند.محسنی اژه ای 
گفت: همه باید ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانونی اشکال دارد باید اصاح شود اما زیر 
پا  گذاشتن  قانون از هیچ کس به ویژه مدیران عالی دستگاه ها  قابل پذیرش نیست 
اما گاهی برخی بانک ها خودشان قانون را دور می زنند !رئیس قوه قضائیه ادامه داد: 
همه  موظف به مبارزه با فساد  بانکی هستیم  اما مدیران بانک ها باید پیشگام مبارزه 
باشند، فرقی نمی کند مدیر  و کارمند بانک  یا مشتری یا ضابط و قاضی مرتکب فساد، 
تخلف و سوءاستفاده شود، اگر با فاسد، متخلف و سوء استفاده گر برخورد نکنیم فساد 
به دیگر بخش ها  هم ســرایت می کند. اگر مدیران عامل یا مدیران شعب بانکی از 
سوی برخی افراد متنّفذ برای پرداخت  تسهیات  به افراد سفارش  شده  تحت فشار 
هستند، باید از آنها در برابر این اِعمال نفوذ ها حمایت شود  تا مجبور به انجام اقدام 
خاف قانون نشوند .وی ادامه داد: اگر کسی مرتکب لغزش یا سوءاستفاده شد باید 
با او برخورد صحیح ، سازنده  و بازدارنده  شود. وقتی کسی مرتکب تخلفی شد که با 
یک تذکر یا برخورد ایذایی رفتارش قابل اصاح است نباید با او مانند مجرم برخورد 
کرد.در پایان رئیس دستگاه قضا مهلت دوهفته ای به کمیته فرادستگاهی  رسیدگی 
به مطالبات بانک ها برای ارائه راهکارهای تقویت و افزایش اختیارات  و کارآمدی این 

کمیته تعیین کرد.

با حکم خرازی؛
»سید عباس عراقچی« دبیر شورای راهبردی 

روابط خارجی شد
معاون سابق وزیر امور خارجه کشومان با حکم »سید کمال خرازی« دبیر شورای 
راهبردی روابط خارجی شد.به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی با حکم 
سید کمال خرازی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی شدخرازی در این حکم از 
عراقچی خواسته است تا نسبت به بازسازی دبیرخانه و توسعه نقش آن در تبیین 
سیاســت های نظام و تنویر افکار عمومی جهانیان و تحقق منافع کشورمان اقدام 
کند.عراقچی که در حال حاضر مشــاور وزیر امور خارجه نیز هســت، پیش از این 
مسئولیت هایی از جمله سفارت در فناند و ژاپن، معاونت حقوقی و بین الملل وزارت 
امور خارجه و نیز معاونت سیاســی این وزارتخانه را بر عهده داشــته است.خرازی 
همچنین از محمدباقر خرمشاد، دبیر سابق شورای راهبردی روابط خارجی در زمان 

تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ممنوعیت خروج مسئولین 
پس از دوره خدمت

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولین 
پس از دوره خدمت در کمیســیون متبوعش را تشریح کرد.حجت االسام حسن نوروزی نایب رئیس 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، 
با اشــاره به طرح ممنوعیت خروج مســئوالن و مدیران نظام جمهوری اســامی ایران پس از اتمام 
مســئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی، گفت:رسیدگی به جزئیات این طحر در دستور کار 
هفته جاری اعضای کمیســیون حقوقی و قضایی قرار دارد.وی بــا بیان اینکه طرح ممنوعیت خروج 
مسئولین پس از دوره مسئولیت در 6 ماده تدوین شده و به امضای 50 تن از نمایندگان رسیده است، 
افزود: کلیات طرح مذکور در جلسه روز)یکشنبه نهم خرداد ماه ( به تصویب اعضای کمیسیون حقوقی 
و قضایی رسیده است و در صورت تصویب جزئیات آن در جلسات آتی کمیسیون، طرح برای بررسی 
در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود.نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: بر 
اساس طرح ممنوعیت خروج مسئولین پس از دوره خدمت، مسئوالن تا سه سال پس از اتمام مسئولیت 
حق مســافرت به خارج از کشــور را ندارند و در صورت ضرورت، خروج  آنها باید با هماهنگی دستگاه 
های مربوطه باشد.حجت االسام نوروزی در همین راستا اضافه کرد: بر اساس این طرح مسئوالنی که 
در دوره خدمت خود پرونده دارند و یا در مظان اتهام هستند در ظرف مدت مشخصی ممنوع الخروج 

شوند؛اگر مسئولی در مظان اتهام باشد یا پرونده داشته باشد.

ورود کمیسیون امنیت ملی 
به حاشیه های اخیر جمهوری 

آذربایجان
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: فردا در جلسه کمیسیون امنیت ملی 
موضوع تنش های اخیر درباره با جمهوری آذربایجان 
مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.محمود عباس 
زاده مشکینی سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسامی، در گفت وگو 
با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: 
فردا کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس 
نخســتین نشســت خود پس از دو هفته سرکشی 
نمایندگان به حوزه   های انتخابیــه با حضور اعضای 
کمیسیون برگزار خواهد شد.وی افزود: فردا در جلسه 
کمیسیون امنیت ملی موضوع تنش های اخیر درباره 
با جمهــوری آذربایجان مورد بحث و بررســی قرار 

خواهد گرفت.

با حکم خرازی؛
»سید عباس عراقچی« دبیر شورای راهبردی 

روابط خارجی شد
معاون سابق وزیر امور خارجه کشومان با حکم »سید کمال خرازی« دبیر شورای راهبردی 
روابط خارجی شــد.به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی با حکم سید کمال 
خرازی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی شدخرازی در این حکم از عراقچی خواسته 
است تا نسبت به بازسازی دبیرخانه و توسعه نقش آن در تبیین سیاست های نظام و تنویر 
افکار عمومی جهانیان و تحقق منافع کشورمان اقدام کند.عراقچی که در حال حاضر مشاور 
وزیر امور خارجه نیز هست، پیش از این مسئولیت هایی از جمله سفارت در فناند و ژاپن، 
معاونت حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه و نیز معاونت سیاسی این وزارتخانه را بر 
عهده داشته اســت.خرازی همچنین از محمدباقر خرمشاد، دبیر سابق شورای راهبردی 

روابط خارجی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

با حضور امیر صباحی فرد؛
رادار »هرمز« و »شبیه ساز شمس« رونمایی شد

رادار »هرمز« و »شبیه ساز شمس« با حضور فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش رونمایی 
شد.به گزارش خبرگزاری مهر، رادار تاکتیکی برد متوسط هرمز و شبیه ساز شمس که از 
سامانه های راهبردی برد بلند است دیروز شنبه با حضور امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده 
نیروی پدافند هوایی ارتش و جمعی از معاونان این نیرو در ســازمان خودکفایی نیروی 
پدافند ارتش رونمایی شد.هدف از اجرای پروژه هرمز طراحی و ساخت یک دستگاه رادار 
برد متوســط است به نحوی که عاوه بر اســتخراج اطاعات سرعت هدف بتواند فاصله 
هدف را با دقت باال استخراج و اطاعات را با کیفیت باال به مرکز کنترل آتش موشک های 
پدافند هوایی ارســال کند.رادار هرمز افزایش تــوان رزمی، مداومت کاری باال و کمترین 
زمان الزم برای تعمیر و نگهداری و دقت باال در اندازه گیری در ســمت و ارتفاع هدف و 
ارتقاء قدرت تفکیک اهداف بهبود زاویه پوشــش آنتن سرعت آشکارسازی اهداف نسبت 

به رادارهای دیگر است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش:
سامانه های بومی ایران قادر به مقابله با 

سخت ترین تهدیدات هستند
تهران-ایرنا- فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسامی گفت: حسن سامانه های 
بومی این اســت که می توانیم براساس تهدیدات روز آنها را ارتقا داده و یا طراحی شان را 
عوض کنیم که بتوانیم با سخت ترین تهدیدات مقابله کنیم.به گزارش خبرنگار سیاسی 
ایرنا امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد دیروز شنبه درحاشیه مراسم رونمایی از رادار هرمز 
و شبیه ساز شمس گفت: ساخت سامانه شبیه ساز برد بلند از دیگر شبیه سازها سخت تر 
است ولی این توان در سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی به وجود 
آمده که توانســتند چنین شبیه سازهایی را بسازند و حتما در آینده پروژه های بزرگتر از 
این هم اجرا خواهند کرد.وی با بیان این که ساخت این پروژه زمانبر شد اما توانستیم با 
دستان جوانان خود در نیروی پدافند آن را انجام دهیم گفت: ما سامانه های زیادی داریم 
اما تعدادی را که بشود رونمایی می کنیم و بقیه در الیحه های پنهان است.فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش یادآور شــد: هدف از طراحی و ســاخت  شبیه ساز این است که به 
جای این که برای آموزش نیروها از سامانه اصلی استفاده شود می توان با ساخت سامانه 
شبیه ســاز متخصصین و نفرات و کاربران را آموزش داد تا در صورت نیاز به کار با سامانه 
اصلی مشکلی نداشته باشند.امیرصباحی فرد گفت: حسنی که سامانه های بومی دارند این 
اســت که چون ساخت داخل هستند می توانیم براساس تهدیدات روز آنها را ارتقا داده یا 

طراحی آنها را عوض کرده و بتوانیم با سخت ترین تهدیدات مقابله کنیم.

سفارت ایران در فرانسه:
سخنگوی وزارت خارجه مصاحبه ای با رسانه 

صهیونیستی نداشته است
رایزن مطبوعاتی سفارت ایران در پاریس ادعای مطرح شده مبنی بر مصاحبه سخنگوی 
وزارت امور خارجه با روزنامه صهیونیستی معاریو را تکذیب کرد.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از صداوسیما، رایزن مطبوعاتی سفارت جمهوری اسامی ایران در فرانسه در 
پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص ادعای کذب یک روزنامه رژیم صهیونیستی، اظهار 
داشــت: خبر منتشر شده توسط »جروزالم پست« مبنی بر مصاحبه سخنگوی وزارت 
امور خارجه با رســانه صهیونیســتی معاریو دروغ محض و از اساس کذب است. ایشان 
طی اقامت در فرانسه با هیچ رســانه ای بجز رسانه های فرانسوی گفتگو نداشته است.

وی افزود: البته چنین ادعاهای بی ارزشی برای گدایی مشروعیت توسط عناصر رژیمی 
است که در حضیض مشروعیت خود به سر می برد. رسانه های متعلق یا منتسب به رژیم 
صهیونیستی پیش تر نیز سابقه انتشار اخبار جعلی را داشته اند و لذا اهالی رسانه کم ترین 
اعتباری برای چنین ادعاهای دروغینی قائل نیستند.گفتنی است، سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران در چارچوب همایش جهانی »نرماندی برای صلح« به پاریس ســفر کرده 
بود. وی در گفتگو با روزنامه لوموند ضمن تشریح خطوط قرمز ایران درباره افغانستان، 
اظهار داشت: افغانستان باید عاری از افراطیگری شده و بهشت داعش نشود.وی گفت: 
اراده و خواست مردم باید محقق و دولت فراگیر تشکیل شود و این کشور به پایگاه هیچ 

کشور خارجی بدل نشود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

موسسه سخن گستر

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه 
که راس ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/7/24 در نشانی: تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان دوم، انتهای 

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

دستور جلسه :
1- قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد 

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

1399/12/30
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره

4- انتخاب بازرسان قانونی موسسه
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار موسسه

6- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
است

به شماره ثبت 8366 و شناسه ملی  10100361208

هیأت مدیره
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گزیده خبر رئیس اتاق بازرگانی ایران

قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه همتراز عهدنامه ترکمنچای است
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تعرفه تجارت ترجیحی با ترکیه همانند 
عهدنامه ترکمنچای خســارت بار اســت و ای کاش این قرارداد بســته 
نمی شد.به گزارش خبرگزاری تســنیم، غالمحسین شافعی در نشست 
هم اندیشی روســای اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان با وزیر صنعت 
افــزود: موافقت نامه های ترجیحی و آزاد باید با هدف مشــخص تدوین 
شود؛ ما در میان کشور های اطراف از این نظر فقیرترین کشور هستیم؛ 
به نحوی که یک پیمان ترجیحی با ترکیه بســتیم که ای کاش بســته 
نمی شد بنابراین پیمان ها باید با نظر فعاالن آن بخش تدوین شود.وی با 
بیان اینکه سیاست های تجاری نباید تحت تاثیر سیاست های ارزی قرار 
گیرد، گفت: در راســتای تعهد ارزی، یکی از مقامات ارشــد دولت قبل 
به درخواست صادرکنندگان نســبت به اصالح سیاست های غلط ارزی 
معتقد بود که صادرکنندگان به فکر جیب خود هســتند و دولت به فکر 
جیب 80 میلیون جمعیت است. شافعی گفت: فاطمی امین خویشاوندی 
با بخش خصوصی دارد و چند ســال عضو اتاق ایــران و تهران بودند و 
این فرصتی برای هم اندیشــی اتاق ها با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اســت.وی با بیان اینکه صادرکنندگان در چند ســال گذشته با سختی 
توانستند باز هم اقتصاد کشــور را اداره کنند اضافه کرد: سرداران خط 
اول جبهه جنگ اقتصادی، در طول ســال های گذشته حتی به خیانت 
هم متهم شــدند که من امیدوارم وزیر صمت، این اعتماد از دست رفته 
را به بخش خصوصی برگرداند.شــافعی گفت: در شرایط کنونی صادرات 

اولویت نخست کشور است که پشتوانه آن، یک تولید قوی است؛ ضمن 
اینکه ســه وزارتخانه صمت، اقتصاد و امور خارجه باید موظف باشند در 
مشورت با بخش خصوصی همه آیین نامه ها و دستور العمل هایی را که 
مانع جدی برای صادرات است در مدت 6 ماه در جهت تسریع صادرات 
اصالح کنند.وی ادامه داد: واردات کاال های واســطه، سرمایه ای و موارد 
اولیه را با حداقل اســناد و مجوز ها در وزارتخانه های صمت و کشاورزی. 
بانک مرکزی، گمرک، سازمان غذت و دارو و سازمان استاندارد تسهیل 
شــود.رئیس اتاق ایران همچنین گفت: سازمان ها ملوک الطوایفی اداره 
می شــوند و هماهنگی میان آن ها وجود ندارد.شــافعی افزود: صادرات 
خدمات فنی و مهندسی بسیار قابل اهمیت است، اما بزرگ ترین مشکل 
برای قراردادهایشان است؛ که امیدواریم وزارت اقتصاد برای شرکت های 
معتبر فنی و مهندســی یا وثیقه را حذف کند و یا به حداقل برســاند 
و از طریق پذیرش ضمانت های صنــدوق آن ها را یاری کند.وی با بیان 
اینکه ممنوعیت صادرات در برنامه های توســعه حذف شــده بود گفت: 
اکنــون هم باید ممنوعیت های صادرات را از بین ببریم و بگوییم به غیر 
از برخی کاالها، صادرات سایر کاال ها برای 4 سال آزاد است، زیرا در غیر 
این صورت برنامه های دولت محقق نخواهد شد.شــافعی افزود: تاکنون 
برنامه های ما به جای برندسازی، برند کشی بوده است، زیرا شرکتی که 
بازاری پیدا کرده و فردا با ممنوعیت صادرات محصول مواجه می شــود 

چطور می تواند روی صادرات محصوالت برنامه ریزی کند.

وزیر اقتصاد خبر داد؛
دولت سیزدهم یکی از موتورهای تولید تورم 

را متوقف کرد
وزیــر اقتصاد اعالم کرد دولت ســیزدهم موفق شــده برخــالف ۵ ماه ابتدای 
امســال، در شهریور ماه بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی، حقوق 
و دســتمزدها را حتی زودتر از موعد پرداخــت کند.به گزارش خبرگزاری مهر، 
سید احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
نوشــت:»در شهریور موفق شــدیم برخالف ۵ ماه اول، بدون ۱ ریال استقراِض 
جدید از بانک مرکــزی، حقوق ها را )حتی زودتر از موعد( پرداخت کنیم. البته 
نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته 
است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تأخیر ظاهر خواهد شد 
انشــااهلل.«به گزارش خبرنگار مهر، استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین 

هزینه های جاری یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در اقتصاد ایران است.

 راهکار پیشنهادی برای مهار تورم 
در اقتصاد ایران

یک کارشــناس اقتصادی گفت: دو راهکار پیشنهادی برای مهار تورم در اقتصاد 
ایران این اســت که اوالً کســری بودجه به طور کامل از محل اوراق تأمین شود 
و ثانیــاً فعاًل اجازه افزایش نرخ بهره داده شــود.به گزارش ایِبنا؛ جدیدترین آمار 
تورم منتهی به پایان نیم ســال ۱400 بیان گر تداوم روند صعودی این شاخص 
اقتصادی اســت. گزارش مرکز آمار نشــان می دهد نرخ تورم ساالنه منتهی به 
شــهریورماه امسال، 4۵.8 درصد است. این در حالی است که دولت سیزدهم به 
دلیل مدت زمانی که بر سرکار آمده است، سهم اندکی در تغییرات تورمی دارد 
و بار اصلی رشــد تورم به تصمیمات گذشته باز می گردد. اما سؤالی که در این 
مقطع مطرح است؛ راهکار کنترل تورم در اقتصاد است و اینکه آیا در این شرایط 

اقتصادی و تحریم، می توان برای کنترل تورم برنامه ریزی داشت؟
برای پاسخ به این سؤاالت، به سراغ دکتر علی سعدوندی کارشناس و صاحب نظر 
اقتصادی در حوزه پولی و بانکی رفتیم.سعدوندی با اشاره به اینکه راهکار کنترل 
تورم در اقتصاد ایران کاماًل مشخص است به خبرنگار ایبنا گفت: به طور مشخص 
دولــت باید منابع را از اقتصاد جمع کند و بانک مرکزی هم باید اجازه دهد که 
نرخ بهره افزایش پیدا کند. پس این دو مورد، اولویت اصلی برای مهار تورم است.

وی افزود: حال اگر دولت این منابع را از طریق انتشــار اوراق، از ســطح جامعه 
جمع کند و مجدداً با برنامه ریزی کارشناسی و شفاف، این منابع را به گونه ای در 
جامعه به جریان در بیاورد که بازدهی اقتصاد نیز افزایش پیدا کند، کنترل و مهار 
تورم امکان پذیر می شود. به عنوان مثال این منابع می تواند در اجرای طرح های 
زیرســاختی که در حال حاضر نیمه کاره رها شده استفاده شود. بنابراین با این 
ســازوکار، یعنی انتشار اوراق و جمع آوری منابع و سپس بازتوزیع آن در مسیر 
توسعه و پیشــرفت طرح های زیرساختی، اقدامی مؤثر برای کنترل تورم، انجام 
می شود.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در مجموع پیشنهاد این است که اوالً 
کسری بودجه به طور کامل از محل اوراق تأمین شود و ثانیاً فعاًل اجازه افزایش 
نرخ داده شــود؛ با اجرای این دو مؤلفه مهم، کنترل تورم محقق می شود.وی در 
ادامه افزود: بانک مرکزی باید نرخ اوراق را تعیین کند این در حالی است که در 
گذشته، وزارت اقتصاد دولت دوازدهم زیر بار افزایش نرخ نمی رفت. زیرا مسئوالن 
وقت وزارت اقتصاد، درس ســال اول کارشناسی اقتصاد یعنی تفاوت نرخ بهره 
واقعی و اسمی را درک نمی کردند و نمی دانستند که نرخ بهره ۲۲ درصدی اوراق، 
زمانی که نرخ تورم 8 درصد اســت خیلی متفاوت با زمانی اســت که نرخ تورم 
مثال ۵0 درصد است. در نتیجه مسئوالن اقتصادی، دچار توهم پولی شده بودند 
و برداشت درستی نداشتند. این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه تا زمانی که نرخ 
بهره به نرخ تورم انتظاری نرسیده است، اصاًل عملیات بازار باز نباید انجام شود، 
تأکید کرد: عملیات بازار باز باید به درستی و در نرخ های بهره باالتر انجام شود.

ســعدوندی در بخش دیگر صحبت های خود به موضوع استقالل بانک مرکزی 
در اقتصاد اشــاره داشت و افزود: نکته دیگر این است که تا وقتی رابطه دولت و 
بانک مرکزی قطع نشده، سطح پایینی کریدور نرخ بهره می تواند مشکل زا باشد. 
بنابراین پیشنهاد این است که فعاًل کف کریدور نرخ بهره را حذف کنیم. به بیان 
دیگر یعنی روی ســپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی، فعاًل از طریق خلق پایه 
پولی سود پرداخت نشود.وی همچنین در خصوص سقف کریدور نرخ بهره یادآور 
شد: می دانیم که اگر بانک ها در سقف کریدور، اضافه برداشت داشته باشند، بانک 
مرکزی این اضافه برداشت را با یک جریمه حداقلی تأمین خواهد کرد، اما نکته 
مهم اینجاست که میزان جریمه مهم نیست بلکه مهم آن است که این جریمه 
از محل خلق پول پرداخت خواهد شد و منجر به تبعات منفی بر ناترازی بانک ها 
و اقتصاد کشور خواهد شد. بنابراین پیشنهاد این است که بانک هایی که مثاًل دو 
ماه اضافه برداشــت دارند، این بانک ها تحت نظارت جدی قرار بگیرد و به طور 
مشــخص هیات مدیره و مدیرعامل بانک متخلف باید از دستورات تبعیت و یا 
تغییر کند.ســعدوندی در ادامه در خصوص بودجه ریزی توسط دولت نیز تاکید 
کرد: باید بودجه ارزی از ریالی جدا شــود. به عبارت دیگر رابطه بودجه دولت با 
بانک مرکزی کامال قطع شود. در حقیقت اگر دولت نیاز به تامین کسری بودجه 
داشته باشد نباید بانک مرکزی مجبور به تامین کسری بودجه شود. البته بانک 
مرکزی به صورت غیرمســتقیم می تواند اوراق دولت را خریداری کند.وی افزود: 
اینکــه دولت بانک مرکزی را اجبار کند که اوراق خریداری کند یا به دولت وام 
بدهــد یا اینکه بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت یا ارز دولتی را خریداری 
کند، این ها همه باعث تورم می شــود و نباید به سمت آن رفت. بنابراین رابطه 
بودجــه دولت و بانک مرکزی باید به طور کامل قطع شــود و بانک مرکزی در 
کنترل تورم  به اســتقالل کامل برسد.این صاحب نظر اقتصادی در ادامه گفت: 
پیشنهاد این است که بانک مرکزی برای نیم سال دوم، نرخ سود را افزایش دهد 
و به سمت واقعی شدن ببرد تا عرضه اوراق از سوی دولت، برای اقتصاد جذابیت 
داشته باشد و از طرفی وزارت اقتصاد نیز این اقدام بانک مرکزی را قبول و اجرا 
کند. در کنار این باید ســازمان برنامــه و بودجه، بودجه ارزی را از بودجه ریالی 
تفکیــک کند و درآمد ارزی به بانک مرکزی فروخته نشــود. در حقیقت درآمد 
ارزی صرف هزینه ارزی همچون ایجاد زیرساخت ها شود.باید بودجه توسط دولت 
مدیریت شود. همین االن دولت می تواند یک اصالحیه بودجه ۱400 به مجلس 
بدهــد، به گونه ای که دولت نفت را می فروشــد و درآمدهای نفتی به حســاب 
دولت در خارج از کشــور واریز می شود، سپس دولت از محل این درآمدها، مثال 
پرداخت هزینه احداث راه آهن زاهدان به سرخس را انجام می دهد. البته در این 
جا نیازمند شفافیت ۱00 درصدی هستیم. باید به طور مشخص معلوم باشد که 
طی ۱0 سال آینده چه طرح هایی از محل درآمد نفت قرار است اجرا شود، این 
طرح ها باید اوال اولویت بندی شود و ثانیا از طریق وبسایتی در اختیار عموم قرار 
بگیرد و همگان بر این موضوع نظارت کنند.وی با اشاره به اینکه دولت ها به طور 
ســنتی در ۵0 سال گذشته، مازاد درآمد ارزی و کسری درآمد ریالی داشته اند، 
افزود: با اســتفاده از این مازاد ارزی می توان زیرساخت های اقتصاد را از طریق 
خرید خدمت خارجی گسترش داد. همچنین هر دانشی که اقتصاد کشور احتیاج 
دارد، دولت می تواند از طریق منابع ارزی خودش، این دانش را بخرد و به چرخه 

اقتصاد وارد کند.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی خبر داد؛
 ورود محموله جدید ال جی و سامسونگ

 به گمرک ایران
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با تشریح سیاست های کره جنوبی 
جهت رشــد صنعت لوازم خانگی، از ورود محمولــه جدید لوازم خانگی ال جی و 
سامســونگ به گمرک ایران خبر داد.به گزارش فارس، حمیدرضا غزنوی در مورد 
سیاست هایی که کره جنوبی برای رشد صنعت لوازم خانگی خود اعمال کرد، اظهار 
داشت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی یکی از سیاست های اصلی کره  جنوبی بود 
و در عین حال، توزیع کاال در فروشگاه ها و مراکز عرضه نیز به شدت تحت کنترل 
بود تا هیچ کاالی خارجی در این فروشگاه ها عرضه نشود.وی تصریح کرد: در حال 
حاضر این نوع محدودیت ها همچنان اعمال می شــود، به طوری که حتی امکان 
وارد کردن یک دســتگاه دوربین عکاسی آکبند از فرودگاه های ٌکره به این کشور 
وجود ندارد و حتی اگر فردی بگوید که من عکاس هستم، می گویند دوربینت باید 
مصرف شده باشد و حق ورود دوربین نو غیر کره ای را ندارید.غزنوی با بیان اینکه 
دولت کره  جنوبی توجه زیادی به موضوع برندســازی داشــته است، گفت: با این 
کار دو شرکت تولیدکننده لوازم خانگی در کره جنوبی سهم عمده ای از بازار را در 
اختیار دارند.به گفته وی، تکمیل زنجیره ارزش تولید لوازم خانگی و حمایت دولت 
از این موضوع نیز یکی از دالیل رشد صنعت لوازم خانگی در کره  جنوبی است و در 
واقع بیشتر امکانات این کشور به پیشران های اقتصادی و صنایع استراتژی معطوف 
شده است. وی تصریح کرد: تخفیف در مالیات ها و دریافت سود بانکی پایین تر از 
صنعت لوازم خانگی از جمله سیاست های دولت کره  جنوبی در مواجهه با صنعت 
لوازم خانگی بوده و در عین حال، هزینه تحقیق و توســعه شرکت ها و قالب سازی 
آنها نیز از طریق جوایز صادراتی تأمین شده است. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان 
لوازم خانگی توضیح داد: در ٌکره، جوایز صادراتی ۲0 درصدی بابت صادرات لوازم 
خانگی پرداخت می شود و همین موضوع باعث شده تا قیمت لوازم خانگی در خارج 
از این کشــور پایین تر از قیمت های داخلی آن باشد، به طوری که برخی کره ای ها 
وقتی به ایران می آیند از اینجا موبایل کره ای می خرند و می گویند، قیمت در اینجا 
پایین تر از کشــورمان اســت. در واقع هزینه تولیدکنندگان با جوایز صادراتی در 
خارج از کره کمتر است. وی با تأکید بر اهمیت ایجاد زنجیره ارزش در تولید لوازم 
خانگی در کشورهای سازنده این وسایل گفت: در حال حاضر این موضوع در ایران 
رها شده و فقط ممنوعیت واردات را داریم. با این حال یک سوم بازار لوازم خانگی 
دست خارجی ها است، چرا که واردات از طریق ملوانی و ته لنجی، کانون تعاونی و 
مرزنشینان به صورت رسمی صورت می گیرد و در عین حال، قاچاق نیز وجود دارد.

غزنوی در ادامه از وجود لوازم خانگی ساخته شده شرکت های ال جی و سامسونگ 
در گمرک ایران خبر داد و گفت:  این محصوالت شــامل لوازم خانگی مختلف از 
جمله یخچال و ماشین  لباسشویی می شود، به تازگی وارد گمرک شده در حالی که 
ثبت ســفارش و واردات ممنوع بوده است. وی همچنین با اشاره به انتصاب سفیر 
جدیــد کره  جنوبی در ایران، گفت: این فرد ۱۵ ســال معاون اقتصادی وزیر امور 
خارجه کره  جنوبی بوده و به این ترتیب قوی  ترین فرد اقتصادی از ســوی ٌکره در 
ایران منصوب شده است. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در ادامه در 
مورد باال بودن قیمت لوازم خانگی داخلی و راکد بودن بازار نیز توضیح داد: در حال 
حاضر بخشــی از قطعات مورد نیاز برای تولید لوازم خانگی داخلی سازی شده اما 
همچنان در مورد تأمین برخی قطعات مانند کمپرسور یخچال چاره ای جز واردات 
نداریم، چرا که تولید این قطعات در تیراژ کم صرفه اقتصادی ندارد.وی تأکید کرد: 
یکی از شرکت های ایرانی در شیراز قبال در زمینه تولید کمپرسور فعال بود که حاال 
ورشکست شده و ظاهراً احیای آن به صرفه نیست، چرا که به تکنولوژی مناسبی 
برای تولید دسترسی ندارد وگرنه به محض داخلی سازی این قطعه، تولیدکنندگان 

لوازم خانگی قطعاً برای تأمین آن از داخل کشور اقدام خواهند کرد.

وزیر ورزش و جوانان در دیدار با مدیران، مربیان و ورزشکاران باشگاه گل گهر:
فعالیت های مجموعه گل گهر در عرصه ورزش 

قابل تحسین است
وزیر ورزش و جوانان شــب گذشته در سفری کوتاه به سیرجان، ضمن بازدید از 
باشــگاه فرهنگی ورزشی گل گهر با مربیان و ورزشکاراِن آ کادمیهای قهرمانی این 
باشــگاه، گفت وگو کرد.در ابتدای این دیدار، محمداسفندیارپور مدیرعامل باشگاه 
گل  گهر در ســخنانی خطاب به وزیــر ورزش و جوانان گفت: ســهم مدال آورِی 
جنوب شــرق برای ایران در آوردگاه های بین  المللــی هم چون المپیک و بازیهای 
آســیایی، نسبت به سایر مناطق کشور اندک اســت و امید داریم در  چشم انداز 
جدید باشگاه که یکی از محورهای اصلِی آن ایجاد آکادمیهای قهرمانِی هدفمند در 
رشته های مدال  آور است، در سال های آینده شاهد شکوفایی استعدادها و افزایش 
سهم این منطقه در سبِد مدال آوری ایران در رویدادهای ورزشی بین المللی باشیم. 
اسفندیارپور همچنین با اشاره به ســوابق  ورزشی درخشان وزیر جدید ورزش و 
جوانان، حضور او در پیشــانی ورزش کشــور را موجب خرسندی دانست و افزود: 
با ارتباط قلبی که پیش از این بین شــما و این مجموعه وجود داشته، امیدواریم 
مجموعه گل گهر بتواند از کمک های شــما جهت تحقق اهداف خود در راستای 
تبدیل این مجموعه به مرکز اســتعدادیابی و اســتعدادپرورِی جنوب شرق کشور 

استفاده کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: 
بازنگری در قوانین ۳ ســاله گذشته در 
حوزه تجارت و صادرات موضوع مهمی 
است که باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد الهوتی 
در نشست هم اندیشی رؤسای اتاق های 
بازرگانــی و جمعی از صادرکنندگان با 
وزیــر صمت، اظهار کرد: از ســال ۹۷ 
بــه بعد علی رغم افزایــش نرخ ارز که 
باید خود را در افزایش صادرات نشــان 
می داد با بخشــنامه های خلق الساعه 
باعث کاهش صادرات غیرنفتی شــد و 
کشــور از این فرصت مهم محروم شد. 
برای جلوگیری از سلب این فرصت ها 
باید نگاه های گذشته اصالح شود.رئیس 
کنفدراســیون صادرات ایــران افزود: 
رسیدگی به موضوع استرداد مالیات بر 

ارزش افزوده بسیار مهم است زیرا این 
فرایند نزدیک یک سال طول می کشد 
صورت گیــرد و در این مــدت مبالغ 
هنگفتی از صادرکنندگان فریز می شود 
در حالی که همین افراد باید تسهیالت 
۲۷. ۲8 درصــدی از بانک هــا بگیرند. 
رفع این مشــکل به بازگشت نقدینگی 
و بهبــود وضعیــت تولیــد و صادرات 
کمک می کنــد.وی ادامه داد: بازنگری 
در قوانین ۳ ساله گذشته دیگر موضوع 
مهمی است که باید در دستور کار قرار 
گیرد.الهوتی گفت: اختــالف نرخ ارز 

آزاد و نیما معضل مهم صادرکنندگان 
کوچک و متوســط اســت که موجب 
شده نتوانند ارز خود را به سامانه عرضه 
کننــد. تعدیل نــرخ ارز آزاد و نیما را 
حل کنید.وی افــزود: ابالغیه ۱۷۷ که 
صادرات در مقابــل واردات و واگذاری 
ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان 
را مورد توجه قرار داده بعد از ۳ ســال 
ابالغ شد اما به سهولت اجرا نمی شود. 
طبق این ابالغیه باید ظرف 48 ساعت 
ارز تأیید می شــد اما االن ماه ها طول 
می کشــد. رفع این مشکل به بازگشت 

ارز صادراتــی کمک زیــادی می کند.
الهوتی گفت: اعالم لیســت مشخصی 
بــرای ارز حاصل از صادرات نیز الزامی 
است. االن لیست ۳ هزار قلم اعالم شده 
درحالیکه اگر به کل کاالهایی که ثبت 
سفارش دارند تعمیم داده شود می تواند 
مشکل رفع تعهد ارزی را حل کند زیرا 
در این صورت به سهولت می توان ارز را 
در اختیار واردکننده گذاشت و وزارت 
صمت نیز با ابزار ثبت سفارش نظارت 
کند.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
به مشکل صادرکنندگان سال ۹۷ نیز 
اشــاره و اظهار کرد: این افراد در مورد 
رفــع تعهد ارزی با تعلیــق کارت های 
بازرگانی مواجه شــده انــد، از این روز 
هر چه زودتر باید این موضوع سال ۹۷ 

حل شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

 لزوم تعدیل نرخ ارز آزاد و نیما

محسن دهنوی گفت: بروکراسی حاکم بر دولت، 
مانع از شــکل گیری کســب وکارهای مردم شده 
اســت، از همین رو اصلی تریــن ماموریت وزارت 
صمــت در دولــت جدیــد، تســهیل مجوزهای 
کسب وکار اســت.به گزارش مهر، محسن دهنوی 
با اشــاره به اینکه بخش هایی از طرح »تســهیل 
صدور مجوزهای کســب و کار« در صحن علنی 
مجلس تصویب شــده و بخش های دیگری از آن 
فردا در صحن بررسی خواهد شد، گفت: بسیاری 
از مردم متقاضی تأسیس کسب وکار خود هستند 
و نیازی به ایجاد اشــتغال از سوی دولت ندارند، 
اما با این وجود بروکراســی حاکم بر دولت، مانع 
از شکل گیری کسب وکارهای مردم می شود. این 
اتفاق به طــرق مختلف و پرتکــراری در تمامی 
ارکان بروکراسی دولت قابل مشاهده است. همین 
مسئله مانع تأســیس هزاران بنگاه اقتصادی در 
هر ســال می شود. بنابراین در صورت حل مسئله 
مجوزهای کســب وکار، هم خوداشــتغالی رونق 
می یابد و هم کســب و کارهــای جدید، نیازمند 
بکارگیری و اســتخدام نیــروی کار خواهند بود.

وی تصریــح کــرد: از همیــن رو اصلــی ترین 
مأموریت وزارت صمت در دولت جدید، تســهیل 
مجوزهای کسب وکار است. الزم است توجه شود 
که موانع قابل توجهی پیــش روی کارآفرینان و 
صنعتگران اســت، اما اشخاص متعددی با علم به 
این مشکالت، متقاضی راه اندازی یک کسب وکار 
جدیــد هســتند و در حکمرانی فعلــی، به جای 
تقدیــر از چنین افــرادی، موانعی هم پیش روی 
تأسیس کسب وکارهایشان ایجاد می شود.نماینده 
مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی، درباره 
اهمیت تســهیل صدور مجوزهای بخش تولید و 
صنعــت در ذیل وزارت صمت، گفت: ورود راحت 
ســرمایه گذاران جدید الزمه پویایی و حیات یک 
بازار است. با ورود ســرمایه گذاران جدید به یک 
بازار، رقابتی در راســتای جلب مشــتری بیشتر 
به وجــود می آید که مهم تریــن ثمره آن، افزایش 
مشــتری مداری است. با افزایش مشتری مداری، 
بازیگــران بازار، ترغیــب به افزایــش کیفیت و 
کاهش قیمت می شــوند و اینجاست که تغییرات 
تکنولــوژی، نــوآوری، اســتفاده از ظرفیت های 
دانشگاه ها و… در راستای کاهش قیمت تمام شده 
یا ایجاد افزونه های جدید برای محصول یا خدمت 
هر بنگاه اقتصادی، اهمیت پیدا می کند.وی ادامه 
داد: به همین دلیل اســت که یکی از راهکارهای 
افراد ذی نفــوذ در هر حوزه اقتصادی، برای ایجاد 

حاشیه ســود مطمئن و کاهش رقابت، جلوگیری 
از ورود بازیگران جدید به بازار است. بدین جهت 
اصناف و تشکل های این افراد، با در دست گرفتن 
مجوزهای حاکمیتی مانند پروانه کســب، میزان 
ورود افراد جدید به بــازار را تعیین می کنند. در 
برخی دیگر از مــوارد، مراجع دولتی در اقداماتی 
همراســتا با این افراد سودجو، به صورت قانونی از 

ورود افراد جدید ممانعت می کنند.

قیمت  تومان  میلیــارد   70 که  مجوزهایی   
دارند!

دهنوی پیرامون آثار منفی سختی اخذ مجوزهای 
کســب و کار گفت: در کشور ما مجوز قیمت پیدا 
کرده است. در اطراف تهران، در یکی از شهرهایی 
که کمبود فضای بیمارســتانی وجود دارد، مجوز 
تأســیس بیمارســتان ۷0 میلیــارد تومان و ۲0 
میلیــارد تومان قیمت دارد. این مســئله نشــان 
دهنــده وخامت اوضاع اســت. اما ایــن امر نباید 
منجــر به ممنوع کردن انتقال مجوزها شــود. راه 
حل مقابلــه با این اتفاق بــی ارزش کردن مجوز 
اســت، به نحوی که هر شــخصی که شرایط الزم 
برای اخذ مجوز را دارد باید بتواند بدون نگرانی و 
معطلی مجوز دریافت کند و نیازی به خرید مجوز 
از بازار سیاه نداشته باشد. به این صورت بازار خرید 
و فروش مجوزهــا جمع می شــود.وی ادامه داد: 
تالش برخی برای ممنوع کــردن خرید و فروش 
مجوز، باعث غیرشــفاف و زیرزمینی شــدن این 
موضوع می شود و هیچ گونه کمکی به حل این امر 
نمی کند. در حال حاضر سیاســت گذاران با رؤیت 
بازار مجوزها متوجه می شوند که موانع مجوزی در 
چه کسب وکارهایی حادتر است اما با ایجاد چنین 
ممنوعیت هایی این شناخت بسیار سخت می شود 

و اهرم فشار بر متولیان امر هم از بین می رود.

طرح مجلس چگونه گره را باز خواهد کرد؟
عضو هیأت رییســه مجلس شــورای اســالمی، 
پیرامــون راهکارهای در نظر گرفته شــده جهت 
تســهیل صدور مجوزها در طــرح جدید مجلس 
گفت: مجوزها به طرق متفاوتی برای کارآفرینان 
ایجــاد مانع می کند، بــا این وجــود نمایندگان 
مجلــس با تدوین طرحی به نام »طرح تســهیل 
صدور برخی از مجوزهای کســب وکار« اقدام به 
مانع زدایی از نظام بروکراســی کشــور کرده اند. 
طبق این طرح، نظام مجوزدهی کشــور از حالت 
دســت وپاگیر فعلی تغییر کــرده و مجوزها به دو 

صورت تقسیم بندی می شوند. عموم کسب وکارها 
که به صورت مســتقیم امنیت، سالمت، بهداشت 
و محیط زیســت را تهدید نمی کنند، در دســته 
مجوزهای ثبت محور قــرار می گیرند. متقاضیان 
تأســیس این دسته از کســب وکارها برای شروع 
فعالیت خود کافیست که به درگاه ملی مجوزهای 
کشــور مراجعه کــرده و پس از ثبــت اطالعات 
شــخصی خود و انتخاب نوع کسب وکار، شرایط، 
ضوابط و اســتانداردهایی که برای آن کسب وکار 
مشــخص شــده را مطالعه کرده و بر اجرای این 
موارد بــه صورت الکترونیکی تعهــد بدهند. بعد 
از شروع فعالیت کســب وکار، دستگاه های متولی 
امر، نظارت پســینی خود را دنبال خواهند کرد.

وی ادامه داد: دســته دوم، مجوزهای تأیید محور 
هستند. این دســته از مجوزها مربوط به مواردی 
اســت که امنیت، ســالمت، بهداشــت و محیط 
زیســت را به صورت مستقیم تهدید می کند. اخذ 
این دسته از مجوزها مشابه شرایط فعلی، نیازمند 
موافقت دســتگاه های مربوطه است. اما این نکته 
حائز اهمیت است که از ابتدای سال ۱40۱، ثبت 
درخواســت و صدور کلیه مجوزها به صورت غیر 
الکترونیکی )کاغذی( ممنوع اســت. همچنین با 
گذشــت مهلت قانونی دســتگاه ها از پاسخگویی 
به درخواست متقاضیان، ســامانه مجوزدهی، به 
صــورت خودکار جواب اســتعالم یا درخواســت 
متقاضی را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضی از 

آن مرحله با جواب مثبت عبور می کند.

الکترونیکی شــدن فراینــد صدور برخی 
مجوزها و حذف تعارض منافع

امری که الزم به تاکید دارد، نحوه دســته بندی 
مجوزهای ثبت محور و تأیید محور است. به جهت 
دقت در این امر، این فهرســت ابتدا توسط هیأت 
مقررات زدایی تهیه شــده و سپس تصویب هیأت 
وزیــران را نیاز دارد. این فرآینــد با خارج کردن 
مدیران اجرایی و رؤسای دســتگاه ها، سبب دور 
کردن تعارض منافع از نحوه تهیه این فهرســت 
محدودیت هایی  همچنین  افزود:  می شود.دهنوی 
مانند فاصله جغرافیایی کســب وکارها از هم، حد 
نصاب های جمعیتی، اشــباع بازار، تعیین ظرفیت 
و… از مجوزهای تمامی مشاغل و حرفه ها حذف 
خواهد شد. کسب وکارهای مختلفی از این طریق 
برای خود ایجاد حاشــیه امن کرده و امکان ورود 
افراد جدید به حوزه کاری خود را سلب می کردند 

تا مردم مجبور به رجوع به وی باشند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی؛

بروکراسی سد راه اشتغال زایی شده است
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چرا سال گذشته خبری از قبض های نجومی برق نبود؟گزیده خبر
امسال با کم شــدن سایه خاموشی ها در کشــور، سر و کله 
قبض های نجومی پیدا شــد، موضوعی که اعتراضات زیادی 
را دربر داشــت و این ســوال را به وجود آورد که اگر افزایش 
قیمت جدیدی امســال رخ نداده پس چــرا قبض ها گران تر 
شده اند؟به گزارش ایســنا، آن طور که مسووالن برقی اعالم 
کردند تغییر نرخ یا محاسبه قیمت برق تنها با تصویب مجس 
شــورای اســالمی و هیات دولت صورت می گیرد که از سال 
۱۳۹۶ به بعد  مجلس شــورای اســالمی تصمیم گیری در 
این خصوص را به هیات دولت واگذار کرد. بر اســاس مصوبه 
دولت، که از ســال ۱۳۹۶ به بعد اجرایی شــده است، ساالنه 
تنهــا ۷ درصد به قیمت برق مصرفی همه مشــترکان اضافه 
می شود. بر اساس همین مصوبه، مشترکانی که مصرف برق 
آنها تا دو برابر بیش از الگوهای تعیین شــده باشــد، )که این 
الگوها متناسب با  ویژگی های جغرافیایی و دمایی هر منطقه 
تعیین شــده است( ۱۶ درصد نسبت بیش از سایر مشترکان 
مشمول افزایش قیمت برق می شوند.البته در صورتی که این 
گروه از مشــترکان نیز مصرف برق خود را کاهش دهند، تنها 
مشمول پرداخت همان ۷ درصد مندرج در بند ۲ خواهند شد. 
همچنین با تصمیم هیات دولت، مقرر شده است مشترکانی 
که بیش از دوبرابر الگوی تعیین شده برق مصرف کنند، میزان 
برق مصرف شــده مازاد بر دو برابر با میانگین نرخ تولید برق 
حاصل از انرژی های تجدیدپذیر محاسبه می شود.موضوعی که 
ابهام در قبوض برق را ایجاد کرده در واقع همین مساله است، 
مصطفی رجبی مشهدی- ســخنگوی صنعت برق - در این 
رابطه ایسنا گفت:  ۸۲.۵ درصد مشترکان زیر الگو برق مصرف 

می کنند، یعنی ۲۵ میلیون مشترک خانگی از ۳۰ میلیون زیر 
الگو مصرف هستند. پنج ملیون مشترک بیش از الگو مصرف 
دارند،  از این تعداد فقط مصرف ۸۵۰ هزار مشــترک بیش از 
دو برابر الگو اســت که برای آن ها نیز صرفا میزان مازاد بر دو 
برابر الگو با تعرفه متوسط خرید برق از تجدید پذیرها محاسبه 
می شــود.وی افزود: در واقع تنها برای ۲.۶ درصد مشترکان 
که بســیار پرمصرف هستند قبوض نجومی صادر شده است.

ســخنگوی صنعت برق در پاســخ به این ســوال که چرا در 
سال های گذشته خبری از قبض های نجومی در صنعت برق 
نبــود و این موضوع که گفته می شــود آیا صنعت برق از این 
طریق به دنبال رفع کمبودهای خود اســت، درست است یا 
خیر؟ گفت: چنین موضوعی صحت ندارد، این افزایش تعرفه 
تنها برای ۸۵۰ هزار مشــترک رقم خورده و رقم و اعداد برای 
سایر مشترکان خیلی ســنگین نیست.رجبی مشهدی ادامه 

داد: تنها تفاوتی که نســبت به ســال پیش اتفاق افتاده این 
اســت که برای ۲.۶ درصد مشــترکان میزان مازاد مصرف بر 
اساس متوسط خرید برق از نیروگاه های تجدید پذیر محاسبه 
می شــود و علت تفاوت قبض های امسال با سال گذشته نیز 
تنها همین موضوع اســت.به گفته وی ۱۴ درصد مشترک پر 
مصرف در کشور وجود دارد که از این تعداد ۲.۶ درصد مازاد 
تعرفه شان بر اساس خرید برق از نیروگاه تجدید پذیر محاسبه 
می شود، در واقع  هزینه برق مصرفی مشترکان تا دو برابر الگو 
با تعرفه عادی مذکور محاسبه شده، اما مازاد بر آن با میانگین 
قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر محاسبه می شود. به 
طور مثال اگر مشــترکی ۷۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشته 
باشد، تا سقف ۶۰۰ کیلووات ساعت آن با تعرفه عادی محاسبه 
و ۱۰۰ کیلووات ساعت آن با میانگین قیمت تمام شده انرژی 
تجدیدپذیر محاسبه می شود.سخنگوی صنعت برق اظهار کرد: 
مشترکان پرمصرف می توانند برای تامین برق مورد نیاز خود 
اقدام به احداث مولدهای خورشــیدی کوچک کنند یا آنکه 
هزینــه برق مصرفی خود را بر اســاس میانگین قیمت تمام 
شــده انرژی های تجدیدپذیر بپردازند.گفتنی است، موضوعی 
که اخیرا به نقل از ســخنگوی صنعت برق مبنی براینکه ۸۵ 
درصد مشــترکان خانگی بیش از ۲ برابر الگوی مصرف، برق 
مصرف کرده اند و این دســت از مشترکان باید مبلغ زیادی را 
بابت قبوض پرداخت کنند، تکذیب شده که البته خبر مربوطه 
همچنان روی سایت این وزارتخانه قرار دارد و همین موضوع 
نیــز ابهامات زیادی را به وجود آورد، البته پیگیری ایســنا و 

گفت وگو با رجبی مشهدی این مساله را شفاف کرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان:
 آماده تحویل نواحی یک و دو عمرانی 

مریوان هستیم
نماینده مردم مریوان و ســروآباد در مجلس شورای اسالمی، مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای استان و برخی مدیران، از پروژه های آبی شهرستان مریوان بازدید 
نمودند.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، روز چهارشنبه 
۷ مهر ۱۴۰۰ نماینده مردم شهرســتانهای مریوان و سروآباد در مجلس شورای 
اسالمی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای، مدیر دفتر طرحهای توسعه منابع آب 
این شرکت و جمعی از مدیران شهرستان های مذکور از روستای چناره، ایستگاه 
پمپاژ و شبکه انتقال آب سد گاران، بازدید بعمل آوردند.دکتر قاسمی پور ضمن 
بازدید از روستای چناره اظهار داشت: شهرستان مریوان خصوصا روستای چناره 
از قابلیت اشتغالزایی و توسعه اقتصادی خوبی برخوردار است و مسئولین مربوطه 
باید تمام همت خود را در جهت شکوفایی این منطقه بکار بگیرند.نماینده مردم 
شهرســتان های مریوان و سروآباد در مجلس شــورای اسالمی افزود: مسئوالن 
همت کنند تا دیگر هیچگاه از کردستان به عنوان یک استان محروم نامی برده 
نشــود و برای این منظور باید از موازی کاری و جزیره ای عمل کردن، خودداری 
کنند و تمام تالش خود را برای رفع محرومیت های استان، بکار گیرند.وی داشتن 

برنامه مشخص را ضروری دانست .

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد؛
ثبت باالترین میزان مصرف برق در یک دهه 

گذشته در مازندران
مهندس ســید کاظم حســینی کارنامی با بیان اینکه 
مصرف برق در مازندران درتابســتان امسال نسبت به 
سال گذشــته ۱۰  درصد رشد داشــته است  گفت :  
این در حالی اســت که تعداد مشترکین  حوزه توزیع 
برق مازندران  حدود ۱.۵ درصد افزایش داشــته است 
.سرپرســت شــرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشــاره به این که پیک برق 
مازندران در روز چهارشــنبه ۲۰ مردادماه  ۱۴۰۰ اتفــاق افتاد افزود: پیک بار 
مصرف برق در اســتان در تابستان ۱۴۰۰ ، ۲۱۵۶ مگاوات   بوده است  که این 
رقم در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است .حسینی کارنامی با بیان اینکه  در 
شش ماهه نخست ســال جاری ۷۱ کیلومتر شبکه فشار توسط و ۷۰ کیلومتر 
شــبکه فشار ضعیف ، ۳۱۹ دستگاه ترانسفورماتور توزیع با ظرفیت ۳۴ مگاوات   
به شبکه توزیع برق مازندران افزوده شده  از همکاری صنایع و مردم مازندران در 
بحث مدیریت مصرف تقدیر کرد.وی اظهار داشت :  اجرای برنامه های مدیریت 
اضطراری بار، طرح های پاسخگویی بار و، همکاری بی دریغ مشترکین در ساعات 
اوج مصرف و نیز تغییر ســاعت کار اداری ادارات در مازندران در تابستان نقش 
بسزایی در  ارایه خدمات و تامین برق مطمئن و پایدار به مشترکین برق مازندران 

داشته است.

سرپرست شرکت گاز استان خبر داد؛
آمادگی کامل شرکت گاز مازندران جهت 

خدمت رسانی در فصل سرد سال
سرپرست شرکت گاز استان مازندران از آمادگی کامل 
این شــرکت جهت خدمت رســانی در فصل زمستان 
به مشــترکین گاز طبیعی اســتان خبر داد.مهندس 
بیگلریان، در جلســه کارگروه انرژی پدافند غیرعامل 
استان که با موضوع آمادگی زمستانی برگزار شد، اظهار 
کرد: شناسایی نقاط آسیب پذیر، تسریع در اجرا و اتمام پروژه های مقاوم سازی، 
بررســی و کنترل تجهیزات امدادی و تأمین کســری اقالم مورد نیاز بحران، از 
اولویت های این شــرکت در فصل زمستان است.وی بر انجام تعمیرات اساسی 
ایســتگاه ها و میترینگ های سطح استان در اسرع وقت، آموزش کامل نیروها 
بــرای تصمیم گیری و اقدام به موقع در بحران، در فصل ســرما و بحران تأکید 
کرد.بیگلریان با اشاره به اینکه اجرای طرح رایگان بهینه سازی موتورخانه های 
مشــترکین خانگی با هدف کاهش مصرف گاز، با جدیت مورد پیگیری و اقدام 

قرار گرفته است. 

هم رزم سردار سلیمانی در بازدید از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس:
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس موجب استقالل و 

عزتمندی ایران اسالمی شده است
فرمانده قرارگاه حضرت زینب )س( در بازدید از پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس 
اقدامــات صورت گرفته در این مجموعه را موجب اســتقالل و عزتمندی ایران 
اســالمی دانست و انگشــتر خود که متبرک به بارگاه حضرت زینب )س( بود 
را برای تقدیر از مجموعه ســتاره خلیج فارس به مدیرعامل شرکت نفت ستاره 
خلیج فــارس هدیه داد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس، »ســردار رحیم نوعی اقدم« در بازدید از اقدامات جهادی 
صورت گرفته در پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس در دیدار با مدیرعامل و کارکنان 
این پاالیشگاه گفت: به افرادی که در این شرایط سخت با کار و تالش به جهاد 
میپردازند باید خدا قوت بگویم، خداوند را سپاس گزارم که این توفیق را نصیبم 
کرد تا افتخار حضور در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را داشته باشم.هم رزم سردار 
شهید سلیمانی با تأکید بر اینکه با تمامی سوابقم برای عزتمندی ایران اسالمی 

چشم به دستان پرتالش شما دوخته ایم.

مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان:
اداره HSE نقش مهمی در تداوم تولید نفت و 

نگهداشت تأسیسات ایفا می کند
به مناسبت روز ملي ایمني و آتش نشاني مدیرعامل 
شــرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدســلیمان 
با حضور در ایســتگاه شــماره یک آتش نشاني با 
کارکنان این ایستگاه و اداره HSE دیدار کرد و فرا 
رســیدن این مناسبت را به آنها تبریک گفت و از زحمات و خدمات آنها تجلیل 
کرد .به مناســبت روز ملي ایمني و آتش نشاني مدیرعامل شرکت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدسلیمان با حضور در ایستگاه شماره یک آتش نشاني با کارکنان 
این ایستگاه و اداره HSE دیدار کرد و فرا رسیدن این مناسبت را به آنها تبریک 
گفت و از زحمات و خدمات آنها تجلیل کرد  .به گزارش روابط عمومي شــرکت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان،مهندس علیرضا هیهاوند که از سوي داود 
کیاني مدیرعملیات، مهران نصیریان دوســت مدیرمنابع انساني و قاسم صالحي 

مورکاني رییس روابط عمومي همراهي مي شد .

ذخایر آب سدهای کشور به بیش از ۱۹ میلیارد مترمکعب رسید
 فقط ۳۹ درصد مخازن پر هستند

گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد، در پایان سال آبی ۰۰ - ۹۹، مجموع ظرفیت مخازن سدها به ۱۹ 
میلیارد و ۴۸۰ میلیون مترمکعب رسیده که نشان دهنده ۳۹ درصد پرشدگی مخازن است.به  گزارش ایلنا از وزارت نیرو، 
بر اســاس آمار دفتر مطالعات پایه شــرکت مدیریت منابع آب ایران، در پایان سال آبی ۰۰ - ۹۹، مجموع ظرفیت مخازن 
ســدها ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب بوده که نشان دهنده ۳۹ درصد پرشدگی مخازن است.بر این اساس، به تبع 
کاهش میزان بارش ها، حجم ورودی آب طی ســال آبــی ۰۰ - ۹۹ برابر با ۲۹ میلیارد و ۴۳۰ میلیون مترمکعب بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن )۵۵ میلیارد و ۷۲۰ میلیون مترمکعب(، بیانگر کاهش ۴۷ درصدی ورودی آب 
به مخازن ســدهای کشــور است.همچنین آخرین وضعیت سدهای کشور نشــان می دهد که در شروع سال آبی جدید میزان ذخایر آب در مخزن سدها به ۱۹ میلیارد 
و ۴۸۰ میلیون مترمکعب رســیده که در مقایســه با سال آبی ۹۹-۹۸ دارای ۲۹ درصد کاهش است.بر اساس این آمار، به تبع کاهش میزان ورودی به سدهای کشور، 
خروجی آب از ســدها نیز با کاهش مواجه بوده و در این مدت ۳۷ میلیارد و ۷۰ میلیون مترمکعب خروجی آب از ســدهای کشــور را شاهد بوده ایم، به گونه ای که در 
مقایســه با مدت مشــابه سال آبی قبل، از کاهش ۳۴ درصدی برخوردار بوده است.طبق آمار اعالم شده تا پایان شهریورماه، از ۱۹۹ سد موجود و فعال کشور، تنها سه 
ســد بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد، ۱۲ ســد در محدوده ۷۰ تا ۹۰ درصد، ۳۵ ســد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد، ۳۱ سد در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد و ۱۱۸ سد نیز متاسفانه کمتر 

از ۴۰ درصد پرشدگی را به خود اختصاص دادند.

رشد ۴۰۰ درصدی قیمت پیش خرید؛
گرانی گاز کار دست اروپا داد 

با باال رفتن شــدید قیمت انرژی در منطقه یورو تورم این منطقه به 
باالترین ســطح خود در ۱۳ سال اخیر رسید.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از سی ان بی ســی، با باال رفتن شــدید قیمت انرژی در 
منطقه یورو تورم این منطقه به باالترین سطح خود در ۱۳ سال اخیر 
رسید.طبق داده های اولیه ای که از سوی اداره آمار اروپا، یورواستات، 
منتشر شــد، تورم منطقه یورو در ماه گذشته به ۳.۴ درصد رسیده 
اســت. این باالترین نرخ تورم از سال ۲۰۰۸ و تورم ۳.۶ درصدی آن 
سال به حساب می آید.رشد تورم اروپا تحت تأثیر افزایش قیمت های 
انرژی در این قاره اتفاق می افتد و باعث نگرانی سیاست گذاران شده 
اســت.از ابتدای امســال تا کنون قیمت پیش خرید ۱ ماهه گاز در 
مرکــز تی تی اف هلند حدود ۴۰۰ درصد جهش کرده اســت.آن چه 
نگران کننده اســت این است که انتظار نمی رود قیمت های انرژی به 
ایــن زودی ها پایین بیاید و تحلیل گران می گویند این روند صعودی 

در زمستان هم ادامه خواهد داشت.

اجرای موفقیت آمیز پروژه آب 
بندهای خشک کمپرسور گاز گردشی 
واحد آیزوماکس پاالیشگاه اصفهان 

در طــول تعمیــرات اساســی واحــد آیزوماکــس شــماره ۲ 
شــرکت پاالیــش نفت اصفهان، پــروژه موفق تغییر سیســتم 
آب¬بنــدی کمپرســور گاز گردشــی ایــن واحــد، بــا اتکاء 
بــه دانــش و تخصص کارشناســان شــرکت و بــدون نیاز به 
 کمک شــرکت¬های خارجی بــا کمترین هزینه انجام شــد.

رئیس نگهداری و تعمیرات ماشــین آالت دوار شرکت پاالیش 
نفــت اصفهان ضمن اعــالم این خبر گفت: این کمپرســور که 
حدود دو ماه اســت بدون کوچکترین مشــکلی در ســرویس 
قــرار گرفته، یکــی از پیچیــده ترین تجهیزات پاالیشــگاهی 
اســت و تغییــر در سیســتم آب بندی آن، از جملــه کار های 
فــوق تخصصی و ظریفی اســت که صفر تا صــد این تغییرات 
 به دســت توانای متخصصین این شــرکت انجام شــده است.

مهــدی نصرآزادانی افــزود: اجرای ایــن پروژه نیــاز به انجام 
تغییــرات غیر قابل بازگشــت و تراشــکاری های بســیار زیاد 
بــر روی کاورهــای دو طــرف کمپرســور، اصــالح و اعمــال 
 تغییــرات بــر روی روتور کمپرســور، اعمال تغییــرات بر روی

محفظــۀ یاتاقــان ها و تعویــض یاتاقــان های کمپرســور و 
همچنیــن انجام حجــم زیادی لوله کشــی روی کمپرســور 
و پانــل داشــت، اما بــا اعتمــاد مدیریــت به ســرمایه های 
 انســانی توانســتیم شــعار ما مــی توانیــم را محقــق کنیم .

خسارت طوفان به شبکه برق 
گلستان  و خارج شدن ۱۰۰ فیدر از 

مدار 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: طوفان در 
گلستان ســبب خارج کردن ۱۰۰ فیدر از مدار بود که با تالش 
مأموران امدادی برق، قطعی ها برطرف شــده اســت.علی اکبر 
نصیری اظهار کرد: طوفان روز یکشــنبه ۱۰۰ فیــدر را از مدار 
خارج کرد و همین مســأله ســبب قطعی برق در برخی از نقاط 
استان بود.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلستان افزود: 
وزش باد شدید تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت موجب سقوط درختان 
و شکســتگی تیرهای برق شــده و پیمانکاران فراخوان شدند تا 
نواقص را برطرف کنند.وی با بیان اینکه از دیگر شهرستان ها باالبر 
تقاضا کردیم، اضافه کرد: با تالش نیروهای امداد برق فیدرها به 
مدار برگشته و حتی االمکان هرچه سریعتر مشکل آنها برطرف 
گردید.نصیری ادامه داد: شدت وزش باد و باران در گرگان و علی 
آبادکتول بیشتر از سایر نقاط بود لذا قطعی برق اکثراً در این نقاط 
و در رامیان اتفاق افتاده اســت.وی یکی دیگر از دالیل قطعی را 
دررفتگی باالی جمپر در خطوط برق اعالم کرد و گفت: چندین 
اکیپ اقدام به رفع قطعی ها کردند و در حال حاضر مشــکل برق 

در اکثر مناطق برطرف شده است.

بانک امریــکا اعالم کرد افزایش قیمتهای 
گاز طبیعی، زمســتان ســرد و بازگشایی 
ســفرهای هوایی بین المللــی می تواند 
قیمت نفت را به ۱۰۰ دالر در هر بشــکه 
برســاند و بحران اقتصادی بعدی را رقم 
بزند.به گزارش ایسنا، این بانک ماه گذشته 
اعالم کرده بود اگر زمستان سردتر از حد 
معمول باشد که مهمترین عامل تاثیرگذار 
بر بازارهای انرژی در ماههای آینده خواهد 
بود، قیمت هر بشــکه  نفت در شش ماه 
آینده مــی تواند به ۱۰۰ دالر صعود کند. 
اکنون بانک امریکا می گویند پتانســیل 
نفت بــرای صعود بــه ۱۰۰ دالر ممکن 
است ســبب ســاز یک بحران جهانی به 
دلیل فشــار تورمی باال شود.بانک امریکا 
در یادداشتی که در بلومبرگ منتشر شد، 
اعالم کــرد روی آوردن از گاز به نفت به 

دلیل افزایش کم سابقه قیمت گاز طبیعی 
می تواند باعث تقاضای بیشتری برای نفت 
به خصوص دیزل شــود. سپس زمستان 
ســردتر، تقاضا برای انــرژی و قیمتها را 
بسیار باالتر خواهد بود. همزمان بازگشایی 
مرزهای آمریکا برای سفر بین المللی هم 
تقاضا برای سوخت جت را تقویت می کند.

تحلیلگران بانک امریکا در این یادداشــت 
نوشــتند: اگر همه این عوامل یکجا جمع 
شوند، قیمتهای نفت می تواند جهش پیدا 
کرده و به دور دوم فشــارهای تورمی در 
سراسر جهان منتهی شود. به عبارت دیگر 

ممکن اســت تنها یک طوفــان از تندباد 
کالن بعدی فاصله داشــته باشیم.در پی 
صعود نفت به ۸۰ دالر در هر بشکه در سه 
شنبه هفته گذشته، نگرانیها نسبت به تورم 
پایدار در سراسر جهان تشدید شده است. 
قیمتهای باالی کاالهای انرژی شامل نفت، 
تــورم را که در حال حاضــر از نرخ هدف 
گذاری شــده توسط بانک مرکزی آمریکا 
فراتر رفته است، باالتر خواهد برد. در حال 
حاضر فشــارهای تورمی موقتی دیده می 
شوند اما قیمتهای باالی پایدار نفت فشار 
بیشــتری روی قیمتها وارد خواهد کرد.بر 

اســاس گزارش اویل پرایس، بانک امریکا 
با توجه به عدم ســرمایه گذاری کافی در 
تولید جدید که تحت تاثیر بحران ســال 
گذشته و تعهد شرکتهای انرژی و دولتها 
برای کربن خنثی شــدن روی داده است، 
نه تنهــا در کوتاه مدت بلکه در بلندمدت 
هم به نفت خوش بین است.بانک مورگان 
اســتنلی هم پیش بینی کرده که کمبود 
عرضه نفت در سال ۲۰۲۲ ادامه پیدا می 
کنــد و قیمتها در یک ســناریوی خوش 
بینانه به ۸۵ دالر می رسد. گلدمن ساکس 
هم هفته پیش در پی بهبود سریع تر از حد 
انتظار تقاضا برای ســوخت از موج شیوع 
واریانت دلتــای ویروس کرونا و اختالالت 
عرضه، پیش بینی خود از قیمت هر بشکه 
نفت برنت تا پایان امســال را از ۸۰ به ۹۰ 

دالر افزایش داد.

بانک امریکا:

 نفت 100 دالری در راه است
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گزیده خبر پورابراهیمی: حمایت از صنعت لوازم خانگی مطلق نیست

 تولیدکنندگان باید قیمت ها را کاهش دهند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: حمایت 
از صنعت لوازم خانگی حمایت مطلق نیســت بلکه مشروط به 
حضور در بازار های خارجی و مشارکت با تولیدکنندگان خارجی 
جهــت به دســت آوردن بازار های منطقه ای اســت.به گزارش 
خبرگزاری تســنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تلفنی با 
بخش خبری 21 جمعه شــب شبکه یک ســیما درباره توانایی 
تأمین لوازم خانگی بازار کشور توسط تولیدکنندگان داخلی ابراز 
کرد: با توجه به تصمیم هایی که در حوزه حمایت از تولید طی 
سال های اخیر انجام شده است به ویژه مصوبه ای که در سال 97 
درباره عــدم واردات حدود 1430 قلم کاالی وارداتی که امکان 
ساخت در داخل کشور داشت؛ ما این ظرفیت را در حوزه لوازم 
خانگی در کشــور شــاهد بودیم که هم بتواند ظرفیت تولید را 
افزایش دهد و هم عمق ساخت داخل را به شکلی ارتقاء ببخشد.

وی ادامه داد: بر اســاس گزارش ها، حدود 25 درصد توانستند 
ظرفیت ساخت را در داخل کشــور افزایش دهند.پورابراهیمی 
گفت: ما در بعضی از اقالم نیازمند این هستیم که تصمیم گیری 
بهتری داشته باشیم، در بعضی از اقالم صد درصد ظرفیت تولید 
پاسخگوی نیاز کشــور است و ظرفیت صادراتی هم ایجاد شده 
اســت و اآلن میانگین صادرات ما ســاالنه حدود 300 میلیون 
دالر است که به راحتی می تواند تا یک میلیارد دالر افزایش پیدا 
کند و این ظرفیت وجود دارد.وی با بیان این که در تولید لوازم 
خانگی؛ عمق ســاخت متفاوت است خاطرنشان کرد: در بعضی 
از اقالم لوازم خانگی، عمق ســاخت تا صد درصد، در بعضی از 
اقــالم تــا 80 درصد و در بعضی از اقالم هــم حدود 30 تا 40 
درصد است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
درباره حق انتخاب برای کیفیت، تنوع و قیمت لوازم خانگی در 
بــازار هم گفت: در بعضی از اقالم این چنین می باشــد، ولی در 
بعضی اقالم نیازمند این هســتیم که کیفیت؛ ارتقای بیشتری 
داشته باشد و در رقابت با همکاری های مشترک سرمایه گذاری 

بتوانیــم این ظرفیت را افزایش دهیم، اما در بعضی از اقالم این 
اتفاق رقم خورده است؛ اآلن شرکت هایی هستند که ما صادرات 
آن ها را در تولیداتی مانند بخاری و پکیج به کشور های اروپایی 
داریم و حتی آن ها مشــارکت در سرمایه گذاری در ایران کردند 
بنابراین این ظرفیت در ایران وجود دارد و نمونه هایی از این لوازم 
خانگی امروز به اروپا صادر می شود، حتی قرارداد های یک ساله 
و دوســاله برای صادرات از ایران را در دســتور کار قرار دارند.

پورابراهیمی تصریح کرد: در بخش قطعات کوچک لوازم خانگی 
به نظر می رسد نیازمند یک ساختار جدیدی هستیم و در بخش 
قطعات بزرگ لوازم خانگی هم نیازمند افزایش کیفیت هستیم.

وی اضافه کرد: طی ســال های اخیر تعداد شرکت ها گسترش 

پیدا کرده است و مشارکت بعضی از شرکت های خارجی در این 
زمینه کمک کرده است تا بتوانیم تحت همکاری و قرارداد های 
مشترک کار را به جلو ببریم؛ البته نگرانی از ایجاد عدم رقابت هم 
در بعضی از زمینه ها وجود دارد که با سیاست های وزارت صمت 
و حمایت های مجلس؛ این دغدغه برطرف می شود.پورابراهیمی 
در پاســخ به ســؤالی مبنی بر این که تولیدکنندگان داخلی با 
تهدیداتی مواجه هستند، آیا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
برای این تهدیدات تدابیری شــده اســت هم گفت: مصوبه ای 
که در ســال 97 انجام شد به قوت خود در جهت حمایت باقی 
اســت و اگر این ظرفیت های جدید که در کشور به جلو می رود 
نیازمندی ما را کاهش دهد بنابراین میزان واردات را باید کاهش 

دهیم و عماًل تولید داخل را جایگزین واردات کشــور می کنیم.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر شــاهد روند رو به رشد در تولید 
لوازم خانگی هستیم، ولی اآلن این میزان تولید پاسخگوی کل 
نیاز جامعه نیست و پیشنهاد ما به دولت این است که متناسب 
با شرکت های تولیدی در کشور که توانستند ظرفیت بازار های 
خارجــی را بگیرند و از کیفیت باالیــی برخوردارند و در حوزه 
رقابتی می توانند ورود کنند سیاست های حمایتی اتفاق بیفتد 
و شــرکت هایی هم که به هر دلیل می خواهند هزینه های مازاد 
خود را به مردم تحمیل کنند و در فضای رقابتی نیســتند برای 
آن ها هم یک تصمیم گرفته شــود.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس خاطرنشــان کرد: حمایت مطلق از فعالیت در صنعت 
لوازم خانگی به صالح کشــور نیســت، اما مشروط به حضور در 
بازار های خارجی و مشارکت با تولیدکنندگان خارجی جهت به 
دست آوردن بازار های منطقه ای می باشد؛ امروز اروپا محصوالت 
بعضی از کارخانه های تولید داخل ما را یک ساله قرارداد می بندد، 
بنابراین اگر این شــرط را در کیفیت محصــول، صادرات و در 
همکاری با شرکت های خارجی برای ایجاد بازار منطقه ای فراهم 
کنند قطعاً سیاست های حمایتی جوابگو خواهد بود و در غیر این 
صورت اگر مطلق حمایت کنیم شاید منجر به انحصار، کاهش 
کیفیت، عدم رقابت و ضرر مردم شود.پورابراهیمی درباره تمدید 
مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی هم افزود: هنوز تصمیمی اتخاذ نشــده اســت و تا 
پایان سال مصوبات گذشته وجود دارد و برای آینده؛ وضع بازار 
بررسی می شود و تصمیم گیری برای آینده اتخاذ خواهد شد.وی 
خاطرنشان کرد: در قیمت گذاری محصوالت لوازم خانگی؛ نگاه 
مجلس این است که دولت و وزارت صمت در حوزه قیمت گذاری 
ورود جدی داشته باشند و تولیدکنندگان باید بهای تمام شده را 
کاهش دهند و این قیمت هایی که در بازار می باشــد قطعاً باید 

کاهش پیدا کند.

سهم ۳ درصدی ایران از واردات کشورهای 
حوزه قفقاز

رییس کمیســیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران اظهار داشت: میزان ناچیزی از 
واردات کشــورهای حوزه قفقاز تولید ایران است و می توانیم این مقدار را دست 
کم به 20 درصد برســانیم درحالی که االن کمتر از 3 درصد است. جمشید نفر 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد شرایط و ملزومات ارتباط تجاری 
بیشتر با کشورهای حوزه قفقاز و داشتن سهم بیشتر از این بازارها اظهار کرد: به 
نظر می رسد برنامه وزارت صمت برای آینده کشور، از مسیر کشورهای همسایه 
از جملــه منطقه قفقاز می گذرد. ما آنطور که باید و شــاید به موضوع صادرات 
نپرداخته ایم، باید ببینیم میزان واردات کشورهای همسایه به چه میزان است و 
ما چه میزان می توانیم از آن ســهم داشته باشیم. وی افزود: در مرحله دوم باید 
زیرســاخت های الزم را داشته باشیم. متاسفانه در حال حاضر زیرساخت های ما 
به خصوص در زمینه لجستیک بسیار ضعیف است. نفر اضافه کرد: مرحله سوم 
هم این اســت که روابط بین المللی و ارتباطات خارجی ما بهتر شــود و بتوانیم 
تحریم ها را ار سر راه خود برداریم  تا از بابت تحریم ها نگرانی نداشته باشند. وی 
در ادامه تصریح کرد: ایجاد کریدورهای حمل و نقل می تواند تاثیر بسیار مثبتی 
بر افزایش صادرات ما داشــته باشــد. عضویت ما در پیمان های منطقه ای مانند 
شانگهای و اوراسیا می تواند کمک کند تا بتوانیم صادرات خود را افزایش دهیم. 
دبیر کنفدراسیون صادرات ایران همچنین خاطرنشان کرد: موضوعی که می تواند 
برای افزایش صادرات ما به قفقاز و دیگر کشورهای هدف افزایش یابد این موارد 
است. حاکمیت هم برای رفع موانع صادراتی تالش خود را می کند. با رعایت این 
موارد که همه سازمان های مربوطه باید آن را پیش ببرند، صادرات ما در قدم اول 
با یک افزایش چشــمگیر 50 درصدی مواجه می شود و در یک برنامه پنج ساله 
ما به راحتی می توانیم صادرات خود را 100 تا 200 درصد افزایش دهیم. وی در 
مورد تناسب سبد وارداتی کشورهای حوزه قفقاز با کاالهای صادراتی ایران گفت: 
تولیدات کشورهای حوزه قفقاز می توانند با تولیدات ایران مکمل یکدیگر باشند. 
ما می توانیم بخشــی از نیازهای خود را از طریق واردات از این کشــورها تامین 
کرده و بخش زیادی از نیازهای آنها را پوشش دهیم. هزینه های حمل و نقل به 
نوعی به عنوان ترمز برای صادرات ما عمل می کند، با توجه به نزدیکی جغرافیایی 
که با این کشــورها داریم، می توانیم این موضوع را به عنوان یک فرصت قلمداد 
کنیم.رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران افزود: برای اینکه این فرصت 
تسهیل و عملی شود ما نیاز به موافقت نامه های ترجیحی با این کشورها هستیم 
تا کاالهای این کشورها با قیمت مطلوب وارد کشور شده و کاالهای خودمان را 
نیز با قیمت مطلوب به این کشورها ارسال کنیم. شک ندارم که میزان ناچیزی 
از واردات این کشورها ساخت ما است و می توانیم این مقدار را دست کم به 20 
درصد برســانیم درحالی که االن کمتر از 3 درصد اســت، بنابراین جای زیادی 
برای کار دارد. نفر در پاســخ به سوالی در مورد الزامات جایگزینی ایران به جای 
ترکیه در بازار ارمنستان با توجه به ممنوعیت واردات کاالهای ترک در این کشور 
گفت: جنگ اقتصادی هم جنگی است که برای طرفین ضرر به همراه دارد . اگر 
منطقه ای خواهان رشــد اقتصادی باشد، بزرگان منطقه باید سعی کنند شرایط 
منطقــه را آرام نگه دارد و در مرحله دوم باید ما وارد سیاســت های مشــارکت 
تجاری شــویم. به این صورت  که اگر ترکیه خواســت بازارهایی را در باالدست 
ما بگیرد، باید تفاهمی داشــته باشیم تا براساس قیمت و ظرفیت های مناسب، 
ترک ها وارد نشوند و در مواردی هم که در همسایگی ترکیه است و مزیت هایی 
در مــورد آن دارد، از ورود به آن صرف نظر کنیم. در عین حال در مورد ســایر 
کاالها  که یک طرف آن را تولید می کند و یک طرف نمی کند، مشــارکت دقیق 

و درست داشته باشیم.

همزمان با نمایش دستاوردهای خودکفایی سایپا مطرح شد:
 با تکیه بر توان داخلی، هیچ وابستگی به 

خارج نخواهیم داشت
همزمان با نمایش دســتاوردهای خودکفایی شرکت قالب های بزرگ صنعتی 
سایپا، پروژه ساخت قالب های ریل صندلی به عنوان یکی از قطعات فوق ایمنی 
خودرو در این شرکت آغاز شد.به گزارش سایپانیوز، مدیرعامل گروه خودروسازی 
سایپا در حاشیه بازدید از نمایشگاه خودکفایی شرکت قالب های بزرگ صنعتی 
اظهــار کرد: ریل صندلی، یکی از قطعات فوق ایمنی در خودرو به حســاب می 
آید و به دلیل حساســیت و ویژگی های ســاخت این قطعه، تاکنون به صورت 
صددرصدی از خارج کشــور وارد می شده اما شرکت قالب های بزرگ صنعتی 
در راســتای اجرای نهضت بومی سازی قطعات ســایپا، مکانیزم ساخت داخل 
آن را فراهم آورده است.ســیدجواد ســلیمانی ادامه داد: در حوزه بدنه و قطعات 
پالســتیکی محصوالت گروه خودروسازی سایپا، ساخت قالب های مورد نیاز را 
به شــرکت قالب های بزرگ صنعتی محول کردیم که عملکرد خوبی داشتند و 
باعث شــد تا ســاخت قالب های بدنه محصول جدید آریا را نیز به این شرکت 
زیرمجموعه سایپا محول کنیم.ســلیمانی افزود: در آینده نیز پروژه هایی برای 
افزایش عمق ساخت داخل و تولید محصوالت جدید خواهیم داشت که با تکیه 
بر توان مجموعه های داخلی از جمله شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا هیچ 

وابستگی به خارج نخواهیم داشت.

آغاز عملیات مطالعاتی و اکتشاف ۱۷ نقطه 
امید بخش معدنی در چادرملو

   مدیر عامل چادرملو در جلسه کمیته اکتشاف شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو با تاکید بر اهمیت اکتشاف 
و حفاری در نقاط امید بخشی معدنی کشورو تاثیر آن 
در رشد و توسعه اقتصادی گفت : معادن ثروت عظیمی 
اســت که  در جای جای این کشور پهناور نهفته است 

و ســرمایه بزرگی برای توسعه کشور محسوب می گردد .     مهندس تقی زاده 
از مهمتریــن مزیت هاي بهره برداری از معادن را ارزش افزایی منابع اقتصادی، 
ایجاد اشــتغال، توسعه مناطق کم برخوردار و دســتیابی به دانش و تکنولوژی 
دانســت و گفت: در حال حاضر این شرکت با تهیه 8 دستگاه  حفاری عمیق و 
تشکیل تیمی توانمند از کارشناسان و متخصصان حفاری کشور قادر است عالوه 
بر انجام  عملیات اکتشاف و حفاری در کویر مرکزی ایران در هر نقطه از کشور 
نیز خدمات  اکتشافی خود را  به هر متقاضی ارائه دهد .   مدیر عامل چادرملو 
همچنیــن ضمن دعوت از تمامی متخصصان اکتشــاف وحفاری افزود :  برنامه 
ریزی الزم برای آموزش و تربیت نیروهای متخصص برای تامین نیاز شــرکت و 
تشکیل تیمهای اکتشاف انجام شده است و در حال حاضر 150 نفر در حال طی 
کردن دوره های آموزشی هستند . وی تصریح کرد در عین حال مقدمات داخلی 
سازی تجهیزات مورد نیاز حفاری و مطالعات اکتشافی را با همکاری شرکت های 
دانش بنیان، مراکز علمی و پژوهشــی و قطعه ســازان داخلی آغاز کرده ایم . و 
امیدواریم در آینده نزدیک به یکی از شرکتهای توانمند در امر اکتشاف و حفاری 
در خاورمیانه تبدیل شویم.  در ادامه این جلسه گزارشی از روند عملیات اجرایی 

پهنه معدنی D19 در مجاورت معدن چادرملو ارائه شد.

وزیر صمت اعالم کرد؛
صادرکنندگان بر اساس ارزش افزوده 
کاالهای صادراتی خود رتبه بندی می 

شوند
وزیر صمت با بیان اینکه سقف و سابقه واردات از امروز برداشته شد، 
گفت: صادرکنندگان بر اساس ارزش افزوده کاالهای صادراتی خود 
رتبه بندی می شوند و قول می دهم پاسخ تلفن کسانی که رتبه اول 
شــوند را حداکثر ظرف 24 ساعت بدهم.به گزارش خبرنگار اقتصاد 
آنالین، ســیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت در نشست هم اندیشی 
وزیر صمت با صادرکنندگان و روســای اتاق های بازرگانی سراسر 
کشور گفت: تنظیم تراز تجاری کشور. بیش از اینکه به عهده بانک 
مرکزی و وزارت نفت باشد به عهده صادرکنندگان است. ما 4 سال 
است که تورم باالی 25 درصد داشتیم؛ پس مردم قدرت خرید ندارند 
و باید تقاضای خارجی را وارد کرد تا بخشی از تقاضای داخلی را به 
حرکت درآورد و ارزآوری کند.وی افزود: نقش دولت، اولویت گذاری، 
تنظیم گری، تســهیل گری و نظارت که باید به خوبی ایفای نقش 
نماید؛ البته باید در نیمه دوم سال جاری 5 میلیارد دالر بیش از سال 
قبل صادرات داشــته باشیم؛ اما صادرکنندگان نقش آفرینان اصلی 
هســتند؛ اما باید توجه داشته باشیم 14 میلیارد دالر صادرات مواد 
خام پتروشیمی و 10 میلیارد دالر فلزات اساسی در این رقم صادراتی 
کنونی گنجانده شده است؛ در حالیکه این قابل افتخار نیست.فاطمی 
امیــن گفت: باید دید چقدر در قالب این کاالها آب یا فناوری صادر 
می کنیم؛ بر این مبنا از این پس صرفا میزان کاالها و ارزش آنها مهم 
نیســتند؛ بر این اساس صادرات را اولویت گذاری کنیم و با توجه به 

تنوع مبادی و مقاصد صادراتی کار را پیش بریم.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد
 دورخیز ایران برای صادرات

 ۱۰۰ میلیارد دالری
رئیس ســازمان توســعه تجارت می گوید: در کوتاه مدت امکان 
افزایش قابل توجه میزان صادرات ایران به کشــورهای همســایه 
و منطقــه وجود دارد و ظرفیت صادرات ایــران می تواند به 100 
میلیارد دالر در سال برسد.به گزارش ایسنا، علیرضا پیمان پاک در 
نشست هم اندیشی روسای اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان با 
وزیر صمت، اظهار کرد: در مسیر افزایش ظرفیت صادراتی کشور 
ما دو نقشه راه یا اولویت بندی را در نظر گرفته ایم. اولویت نخست 
این اســت که صادرات به کشورهای هدف افزایش پیدا کند و در 
گام دوم به سراغ افزایش صادرات به سایر کشورها خواهیم رفت.به 
گفته وی، کشورهای همسایه و منطقه و همچنین دو کشور چین 
و هندوســتان در اولویت نخست قرار دارند که در صورت استفاده 
از ظرفیت های بالقوه موجود در بازار آنها می توان انتظار داشت در 
مدتی کوتاه میزان صادرات کشــور به این مقاصد افزایشــی قابل 
توجه را تجربه کند.رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سهم 
ایران از بازار صادرات به کشورهای همسایه همچنان بسیار محدود 
است، توضیح داد: با وجود آنکه ما به بسیاری از کشورهای منطقه 
صادرات داریم اما هنوز سهم ما حتی در بازار کشورهایی که با آنها 
تنش یا اختالفی وجود ندارد نیز محدود است. از این رو با اجرای 
سیاســت هایی مانند تسهیل تجارت، اعمال تعرفه های ترجیحی، 
کاهش محدودیت های گمرکی، استفاده از فرصت های نمایشگاهی 
و اســتفاده از صندوق های ضمانت خریدار باید راهی برای توسعه 
صادرات به این کشورها باز کنیم.پیمان پاک با اشاره به تالش برای 
اســتفاده از ظرفیت های خالی مانده در صنعت کشور، اظهار کرد: 
تالش ما این است که از شرکت های مدیریت کننده زنجیره تامین 
حمایت کنیم. در این مســیر از حل مشکالت لجستیک و حمل 
و نقل تا فعال ســازی عملیات سواپ در تجارت، جزو برنامه های 
سازمان توسعه تجارت به شــمار می روند.وی از تعریف 14 پروژه 

زیرساختی در حوزه توسعه صادرات خبر داد.

تبعات تعلل در ترخیص کاالی اساســی/ 
ارزهای 4200 طعمه طوفان حاره ای!

تعلل در ترخیص کاالهای اساسی موجود 
در گمــرک و بنادر موجب شــده اکنون 
در آســتانه طوفان حــاره ای، حجم چند 
هزار تنی جوهای بالتکلیــف و مانده در 
محوطه بــاز، در معرض طوفان قرار گیرد 
که احتمال از بین رفتن این حجم کاالی 
ورودی بــا ارز 4200 وجود دارد؛ آن هم 
زمانی که تامیــن نهاده های دامی و البته 
تامیــن ارز ترجیحی از چالش های فعلی 
به شــمار می رود.به گزارش ایسنا، طبق 
پیش بینــی های صــورت گرفته وزش 
طوفان حــاره ای بخش هایــی از جنوب 
از جمله ســواحل مکــران و چابهار را در 
بر خواهد گرفــت. در کنار تمامی ابعاد و 
آثار این طوفان، موضوع کاالهای موجود 
در گمرک و بنادر و آنچه از چندی پیش 
اعالم می شــد در محوطه هــا قرار دارد، 

مطرح است.

جوهای بالتکلیف در محوطه
بررســی ها نشــان می دهد از جمله این 
اقــالم، وجود 1141 تــن جو در محوطه 
اسکله شهید بهشتی است که اخیرا یک 
محموله ۶4 هزار تنی نیز به آن اضافه شده 
ولی هنوز ترخیص و تخلیه نشــده است. 
این در حالی اســت که محصول مربوط 

به یکی از شــرکت های دولتی بوده که با 
ارز 4200 تومان آن را وارد کرده و اواخر 
شهریورماه نیز اظهار کرده اند، ولی امکان 

ترخیص پیدا نکرده است.
پیگیری از گمرک بــا تایید این موضوع 
همراه بــود؛ به گونه ای که این حجم جو 
به عنوان کاالی اساســی و نهاده دامی در 
حــال حاضر در محوطه قرار داشــته و با 
توجه بــه عدم صدور مجوز قرنطینه نمی 
تواند ترخیص شــود و تنها امکان انتقال 
به انبارهای اختصاصــی تحت گمرک را 

خواهد داشت.

حتی اگر قابل ترخیص باشد، کامیون 
نیست!

اما حتــی اگر مجوز قرنطینــه هم برای 
ترخیص صادر شــود بارگیری فوری این 
حجــم از کاالی روی زمین مانده قبل از 
وقــوع طوفان، به تعــدادی زیادی حدود 
2۶00 دستگاه کامیون نیاز دارد در حالی 
که چنیــن امکانی اکنــون در این بندر 
نیســت و این محصول در معرض طوفان 
شدید و ســهمگین قرار داشته و ممکن 

است بخش زیادی از آن از بین برود.
این تعلل در شــرایطی اتفــاق افتاده که 
طبــق مصوبات قبلــی، مانــع اصلی در 
ترخیص کاالهای اساسی یعنی تامین ارز  
تا حدودی برداشته شده و کاال می تواند 
به صورت 90 درصــدی بدون صدور کد 
رهگیری بانک ترخیص شود، بر این اساس 
ایــن محموله بالتکلیف جــو در محوطه 
گمرک نیز مشــمول ایــن مصوبه بوده و 
با پیگیری فوری بعــد از ورود و دریافت 
مجوزهــای الزم امــکان ترخیص فوری 
داشته اســت در حالی که بعد از گذشت 
مدت ها هنوز شرکت مربوطه ، مجوز الزم 

از جمله قرنطینه را دریافت نکرده است .

نایلون،  جو را نجات می دهد؟!
با ایــن وجود موضع مــدرس خیابانی - 
استاندار سیســتان و بلوچستان- در این 
رابطه ایــن بوده که بخشــی از کاالهای 
اساســی و نهاده های دامی کــه در بنادر 
چابهــار قرار دارد مقرر شــده به انبارها و 
محل های مسقف منتقل شوند، ولی چون 
حجم آن زیاد است شــاید مجبور شوند 

که بــا چادر و نایلون یک بخشــی از آن 
را پوشــش دهند.با این اعالم اکنون این 
سوال مطرح است که آیا نایلون می تواند 
در مقابل این طوفان سهمگین از اقالمی 

مانند جو حفاظت کند؟ 

مصوبه امن برای شرکت های دولتی!
این بار اول نیســت که شرکت ها دولتی 
اقالم وارداتی خــود را در گمرک و بنادر 
نگه داشــته و روند ترخیــص آن ماه ها 
طول می کشــد، موضوعی که می توان از 
جملــه دالیل آن را به حاشــیه امنی که 
مصوبه ســتاد تنظیم بازار برای آنها ایجاد 
کرد اشــاره کرد؛ به طوری که طبق این 
مصوبه اقالم وارداتی مربوط به شــرکت 
امور پشــتیبانی دام و شــرکت بازرگانی 
دولتــی متروکه نمی شــود.این در حالی 
اســت که با ورود کاال به گمرک و بنادر، 
صاحــب کاال اگر تا دو ماه به وضعیت آن 
رسیدگی و فرایند ترخیص را طی نکند با 
تذکر گمرک برای اجرای مقررات متروکه 
مواجه خواهد شد و حداکثر تا دوماه دیگر 
جهت تعیین تکلیف فرصت خواهد داشت 
و بعد از آن کاال مشمول مقررات متروکه 
شــده و جهت تعیین تکلیف به سازمان 
اموال تملیکی سپرده می شود، در حالی 
که شــرکت های دولتی واردکننده اقالم 

اساسی از این موضوع مستثنی شده اند.

تبعات تعلل در ترخیص کاالی اساسی

 ارزهای 4200 طعمه طوفان حاره ای!
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ورود پر قدرت بانک مرکزی به بازار ارزگزیده خبر

 غافلگیری سفته بازان در راه است؟
تامین ارز کاالهای اساســی به میزان ۹.۵ میلیارد دالر)معادل 
کل سال گذشته( و بیش از ۱۸ میلیارد دالر برای واردات سایر 
کاالها از طریق سامانه نیما در شش ماهه ابتدایی سال جاری، 
ورود پر قدرت بانک مرکزی به بازار متشکل ارز در صورت لزوم 
و چشم انداز روشن بازگشت ارزهای صادراتی بر مبنای سیاست 
های دولت جدید در خصوص اعمال مشــوق های جدید برای 
صادرکنندگان مهمترین محورهای اظهارات مدیر کل عملیات 
وتعهدات ارزی بانک مرکزی در برنامه خبری شب گذشته بود.

به گزارش اقتصادآنالین، مدیر کل عملیات وتعهدات ارزی بانک 
مرکزی شــب گذشته با حضور در بخش خبری ۲۱ به تشریح 
جزییات تامین ارز کاالهای اساسی در سال جاری پرداخت.به 
گفته راوشی در شــش ماهه ابتدایی سال جاری برای واردات 
کاالهای اساســی  ۹.۵ میلیارد دالر تامین ارز انجام شــده که 
این میزان معادل کل میزان ســال گذشته است. همچنین در 
بازه زمانی اشــاره شده بیش از ۱۸ میلیارد دالر تامین ارز برای 
واردات ســایر کاالها از طریق سامانه نیما تامین ارز انجام شد 
است.همچنین به گفته وی از نظر نیاز به مصارف خدماتی و نیاز 
به اسکناس، بازار متشــکل ارز از ظرفیت برگشت ارز صادرات 
صادرکنندگان تامین و تغذیه می شــود و به قدر کفایت تمام 
نیازهای خدماتی کشــور را تامین می کند اما اگر این بازار در 
یک مقطعی از زمان با فزونی تقاضا نسبت به عرضه مواجه شود، 

بانک مرکزی با قدرت ورود پیدا کرده و این موضوع را مدیریت 
می کند.عالوه بر اینها عرضه های سنگین ارز در بازار متشکل 
ارزی طی روزهای گذشــته نشــانگر دســت پر بازارساز برای 
اثرگذاری بر نرخ ارز اســت و گمانه زنی ها در خصوص تصمیم 
بانک مرکزی ایجاد شوک در بازار از طریق فروش ارزهای خود 
در قیمت باال و غافلگیر کردن دالالن و ســفته بازان را بیش از 
پیش تقویت می کند.در همین خصوص شنیده ها حاکی از این 
است که بانک مرکزی از ابتدای هفته جاری قصد دارد با عرضه 
های سنگین در بازار اسکناس و حواله ارز از افزایش مجدد نرخ 
ارز جلوگیری کرده و نرخ را به سمت تعادل هدایت کند.از سوی 
دیگر بعید به نظر می رسد که دولت در ابتدای شروع فعالیتش 
و نیز در آستانه دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین اجازه 
افزایــش بیش از حــد نرخ ارز را به عنوان اهرم فشــاری برای 
طرف مقابــل بدهد.افزایش بهای قیمت جهانی نفت و افزایش 
فروش نفت ایران به طورغیررســمی که در گزارش های اخیر 
بانک مرکزی به آن اشــاره شده است نیز سیگنال هایی است 
که احتمال کاهش نرخ ارز را تقویت می کند.با این تفاسیر باید 
واکنش بازار به اظهارات شب گذشته بانک مرکزی و شنیده ها 
در خصــوص ورود پرقدرت بانک مرکزی در اولین روز هفته را 
دید.غافلگیری سفته بازان در راه است یا نرخ ارز به روال هفته 

گذشته افزایشی خواهد بود؟

جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک 
سینا 24 مهرماه برگزار می شود

جلســه هماهنگی پنجمین دوره قرعه کشی حساب های پس انداز قرض 
الحسنه بانک سینا با حضور نمایندگانی از دادستانی کل و بانک مرکزی و 
اعضای نظارت بر جشنواره بانک برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
سینا، در جلسه شورای هماهنگی پنجمین مرحله از جشنواره حساب های 
پس انداز قرض الحسنه بانک، در خصوص نحوه و زمان برگزاری قرعه کشی 
و اهدای جوایز به برندگان بحث و بررسی صورت گرفت. همچنین شرایط و 
جزئیات دستورالعمل بانک مرکزی در مورد انجام قرعه کشی حساب های 
قرض الحســنه پس انداز در این جلسه تشریح شد.جشنواره حساب های 
قرض الحســنه بانک سینا در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و بر 
پایه اشاعه سنت نیک و خداپسندانه قرض الحسنه و توسعه خدمات کیفی 
بانک صورت می گیرد تا لزوم ارائه خدمات بانک ها در شرایط سخت کرونا 
به جامعه کم برخوردار را توصیف کند.گفتنی است در انتهای جلسه زمان 
اجرای پنجمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک سینا روز 

۲4 مهرماه اعالم شد.

 کارنامه بانک مهر ایران در ۶ ماهه
 نخست ۱4۰۰

منابع بانک مهر ایران در پایان شهریور ۱4۰۰ به بیش از ۶۲۳هزار میلیارد 
ریال رســیده و نسبت به پایان سال گذشته ۲۶ درصد رشد را تجربه کرده 
اســت.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، در حالی 
نیمه نخســت ســال ۱4۰۰ به پایان رســیده که این بانک موفق شده در 
همه شــاخص ها عملکرد موفقی داشته باشد و کارنامه روشنی از خود ارائه 
کند.متناسب با افزایش منابع، تسهیالت پرداختی این بانک نیز رشد قابل 
توجهی داشته است. بانک مهر ایران در نیمه نخست سال ۱4۰۰، بیش از 
یک میلیون و ۹۵هزار فقره تسهیالت به مبلغی نزدیک به ۲۰4هزار میلیارد 
ریال را پرداخت کرده که نســبت به مدت مشابه سال قبل 4۳ درصد رشد 
داشته اســت. نکته جالب توجه اینکه در عین افزایش تسهیالت پرداخت 
شــده، نســبت مطالبات به مصارف این بانک همچنان زیر یک درصد قرار 
دارد و بهترین عملکرد در ســطح شــبکه بانکی به شمار می رود.این بانک 
توجه ویژه ای نیز به پرداخت تسهیالت ازدواج داشته به طوری که در ۶ ماهه 
نخست ســال جاری بیش از ۱۲هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج پرداخت کرده که نســبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۲۹ درصد 

افزایش داشته است.

عضو هیات مدیره بانک مسکن جزئیات مصوبه جدید بانک مرکزی را 
تشریح کرد

افزایش سقف تسهیالت طرح مسکن 
اقدام ملی

محمدحســن علمداری در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
افزود: سقف تسهیالت ساخت مسکن در طرح اقدام ملی به دنبال تصویب 
نامه هیــات وزیران و ابالغ بانک مرکــزی، از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵۰ 
میلیون تومان افزایش پیدا کرد.این افزایش سقف تسهیالت در جلسه اخیر 
هیات مدیره بانک مسکن به تصویب رسید و اکنون به شعب بانک مسکن در 
سراسر کشور ابالغ شده است.علمداری درباره جزئیات این مصوبه به هیبنا 
گفت: بانک مسکن مطابق سهمیه تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای 
بانک های عامل، ماموریت دارد به میزان مشخص )بیش از ۱۰۰ هزار واحد 
مسکونی( تسهیالت ساخت مسکن طرح اقدام ملی را پرداخت کند. بر این 
اساس اعتبارات الزم تدارک دیده شده و طی این مدت، متناسب با معرفی 
پروژه های ساختمانی از سوی دستگاه های مسوول اجرای طرح اقدام ملی، 
قراردادهای پرداخت تسهیالت بسته شده و به بخشی از تسهیالت متناسب 
با پیشرفت فیزیکی پروژه ها نیز به کارگاه های ساختمانی تزریق شده است.

عضو هیات مدیره بانک مســکن تصریح کرد: اکنون در پی تصویب نامه 
جدید، سقف تســهیالت ســاخت در طرح اقدام ملی به ۱۵۰ میلیون 
تومان افزایش پیدا کرده اســت که با نرخ ســود مصوب شورای پول و 
اعتبار که االن ۱۸ درصد اســت، در اختیار ســازنده ها قرار می گیرد.

علمداری تاکید کرد، سقف جدید تسهیالت مسکن اقدام ملی مشمول 
تمامی قراردادهای طرح اقدام ملی مســکن که تا کنون قرارداد آنها در 
دفاتر اســناد رسمی ثبت نشده است، می شود. با این حال آن دسته از 
پروژه های ســاختمانی طرح اقدام ملی که قرارداد پرداخت تسهیالت 
آنها به جریان افتاده و از تســهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی استفاده کرده 
اند، چنانچه درخواســت مکتوب برای دریافت مابه التفاوت ارایه کنند، 
تسهیالت متمم در چارچوب ضوابط ناظر بر اعطای تسهیالت متمم، به 
آنها تعلق خواهد گرفت. البته درخواست باید از طرف نهاد متولی باشد 
و در ســامانه TEM نیز ثبت شود.علمداری در ادامه گفت و گو با پایگاه 
خبری بانک مسکن با اشاره به امکان استفاده از تسهیالت صندوق پس 
انداز مسکن یکم در طرح اقدام ملی مسکن از سوی ثبت نام کننده های 
واجد شرایط، تصریح کرد: با توجه به ابالغ ضوابط مربوط به بهره مندی 
از امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در پروژه های طرح اقدام 
ملی مســکن، امکان دعوت از متقاضیان دارای حساب در این صندوق 

برای طرح اقدام ملی مسکن وجود دارد.

برندگان قرعه کشی » تولد2۰ سالگی« 
بانک پارسیان مشخص شدند

مراســم قرعه کشی بانک و باشگاه مشتریان بانک پارسیان ویژه بیستمین 
سالگرد تاسیس بانک، روز چهارشنبه 7 مهرماه ۱4۰۰ به صورت پخش زنده 
از طریق شبکه های اجتماعی بانک برگزار و یک برنده خوش شانس ۲۰۰ 
میلیون ریالی و۲۰ برنده جایزه ۲۰میلیون ریالی این قرعه کشی مشخص 
شدند.قرعه کشی این جوایز به پاس۲۰ سال همراهی مشتریان و با حضور 
نمایندگانی از ادارات روابط عمومی؛ توسعه فروش؛ بازرسی و نظارت و سایر 
مدیریت های مرتبط ستادی بانک پارسیان برگزار شد و برندگان ۲۰ جایزه 
۲۰ میلیون ریالی از دنبال کنندگان صفحات رسمی شبکه های اجتماعی 
بانک و باشــگاه مشتریان به قید قرعه تعیین شدند. همچنین به قید قرعه 
برنده جایزه ویژه ۲۰۰ میلیون ریالی از میان کســانی که در بازه زمانی ۲۵ 
لغایت ۳۱ شهریور ماه حداقل یک ورود به سایت باشگاه مشتریان داشتند، 
مشخص شد.بر این اساس، اسامی برندگان پس از انجام مراحل اداری الزم 
از طریق وب سایت اینترنتی بانک و باشگاه مشتریان و صفحه اینستاگرام به 

نشانی @parsianbank.ira به اطالع عموم خواهد رسید.

 جزییات اعمال محدودیت هانابانک 
کره برای دانشجویان ایرانی

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار داشت:  متاسفانه 
برخی بانک ها نظیر هانا بانک محدودیت هایی را برای دانشــجویان 
ایرانی اعمال کردند اما مقامات ایرانی اعالم کردند که هیچ محدودیت 
و ممنوعیتی از طرف دولت کره برای اتباع ایرانی وضع نشده و اینطور 
که گفته شد بعد از این هم نخواهد شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، بعــد از اعمال ممنوعیت بــرای واردات کاالهای لوازم خانگی 
کــره ای، حاال تصویری از ایمیل وزارت آموزش کره به دانشــجویان 
ایرانی بورسیه در این کشــور منتشر شده که از احتمال قطع شدن 
کمک هزینه تحصیلی آنها به دلیل بسته شدن حساب هایشان خبر 
می دهد.پویا فیروزی، دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در این باره اظهار کرد: متاسفانه 
برخی بانک ها نظیر هانا بانک این محدودیت ها را اعمال کردند اما با 
پیگیری های سفارت ایران در سئول، مقامات ایرانی اعالم کردند که 
هیچ محدودیت و ممنوعیتی از طــرف دولت کره برای اتباع ایرانی 
وضع نشده و اینطور که گفته شد بعد از این هم نخواهد شد.وی افزود: 
ولی در مورد خاص دانشجویان، متاسفانه بارها چنین مواردی پیش 
آمده، در مورد اخیر هم سفارت ایران در کره درحال پیگیری مسئله 
است. طبق اعالم دانشگاه کریا ایمیل مورد بحث ناشی از سوءتفاهم 
بوده و بخشــی از مسئله حل شده و مشکل ســایر دانشجویان هم 
درحال پیگیری اســت.فیروزی تصریح کرد؛ بهرحال هر محدودیتی 
بــرای هر یک از اتباع ایرانی در هر ســطحی و بــا هر موقعیتی به 
هیچ وجه قابل قبول نیست و به اعتماد بین دوملت آسیب می زند.دبیر 
اتاق مشــترک بازرگانی ایران و کره جنوبی تصریح کرد: ضمن اینکه 
چنین اقداماتی در صورتی که اصالح نشــده یا از تکرار آن جلوگیری 
نشود، در سایر حوزه ها حتی روابط اقتصادی نیز اثر منفی گذاشته و 

هر حرف و صحبت مثبتی را به حاشیه می برد.

پیش بینی هفتگی تحلیلگران
 تورم و بحران بدهی به کمک 

طال می آیند
بهبود قیمت طال از پایینترین رکورد دو ماه اخیر، اندکی خوش بینی 
در میان تحلیلگران وال اســتریت و سرمایه گذاران ُخرد ایجاد کرد و 
اکثریت هر دو گروه در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز قیمتهای باالتر 
در هفته جاری را پیش بینی کردند.به گزارش ایســنا، اگرچه خوش 
بینی رو به رشدی در بازار برای آینده نزدیک وجود دارد اما بعضی از 
تحلیلگران خاطرنشان کردند که طال همچنان با موانعی نظیر افزایش 
نرخهــای بهره، روند صعودی دالر آمریکا و بی عالقگی کلی در میان 
سرمایه گذاران عمومی روبروست.کریستوفر وکیو، استراتژیست ارشد 
بازار در دیلی فارکس گفت: ادامه مســائل اعتباری مربوط به شرکت 
اورگرند چین و مسائل سقف بدهی در آمریکا می تواند از قیمت طال 
در کوتاه مدت پشــتیبانی کند. موسســه فیچ روز جمعه اعالم کرد 
اگر نمایندگان فدرال به موقع به مســئله سقف بدهی دولت آمریکا 
رسیدگی نکنند، رتبه اعتبار مالی دولتی AAA آمریکا ممکن است از 
این وضعیت متاثر شود. با وجود ابهامات رو به رشد، وکیو انتظار دارد 
این مسائل نهایتا حل شوند. وی گفت: انتظار دارم طال با شکل گیری 
این بحرانها صعود کند اما ما قبال هم این وضعیت را تجربه کردیم و 
زمانی که این مسائل حل شوند، قیمتها ممکن است ریزش پیدا کنند.

در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت، ۱4 
نفر شرکت کردند که از میان آنها هفت نفر معادل ۵۰ درصد افزایش 
قیمت طال را پیش بینی کرد. . همزمان چهار نفر معادل ۲۹ درصد به 
کاهش قیمت طال رای دادند و سه نفر معادل ۲۱ درصد نظر خنثی 
داشتند.در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران ُخرد، ۸۸۹ 
نفر شــرکت کردند که از میان آنها 4۳۰ نفر معــادل 4۸ درصد به 
افزایش قیمت طال و ۳4۰ نفر معادل ۳۸ درصد به کاهش قیمت طال 
رای دادند در حالی که ۱۱۹ نفر معادل ۱۳ درصد نظری نداشــتند.

نظرات نسبت به هفته پیش که اکثر تحلیلگران به میزان قابل توجهی 
خوش بین بوده اند، تغییر فاحشــی پیدا کرده اســت. در این بین، 
خوش بینی در میان سرمایه گذاران غیرحرفه ای از پایینترین رکورد 
هفت ماهه بهبود پیدا کرده اســت. بهای هر اونس طال در معامالت 
روز جمعه بازار آتی آمریکا با یک دالر و 4۰ سنت معادل ۰.۱ درصد 
افزایش، در ۱7۵۸ دالر و 4۰ سنت بسته شد و برای کل هفته حدود 
۰.4 درصد افزایش نشان داد. با این حال طال در سپتامبر ۳.4 درصد 

کاهش قیمت داشت.

برخــی از کارشناســان و صاحب نظــران 
اقتصــادی معتقدند در صورتــی که تورم 
با همین شــدت ادامه پیــدا کند، احتمال 
افزایــش قیمت طال، ســکه و ارز در نیمه 
دوم ۱4۰۰ بعید نیســت.مریم فکری: روند 
تغییرات عددی بازارها در نیمه اول امسال، 
نشان از نوسانات قیمت ها در بازارهای طال، 
ســکه و ارز دارد؛ به طــوری که این بازارها 
در این مدت ســبزپوش بودنــد و بازدهی 
مثبت را نصیب سرمایه گذاران خود کرده اند.

آن طور که از اعداد و ارقام برمی آید، در نیمه 
اول امسال کمترین بازدهی سرمایه گذاری 
مربوط به بازار ســکه و بیشترین مربوط به 
دالر بوده اســت. به این ترتیــب، در ۶ ماه 
اول امســال نرخ دالر ۱۱.۱ درصد، طال ۶.۳ 
درصد، ســکه امامی ۵.4 درصد و شاخص 
بورس ۵.۸ درصد رشد داشته است.بر همین 
اســاس، قیمت طال در ۱۸۶ روز اول سال 
۶۹ هزار و ۳۰۰ تومان، ســکه امامی ۶۱4 
هزار تومان و دالر ۲ هزار و 7۶۵ تومان سود 

داشته است.

حرکت شتابان بازارها در مهرماه
اما این روزها رشــد قیمت هــا در بازارهای 
طال، ســکه و ارز شدت بیشتری پیدا کرده 
است. از ابتدای مهرماه تاکنون قیمت دالر با 
رشد ۹۵۰ تومانی و هر گرم طالی ۱۸عیار 
۱۲ هزار و ۲۰۰ تومانی روبه رو بوده اســت. 
بســیاری از کارشناســان و صاحب نظران 
اقتصــادی معتقدند در صورتــی که تورم 
با همین شــدت ادامه پیــدا کند، احتمال 
افزایــش قیمت طال، ســکه و ارز در نیمه 
دوم ۱4۰۰ بعیــد نیست.براســاس آخرین 
گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ســاالنه 
شــهریور ماه ۱4۰۰ برای خانوارهای کشور 
به 4۵.۸ درصد رسیده که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش 

نشان می دهد.به باور تحلیلگران اقتصادی، 
واقعیت های بودجه ۱4۰۰، نگرانی در مورد 
آینده برجام، حجم نقدینگی، کسری شدید 
بودجه دولت، از جمله دالیل اصلی رشــد 

شتابان بازارها است.

پیش بینی روند بازار ارز
اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان 
در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین درباره 
روند آتی بازار ارز می گوید: وقتی می گوییم 
اوضاع بازار چطور اســت و در دولت جدید 
چگونه خواهد بود؟ باید عرض کنم که بنده 
از علم غیب بی بهره ام، ولی فعال همان طور 
که مالحظــه می کنید، ارز توســط بانک 
مرکــزی به قیمت های مختلــف از 4۲۰۰ 
تومان برای کاالهای اساســی گرفته تا ارز 
نیمایی حدود ۲4 هزار تومان عرضه می شود  
و ارز آزاد هم حدود ۲۸ هزار تومان در حال 
دادوستد است.وی می افزاید: وقتی می گوییم 
آینده چگونه پیش بینی می شود، باید گفت 
تا زمانی که سیاست های دولت اقتضا کند، 
بانــک مرکزی هــم به همین رونــد ادامه 
می دهد؛ مگر این که تیــم اقتصادی دولت 
جدیــد عقالنیت به خــرج داده و تصمیم 
دیگری گرفته شــود.رییس اســبق کانون 
صرافان تصریح می کند: اگر بخواهیم بدانیم 
که سیاســت های فعلی تا چه حد ناصحیح 
است، در قدم اول چند نرخی بودن ارز محل 
سوال و اشکال است. مرحله بعد، غیرواقعی 
بــودن قیمت ها هــم محل اشــکال قرار 

می گیرد. یعنــی در زمانی که نرخ تورم در 
کشور ما و کشورهای حوزه دالر بیش از ۳۰ 
درصد اختالف نشان می دهد، اگر نرخ ارز به 
طور منظم تغییر نکرد و افزایش نیافت، باید 
متوجه شد که اشکالی در کار است.سمیعی 
عنوان می کند: به عبارتی، وقتی مثال تفاضل 
نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دالر 
۳۶ درصد ســاالنه باشد، می باید روزانه نرخ 
ارز یــک در هزار باال برود. یعنی اگر قیمت 
دالر ۲۸ هزار تومان باشد، طبیعی است که 
روزانه ۲۸ تومان یعنی هفته ای ۲۰۰ تومان 
باال برود و اگر نرود، به این معنی اســت که 
فنر قیمت ها در حال جمع شدن است و این 
فنر تا ابد هم طاقت نمی آورد و در یک زمانی 
به یک علتی یا یک بهانــه ای آزاد خواهد 
شــد.وی متذکر می شود: بر این اساس، اگر 
در اول بهار امســال قیمــت دالر ۲۵ هزار 
تومانی صحیح بوده باشد، طبعا اول تابستان 
قیمت دالر نمی تواند کمتر از ۲7 هزار تومان 
باشــد و با توجه به نرخ های تورم و بهره در 
اول پاییز نــرخ دالر ۲۹ هزار و ۵۰۰ و اول 
زمســتان ۳۲ هزار تومان قابل پیش بینی 
است، و با همین برنامه اول سال آینده نرخ 

۳۵ هزار تومان بسیار طبیعی خواهد بود.
رییس اســبق کانون صرافان می گوید: دو 
راه حل در پیش روی مســوولین اقتصادی 
کشور وجود دارد. یا دولت تصمیم بگیرد از 
خیر گرفتن مالیات پنهان و غیراخالقی، که 
همانا ایجاد تورم و خلق پول است، بگذرد و 
نقدینگی را افزایش ندهد و از دادن بهره های 

عجیــب و غریب و خلق پــول و همچنین 
دادن یارانه های غیرهدفمند خودداری کند 
و یا حداقل متناســب با نــرخ بهره و تورم، 
قیمت ارز را به طور منظم با شــیب مالیم 
تعدیل کند.وی عنــوان می کند: اگر هیچ 
کدام از این راه ها را انجام ندهد و ســعی در 
پایین نگه داشــتن قیمت ارز با وجود تورم 
باال به طور مصنوعی و دستوری داشته باشد، 
اوال که این کار برای درازمدت و حتی میان 
مدت عملی نیست. دوما، زیان های اقتصادی 
فراوانــی از این راه به مردم و کشــور وارد 
می شود؛ از جمله گمراهی فعاالن اقتصادی، 
افزایش واردات، کاهش صادرات و تولید در 
کشــور و باال رفتن نرخ بیکاری و گسترش 
رکــورد و از رونق افتادن بازارها و در نهایت 

گسترش فقر در جامعه.

آینده بازار طال و سکه
ابراهیم محمد ولــی، رییس اتحادیه طال و 
جواهر تهران نیز درباره قیمت ســکه و طال 
می گوید: پیش بینی قیمت طال و ســکه در 
شرایط کنونی کار مشکلی است، اما با توجه 
به شروع دولت جدید، امید است این دولت 
بتواند آرامش نسبی در بازار ارز را حاکم کند.

وی می افزاید: در حال حاضر برای قضاوت و 
پیش بینی عملکرد دولت هنوز زود است، اما 
نگاه فعاالن بازار بر این اســت که در بخش 
تولید و اقتصاد قدم محکمی برداشته خواهد 
شــد تا بتواند بازار تولید، صادرات و عرضه 
و تقاضا را بهبود بخشد.در این میان، برخی 
فعاالن بازار مدعی هســتند که نرخ ارز در 
آینــده نزدیک قطعا یــک جهش قیمتی 
خواهد داشــت؛ به عبارتــی زمانی که این 
جهش قیمتی ارز رخ بدهد، قیمت سکه و 
طال نیز به تبــع آن، افزایش خواهد یافت، 
بنابرایــن احتمال این کــه وارد کانال ۱۵ 

میلیون تومان شود، دور از ذهن نیست.

سناریوهای احتمالی بازار ارز در نیمه دوم 1400

سقف بعدی طال، سکه و ارز 
کجاست؟
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گزیده خبر

چاووش اوغلو: 
 سازمان ملل گره گشای هیچ مشکلی 

در جهان نیست
وزیر خارجه ترکیه با انتقاد شدید از عملکرد سازمان ملل و مکانیسم رای گیری 
در این نهاد گفت که ســازمان ملل قادر به حل هیچ مشکلی نیست.به گزارش 
ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در سخنرانی 
در استان آیدین در غرب ترکیه گفت: »امروز ، سازمان ملل متحد نمی تواند هیچ 
مشکلی را در جهان حل کند، در هیچ موضوعی تدابیری اتخاذ کند و یا حتی از 
هرگونه درگیری مسلحانه جلوگیری کند.«وزیر خارجه ترکیه همچنین مکانیزم 
رای گیری در شورای امنیت سازمان ملل و وجود حق وتو  برای چند کشور را به 
باد انتقاد گرفت.وی گفت: »این روند باید تغییر کند، اگر این وضعیت به تدریج 
تغییر نکند، سرنوشــت سازمان ملل نابودی است. »رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهور ترکیه هم تاکنون بارها از مکانیزم سازمان ملل متحد ، به ویژه کار شورای 
امنیت که در آن اعضای دائم) ایاالت متحده ، روسیه ، چین ، فرانسه و انگلیس( 

حق وتو دارند، انتقاد کرده است.

طالبان از کشورهای جهان خواست 
سفارت هایشان را در کابل بازگشایی کنند

برای نخســتین  بار معاون نخســت وزیر، سرپرســت وزارت خارجه و برخی از 
مقام های دیگر حکومت طالبان با ســفیران کشورهای روسیه، چین، پاکستان 
و کشــورهای دیگر دیدار کردند.به گزارش ایسنا به نقل از طلوع نیوز، عبدالغنی 
برادر، در نخستین دیدار سفیران شماری از کشورها با مقام های دولت طالبان در 
وزارت خارجه گفت: امارت اسالمی سیاست آسیب رساندن به کشورهای جهان 
را ندارد و می خواهد که با تمامی کشــورها رابطه خوب داشته باشد.مالبرادر در 
سخنرانی اش در این نشست از کشورهای جهان خواست تا مخالفت هایشان را با 
امارات اسالمی از راه گفت وگو حل کنند.سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی 
طالبان در قطر، در تویتی به نقل از برادر چنین نوشــته اســت: امارت اسالمی 
افغانستان می خواهد که با کشورهای جهان روابط حسنه داشته باشد. اگر کسی 
با ما مشــکلی دارد، ما حاضریم از راه مفاهمه مشکالت را حل کنیم. افغانستان 
آینده، خانه امن خواهد بود.با آنکه از حکومت  تازه در کشور نزدیک به ۵۰ روز 
می گذرد، اما سرپرســت وزارت امور خارجه گفته اســت که برای داشتن روابط 
خوب با جهان فصل تازه روابط سیاســی در کشــور گشوده خواهد شد.شاهین 
به نقل از امیر خان متقی، سرپرســت وزیر وزارت خارجه چنین نوشــته است: 
ما می خواهیم که فصل جدید سیاســی حکومتداری خوب داخل کشور و روابط 
با منطقه و جهان را باز نمائیم.مقام های کابینه موقت به ســفیران کشــورهای 
جهان اطمینان دادند که امنیت آنان و اتباع دیگر خارجی در افغانســتان تامین 

خواهد بود.

در پی معامله تسلیحاتی با مسکو؛
آمریکا برای ترکیه خط و نشان کشید

برای چندمین بار طی چند روز گذشــته، بار دیگر یک مقام آمریکایی به ترکیه 
درباره خرید تجهیزات نظامی از روســیه هشــدار داد.به گــزارش مهر، »وندی 
شــرمن«، معاون وزیر خارجه آمریکا به ترکیه درباره خرید تجهیزات نظامی از 
روسیه هشــدار داد.در این ارتباط، وندی شرمن گفته است که خرید تسلیحات 
نظامی روســیه برای ترکیــه تبعات خواهد داشــت.پس از اعالم »رجب طیب 
اردوغان«، رییس جمهور ترکیه مبنی بر طرح این کشور برای خرید دومین سری 
از سامانه موشکی اس ۴۰۰ روسیه، که در گفت وگو با شبکه خبری آمریکایی سی 
بی اس انجام گرفت، آمریکا در طی چند مرحله وارد فاز هشــدار به ترکیه شده 
اســت و چند روز پیش از این نیز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اظهار داشت 
که به ترکیه نسبت به خرید محصوالت بیشتر نظامی از روسیه هشدار می دهیم.

اردوغان در آن مصاحبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قصدی برای خرید 
سری دیگری از سامانه موشکی اس ۴۰۰ را دارید، گفته بود: از این دوره به بعد 
کسی نمی تواند در سیاست ما نسبت به خرید سامانه های دفاعی و اینکه از چه 
کشوری و به چه میزان باشــد، دخالت کند. کسی که در این خصوص تصمیم 
می گیرد ما هستیم.در پی خرید اولین سری سامانه موشکی اس ۴۰۰ روسیه از 
ســوی ترکیه، واشنگتن ضمن تحریم بخش نظامی این کشور، آنکارا را از پروژه 
تولید مشــترک جنگنده اف ۳۵ خارج کرده و حتی واشــنگتن از تسلیم کردن 
جنگنده هایی که ترکیه سفارش داده و آماده تحویل بود نیز اجتناب کرد و آنها 
را به ارتش آمریکا تســلیم کرد.از سوی دیگر، امروز همچنین پیش از تهدیدات 
شــرمن علیه ترکیه، »رجب طیب اردوغان« خواســتار جبران خسارت مادی و 
بازگشت پول این کشــور در جریان فسخ معامله خرید جنگنده اف ۳۵ توسط 

آمریکا شده بود. 

 اکثر آمریکایی ها موافق استعفای
 بایدن هستند

براســاس نتایج یک نظرسنجی جدید، بیش از نیمی از آمریکایی ها معتقدند جو 
بایدن رئیس جمهوری کشورشان باید به دنبال عملکردش در اجرای مغشوش و 
بی نظم عملیات خارج ســازی عوامل و نیروها و شهروندان از پایتخت افغانستان 
استعفا دهد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شرکت نظرسنجی 
محافظه کار »راسموســن« در نظرسنجی جدید خود مشخص کرد ۵۵ درصد از 
رای دهندگان موافقند که این رئیس جمهوری دموکرات ۷۸ ســاله آمریکا باید 
استعفا دهد، در حالی که ۴۱ درصد »شدیدا« با آن موافقند.همچنین طبق این 
نظرســنجی، ۳۹ درصد معتقدند که بایدن در ریاست جمهوری باقی بماند که از 
میان آنها ۲۹ درصد »شدیدا« با آن موافقت کرده اند.همچنین موسسه راسموسن 
دریافت که ۶۰ درصد از کســانی که در دســته رای دهندگان احتمالی بوده اند، 
معتقدند بایدن باید سربازان آمریکایی را با نقض توافق صلحی که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری قبل از او با طالبان امضا کرده بود، در افغانســتان حفظ می کرد.

اخیرا ژنرال مارک میلی، رئیس ســتاد مشترک ارتش آمریکا به کمیته نیروهای 
مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت به بایدن توصیه کرده بود ۲۵۰۰ پرسنل 
را در این کشور حفظ کند.۶۰ درصد از رای دهندگان احتمالی در واقع معتقدند 
که طبق این پیشــنهاد میلی، حفظ ۲۵۰۰ سرباز آمریکایی در افغانستان بهتر از 
خارج سازی کامل ســربازان از این کشور جنگ زده بوده است.دولت بایدن متهم 
به نادیده گرفتن هشدارها در خصوص امکان فروپاشی ارتش ملی افغانستان بعد 
از خروج ارتش آمریکا و رهاســازی طالبان برای تصرف افغانستان و ورود به شهر 
کابل در  ماه اوت شده است. پاسخ کاخ سفید، دستور به اجرای شتاب زده عملیات 
خارج ســازی پرسنل سفارت آمریکا و پرسنل دیگر مستقر در شهر کابل بود، در 
حالی که این مساله منجر به سرازیر شدن هزاران تن از اتباع غربی خواستار فرار 
از افغانستان و ده ها هزار افغان متقاضی پناهجویی در آمریکا و کشورهای دیگر به 
فرودگاه شهر کابل شد.همچنین پایگاه خبری هیل براساس یک نظرسنجی جدید 
موسسه گالوپ گزارش کرد که کاماال هریس، معاون جو بایدن نیز محبوبیت ۴۹ 
درصدی –و به همین میزان مخالفت با عملکردش- دارد که شش درصد بیشتر 
از محبوبیت جو بایدن با ۴۳ درصد است.جک پوسوبیک، مفسر محافظه کار گفت 
که این نظرسنجی بخشی از تالش ها برای منعکس کردن کاماال هریس )کاندیدای 
رقابت مقدماتی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ که قبل از 
شروع آن رقابت به خاطر عدم محبوبیت کنار کشید( به عنوان یک جانشین معتبر 
برای بایدن در میان دوره است.طبق یک نظرسنجی جدید آسوشیتدپرس - مرکز 
پژوهــش امور عمومی NORC محبوبیت جو بایدن با مواجهه با انتقادات از بابت 
عملکردش در قبال خروج ارتش کشــورش از افغانستان و حضور هزاران مهاجر 
هائیتیایی در مرز جنوبی آمریکا به ۵۰ درصد تنزل یافته است.این نظرسنجی اجرا 
شده در بازه زمانی ۲۳-۲۷ سپتامبر دریافت که حدود ۴۹ درصد از پاسخ دهندگان 
عملکرد کلی بایدن در ریاست جمهوری را با گذشت کمی بیش از هشت از ماه 
از ریاست جمهوری او، مورد انتقاد قرار داده اند.نظرسنجی قبلی همین موسسات 
که در ماه اوت اجرا شــد، محبوبیت ۵۴ درصدی و نظرسنجی آنها در ماه ژوئیه 
محبوبیت ۵۹ درصدی را برای جو بایدن ثبت کرده بودند.نظرســنجی های دیگر 
نیز نشــان داده اند که میزان محبوبیت جو بایدن از میزان مخالفت با عملکردش 
کمتر اســت. یک نظرســنجی گالوپ در چند روز قبل نشان داد که بایدن تنها 
۴۳ درصد تایید عملکرد داشته که نسبت به نظرسنجی ماه اوت همین موسسه 
کاهش ۱۶ درصدی نشان داده است.نظرسنجی AP-NORC نشان داد که میزان 
تایید عملکرد بایدن در میان پاســخگویان دموکرات نســبت به ماه ژوئیه کمی 
کاهش یافته است و از ۹۲ درصد به ۸۵ درصد رسیده است، در حالی که میزان 
کاهش محبوبیت او نزد دسته بندی مستقل ها چشمگیرتر بوده و از ۶۲ درصد در 
ماه ژوئیه به ۳۸ درصد در ماه گذشــته میالدی رسیده است.تقریبا ۴۷ درصد از 
پرسش شــوندگان هم به طور کلی نظر مثبتی نسبت به عملکرد بایدن در حوزه 
اقتصاد داشته اند؛ از هر ۱۰ جمهوریخواه تنها یک تن و از هر ۱۰ دموکرات هشت 
فرد به بایدن در این حوزه نمره مثبت داده اند.این نظرسنجی میزان تایید کمی در 
قبال عملکرد بایدن نسبت به خارج ساختن کامل ارتش آمریکا از افغانستان که 
با تصرف سریع افغانستان توسط طالبان همراه شد، ثبت کرد. تنها ۳۴ درصد از 
بزرگساالن آمریکایی شرکت کننده در نظرسنجی AP-NORC گفتند که سیاست 
بایدن در قبال افغانستان را تایید می کنند و ۶۵ درصد به رئیس جمهوری آمریکا 

در این زمینه نمره منفی دادند.

خداحافظی دوترته با دنیای سیاست
رئیس جمهوری فیلیپین دیروز )شــنبه( گفت، از عرصه سیاســت کناره گیری 
می کند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری رویترز، رودریگو دوترته، رئیس 
جمهوری فیلیپین در اقدامی شــگفت آور در حالی اعالم کرد از عرصه سیاست 
کناره گیری می کند کــه گمانه زنی ها درباره هموار کردن راه برای دخترش برای 
رســیدن به مقام ریاست جمهوری این کشور افزایش یافته است.دوترته در کنار 
سناتور »کریستوفر گو« از حزب حاکم فیلیپین که برای معاونت ریاست جمهوری 
ثبت نــام کرده، گفت: امروز اعالم می کنم که از سیاســت کناره گیری می کنم.

دوترته-کارپیو، دختر رئیس جمهوری فیلیپین که جای پای پدرش گذاشــت و 
شهردار داوائو شد، ماه گذشته میالدی اعالم کرد که نمی خواهد برای انتخابات 
ریاست جمهوری سال آتی میالدی کاندیدا شود و اعالم کرد که همراه با پدرش 
توافق کردند که یکی از آنها باید برای انتخابات ۲۰۲۲ کاندیدا شود.تصمیم دوترته 
بزرگ برای عدم پیوستن به کارزار انتخاباتی راه را برای دخترش هموار می کند.

آنتونیو ال وینا، استاد حقوق و علوم سیاسی گفت: این روند به سارا دوترته اجازه 
می دهد تا در انتخابات سال آتی میالدی کاندیدا شود.اما وی این را هم گفت که 
احتمال دارد دوترته بزرگ تغییر مسیر دهد و جای کریستوفر گو را برای معاون 
ریاست جمهوری بگیرد.کاندیداها تا روز جمعه وقت دارند ثبت نام کنند اما عقب 

نشینی از کاندیداتوری و جایگزینی ها تا ۱۵ نوامبر ادامه دارد.

عمران خان: 
 مذاکرات با گروه طالبان پاکستان

 در جریان است
نخست وزیر پاکســتان اعالم کرد، دولتش در حال مذاکره با برخی از گروه های 
تحریک طالبان پاکستان است تا آنها را متقاعد کند که سالح های خود را زمین 
بگذارند و به شهروندان عادی این کشور تبدیل شوند.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری آناتولی، عمران خان، نخســت وزیر پاکستان در مصاحبه ای با شبکه 
تلویزیونی ترک زبان »تی  آر تی وورلد« گفت: این مذاکرات در افغانستان در جریان 
اســت.وی افزود: در حقیقت فکر می کنم که برخی از گروه های تحریک طالبان 
پاکستان واقعا می خواهند برای صلح و برای سازش با دولت ما مذاکره کنند و ما 
در حال مذاکره با برخی از این گروه ها هستیم.عمران خان تاکید کرد: در تحریک 
طالبان پاکســتان گروه های مختلفی وجود دارد و برخی از آنها خواستار مذاکره 
هستند و دولت اسالم آباد نیز با آنها در حال مذاکره است.وی در پاسخ به این سوال 
که آیا طالبان افغانســتان به دولت پاکستان در این روند کمک می کند یا خیر، 

گفت: بله، چرا که این مذاکرات در افغانستان در حال انجام هستند.

بیانیه ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل

تحریمها ما را از دسترسی به واکسن کرونا در زمان مناسب محروم کرد
 جمهوری اســالمی ایران در بیانیه ای در کمیته سوم مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، با انتقاد از تحریم های غیرانسانی 
و غیرقانونی یکجانبه اعالم کرد کــه این اقدامات، جمهوری 
اسالمی ایران را از دسترسی به واکسن کرونا در زمان مناسب 
محروم کرد.به گزارش ایرنــا، در بیانیه ایران که روزجمعه به 
وقت محلی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل توسط  
»محمد قربانپور« یکی از دیپلمات های جمهوری اســالمی 
ایران در ســازمان ملل قرائت شد، آمده، مایه تاسف است که 
برخی کشورها با گستاخی ادعا می کنند کاالهای بشردوستانه 
از تحریم معاف هســتند و این خود دروغی وحشتناک است.

جمهوری اســالمی ایران در این بیانیه بر تعهد بی دریغ خود 
به اصول و اهداف منشــور ســازمان ملل از جمله احترام به 
حقوق بشــر و آزادی های اساســی برای همه و عدم دخالت 
در موضوعاتی که ذاتاً در صالحیت داخلی کشورها قرار دارد، 
تاکید کرد.در این بیانیه آمده است: ما به دیدگاه غیر گزینشی 
حقوق بشر و عدم سیاسی سازی حقوق بشر اعتقاد داریم. نقض 
گسترده حقوق بشر به یک عادت تبدیل شده است. نمونه هایی 
از آن را می توان در فلسطین و جنگ به ظاهر پایان ناپذیر یمن 
مشــاهده کرد.در بیانیه ایران آمده است در حقیقت، کسانی 
که در مورد حقوق بشــر به دیگران پنــد می دهند و خود را 
مدافعان پیشرو کرامت انسانی معرفی می کنند، نه تنها در این 
زمینه عزم و اراده الزم را ندارند، بلکه در رعایت تعهدات خود 
در زمینه حقوق بشر مســیر ریاکاری را پیش می گیرند. آنها 
حامیان اصلی جنایتکاران در سرزمین های اشغالی فلسطین 
و حامیان اصلی سالح های پیچیده ای هستند که روزانه علیه 

زنان و کودکان فلسطینی و یمنی مورد استفاده قرار می گیرد.
جمهوری اســالمی ایــران با اعالم حمایــت قاطعانه خود از 
حق مســلم مردم فلســطین در تعیین سرنوشت خود اظهار 
داشت، رژیم مســتبد صهیونیستی دست به پاکسازی قومی 
در ســرزمین های اشغالی فلسطین زده اســت. حقوق اولیه 
فلســطینیان به طور روزانه زیر پا گذاشته می شود و سکوت 
کر کننده حامیان رژیم صهیونیســتی در این زمینه بســیار 
مایه تاسف است.در این بیانیه تصریح شده است که متأسفانه 
جهان شاهد جنایات هولناکی است که به اصطالح پرچم داران 
حقوق بشر علیه مردم بومی روا داشته اند. آخرین افشاگری ها 

در کانادا در جنایات علیه مردم بومی این کشور ثابت می کند 
که شــیوه های اشغال ســرزمین ها از طریق پاکسازی قومی 
توسط رژیم اشغالر قدس یا عادی شده یا پذیرفته شده است.

جمهوری اسالمی ایران با اشاره به تحوالت اخیر افغانستان و 
شکست و عقب نشــینی پر آشوب آمریکا از این کشور افزود 
ما با نگرانی جدی وضعیت مردم افغانســتان، به ویژه افرادی 
را که  در داخل و کشورهای همسایه آواره شده اند و به شدت 
نیازمنــد حمایت بین المللی به ویژه برای مبارزه موثر با همه 
گیری کرونا هستند، دنبال می کنیم.در این بیانیه آمده است 
که وضعیت افغانســتان به وضوح چهره واقعی نه تنها آمریکا 

بلکه کســانی را که دو دهه پیش به بهانه مبارزه با تروریسم و 
حمایت از حقوق بشر به این کشور جنگ زده حمله کرده اند، 
نشان می دهد.جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر حق توسعه 
به عنوان یک حق اساســی انســانی برای کشورهای در حال 
توســعه اظهار داشــت ما هرگونه تالش برخی کشورها برای 
جلوگیری از توسعه کشورهای در حال توسعه و حفظ انحصار 
همه جانبه آنها در روابط بیــن الملل را محکوم می کنیم.در 
بیانیه ایران آمده است که ما تحمیل اقدامات قهری غیرانسانی 
و غیرقانونی یکجانبه آمریکا به ویژه در دوران همه گیری کرونا 
را به شــدیدترین شکل ممکن محکوم می کنیم. این اقدامات 
غیرقانونی که توســط آمریکا و با حمایــت متحدانش انجام 
شده اســت، هدف مصادره منابع ایران در خارج و بازداشتن 
کشورهای ثالث از تجارت مشروع با ایران به ویژه در مورد ارائه 
کاالهای بشردوســتانه به ایران را دنبال می کند.در این بیانیه 
آمده اســت اقدامات قهری غیرانســانی و غیرقانونی یکجانبه 
حتی جمهوری اسالمی ایران را از دسترسی به واکسن کرونا 
محروم کرد. مایه تاسف است که برخی از کشورها با گستاخی 
ادعا می کنند کاالهای بشردوستانه از تحریم معاف هستند و 
این خود دروغی وحشــتناک اســت.در ادامه این بیانیه آمده 
است: جمهوری اسالمی ایران بر این عقیده است که گفتگو و 
همکاری مبتنی بر احترام متقابل و برابر، تنها راه تضمین ارتقا 
و حمایت از حقوق بشــر در سطح بین المللی است. استفاده 
از حقوق بشــر به عنوان سالح، اتخاذ رویکرد انتخابی و تکیه 
بر استانداردهای دوگانه هیچ کمکی به تحقق اهداف مشترک 

ما نمی کند.

هند در اقدامی تالفی جویانه قرنطینه اتباع انگلیسی را اجباری کرد
تهران- ایرنا- هند روز جمعه اعالم کرد همه اتباع انگلیسی که از روز دوشنبه وارد این کشور می شوند بدون توجه به وضعیت واکسناسیون آنها باید آزمایش کرونا داده و ۱۰ روز 
قرنطینه شوند.به گزارش ایرنا از »نیوز ۱۸«، به گفته یک مقام وزارت خارجه هند اتباع انگلیسی که قصد سفر به هند را دارند باید سه بار آزمایش کرونا بدهند. اولین آزمایش 
۷۲ ساعت قبل از ورود به هند، دومین آزمایش هنگام ورود و سومین آزمایش هشت روز پس از اقامت در هند است.  اتباع انگلیس همچنین باید ۱۰ روز در یک هتل یا مقصد 
خود در هند قرنطینه اجباری شوند.  این اقدام در حالی انجام می شود که دولت انگلیس با صدور بیانیه ای اعالم کرد اتباع هندی که وارد این کشور می شوند حتی اگر واکسن 
زده باشند باید آزمایش کرونا داده و قرنطینه شوند.  بر اساس قوانین جدید، انگلیس واکسن آسترازنکا ساخت موسسه سروم هند را به رسمیت نمی شناسد. این در حالی است 
که این واکسن با فرمولی مشابه از واکسن آسترازنکا تولیدی در انگلیس در هند تولید می شود.  تعداد زیادی از مردم هند با واکسن آسترازنکا یا کوویشیلد واکسینه شده اند.  ماه 
گذشته مقامات هندی انگلیس را به انجام اقدامات متقابل و تالفی جویانه تهدید کرده بودند. اس جایشانکار وزیر امور خارجه هند نیز در دیدار با همتای انگلیسی خود در حاشیه 

مجمع عمومی سازمان ملل خواهان حل فوری این مساله شده بود.  

نیویورک- ایرنا- متحدان و شرکای واشنگتن این روزها 
در پی خروج آشفته دولت بایدن از افغانستان و توافق 
هایــی همچون پیمان امنیتی میان آمریکا، انگلیس و 
استرالیا موســوم به آکوس، نگران ادامه تعامل آمریکا 
هستند.سیاست خارجی دولت بایدن منجر به افزایش 
بی اعتمادی شرکا و متحدان شده تا آنجا که مقامات 
ارشــد امنیتی، سیاســی و نظامی کاخ سفید را روانه 
سفرهای متعدد به نقاط مختلف جهان کرده است.در 
تازه ترین سفر منطقه ای، جیک سالیوان مشاور امنیت 
ملی آمریــکا به همراه »برت مــک گرک« هماهنگ 
کننده کاخ ســفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا 
و لندرکینــگ نماینده ویژه آمریــکا در امور یمن به 
غرب آسیا ســفر و با مقامات ارشد عربستان سعودی، 
امارات و مصــر دیدار و گفتگو کردند.این نخســتین 
سفر ســالیوان به غرب آســیا به عنوان مشاور امنیت 
ملی کاخ ســفید و باالترین مقــام دولت جو بایدن به 
عربستان ســعودی بود.نشریه »پولیتیکو« در گزارشی  
درباره اهداف سفر سالیوان نوشت به عقیده یک مقام 
ارشد در دولت آمریکا هدف از سفر مشاور امنیت ملی 
آمریکا به عربستان و امارات همکاری امنیتی، حمایت 
از آتــش بس جامع در یمن و نیــاز به اقدامات فوری 
برای کاهش بحران انسانی این کشور و همچنین ابعاد 
برنامه هســته ای ایران و نفود منطقه ای ایران بود.این 
مقام آمریکایی مدعی شده است  در مورد یمن، مقامات 
آمریکایی از جمله لندرکینگ نماینده ویژه آمریکا در 
امور یمن و بــرت مک گرک نماینده خاورمیانه دولت 
جو بایدن رییس جمهوری آمریکا ســواالت سختی را 
در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی 
مطرح کرده اند چرا که هدف آمریکا دســتیابی به یک 
آتش بس در یمن است.لندرکینگ از دو هفته قبل از 
این سفر در عربستان سعودی و عمان حضور داشته و 
آنتونی بیلکنن وزیر امور خارجه آمریکا نیز در نشست 
وزیران شورای همکاری خلیج فارس در حاشیه مجمع 
عمومی ســازمان ملل شرکت کرده بود و این سفر در 
ادامه دیدارها و گفتگوهای قبلی انجام شــد.بر اساس 
گزارش ها، سفر سالیوان به عربستان در زمان حساسی 
انجام شد. »رو خانا« یک ســناتور جمهوری خواه در 
مجلس نمایندگان آمریکا پیش از این ســفر الیحه ای 
را ارائه کرده که به حمایت های اطالعاتی و لجستیکی 
آمریکا به عربســتان در جنگ یمن خاتمه می دهد  و 
اگــر این الیحه به تصویب برســد و بایدن آن را امضا 
کند، آمریکا از جنگ یمن کامال خارج می شود.سالیوان 
پیش از این و قبل از آغاز کار به عنوان مشــاور امنیت 
ملی در دولت بایــدن، از پایان حمایت مالی آمریکا از 
جنگ عربستان در یمن حمایت کرده بود.مشاور امنیت 
ملی آمریکا در سفر به عربستان سعودی با محمد بن 
سلمان ولیعهد، خالد بن سلمان وزیر دفاع، عبدل عزیز 
بن سعود بن نایف وزیر داخلی و عبداهلل بن بندر وزیر 
گارد ملی عربســتان ســعودی دیدار و گفتگو کرد و 

پس از عربســتان به امارات متحده عربی سفر کرد.به 
نوشته آکســیوس، دیدار سالیوان و محمد بن سلمان 
در شــهر نیوم واقع در حاشیه دریای سرخ برگزار شد؛  
شهری که عربستان سعودی پروژه توسعه ۵۰۰ میلیارد 
دالری آن را دنبال می کند.بر اساس این گزارش، یمن 
و ایران محور این نشســت بوده و مشــاور امنیت ملی 
آمریکا از نشســت بغداد با هدف همکاری کشورهای 
منطقه استقبال کرده اســت. برخالف روابط ریاض و 
واشــنگتن، روابط امارات و آمریکا تا حد زیادی بدون 
تنش از دونالد ترامپ به جو بایدن رســیده اســت.بر 
اســاس گزارش آکسیوس، دولت بایدن از عادی سازی 
روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی حمایت کرده 
و با تصویب یک قــرارداد جنجالی فروش جنگنده به 
امارات که در دولت ترامپ امضا شده بود، موافقت کرده 
است.بر اســاس این گزارش، آمریکا می خواهد تمرکز 
خــود در منطقه خاورمیانه را کاهش دهد و هر ســه 
کشورعربستان، امارات و مصر نگران ادامه تعامل آمریکا 
با خاورمیانه پس از خروج آن از افغانســتان هســتند.

سالیوان درسفر به مصر نیز با عبدالفتاح السیسی رئیس 
جمهوری این کشــور دیدار کرد که بر اساس گزارش 
دفتر ریاســت جمهوری مصر، در این دیدار دو طرف 
در خصــوص تنش های منطقــه ای و همچنین روابط 
دوجانبه میــان مصر و آمریکا گفتگــو کردند. پایگاه 
خبری آکسیوس نوشت سفر سالیوان به مصر درحالی 
انجام شد که دولت آمریکا مصر را تحت فشار قرار داده 
تا بازداشت مخالفان السیسی را متوقف کند. در اوایل 
ماه جاری آمریکا تهدید کرده بود به دلیل نگرانی ها از 
نقض حقوق بشر در مصر، کمک ۱۳۰ میلیون دالری 
به این کشور را لغو می کند.بر اساس این گزارش، یک 
مقام آگاه در هیات آمریکایی حاضر در مصر که خواست 
نامش بیان نشــود در مورد جزییات دیدار سالیوان و 
السیسی گفته است دو طرف در مورد وضعیت  حقوق 
بشر مصر گفتگو کردند و واشنگتن معتقد است مصر در 
این زمینه درحال بهبودی است.دفتر ریاست جمهوری 
مصــر همچنین در بیانیه خود اعالم کرد: دو طرف در 
بخش دیگری از گفتگوهای خود بر تالش های احیای 
صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل متمرکز شدند.مصر 
مدتهاســت به عنوان میانجی میان اسرائیل و حماس 

نقش ایفا کرده است. دولت السیسی پس از وقوع جنگ 
۱۱ روزه بین اســرائیل و حماس در ماه مه، توانســت 
برای یک آتش بس میانجیگری کند.از جمله موضوعات 
دیگر مورد بحث میان مشــاور امنیــت ملی آمریکا و 
رییــس جمهوری مصر، اوضاع امنیتی و سیاســی در 
لیبی بود.آمریکا، مصر و دیگر کشــورهای غربی برای 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهــوری و پارلمانی در 
لیبی طبق برنامه ریزیهای انجام شــده )۲۴ دســامبر 
۲۰۲۱( تالش می کننــد. آنها امیدوارند رای گیری به 
ناآرامی های یک دهه ای در این کشور نفت خیز پایان 
دهد.السیسی و سالیوان همچنین در مورد اختالف یک 
دهه ای بر سر سدی عظیم که اتیوپی مشغول ساخت 
آن بر روی شــاخه اصلی رود نیل است، گفتگو کردند.

مصری ها در دعوای خود با اتیوپی بر سر سد بزرگ در 
اتیوپی، خواهان حمایت آمریکا از خود هســتند. مصر 
ایــن پروژه را تهدیدی برای تامیــن آب خود می داند.

این مقام آمریکایی  گفته است: دو طرف همچنین در 
مورد ارتقای ثبات عراق و یکپارچگی منطقه ای، بحران 
مالی لبنان، ترویج بازگشــت به نظم قانون اساسی در 
تونس و حمایت از انتقال دولت به رهبری غیرنظامیان 
در سودان بحث و تبادل نظر کردند.پایگاه خبری الیوم 
السابع مصر نیز اعالم کرد السیسی در دیدار با سالیوان 
تاکید کرد که مصر نمی پذیرد که به منافع آبی اش ضربه 
وارد شود یا به خطر افتد.  وی با اشاره به بیانیه رئیس 
جدید شورای امنیت ســازمان ملل مبنی بر ضرورت 
گفت و گو بین طرف های درگیر در پرونده سد النهضه، 
افزود:  دســتیابی به یک توافق جهت ]مراحل بعدی[ 
آبگیری ســد و اجرایی کردن قانون در یک دوره کوتاه 
به نحوی که منافع مشترک همه طرف ها تامین شود، 
ضروری اســت.  رئیس جمهوری مصر بر میزان تعهد 
این کشــور در قبال روند مذاکرات تاکید کرد و گفت: 
جامعه بین المللی باید نقش موثری در حل این مساله 
بســیار مهم ایفا کند زیرا مصر نمی پذیرد که به منافع 
آبی خود آسیب برسد یا به خطر بیفتد.مصر و اتیوپی 
نزدیک به یک دهه اســت کــه در مورد مدیریت و پر 
کردن مخزن سد النهضه که »آدیس آبابا« بر رود نیل 
ساخته در حال مذاکره هستند، اما تاکنون توافقی میان 
دو طرف حاصل نشده است.دولت اتیوپی چهاردهم تیر 
امســال )پنجم ژوئیه( اعالم کرد که دومین مرحله از 
آبگیری سد النهضه را آغاز کرده است؛ اقدامی که مصر، 
آن را تحولی خطرناک اعالم کرد.اکنون این ســواالت 
مطرح اســت که آیا مقامات آمریکایی در این ترددها 
خواهند توانست اعتماد از دست رفته شرکا و متحدان 
خود را پس از سقوط دولت اشرف غنی و پیمان آکوس 
بازیابی کنند؟آیا واشنگتن به عنوان اهرم اصلی و ایجاد 
کننده درگیری ها از جمله درغرب آسیا، بطور واقعی از 
این درگیری ها خارج خواهد شد یا صرفا تغییر نقش 
خواهد داد؟ آیا نحوه خروج آمریکا از این درگیری ها و 

هزینه های آن به مثابه افغانستان خواهد بود.

 رفت و آمد مقامات آمریکایی به منطقه؛با دستور کار
 تنش زدایی یا تنش زایی؟
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شــرکت داروســازی آمریکایــی »مــرک«)Merck( ادعــا کــرده که 
موفــق بــه ســاخت نخســتین قرص ضــد کرونــای جهان بــه نام 
»مولنوپیراویر«)molnupiravir( شده است که بستری شدن و مرگ و میر 
را به نصف کاهش می دهد و عوارض جانبی ناشی از ابتال به کروناویروس 
را بــه میزان قابل توجهی کاهش می دهد.به گزارش ایســنا و به نقل از 
آی ای، یک قرص جدید ممکن اســت به مبارزه با ویروس کرونا کمک 
 Merck« کند.بر اســاس بیانیه مطبوعاتی روز گذشته شرکت داروسازی
Co &« یک قرص جدید موفقیت چشــمگیری در کاهش شدیدترین 
عــوارض و احتماال عوارض دائمی ناشــی از ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
داشته است.البته ابتدا این قرص باید تأییدیه های الزم را از سازمان غذا 

و داروی آمریکا)FDA( دریافت کند.

دانشــمندان ممکن اســت با یک آزمایش جدید و مطالعه روی آمینو 
اســیدها ممکن است حلقه گمشــده چگونگی پیدایش حیات از عدم 
را بــر روی زمین کشــف کنند.به گزارش ایســنا و به نقــل از آی ای، 
دانشمندان دانشگاه »هیروشیما« در ژاپن معتقدند که ممکن است یکی 
از قدیمی ترین و ماندگارترین رازهای علمی را حل کرده باشند و به این 
ســوال که چگونه چرخه حیات از مواد غیر زنده در دوره اولیه توســعه 
زمین به وجود آمده اســت، پاسخ دهند.در مقاله جدیدی که در مجله 
Nature Communications منتشر شده است، محققان توضیح دادند که 

چگونه ســلول های اولیه یا پروتوسلول های خود-تکثیر را در آزمایشگاه 
ایجاد کرده اند. آنها معتقدند که این کار به فرضیه تکامل شیمیایی که 

برای اولین بار در دهه ۱۹۲۰ مطرح شد، اعتبار می بخشد.

محققان »دانشــگاه فرایبــورگ« آلمان در مطالعه اخیرشــان موفق به 
توسعه تراشه ای شده اند که می تواند سطح آنتی بیوتیک ها در تنفس را 
اندازه گیری کند.به گزارش ایسنا، توسعه این تراشه کاربردی راه را برای 
آزمایش تشخیصی آنتی بیوتیک بر بالین بیمار  هموار می سازد. آزمایش 
Point-of- یا POCT(تشخیصی بر بالین بیمار یا آزمایش در نقطه مراقبت

care testing( آزمایش تشخیص پزشکی است که در بالین بیمار قابل انجام 
است.دستیابی به سطوح صحیح آنتی بیوتیک ها در بدن برای درمان موثر 
عفونت ها و اجتناب از عوارض جانبی دارو یا ایجاد باکتری های مقاوم به 
آنتی بیوتیک امری بســیار مهم است.این تراشه امکان آزمایش سریع و 
غیرتهاجمی آنتی بیوتیک را فراهم می کند و به طور بالقوه امکان درمان 

دارویی شخصی سازی شده را فراهم می کند. پزشکی شخصی شده.

 ادعای ساخت نخستین قرص
 ضد کرونا

کشف احتمالی »حلقه گمشده 
زندگی« با یک آزمایش جدید

اندازه گیری سطح آنتی 
بیوتیک ها توسط یک تراشه

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کارناوال سنتی " ساالنه "ال ویتور" در مایورگا اسپانیا

معرفی ترامپچی GS5 با نام دوج جورنی برای عرضه در مکزیک!
دوج جورنی سال گذشته از بازار ایاالت متحده کنار رفت اما حاال استالنتیس در حال احیای این نام برای یک کراس اوور کاماًل متفاوت 
است. درحالی که جورنی قبلی روی پلت فرم GS که به طور مشترک توسط دایملر کرایسلر و میتسوبیشی توسعه یافته بود ساخته شده 
بود، جورنی مدل ۲۰۲۲ بر اســاس یک کراس اوور کامپکت چینی بنام ترامپچی GS5 ســاخته شده است.دوج جورنی جدید بخشی از 
روابط بین استالنتیس و شرکت مادر ترامپچی یعنی گک موتور در چین خواهد بود. نتیجه این همکاری در ابتدا عرضه جورنی جدید در 
مکزیک خواهد بود یعنی جایی که نسل قبلی این کراس اوور در آن تولید می شد. بعداً اما جورنی به سایر کشورهای آمریکای التین مثل 
پرو، شیلی و کلمبیا هم خواهد رسید. این خودرو در کارخانهٔ جوینت ونچر استالنتیس در شهر هانگژو در شرق چین تولید می شود یعنی 
همان کارخانه ای که جیپ گرند کماندر، رنگید، کامپس و چروکی را هم برای بازار چین تولید می کند.جورنی در ظاهر تا حد زیادی با 
ترامپچی GS5 یکسان است و فقط طراحی جلوپنجره و سپر جلوی آن متفاوت است. در اینجا جلوپنجره ای مشکی رنگ به چشم می خورد 
که نوشتهٔ کوچک DODGE در سمت چپ آن نقش بسته است. این کراس اوور چینی که نشان آمریکایی گرفته، ۴,۶۹5 میلی متر طول، 

۱,۸۸5 میلی متر عرض و ۱,۷۲۶ میلی متر ارتفاع داشته و فاصلهٔ محوری آن ۲,۷۱۰ میلی متر است.

گواردیوال: کلوپ و لیورپول باعث شدند مربی بهتری شوم
سرمربی منچسترسیتی به تحسین همتای خود در تیم لیورپول پرداخت.به گزارش ایسنا و به نقل از اکسپرس، روز یکشنبه بازی حساس 
لیگ برتر بین منچسترسیتی و لیورپول برگزار می شود. این دیدار جدال حساس دو مربی بزرگ است. پپ گواردیوال ، در مورد یورگن 
کلوپ همتای خود در تیم لیورپول صحبت کرد.پپ گواردیوال گفت: یورگن و تیم هایش به من کمک کردند تا مربی بهتری شــوم.روز 
یکشنبه قرمزها از تیم مدافع عنوان قهرمانی پذیرایی می کنند. لیورپول قبل از هفتمین بازی با ۱۴ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار 
دارد. منچسترسیتی تاکنون ۱۳ امتیاز کسب کرده است و با تیم های چلسی، منچستریونایتد، اورتون و برایتون در رتبه دوم قرار دارد. 
گواردیوال درباره کلوپ می گوید: برخی مربیان شما را به چالش می کشند تا قدمی به جلو بردارید.این آلمانی 5۴ ساله از اکتبر ۲۰۱5 
مربی باشــگاه لیورپول بوده و در ســال ۲۰۱۹ قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد و سال بعد نیز عنوان قهرمانی انگلیس را به دست آورد. 
گواردیوال در ژوئیه ۲۰۱۶ به منچسترســیتی پیوست و از آن زمان تاکنون سه بار قهرمان لیگ برتر شده است.گواردیوال گفت: ما چند 
سالی است که اینجا در انگلیس با هم هستیم ، ما اغلب در مسابقات مختلف مقابل یکدیگر بازی می کنیم. گاهی اوقات برنده می شویم، 

گاهی می بازیم ، اما این خوب است زیرا هر دو تیم یک ایده دارند: گلزنی.  هر دو در تالش برای پیروزی هستیم.

فتاده ره هچ بادا باد هیالدلم رد دام عشق افتاد هیال
چو دل را رد غمش فریاردس نیست

مرا از دست دل فریاد هیال
هک توافن رد جهان افتاد هیالرب آب چشم من کشتی ربانید د هیالبده ساقی، چو کشتی سارغ می هب یاد دجلهٔ بغدا منم وامق، تویی عذرا واف کن

تویی شیرین منم فراهد، هیال
هک بارانست و ربق و باد هیالز اکش و سوز و آه من حذر کن

پیشنهاد

چهره روز

دیوار گذر
دیوار گذر پنجمین مجموعه داســتان نویسنده مشهور 
و پرکار فرانســوی مارسل امه اســت. این کتاب که در 
ســال ۱۹۴۴، زمان اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم 
منتشر شده است، داستان اول با عنوان دیوار گذر درباره 
کارمندی است که ناگهان قدرتی جادویی پیدا می کند: 
عبور از دیوارهای مختلف و رفتن به سوی دیگر؛ قدرتی 
که باعث سرگرمی، رســیدن به آرزوهایش و همچنین 
آشنایی با زنی جوان می شــود و…داستان کارت درباره 
جامعه ای است که در آن دولت مردانش تصمیم می گیرند 
زمان را سهمیه بندی کنند و به هر کس با توجه به مفید 
بودنش سهم مشخصی از زمان را اختصاص بدهند. راوی 
این داستان نویسنده تنهایی است که در ابتدا فقط پانزده 
روز حق زندگی دارد، ولی به مرور تعداد روزهایش را افزایش می دهد. وی در یادداشــت های روزانه اش، 
وقایع را از زمان آغاز این طرح تا شــرایطی که در آن هر کس به خاطر بازار ســیاهِ کوپن های اضافه، 
می تواند بیشتر از سی روزِ یک ماه زندگی کند تا احوال نزدیکان و همسایگان خود را شرح می دهد.در 
داســتان ســوم – حکم – که تا حدی مشابه داستان دوم است، حکمی در دنیا به اجرا گذاشته می شود 
که به موجب آن برای رهایی ملت ها از کابوس جنگ جهانی دوم، زمان هفده ســال جلو می رود. راوی 
این داســتان نیز نویسنده ای اســت که در زمان حال دو فرزند دارد، و بعد از اجرای حکم مردی پنجاه 
و شــش ساله است. در طی مسافرت برای مالقات یک دوست، ناگهان خود را در شرایط قبل از اجرای 
حکم می یابد و…داستان ضرب المثل درباره پدری است که خوشحال از خبری، تصمیم می گیرد آن را با 
خانواده اش در میان بگذارد. اما دیدن بی تفاوتی های آن ها، باعث عصبانیت وی شده و در این میان این 
مسئله که پسرش تکلیف فرانسه اش را انجام نداده بهانه ای می شود تا عصبانیتش را سر وی خالی کند....

سهراب سپهری
ســهراب ســپهری )زاده ۱۴ مهــر ۱۳۰۷ در کاشــان 
– درگذشــته ۱ اردیبهشــت ۱۳5۹ در تهران( شــاعر، 
نویســنده و نقاش اهل ایران بود. او از مهم ترین شاعران 
معاصر ایران اســت و شعرهایش به زبان های بسیاری از 
جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه 
شده است .سهراب ســپهری، در ۱۴ مهرماه ۱۳۰۷، در 
کاشان به دنیا آمد.پدربزرگش میرزا نصراهلل خان سپهری، 
نخستین رئیس تلگراف خانه کاشان بود. پدرش اسداهلل و 
مادرش ماه جبین نام داشتند که هر دو اهل هنر و شعر 
بودند.دورهٔ ابتدایی را در دبستان خیام کاشان )۱۳۱۹(، 
و متوّسطه را در دبیرستان پهلوی کاشان گذراند و پس 
از فارغ التحصیلــی در خــرداد ۱۳۲۲ در دورهٔ دوســالهٔ 
دانش سرای مقدماتی پسران، به استخدام ادارهٔ فرهنگ کاشان درآمد.]۴[ در شهریور ۱۳۲۷ در امتحانات 
ششم ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان خود را دریافت کرد. سپس به تهران آمد و در دانشکده 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و هم زمان به استخدام شرکت نفت در تهران درآمد 
که پس از ۸ ماه استعفا داد. سپهری در سال ۱۳۳۰ نخستین مجموعهٔ شعر نیمایی خود را به نام مرگ 
رنگ منتشــر کرد. در سال ۱۳۳۲ از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و نشان درجه اول علمی 
را دریافت کرد. در همین ســال در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت نمود و نیز دومین مجموعهٔ 
شــعر خود را با عنوان زندگی خواب ها منتشر کرد. در آذر ۱۳۳۳ در ادارهٔ کل هنرهای زیبا )فرهنگ و 
هنر( در قســمت موزه ها شروع به کار کرد و در هنرستان های هنرهای زیبا نیز به تدریس می پرداخت. 
سهراب به فرهنگ مشرق زمین عالقه خاصی داشت و سفرهایی به هندوستان، پاکستان، افغانستان، 
ژاپن و چین داشت. مدتی در ژاپن زندگی کرد و هنر »حکاکی روی چوب« را در آنجا فراگرفت. 

فرهنگ

فیلم »من مرد تو هســتم« جوایــز اصلی مهم ترین 
جایزه ساالنه سینمای آلمان را به خود اختصاص داد.

به گــزارش ایســنا به نقــل از هالیــوود ریپورتر، 
فهرست برندگان جوایز فیلم آلمان در سال ۲۰۲۱ 
اعالم شــد و کمــدی درام علمی-تخیلی »من مرد 
تو هســتم« بــه کارگردانی »ماریا شــرادر« موفق 
به کســب چنــد جایــزه از جمله بهتریــن فیلم و 
کارگردانی شــد. همچنین »ماریا شرادر« به همراه 
»جان شــومبرگ« برای نگارش فیلمنامه »من مرد 
تو هســتم« با اقتباس از یک داستان کوتاه نوشته 
»اما براسالوسکی« نویسنده آلمانی موفق به کسب 
جایزه بهترین فیلمنامه شــدند و »مارن اگرت« نیز 
برای بازی در این فیلم موفق به کســب جایزه بهترین بازیگر زن شد، جایزه ای که او پیش از 
این در جشــنواره بین المللی فیلم برلین نیز کسب کرده بود. فیلم »من مرد تو هستم« اخیرا 
به عنوان نماینده سینمای آلمان در شاخه بهترین فیلم بین المللی نود و چهارمین دوره جوایز 
ســینمایی اسکار انتخاب شده است. در سایر بخش ها »اولیور مازوچی« برای نقش آفرینی در 
فیلم »بچه تخس« جایزه بهترین بازیگر مرد جشــنواره را به خود اختصاص داد، جایزه بهترین 
مســتند به »آقای باخمن و کالســش« ساخته »ماریا اسپت« رســید و »رگ های جهان« به 
کارگردانی مشــترک »اوا ِکمه«، »آنسگر فریش« و »توبیاس ســیبرت« نیز به عنوان بهترین 

فیلم کودک سال سینمای آلمان معرفی شد. 

 »من مرد تو هستم« فاتح جوایز 
فیلم آلمان شد
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