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امنیت ایران مدیون ایستادگی شهدا است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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نگـــــاه
آغاز ریلگذاری جدید
در اقتصاد ایران

رهبر انقالب در مراسم دانشآموختگی نیروهای مسلح:

کسانی که برای امنیت به دیگران تکیه میکنند سیلی خواهند خورد
حضرت آیتاهلل خامنهای فرمودند :امروز سازمانهای نیروهای مسلح ،ارتش ،سپاه ،نیروی
انتظامی ،بســیج به معنای واقعی کلمه سپر دفاعی در برابر تهدیدهای سخت دشمنان
بیرونی و درونی هستند.به گزارش تسنیم ،حضرت آیتاهلل خامنهای فرمانده معظم کل قوا
صبح دیروز (یکشنبه) در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانشآموختگی دانشجویان
دانشگاههای افسری نیروهای مســلح در دانشگاه افسری امام حسین علیهالسالم ،این
نیروهای پر افتخار را «قلعه مستحکم امنیت ملت سربلند ایران و میهن مقتدر و عزیز»
خواندند و افزودند :دخالت بیگانگان در منطقه مایه اختالف و خســارت اســت و همه
مســائل و حوادث باید بدون دخالت بیگانه و با الگوپذیری کشــورهای منطقه از اقتدار
و عقالنیت ایران و نیروهای مســلح جمهوری اسالمی حل شود.رهبر انقالب اسالمی با
ابراز امیدواری برای توفیق دانشآموختگان و ارتقای جوانان نیروهای مسلح در مکتب و
دانشگاه حسینی ،به ملت ایران بهخاطر داشتن جوانان مؤمن ،صالح ،شجاع و دارای عزم
و بصیرت تبریک گفتند و افزودند :فرماندهان عزیزی که جوانان میهن را اینگونه تربیت
میکنند ،شایسته افتخار و تقدیرند.فرمانده کل قوا با اشاره به تحقق فرموده امیرمؤمنان
درباره نیروهای مســلح افزودند :به فضل الهی ،نیروهای مســلح ایران امروز به معنای
واقعی کلمه سپر دفاعی ملت و کشــور در مقابل تهدیدهای سخت دشمنان بیرونی و
درونی هستند.حضرت آیتاهلل خامنهای سربازی ملت ایران را موجب سرافرازی و عزت
دانستند و گفتند :آمادگی برای دفاع از ملت ایران و هویت اسالمی ،ملی و انقالبی کشور
افتخار بزرگ نیروهای مسلح است.ایشان امنیت را زیرساخت اساسی همه فعالیتهای
ضروری برای پیشرفت کشور برشمردند و با مهم خواندن تحقق امنیت کشور بدون تکیه
بر بیگانگان افزودند :این مسئله البته برای ملت ایران عادی است اما کشورهای مختلف
حتی کشــورهای اروپایی از این مشکل رنج میبرند.ایشان به بگو مگوهای اخیر اروپا و
آمریکا اشاره کردند و گفتند :برخی اروپاییها ،اقدام آمریکا را خنجر از پشت خواندند و
به نوعی گفتند اروپا باید بدون اتکا به ناتو و در واقع به آمریکا ،مســتق ً
ال امنیت خود را
کشتی آزاد قهرمانی جهان  -نروژ؛

چهار پیروزی برای آزادکاران
ایران در گام نخست
رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان از ظهر دیروز و
با برگزاری مسابقات مقدماتی اوزان  ۷۹ ،۶۵ ،۵۷و ۹۲
کیلوگرم پیگیری میشود.به گزارش خبرگزاری مهر و
به نقل از فدراسیون کشتی ،دومین روز از رقابتهای
کشــتی آزاد قهرمانی جهان از ظهر دیروز آغاز شده
که نمایندگان کشورمان در چهار وزن دوم به میدان
رفتند.بر این اساس نتایج کشتی گیران کشورمان به
شرح زیر اســت:در وزن  ۵۷کیلوگرم علیرضا سرلک
پــس از اســتراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه
 ۱۱بر صفرجوزپــه ویالرو از اکوادور را مغلوب کرد و
به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت .وی در دور بعد
به مصاف برنده کشــتی گیران بالروس و مغولستان
میرود.در وزن  ۶۵کیلوگرم امیرمحمد یزدانی در دور
اول بــا نتیجه  ۱۰بر صفر گابریل جاناتچ از اتریش را
مغلوب کرد وی در دور بعد به مصاف سباســتین ریو
را از پورتوریکو مــیرود.در وزن  ۷۹کیلوگرم محمد
نخــودی در دور اول با نتیجه  ۱۱بر صفر آرون کانوا
از ایتالیــا را از پیش رو برداشــت .وی در دور دوم با
آرمان آواگایان از ارمنســتان کشتی میگیرد.در وزن
 ۹۲کیلوگرم کامران قاســم پور پس از استراحت در
دور اول ،در دور دوم آن دریل والوســف از اوکراین را
با نتیجه  ۷بر صفر از پیش رو برداشت.

تأمین کند.رهبر انقالب افزودند :وقتی کشورهای اروپایی به علت اتکاء به آمریکا ،یعنی
کشوری که با اروپا مخالف هم نیست در تحقق امنیت پایدار احساس کمبود میکنند،
حساب کشورهای دیگر که نیروهای مسلح خود را تحت کنترل آمریکا و دیگر بیگانگان
قرار دادهاند ،مشخص است.فرمانده کل قوا ،تأمین امنیت با تکیه بر دیگران را فقط یک
توهم خواندند و گفتند :کســانی که به این توهم دچارند سیلی آن را بهزودی خواهند
خورد چرا که دخالت مســتقیم یا غیرمســتقیم بیگانگان در امنیت و جنگ و صلح هر
کشوری ،فاجعهای مصیبتبار است.ایشان با تجلیل از اقتدار و سربلندی نیروهای مسلح
در آزمایشهای بسیار مهم و دشوار به ویژه جنگ تحمیلی  8ساله گفتند :اقتدار نیروهای
مســلح به مسائلی نظیر آموزشها ،ابتکارات و پیشرفتهای علمی ،تجهیزات و انضباط
سازمانی وابسته است اما مهمترین عامل اقتدار نیروهای مسلح ،روحیه ،معنویت و مسائل
دینی و اخالقی اســت.رهبر انقالب اسالمی ،خروج ارتش مجهز و بدون روحیه اخالقی
و معنوی آمریکا از افغانســتان را نمونهای از نتایج اقتدار ظاهری و نه واقعی خواندند و
گفتند :آمریکاییها  20سال قبل برای سرنگونی طالبان به افغانستان لشکرکشی کردند
و در این اشــغالگری طوالنیمدت ،کشتار و جنایت و خسارات فراوانی به بار آوردند اما
بعد از این همه هزینه مادی و انسانی ،حکومت را به طالبان دادند و خارج شدند که این
واقعیت برای همه کشــورها درسآموز است.فرمانده کل قوا ،اوضاع ارتش آمریکا هنگام
خروج از افغانستان را نشاندهنده ماهیت واقعی این ارتش دانستند و گفتند :آن تصاویر
هالیوودی از ارتش آمریکا و کشورهای امثال او ،فقط نمایش است چرا که ماهیت واقعی
آنها همین است که در افغانستان دیده شد.رهبر انقالب ،نفرت مردم شرق آسیا از ارتش
آمریکا را یادآور شدند و گفتند :آمریکاییها هر جا دخالت کنند ،منفور ملتها هستند.
فرمانده کل قوا ،حضور نظامی بیگانگان در منطقه را نیز مایه اختالف و خسارت و ویرانی
برشمردند و تأکید کردند :صالح منطقه در این است که همه کشورها از ارتشی مستقل
و متکی به ملت خود و همافزا با ارتشهای همســایگان برخوردار باشــند.رهبر انقالب

مرکز آمار ایران اعالم کرد؛

جهش صادرات غیرنفتی
مرکز آمار ایران نتایج بررسی فصلی اقتصاد ایران را منتشر کرد که
حاوی اطالعاتی از وضعیت نقدینگی ،نرخ بیکاری ،متوسط نرخ ارز،
نرخ تورم و  ...اســت.به گزارش اقتصادآنالین ،گزارش فصلی اقتصاد
ایران حاوی آخرین اطالعات ســاالنه و فصلی اقتصاد کشور با تکیه
بر اطالعات فصلی میباشــد که در  ١١فصل تنظیم شــده است.
اطالعات این نشــریه را نتایج طر ح های آمــاری مرکز آمار ایران و
ی دهد .شایان گفت
اطالعات ثبتی دستگاههای اجرایی تشکیل م 
است نسخه  pdfو نسخه اکسل نشریه مذکور در بخش تازه های نشر
و درگاه ملی آمار در دسترس عموم میباشد.
در فصل بهار : ١٤٠٠
 .١محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت ســال ١٣٩٠
در فصل بهار  ١٤٠٠به رقم  ١٥٠٨٨٠٦میلیارد ریال بوده است .در
این فصل رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت به ترتیب برابر
 ٧,٦و  ٤.٦درصد بوده است.
 .٢شــاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی کل کشــور در فصل
بهار( ١٤٠٠بر مبنای سال  )١٣٩٥رقم  ٣١٠,٢بوده است که درصد
تغییرات دوازده ماه منتهی به خرداد ماه  ١٤٠٠نسبت به دوره مشابه
قبل (نرخ تورم)  ٤٣.٠درصد بوده است.
 .٣نرخ بیکاری جمعیت  ١٥ســاله و بیشتر  ٨,٨درصد بوده است
که نسبت به فصل زمستان  ٠.٩ ،١٣٩٩واحد کاهش داشته است.
 .٤جمع کل نقدینگی کشور به  ٣٧٠٥٤,٠هزار میلیارد ریال رسیده

افزودند :ارتشهای منطقه میتوانند امنیت منطقه را تأمین کنند و نباید اجازه دهند که
ارتشهای بیگانه برای حفظ منافع خود ،دخالت یا حضور نظامی داشته باشند.فرمانده
کل قوا افزودند :حوادثی که در شمالغرب ایران ،در برخی کشورهای همسایه در جریان
است باید با همین منطق پرهیز از دادن مجوز حضور بیگانگان حل شود.ایشان گفتند:
نیروهای مســلح کشور عزیز ما همواره با اقتدار همراه با عقالنیت عمل میکنند و این
عقالنیت باید الگویی برای دیگر کشورها و عامل حل مسائل موجود باشد و همه بدانند
که اگر کسی برای برادران خود چاه ب َکند اول خودش در چاه میافتد.فرمانده کل قوا در
پایان سخنانشان نیروهای مسلح را برای تداوم افتخار خدمت به ملت و کشور ،و افزایش
روزافزون تواناییهای مادی و معنوی توصیه مؤکد کردند.پیش از ســخنان فرمانده کل
قوا ،ســردار سرلشکر محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با بیان گزارشی از
توانمندیها و آمادگیهای رزمی ،دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح و همچنین خدمات
اجتماعی این نیروها به مردم ،به شکســت آمریکا در افغانستان اشاره کرد و گفت :این
شکســت خفتبار و تخلیه بخش بزرگی از تجهیزات و پایگاههــای آنها در منطقه ،و
شکست رژیم صهیونیستی در نبرد  12روزه موسوم به شمشیر قدس ،نشانههای تسریع
در افول آمریکا است.در این مراسم که همزمان در دانشگاههای افسری نیروهای مسلح
از طریق ارتباط تصویری دریافت میشد ،سردار سرتیپ پاسدار غالمی فرمانده دانشگاه
امام حســین(ع) ،امیر ســرتیپ دوم خلبان رودباری فرمانده دانشگاه شهید ستاری و
ســردار سرتیپ دوم پاسدار بختیاری فرمانده دانشــگاه علوم انتظامی امین گزارشی از
فعالیتها ،اقدامات و برنامههای تحصیلی این دانشگاهها بیان کردند.قرائت سوگندنامه،
اعطای پرچم توسط دانشجویان قدیم به جدید ،اجرای سرود مشترک توسط دانشجویان
مستقر در میدان از دیگر برنامههای مراسم مشترک دانشآموختگی نیروهای مسلح بود.
همچنین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با کسب اجازه از فرمانده کل قوا به تعدادی از
برگزیدگان دانشگاههای افسری درجه و سردوشی داد.

است که نسبت به پایان سال  ٦.٦ ،١٣٩٩درصد رشد داشته است.
 .٥شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بــا  ١٠,٦درصد کاهش
نسبت به فصل گذشــته به  ١١٦٨٦٦٥واحد رسیده است .در این
فصل ارزش جاری بازار ســهام با  ٩.٩درصد کاهش نسبت به فصل
گذشــته به رقم  ٤٧٠٣٩٥٣٠میلیارد ریال رسید .همچنین ارزش
کل معامالت بازار بورس اوراق بهادار  ٢٦٣٦٠١٤میلیارد ریال بوده
است که نسبت به فصل گذشته  ٥٣.٦درصد کاهش داشته است.
 .٦کل واردات از گمرک جمهوری اســامی ایران  ٨٥٤٦هزار تن و
به ارزش  ١٠٤٧٠میلیون دالر بوده اســت که نسبت به دوره مشابه
سال قبل به لحاظ وزنی  ٤,٢درصد کاهش و به لحاظ ارزش ٣٧.٤
درصد افزایش داشــته است .در این فصل کل صادرات غیر نفتی از
گمرک جمهوری اسالمی ایران  ٢٩٩٦٨هزار تن و به ارزش ١٠٦٨٨
میلیون دالر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ
وزن  ٣٦.٧درصــد افزایش و به لحــاظ ارزش  ٦٧.٩درصد افزایش
داشته است.
 .٧در فصل بهار  ١٤٠٠متوســط قیمت هر بشــکه نفت خام سبد
اوپک  ٦٦,١دالر بوده است که نسبت به فصل زمستان  ١٢.٨درصد
افزایش داشته است.
 .٨میانگین قیمت سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید) ،سکه نی م بهار
آزادی و ســکه ربعبهار آزادی به ترتیب برابر ٥٩٣٥٧ ، ١٠٤٤٢٧
و ٣٨١٧٠هزار ریال بوده است که نسبت به فصل گذشته به ترتیب
 ٥.٠ ، ٦,٤و  ٧.٢درصد کاهش داشته است.
 .٩متوســط نرخ دالر در بازار آزاد برابر  ٢٣٤٥٩١ریال بوده اســت
که نســبت به فصل قبل  ٤,٤درصد کاهش داشته است .همچنین
متوسط قیمت یورو در بازار آزاد برابر  ٢٨١٠٤٧ریال بوده است که
نسبت به فصل قبل  ٥.٢درصد کاهش داشته است.

 ۲۲۹فوتی جدید کرونا
در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،متاسفانه
 ۲۲۹بیمار کووید ۱۹-در کشــور طی شــبانه روز
گذشــته جان خود را به دلیل این بیماری از دست
دادند.به گزارش ایســنا و بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت ،تا دیروز
 ۱۱مهرمــاه  ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی
تشــخیصی ۱۲ ،هزار و  ۴۲۸بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناســایی شد که یک هزار و
 ۶۶۷نفر از آنها بســتری شــدند.مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون و  ۶۲۴هزار و ۱۲۸
نفر رسید.متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت گذشته،
 ۲۲۹بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند
و مجموع جــان باختگان این بیماری به  ۱۲۱هزار
و  ۱۰۹نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیون
 ۹۵هــزار و  ۶۲۷نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند ۵.هزار و  ۷۵۸نفر از
بیمــاران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت
های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبــت قرار دارند.
تا کنون  ۳۲میلیــون و  ۵۱۷هزار و  ۳۱۶آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشــور انجام شده است.در
حال حاضر  ۱۶شهر کشور در وضعیت قرمز۱۹۸ ،
شهر در وضعیت نارنجی ۱۷۶ ،شهر در وضعیت زرد
و  ۵۸شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

.تورم بــاالی  ۴۰درصد اقتصاد ایران از اصلیترین و مهمترین
شــاخصهایی اســت که در اولویــت دولت قــرار گرفته تا با
ریلگذاری جدید در اقتصاد ،ضمن مهار آن نســبت به کاهش
این رقم نیز اقدام شود.به گزارش ایبِنا ،کمتر از دو ماه از شروع
به کار دولت سیزدهم گذشته و کابینه ابراهیم رئیسی توانسته
طــی اقدامات ضــرب العجلی تحرکی به فضــای اقتصادی و
اجتماعی کشور وارد کند .از سرعت گرفتن روند واکسیناسیون
کشور گرفته تا عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در همین
مدت کوتاه ،همه و همه تاثیر بســزایی در پیش بینی پذیری
شرایط و داشتن چشــم اندازی نسبتا روشن دارد .نکته بسیار
مهم اینکه همین عدم استقراض از بانک مرکزی اصلیترین و
مهمترین عامل در مهار تورم تلقی میشود ،چراکه به عقیده۹
جمعی کارشناسان استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین
هزینههای جاری یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در اقتصاد ایران
است.احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ،روز شنبه دهم شهریور ماه
 ۱۴۰۰در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعالم کرد که
دولت سیزدهم موفق شــده بدون یک ریال استقراض جدید
از بانــک مرکزی ،حقوق و دســتمزدها را حتی زودتر از موعد
پرداخت کند .او نوشت« :در شهریور موفق شدیم برخالف  ۵ماه
استقراض جدید از بانک مرکزی ،حقوقها
اول ،بدون یک ریال
ِ
را (حتی زودتــر از موعد) پرداخت کنیــم .البته نحوه تأمین
کسری بودجه در اوایل ســال ،همچنان تنور تورم را گرم نگه
داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز ،با چندماه
تأخیر ظاهر خواهد شد؛ انشااهلل»به هر حال تا اینجای کار دولت
سیزدهم به خوبی توانسته مسیر هدفمندی را برای قطار اقتصاد
ایران ریلگذاری کند و با شناسایی آسیبها و معضالت موجود،
بهترین راهکارها را برای رشــد و توسعه اقتصادی تبیین کند.
تورم باالی  ۴۰درصد اقتصاد ایران که روز به روز هم بیشتر می
شود از اصلی ترین و مهمترین شاخصهایی است که به گفته
بســیاری از اقتصاددانان باید در اولویت دولت قرار میگرفت تا
ضمن مهار آن نسبت به کاهش این رقم نیز اقدام شود.
برهمین اســاس وزیر اقتصاد نیز به تازگی اعالم کرد :افزایش
تورم در شــهریور بــه هیچوجه مطلوب نیســت و با اقداماتی
که انجام خواهد شــد ترمز افزایش قیمتها کشیده میشود.
متاســفانه آمار افزایش بیش از  ۳درصدی متوســط قیمتها
در اقالم مصرفی خانوار در شــهریور خبر بسیار ناخوشایندی
است و این نرخ باید حتماً در ماههای آینده کنترل شود .دولت
سیزدهم برای کنترل افزایش قیمتها اقداماتی در دستور کار
قرار داده ،از جمله کنترل نوســانات نــرخ ارز از طریق افزایش
فروش نفت و میعانات که در دســتور کار قرار گرفته است .وی
همچنین گفت :درباره اســتقالل از بانک مرکزی نیز اقداماتی
انجام شــده است .ما در ماههای ابتدایی سال ۱۶ ،هزار میلیارد
تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق داشــتیم که این رقم
در یک ماه اخیر ،به  ۲۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
تداوم این اقدامات ،میتواند کنترل تورم و کشــیده شدن ترمز
افزایش قیمتها را در پی داشــته باشد هرچند ممکن است با
چنــد ماه فاصله ،تاثیر بگذارد .به ویــژه با تغییر الیحه بودجه
سال  ،۱۴۰۱کمتر کسری بودجه خواهیم داشت و شاهد پایین
آمدن سطح عمومی قیمتها در ماههای آینده خواهیم بود.به
نظر می رسد تیم اقتصادی دولت سیزدهم به خوبی فشار بیش
از حدی که بر جامعه و اقشــار مختلف مردم وارد شده است را
درک کرده و تصمیم دارد در سریعترین زمان ممکن اصالحات
اقتصــادی الزم را اجرایی کند .این در حالی اســت که رئیس
جمهوری با توجه به هشــدارهای مکرر کارشناسان و فعاالن
بخش خصوصی و البته شــرایط زندگی مردم هفته گذشته به
بانک مرکزی دســتور داد سیاستهای پولی کشور را متناسب
با مدیریــت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند و اعالم کرد
دستگاههای اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم
شود ،پرهیز کنند.نباید از این موضوع غافل شد که در صورت
ادامه روند اشتباه گذشته ،به زودی شاهد نرخ تورم  ۵۰درصدی
خواهیم بود که این رقم در  ۱۰۰سال اخیر باالترین نرخ تورم
تاریخ ایران است .این هشداری است که بسیاری از کارشناسان
اعــام کرده و میگویند باید جلوی رشــد انتظارات تورمی را
گرفت تا در وهله بعدی نسبت به مهار و کاهش آن اقدام شود.
براساس گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ تورم در شهریورماه امسال
یعنی  ۱۲ماهه منتهی به شــهریورماه  ،۱۴۰۰برای خانوارهای
شهری و روســتایی به ترتیب  ٤٥,١درصد و  ٤٩.٧درصد بود
که برای خانوارهای شــهری  ٠.٦واحــد درصد افزایش و برای
خانوارهای روســتایی  ١.٠واحد درصد افزایش داشته است و
پیش بینی می شود روند رشــد آن ادامه داشته باشد .در این
راستا تثبیت قیمتها یکی از مسائل مهمی است که خاندوزی
به آن اشــاره کرد و بر این اساس هفته گذشته طرحی با هدف
تثبیــت قیمتها با امضای حدود  ۷۰نفر از نمایندگان مجلس
تقدیم هیأت رئیسه شد که دولت را موظف به تثبیت قیمتها
در بخشها و کاالهای اساسی میکرد و هر افزایش قیمتی هم
میبایســت به تأیید هیأت وزیران برسد .البته پیش از این هم
در سال  ۱۳۸۳چنین طرحی به تصویب مجلس هفتم رسیده
بود اما با موفقیــت همراه نبود .در حال حاضر روزانه بالغ بر ۲
هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان نقدینگی به کشــور تزریق میشود
که به اعتقاد صاحبنظران و اقتصاددانان یکی از مهمترین علل
رشد تورم همین نقدینگی اســت که از  ۴هزار میلیارد تومان
نیز گذشــته است.به هر حال باتوجه به شرایط حساس کنونی
اقتصاد ایران باید دید دولت باتوجه به کسری بودجه چطور در
کنتــرل تورم در ماه های آینده موفق خواند بود و ریل گذاری
جدیدی که در دســتور کار قرار داده اســت را چگونه اجرایی
می کند.
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خرازی:

«عراقچی» با نظر رهبر انقالب دبیر شورای
راهبردی روابط خارجی شد
رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی گفت :نظر مقام معظم رهبری در مورد
«عباس عراقچی» این بود که از او در شــورا استفاده شود ،بنابراین برای دبیری
شورا در نظر گرفته شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شورای راهبردی روابط
خارجــی ایران ،در پی انتصاب ســید عباس عراقچی به عنوان دبیری شــورای
راهبردی روابط خارجی ســید کمــال خرازی با ارائه توضیحاتــی درباره نحوه
گزینش وی ،گفت :یکی از سیاستهای حکیمانه مقام معظم رهبری استفاده از
نیروهای قابلی است که در پی تغییر دولتها با افراد جدید جایگزین میشوند.
وی افزود :این سیاســت همواره مد نظر معظم له بوده اســت و بدین ترتیب از
نیروهایی که حاصل سالها سرمایهگذاری و تجربه هستند در مناصب ،مجامع
و شوراهای مختلف استفاده شــده است.رئیس شورای راهبردی روابط خارجی
اظهار داشت :ترکیب شورای راهبردی روابط خارجی نیز از نیروهایی است که در
گذشته مسئولیتهای باالیی داشتهاند و پس از اتمام دوره مسئولیت به عضویت
شورا در آمدهاند.خرازی اعالم کرد :نظر مقام معظم رهبری در مورد عراقچی نیز
این بوده اســت که از او در شورا استفاده شــود ،از این رو برای دبیری شورا در
نظر گرفته شد و اکثر اعضای شورا نیز با شناختی که از تواناییهای او دارند و با
اطالع از نظر مقام معظم رهبری از این گزینش اســتقبال کردند ،گرچه مراسم
رایگیری رسمی صورت نگرفت.
وی گفت :به هر صورت ،امیدوارم او بتوانند به نحو احسن از عهده وظایفی که بر
عهده دبیر شوراست برآیند و اعتماد موجود را همچنان حفظ کنند.

قالیباف :مجلس به دوران تاریک مجوزهای
رانتی پایان داد
رئیس مجلس شــورای اســامی گفت :نمایندگان کلیات طرح تصویب صدور
پیشروی
مجوزهای کسبوکار را با رأی قاطع بهتصویب رساندند ،این طرح موانع ِ
مردم برای راهاندازی کسبوکار و خلق ثروت را برمیدارد و در این زمینه تحول
ایجاد میکند.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ،محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شــورای اسالمی در نشست علنی دیروز (یکشنبه 11 ،مهر) قوه
مقننه در نطق پیش از دستور خود ،ضمن تقدیر و تشکر از تمام عزیزانی که در
برگزاری آیین پیادهروی اربعین مشارکت داشتند ،گفت :هفته گذشته ملت بزرگ
ی باشکوه در عراق و شهرهای مختلف کشورمان ،آیین
ایران با شرکت در راهپیمای 
پیادهروی اربعین حســینی(ع) و مراســم عزاداری سید و ساالر شهیدان را برپا
نمودند.وی همچنین فرا رســیدن ایام سوگواری دهه سوم ماه صفر که مصیبت
رحلت نبی مکرم اســام(ص) ،شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت علیبن
موســی الرضا(ع) را در بر دارد به تمام مســلمانان جهان و محبین و شــیعیان
اهلبیت(ع) تســلیت گفت و ادامه داد :مردم شــریف ایران افتخار دارند میزبان
ثامناالئمهاند و با پیروی از مشــی ایشان در طول تاریخ مشعل عدالتطلبی و
حقیقتجویی را روشن نگاه داشته و از میراث فکری و معنوی اهلبیت نگهبانی
کردهاند.نماینده تهران در مجلس تصریح کرد :در شــیوه مجاهدت امام رضا(ع)
بهروشــنی میبینیم که ایشان شجاعانه و عالمانه به روشنگری و دفاع از اسالم
پرداختنــد و این دفاع همواره در اوج و قله رعایت اصول اخالقی بود ،جوانان ما
باید از چنین الگوی راستینی پیروی کنند.قالیباف در ادامه با تبریک فرا رسیدن
هفته ناجا به تمام فرماندهان و کارکنان سختکوش و خدوم نیروی انتظامی اظهار
داشت :امنیت اجتماعی شهرها و محلهها مرهون نقشآفرینی پلیس است ،ضمن
عرض خدا قوت به این عزیزان ،امیدواریم نیروی انتظامی بتواند مشــارکتهای
مردم را بیش از پیش جلب کند و به شعار خود یعنی «پلیس هوشمند ،امنیت
پایدار» جامه عمل بپوشاند.وی عنوان کرد :موضوع دیگری که این روزها اهمیت
بســزایی دارد ،بحث واکسیناسیون عمومی است .سرعت گرفتن روند واکسینه
شــدن مردم در همه گروههای ســنی و در تمام نقاط کشور نگرانیهای مردم
را کاهش داده و رضایت خاطر آحاد جامعه را فراهم کرده اســت .از مسئوالن و
بانیــان این اقدام که حقیقتاً تحول جهادی را رقم زدهاند بهخصوص از مجموعه
وزارت بهداشــت ،بسیج مستضعفین و نیروهای جهادی تقدیر و تشکر میکنم.
رئیس مجلس افزود :امیدوارم با ادامه یافتن این روند هر دو نوبت واکسیناسیون
پیشرو رفع
هرچه سریعتر انجام شود تا دغدغه مردم در این مورد طی هفتههای ِ
شود .البته به توصیه متخصصان رعایت پروتکلهای بهداشتی همچنان ضروری
است و وزارت بهداشت باید با نظارت دقیق بر ادامه یافتن رعایت دستورالعملها
و نیز بهرهگیری از تجربیات سایر کشورها در این زمینه از اوجگیری دوباره کرونا
جلوگیری کند.
قالیباف با اشــاره به اقدامات مجلس گفت :خداوند بزرگ را شاکریم که نتایج
تحول رویکردهای مجلس یکی پس از دیگری در حال به ثمر رســیدن است،
یکــی از مهمتریــن و اثربخشترین مصوبات مجلــس در دهههای اخیر طی
هفتههای گذشته سرانجام به بار نشست .نمایندگان محترم کلیات طرح تصویب
صدور مجوزهای کسبوکار را با رأی قاطع به تصویب رساندند ،این طرح موانع
پیشروی مردم برای راهاندازی کســبوکار و خلق ثروت را برمیدارد و در این
ِ
زمینــه تحول ایجاد میکند.وی ادامه داد :همه کســانی که فقط یک بار برای
کســبوکار کوچک مراحل پرپیچوخم اخذ مجوز را طی کرده باشــند خوب
میدانند که شــروع هر کســبوکاری به دهها مجوز نیاز دارد و اخذ مجوزها با
سختی فراوان همراه بوده است.نماینده تهران در مجلس گفت :مجلس شورای
اســامی با تصویب این طرح ،تمامی موانع زائد برای اخذ مجوز کســبوکار را
حذف کرد و دوران تاریک مجوزهای رانتی ،حلقههای بسته صنفی ،انحصارهای
شغلی و امضاهای طالیی را پایان داد.رئیس مجلس تصریح کرد :تسهیل صدور
مجوزهای کســبوکار زنجیر را از پای تولید و اشتغال باز خواهد کرد و به این
ترتیــب فضای رقابتــی در بازار به جوانان اجازه خواهــد داد که بدون معطلی
کسبوکار خود را راه بیندازند ،این تصمیم شجاعانه و تاریخساز مجلس یازدهم
در سپهر قانونگذاری کشور ستارهای درخشان و ماندگار خواهد شد ،همچنین
مســیر اتخاذ چنین تصمیمهایی را در عرصه حکمرانی باز خواهد کرد.قالیباف
بیــان کرد :مجلس یازدهم تصمیم دارد اقدام مهم دیگری را نیز به ســرانجام
برساند .در هفتههای آینده بررســی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان در
دستور کار قرار خواهد گرفت .مراحل اصالح این طرح با اعمال نظر نمایندگان
محترم در کمیسیون آییننامه داخلی به پایان رسیده است و به رأی نمایندگان
گذاشته خواهد شد.وی ابراز کرد :در صورت تصویب طرح شفافیت آرا مجلس در
مقایسه با تمامی دستگاههای اداری کشور در عرصه شفافیت روندها و فرایندها
فاصله غیرقابل مقایسه پیدا خواهد کرد .هدف این طرح این است که عالوه بر
شــفافیت آرای نمایندگان در حوزههای بسیار مهم ،فرایندهای تصمیمسازی
مجلس نیز شفاف شود.نماینده تهران در مجلس اضافه کرد :در صورت تصویب
نهایی طرح شفافیت آرا ،جلسات کمیسیونها بهصورت علنی برگزار میشود و
برای پخش این جلسات از طریق صداوسیما بستری قانونی فراهم خواهد شد.
حاضران و غایبان و آرای نمایندگان در جلسات کمیسیونها بهصورت عمومی
منتشر میشود و جلسات بررسی طرحها و لوایح مطابق اصل  85قانون اساسی،
بهصورت علنی برگزار خواهد شد.
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سرلشکر سالمی:

امنیت ایران مدیون ایستادگی شهدا است

فرمانده کل ســپاه گفت :امنیت میهن عزیزمان را مدیون ایســتادگی و پایمردی
شهدای گرانقدر هستیم.به گزارش خبرگزاری مهر ،همزمان با ایام گرامیداشت هفته
دفاع مقدس ،جمعی از فرزندان فرماندهان ارشد شهید دوران دفاع مقدس و مدافع
حرم با حضور در ســتاد فرماندهی کل سپاه با سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل
سپاه پاسداران دیدار و گفتگو کردند.سرلشکر سالمی در این دیدار ،از شهدا به عنوان
چراغ هدایت و راهنمایان صدیق انســانها یاد کرد و گفت :مدد و یاری شــهدای
واالمقام راهگشای انقالب و نظام اسالمی ما در عرصههای مختلف بوده و هست.
فرمانده کل ســپاه از شهدای دوران عزت آفرین دفاع مقدس به عنوان پیشقراوالن
در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تاکید شد؛

دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمتها و
کنترل بازار
رئیس جمهور با تاکیــد بر اولویتبندی
در برنامههای اقتصادی کشور دستور داد
جلسه فوقالعاده ستاد اقتصادی دولت با
موضوع تثبیت قیمتها و کنترل بازار در
حوزه کاالهای اساســی و ارزاق عمومی
برگزار شــود.به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت
جمهــوری ،جلســه ســتاد هماهنگی
اقتصادی دولت دیروز یکشنبه به ریاست
حجت االســام سیدابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه معاونت اقتصادی رئیس
جمهــور و کارگروه های مربوطه گزارشــی از آخرین وضعیت متغیرهای اقتصاد کالن و
برنامههای پیشنهادی ۲۷گانه با رویکرد مساله شناسی و حل مسائل اقتصادی ارائه کردند.
رئیس جمهور با تاکید بر اولویتبندی در برنامه های اقتصادی کشــور دستور داد جلسه
فوقالعاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمتها و کنترل بازار در حوزه کاالهای
اساســی و ارزاق عمومی برگزار شود.درجلســه امروز ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت
همچنین مقرر شد برنامههای مذکور بر اساس اولویتبندی در جلسات ستاد هماهنگی
اقتصــادی دولت مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیرد.بر اســاس این گزارش وصولی
درآمدهای ناشی از فروش نفت و میعانات در  ۶ماهه اول سال  ۱۴۰۰معادل  ۱۲ماه سال
 ۱۳۹۹بوده است.از جمله برنامه های پیشنهادی ۲۷گانه ،ساماندهی بازار خودرو بود که
کلیات این پیشنهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آن در جلسات
بعدی مطرح و همچنین برخی از موارد حسب قانون به شورای اقتصاد ارجاع شود.
اسالمی:

دولت به اجرای قانون هستهای مقید است
رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت :هم دولت و هم ســازمان انرژی اتمی به اجرای قانون
راهبردی هستهای مجلس مقید هستند.به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد اسالمی رئیس
سازمان انرژی اتمی دیروز در حاشیه حضور در جلسه کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای
اسالمی گفت :هم دولت و هم ســازمان انرژی اتمی به اجرای قانون راهبردی هستهای
مجلس مقید هستند.وی افزود :امروز در کمیسیون حضور پیدا کردیم و گزارش آخرین
وضعیت این قانون را ارائه کردیم.رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد :مباحث گوناگونی
صورت گرفت و قرار شــد که از فرصتهای باقی مانده که برای اجرای کامل قانون است
بتوانیم حداکثر اســتفاده را کنیم.اســامی گفت :امیدوار هستیم که در راستای قابلیت
ســازی برای اقتدار ملی بتوانیم از فرصت قانون هســتهای ،استفاده حداکثری را داشته
باشیم.

الگوسازی ایثار و رشادت نام برد و با تاکید بر استمرار راه نورانی شهدا ،اظهار داشت:
امنیت میهن عزیزمان را مدیون ایستادگی و پایمردی شهدای گرانقدری هستیم که
نه تنها در دوران حیات طیبه خود ایثارگرانه مجاهدت کردند ،بلکه با گذشت بیش از
چند دهه از شهادت آنها شاهد اثرگذاری و حضور این الگوهای همیشه جاوید و الهام
بخش در تمامی شئون زندگی خود هستیم.شدر این دیدار که سردار سرتیپ پاسدار
علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه و سردار شریفی مسئول امور ایثارگران سپاه
نیز حضور داشــتند ،فرزندان فرماندهان ارشد شهید دوران دفاع مقدس در فضایی
صمیمی به ارائه دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
امیر نصیرزاده:

با تدبیر رهبری حصارهای تحریم دفاعی شکسته شده است
جانشــین رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت :دشمن  ۴۰سال است جمهوری اسالمی را در حوزه تجهیزات
دفاعی تحریم کرده است اما امروز با تدابیر رهبری و تالش دانشمندان داخلی بسیاری از حصارهای تحریمها
شکســته و تجهیزات راهبردی بومی شده است.به گزارش ایسنا ،امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده در جلسه شورای
معاونان ســازمان پدافند غیرعامل کشور که با حضور جانشــین رئیس ستادکل نیروهای مسلح برگزار شد ،با
تقدیر از عملکرد سازمان پدافند غیرعامل کشور این سازمان را یک نهاد علمی و دانش بنیان دانست و گفت:
شــاید در گذشــته پدافند غیرعامل به مواردی مانند اســتتار و اختفا محدود می شــود اما امروزه با توجه به
گسترش سطح فناوری ها الزامات دفاع نوین همه بخش ها و ابعاد زندگی انسانی را در برگرفته است.جانشین ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به گستره
فعالیت های ســازمان پدافند غیرعامل به ویژه در بخش کشــوری تاکید کرد :موضوعات پدافند غیرعامل باید صورت عام در سطح جامعه تبیین شود و
هفته نکوداشــت پدافند غیرعامل که در پیش است فرصت مناســبی برای این موضوع محسوب می شود که باید از آن استفاده کرد.نصیرزاده در بخش
دیگری از این نشست به ضرورت ارتقای همکاری و هم افزایی بین نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل کشور اشاره و تاکید کرد :ستاد کل نیروهای
مســلح نیز در این زمینه همیار و پشــتیبان سازمان پدافند غیرعامل کشور خواهد بود.وی همچنین در مراسم رونمایی از سامانه سیار رفع آلودگی های
پرتوی و شیمیایی ،گفت :امروز پدافند غیرعامل خوشبختانه توانسته است در تامین سبد محصوالت راهبردی دفاعی در حوزه پدافند زیستی ،شیمیایی،
پرتوی و سایبری به موفقیت هایی قابل توجهی دست یابد.جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه خودکفایی در این صنایع راهبردی
یکی از الزامات اساســی ایجاد الیه های دفاعی نوین و ارتقای بازدارندگی کشــور است ،اظهار کرد :دشمن در چهل ساله گذشته جمهوری اسالمی را در
حوزه تجهیزات دفاعی تحریم کرده اســت اما امروز با تدابیر مقام معظم رهبری و تالش دانشــمندان جوان و متعهد داخلی بســیاری از حصار تحریم ها
شکسته و تجهیزات راهبردی بومی شده است.

در جلسه سران سه قوه چه گذشت؟
جلســه سران سه قوه مجریه ،قضاییه و مقننه شب گذشته به ریاســت حجت االسالم اژه ای برگزار شد و پیرامون موضوعات مختلف تبادل نظر شد .به
گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ،جلسه سران سه قوه به میزبانی حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه و با حضور
آیتاهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیسجمهور و دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی برگزار شد.در این جلسه و در ادامه دیدارهای قبلی
ســران قوا ،رؤسای قوای قضاییه ،مجریه و مقننه درباره مهمترین موضوعات کشور از جمله مسائل اقتصادی گفتوگو و مشورت کردند تا روند رسیدگی
به مسائل و مشکالت کشور سریعتر و جدی تر دنبال شود.بر اساس این گزارش در این جلسه درباره نحوه واکسیناسیون عمومی و خروحج از پیک های
کرونا و همچنین بهبود وضعیت معیشت مردم مباجثی مطرح شد.

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

www.sobh-eqtesad.ir
کارشــناس بازار مسکن معتقد است بررسی آمار این بازار نشان
دهنده کاهش بیشــتر قدرت خرید مصرف کنندگان واقعی و
فشار بیشــتر بر مســتأجران در ماههای پایانی دولت دوازدهم
اســت.به گزارش خبرنگار مهر ،افزایش افسارگســیخته قیمت
زمین ،مســکن و اجاره بها اگرچه از ســوی نهاد سیاست گذار
بخش مسکن در دولتهای یازدهم و دوازدهم رصد میشد اما
راه حل های ارائه شده از طرف وزارت راه و شهرسازی و خصوصاً
معاونت مسکن و ساختمان این وزارت ،عمدتاً در دولت نخست
روحانی تنها با معرفی طرحهای بدون پشــتوانه و بی سرانجام
همراه شــد و در دولــت دوازدهم نیز هر چنــد برخی طرحها
میتوانست کارآمد باشــد ،اما به دلیل شیوع کرونا در دو سال
پایانی وزارت محمد اســامی در راه و شهرسازی ،این طرحها
ناقص اجرا شد.طرحهایی مانند تشکیل بازار رهن ثانویه مسکن
و همچنین مســکن اجتماعی در سال  ۱۳۹۵و عدم توفیق در
نوســازی بافت فرسوده شهرها ،از جمله برنامههای آخوندی در
وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بود؛ طرح صندوق پسانداز
مسکن یکم هم اگرچه توانست توفیقاتی کسب کند ،اما به دلیل
حمایت یک جانبه وزارت راه و شهرســازی در دولت یازدهم از
ســمت تقاضا و ناکامی سمت عرضه ،سبب بروز تورم در بخش
مسکن شد.عالوه بر این ناکامیها ،وزارت راه و شهرسازی دولت
یازدهم عزمی در راه اندازی ســامانه امالک و اســکان و اجرای
قانون مالیات بر خانههای خالی هم نداشت و با این انفعال و بی
عملی ،در کنــار اظهارنظرهای خاص وزیر وقت ،بر تنور قیمت
در این بازار دمید.
طرح اقدام ملی و وام ودیعه؛ دو طرح نسبت ًا موفق دولت
دوازدهم در بخش مسکن
با این حال با آغاز وزارت محمد اســامی در دولت دوازدهم و
همزمان معرفی و اجرای طرح اقدام ملی مسکن برای حمایت
از ســمت عرضه مســکن و نیز راه اندازی وام ودیعه مسکن،
تا حدودی نهاد سیاســت گذار توانست به مشکالت معیشتی
مستأجران مرهمی بنهد اما این ُم َسکنهای مقطعی ،نتوانسته
مشکالت بخش مسکن را ریشهای برطرف کند.از سوی دیگر
گزارشهای آماری ماهانه منتشــره از ســوی بانک مرکزی
نشــان میدهد بازار مسکن به عنوان یکی از بخشهای مهم
و کارآمد و مولد اقتصادی کشــور به رکود تورمی دچار شده
اســت؛ رکودی که در آن هم مصرف کننده دچار خسارات و
زیانهای فراوانی شده و هم تولیدکننده به دلیل عدم دستیابی
به حاشیه سود مطمئن ،حاضر به سرمایه گذاری در ساخت و
ساز نیست.البته آخرین گزارش بانک مرکزی از آمار معامالت
مســکن تهران در شهریور ماه نشان از افزایش قیمت و تعداد
معامالت دارد که بعید اســت به معنای خروج از رکود باشد؛
چرا که در ماههایی که رونق بازار مســکن مشــاهده میشد،
تعداد معامالت به  ۱۹تا  ۲۰هزار فقره میرسید؛ حال آنکه در
شهریور ماه امسال تعداد معامالت مسکن به  ۷تا  ۸هزار فقره
افزایش یافته است.
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@sobheqtesad

اقتصاد کالن

بازار مسکن کدام سو میرود؟
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که در حال مشاهده آن هستیم ،این است که در چند ماه اخیر
حجم و تعداد معامالت هر ماه نسبت به ماه قبل  ۳۰تا  ۴۵درصد
افزایش پیدا میکند که به این معنی است که مصرفکننده این
واقعیت را پذیرفته است که قیمت بازار همین است و لذا امید به
کاهش قیمتها را از دست میدهد.
شهریور سال گذشته مردم به امید حذف ترامپ ،دست از
خرید مسکن کشیدند
باقرپور یادآور شــد :اگر حجم معامالت شهریور ماه امسال را با
حجم معامالت ماه مشابه سال گذشته (شهریور  -۱۳۹۹زمانی
که هنوز انتخابات آمریکا برگزار نشده بود و بسیاری از خریداران
مسکن ،امید داشتند با رفتن ترامپ و آمدن بایدن ،دالر سقوط
سریع میکند و درنتیجه قیمت مسکن پایین میآید -مقایسه
کنیم میبینیم که در ماههای آبان و آذر ســال گذشــته شاهد
افت بسیار ســنگین تعداد معامالت مسکن بودیم ولی شهریور
ســال گذشته اوج معامالت این بخش بود ما میبینیم در حالی
که تعداد معامالت شهریور  ۱۴۰۰فقط  ۸درصد کمتر از حجم
معامالت شهریور  ۱۳۹۹است؛ بنابراین بازار قیمتها را پذیرفته
و این قیمتهــا را باور کرده و امیدش بــه کاهش قیمت را از
دست داده است.

کارشناس اقتصاد مسکن :افزایش معامالت مسکن نشان
میدهد مردم فهمیدهاند دیگر امیدی به کاهش قیمتها
نیست
در همین ارتباط ،خشــایار باقرپور کارشناس اقتصاد مسکن در
گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد :در اسفند سال  ۹۹وقتی که
گزارشات تحوالت بازار مسکن منتشره از سوی بانک مرکزی را
بررسی میکردیم مشاهده میشد که قیمت مسکن نسبت به ماه
مشــابه در سال قبل از آن افزایش حدودا ً  ۱۰۰درصدی داشته،
امــا میزان اجاره بها در آن زمــان فقط چیزی حدود  ۳۰تا ۳۲
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش را نشان میداد.
وی افزود :این اتفاق بیانگر آن بود که نرخ رشــد قیمت مسکن
نسبت به رشد اجاره مسکن خیلی بیشتر و سریعتر است .به این
معنا که نرخ رشــد قیمت مسکن سه برابر یا بیشتر بود .همان
موقع به این نتیجه رســیدیم که خرید مســکن به نیت کسب
درآمد از محل اجاره دیگر توجیهی ندارد چرا که ســرمایه گذار
باید دو برابر قبل ،پول برای خرید واحد مسکونی پرداخت کند
اما فقط  ۱.۳برابر دارایی ،اجاره اخذ میکند.
بازار مسکن ۶ ،ماه رشد قیمت با شیب بسیار کم داشت
باقرپور ادامه داد :در حال حاضر پس از گذشــت  ۶ماه از ســال
 ،۱۴۰۰پیشبینیهایی که در خصوص بازار مســکن مبنی بر
حفظ نرخ رشــد فعلی بازار مســکن اما با یک شیب خیلی کم
یک تا  ۳درصدی اعالم شده بود ،عم ً
ال در تمامی  ۶ماه گذشته
محقق شــده است؛ به طور متوســط ،قیمت مسکن در هر ماه

حدود  ۲.۵درصد افزایش داشــته است.به گفته این کارشناس
اقتصاد مســکن ،این نرخ افزایش قیمت مسکن هیچ همخوانی
با افزایش هزینههای تولید مسکن نداشته است به این معنا که
هزینههای تولید مسکن متناســب با نرخ تورم رایج که حدودا ً
 ۴۰تــا  ۴۵درصد افزایش پیدا میکند اما خود مســکن با یک
شیب خیلی کندتر حرکت کرده است که علت آن ،کاهش شدید
قدرت خرید مسکن است و این شاخص (قدرت خرید مسکن)
نمیتواند موازی با نمودار رشد قیمت مسکن ،افزایش یابد.
با نرخ سود پایین ،ساخت و ساز دیگر توجیه اقتصادی
ندارد
فعال صنعت ساخت و ساز با بیان اینکه سود بخش ساخت نیز
حد فاصل بین دو نمودار قیمت مســکن و قدرت خرید است،
گفت :هر چه جلوتر میرویم میبینیم که ســود ساخت کمتر
میشود و اتفاقی که میافتد همین است که االن داریم در بازار
میبینیم .به این صورت که در بخش خصوصی انبوهساز و حتی
در تعاونیها ،پروژه مســکونی جدیدی استارت نمیخورد چون
میبینند که هزینه تولید به شدت افزایش یافته است؛ نتیجه این
خواهد شد که سرمایهها از بخش تولید مسکن یا ساخت و ساز
به تدریج در حال خارج شدن بوده و فقط خود دولت و تعهدات
و اهدافی که تعیین کرده باقی میماند؛ از ســوی دیگر دولت به
تنهایی نمیتوانــد از پس این هدف گذاری ها بربیاید؛ چون نه
خطــوط اعتباری وجود دارد و نه بودجه آن موجود اســت که
بخواهد این کار را انجام دهد.وی خاطرنشان کرد :پدیده بعدی

اجاره بها  ۴۲درصد رشد کرد ولی متوسط قیمت مسکن
 ۳۰درصد
وی خاطرنشــان کرد :در حالی که قیمت مســکن نسبت به ماه
مشابه سال قبل (شهریور  )۱۳۹۹فقط  ۳۰درصد افزایش داشته
اما در تهران اجاره بها نســبت به ســال قبل  ۴۲درصد و در کل
کشور  ۴۵درصد افزایش داشته است؛ در آن دوره نرخ رشد قیمت
مســکن سه برابر نرخ رشد اجاره بود اما االن نرخ رشد اجاره یک
و نیم برابر نرخ رشــد مسکن اســت یعنی بازار اجاره مسکن ،نه
تنها عقب افتادگی خود را جبران میکند بلکه اجارهبها با نرخی
سریعتر و شیب تندتری نســبت به قیمت مسکن ،افزایش پیدا
میکند که این برای قشر مستأجر جامعه پدیده دردناکی است.
نزدیک شدن نســبت اجاره بها به قیمت مسکن ،آینده
خوبی برای مستأجران در پی ندارد
کارشناس اقتصاد مســکن با بیان اینکه پیشبینی میکنم که
سرانه مسکن در بودجه ماهانه خانوار و در سبد خانوادهها سهم
بیشتری را به خود اختصاص بدهد ،تصریح کرد :این اتفاق باعث
میشــود که روی کیفیت زندگی افــراد در حوزههای دیگر در
خوراک ،پوشاک ،تحصیل ،سبد کاالهای فرهنگی و درمانی تأثیر
منفی گذاشــته شود چون میزان درآمد به هیچ وجه با این نرخ
رشد اجارهبها همخوانی ندارد و به تدریج شاهد این هستیم که با
این وضعیت مجددا ً نگاه سرمایه گذاری به بخش مسکن تقویت
میشــود؛ سرمایه گذاران با خرید مسکن ،احتکار و اجاره دادن
آن به عنوان یک بســتر امن و پر سود برای سفته بازی انتخاب
خواهند کرد.

سهام عدالت چند؟
با توجه به روند نزولی بازار سرمایه در هفتههای گذشته ارزش واقعی سهام عدالت نیز نسبت
به اوایل و همچنین اواســط تابستان کاهش یافته است.به گزارش ایسنا ،پس از آزاد سازی
سهام عدالت مشموالن این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده
بودند میتوانند با مراجعه به ســامانه  www.samanese.irارزش واقعی سهام و جزییات دارایی
خود را مشــاهده کنند.البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا
کاهشی میشود .برای مثال ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در
 ۲۰اسفندماه سال گذشته  ۱۸میلیون و  ۷۸۰هزار تومان قیمت داشت ،در حالی که قیمت
این سهام در  ۱۶تیرماه سال جاری تا  ۱۴میلیون و  ۷۰۰هزار تومان کاهش یافته بود.سهامی
که در روزهای نخستین آزاد سازی سهام عدالت یعنی اردیبهشتماه و خردادماه سال ۱۳۹۹
بیش از  ۲۰میلیون تومان قیمت داشت.براین اساس ،طبق آخرین قیمتها ارزش واقعی سهام
عدالت بــا ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی بیش از  ۱۲میلیون و  ۵۰۰هزار تومان قیمت دارد
که حدود هفت میلیون آن به صــورت بلوکی و در صورت وجود تقاضا در بازار قابل فروش
است.این در حالی است که ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی در ۲۸
مردادماه  ۱۳میلیون و  ۵۰۰هزار تومان قیمت داشت و در واقع باز هم شاهد کاهش ارزش
اولیه سهام عدالت هستیم.

ابالغ دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات خانههای خالی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ،دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات خانههای خالی را به
ادارات کل امور مالیاتی استانها ابالغ کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،امیدعلی پارسا،
رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی
خالی از ســکنه را به ادارت کل امور مالیاتی شهر تهران و سایر استانها ذیل ماده 54
مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم اصالحیه  5آذر  ،1399ابالغ کرد.بخشهایی از این
دستورالعمل به این شرح است:
 .1این دستورالعمل در  15بند تنظیم شده که بر اساس آن ،مالک احراز شرایط خالی
بودن واحد مسکونی ،واقع شدن در شهرهای باالی  100هزار نفر و همچنین اطالعات
دریافتی از سامانه امالک و اسکان است.
 .2در این دستورالعمل ،اگر واحد مسکونی در  120روز ابتدایی یا انتهایی سال خالی از
سکنه ،ولی در سایر ایام سال دارای کاربر باشد ،مشمول این مالیات نخواهد شد.
 .3مالیات خانههای خالی شراکتی به نسبت سهم هر شریک ،جداگانه محاسبه و ابالغ
میشود.
 .4مبنای محاســبه نرخ مالیاتی خانههای خالی بر اساس «جدول امالک مشابه» که
سازمان امور مالیاتی هر سال تدوین میکند ،خواهد بود.
 .5مأخذ محاسبه مالیات واحدهای خالی از سکنه ،ماده  53قانون مالیاتهای مستقیم
است که پس از کسر  25درصد هزینه استهالک واحد مسکونی ،برآورد خواهد شد.
 .6نرخهای  12و  18برابر برای سالهای دوم و سوم خالی از سکنه بودن ،صرفاً در صورت
توالی خالی بودن مسکن است و اگر در فاصله بین سالها ،واحد مسکونی پُر شود ،در
صورت خالی شدن در سالهای بعد ،مجددا ً به نرخ سال نخست محاسبه خواهد شد.
 .7مالکان بیش از  5خانه خالی بدون احتســاب متراژ (مالک بیش از  30دانگ مسکن
خالی باشد) ،مشمول دو برابری نرخهای مذکور است.
 .8مهلت ارسال برگههای مالیاتی خانههای خالی در سال  ،1400پایان تیر ماه سال بعد
خواهد بود .اوراق مذکور هم در سامانه مؤدیان مالیاتی قابل دسترسی است و هم برای
مالکان این واحدها ،به صورت پیامک ارسال خواهد شد.
 .9جریمه مالیاتی خانههای خالی در شــهرهای زیــر  100هزار نفر ،معادل  20درصد
مالیات مذکور در ماده  54مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است.
 .10امکان اعتراض به مالیاتهای متعلقه طبق قانون مالیاتهای مستقیم وجود دارد.
 .11در صورت عدم پرداخت مالیات خانههای خالی ،جریمه در نظر گرفته شده همراه با
اصل مالیات در زمان انتقال سند ملک مورد نظر ،از مالک اخذ میشود.
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گزیده خبر
جزئیات تازه از اقدامات وزارت اقتصاد برای اجرای یک حکم معطل بودجه

۹۵هزار میلیارد تومان سهام دولت در بورس
عرضه میشود؟
وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد تصمیمگیری نهایی از سوی هیئت وزیران
درخصوص واگذاری تمام یا بخشــی از ســهام دولت در شــرکتهای کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ...را ارائه کرد.به گزارش
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم ،با توجه به شرایط سخت اقتصادی دولت
ناشی از آثار تحریمهای ظالمانه و نیز تأثیرات بیماری کرونا ،تحقق منابع درآمدی
پیشبینیشــده در بودجه سال جاری نقش بسیار مهمی در اداره هرچه بهتر امور
جاری کشــور دارد .در بودجه ســال  1400حدود 95هزار میلیارد تومان بهعنوان
درآمدهای حاصل از واگذاری ســهام و بنگاههای متعلق به دولت پیشبینی شده
پیشرو ،عدم وجود سهام آماده بهاندازه کافی برای
است.در این مسیر ،از جمله موانع ِ
عرضه به عموم است .علیرغم وجود ظرفیتی قابلتوجه از سهام متعلق به دولت در 7
شرکت بورسی بهارزش حدود 170هزار میلیارد تومان ،بهدالیلی از جمله توثیق کل
سهام دولت در  4شرکت و نیز مخالفت وزارتخانههای تخصصی مربوط به  3شرکت،
امکان عرضه آنها فراهم نمیباشد.اگرچه هیئت واگذاری مطابق ماده بند (ب) ماده
( )4قانون ،اختیار تصویب فهرست موارد قابل فروش و تعیین میزان هریک را دارا
میباشد لیکن بهجهت حساسیت وزارتخانههای ذیربط و در جهت پیشگیری از
اختالف نظر بین دستگاهها و نیز ایجاد همگرایی و هماهنگی بیشتر در مجموعه
دولت ،وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد تصمیمگیری نهایی از سوی هیئت
وزیران درخصوص واگذاری تمام یا بخشــی از ســهام دولت که مشمول گروه ()2
ماده ( )2قانون میباشند و نیز الزام به رفع توثیق از سهام دولت را ارایه کرده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه؛

خط قرمز ما عمل به تعهدمان است
در یازدهمین جلسه ستاد بودجه سال  ، ۱۴۰۱گزارش های تهیه شده در مورد منابع
مالیاتی برای سال  ۱۴۰۱مورد بحث و بررسی قرار گرفت.به گزارش اقتصادآنالین،
یازدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور ،با حضور
رییس سازمان برنامه و بودجه ،اعضای ستاد ،مشاورین و رؤسای سازمان مدیریت
و برنامهریزی استا ن ها با موضوع ظرفیت های منابع مالیاتی برگزار شد.سیدمسعود
میرکاظمی با بیان اینکه اجزای درآمد مالیاتی باید مشخص شود ،تصریح کرد :برای
مشخص شدن اجزای درآمد مالیاتی مطالعه ده ساله و کار کارشناسی علمی و دقیق
صورت گیرد تا جمع بندی مشخص و قابل قبولی بدست آید.وی با اشاره به اینکه
ظرفیت های منابع مالیاتی مشــخص شود ،تصریح کرد :وقتی یک جزئی از منابع
دریافت مالیاتی ،درآمد کافی داشته است سایر اجزاء به فراموشی سپرده شده است.
همانطور که درگذشته نفت جزئی از مالیات بود سایر اجزاء فراموش شده بود و وقتی
قیمت نفت افزایش پیدا می کرد در آمد مالیاتی نیز افزایش پیدا می کرد .هم اکنون
نیز بدلیل کسب درآمد از مالیات بر ارزش افزوده سایر اجزاء درآمد مالیات مغفول
مانده است.معاون رییس جمهور با اشاره به نقش استان ها در تحقق درآمد مالیاتی،
خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه استان ها منابع را در اختیار دارند در سال آینده چه
در بحث درآمد و چه مصارف با درنظر گرفتن مشوق هایی در این باره باید پاسخگو
باشند.وی افزود استان ها مسئولیت و نظارت جدی درباره پروژه های استانی و ملی
و سیاست های کالن داشته باشند و طبق قانون هر تعهدی نیز در نظر گرفته شود
پایبند خواهیم بود و خط قرمز ما عمل به تعهدمان اســت.رییس سازمان برنامه و
بودجه گفت :از زحمات اعضای ستاد بودجه و کارگروه ها و رؤسای استان ها درباره
تنظیم بودجه  ۱۴۰۱قدردانی می شود ،باید قوی تر ،با نگاه علمی و دقیق ،بیش از
گذشته و با سرعت زیاد کارها دنبال شود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت همکار موتور (سهامی خاص)
به شماره ثبت  221807و شناسه ملی 10102630771

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل
میآید تا در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شــرکت که
رأس ســاعت  12روز یکشنبه مورخ  1400/7/25در نشانی :تهران ،بلوار
مرزداران ،کنار گذر یادگار امام ،انتهای خیابان گلســتان ،کوچه پژوهش،
پالک  13برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1399
 -2تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به
1399/12/30
 -3انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت
 -4انتخاب بازرسان قانونی شرکت
 -5تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت
 -6ســایر امــور که در صالحیــت مجمع عمومی عــادی بطور
فوق العاده است

هیأت مدیره

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
در نشست مشترک مسئوالن شاهین شهر و آبفای استان اصفهان مطرح شد؛

شبکه فاضالب شاهین شهر با بهره گیری از
روش های نوین بازسازی می شود

نماینده مردم شــاهین شهر،میمه و برخوار در مجلس
شورای اسالمی خواستار سرعت بخشیدن به بازسازی
شــبکه فاضالب شاهین شــهر شد.حسینعلی حاجی
دلیگانی در نشست مشــترک با مدیرعامل و معاونان
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشاره به این
که قدمت برخی قسمت های شــبکه جمع آوری فاضالب شاهین شهر به 50
سال می رسد گفت :اگر اصالح و بازسازی شبکه فاضالب این شهر در اسرع وقت
صورت نگیرد ،هر لحظه امکان فرونشســت خیابان ها و وقوع حادثه وجود دارد.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان نیز به وجود  34هزار انشعاب فاضالب در شاهین
شهر اشــاره کرد و گفت:تاکنون  430کیلومتر شبکه فاضالب در این شهر اجرا
شده که  12کیلومتر آن بسیار فرسوده است و باید هر چه سریع تر مورد بازسازی
قرار گیرد.هاشم امینی بازسازی خط انتقال اصلی فاضالب بلوار طالقانی شاهین
شهر را از اولویت های آبفای استان اصفهان دانست و گفت :عملیات بازسازی این
کلکلتوربــا قطر  1200و  1600میلیمتر در عمق  8تا  12متری زمین و عرض
چهار متربه دلیل عبور و مرور زیاد در این محدوده کار بســیار سختی است.وی
افزود :بر همین اســاس درصدد هســتیم تا با بهره گیری از روش های نوین از
جمله استفاده از دستگاه حفار TBMو عبور لوله از تونل های حفر شده به جای
روش های سنتی ،مشکل ریزش دیواره تونل ها و فرونشست زمین را حل کرده
و عملیات بازسازی شبکه فاضالب را سرعت دهیم.
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وزیر نیرو عنوان کرد

کشور ،درگیر خشکسالی بیسابقه در  ۵۲سال اخیر

وزیر نیرو گفت :در یک خشکســالی بسیار سخت در کشــور به سر می بریم.علی اکبر
محرابیان در نشســت بررسی مشکالت آب و فاضالب خوزستان که شامگاه  ۱۰مهرماه
در اهواز برگزار شــد ،با بیــان اینکه از کمبودها همه ناراحت هســتیم ،اظهار کرد :در
یک خشکســالی بســیار سخت در کشور به سر می بریم و براســاس آمار و گزارش ها
در  ۵۲ســال گذشته این خشکسالی بی سابقه بوده اســت.به گزارش ایسنا ،وی افزود:
شرایط خشکسالی با شرایط ترسالی و نرمال متفاوت است و اکنون باید در این وضعیت
خشکسالی در مصرف آب شرب ،آب کشاورزی و مدیریت منابع آبی متفاوت عمل کنیم.
وزیر نیرو گفت :در خوزســتان باید مدیران ،مسووالن ،مردم ،کشاورزان و صنعتگران با
توجه به شــرایط موجود به شــکلی برنامه ریزی کنند تا با کمترین مشکل ،این سال
سخت را پشت سر بگذاریم.محرابیان با بیان اینکه در وزارت نیرو مهمترین حوزه ای که
به دنبال بهترین برنامه ریزی برای آن هســتیم حوزه خوزستان است ،عنوان کرد :همه
تالش را خواهیم کرد تا برای آب شــرب مردم از نظر کمی مشکلی پیش نیاید و برای
بحث کیفیت نیز با استفاده از امکانات موجود در استان و کشور به گونه ای برنامه ریزی
خواهیم کرد تا مردم با کمترین مشکل این سال سخت را پشت سر بگذارند.وی با اشاره
به اینکه تالش خواهیم کرد تا این سال سخت از نظر آبی با کمترین مشکل پشت سر
گذاشته شود ،گفت :دائم مســایل خوزستان پایش میشود و در این زمینه تصمیمات
خوبی اتخاذ شده است که اگر اتخاذ نمی شد با شرایط سختتری مواجه می شدیم.وزیر
نیرو با بیان اینکه در شرایط موجود باید همکاری های بین دستگاهی و بین قوه ای را
بســیار بیشتر از گذشته داشته باشیم تا مردم سختی کمتری متحمل شوند ،افزود :آب
متعلق به مردم است؛ اگر خوب مدیریت شود مردم منتفع و اگر بد مدیریت شود مردم

ضرر خواهند کرد.محرابیان عنوان کرد :اکثر عدم رعایت الگوی کشت و مدیریت مصرف
آب مربوط به بخش هایی اســت که کالن آب مصرف می کنند و اما این بخش ها باید
همکاری داشته باشند تا بتوانیم این شرایط سخت را پشت بگذاریم.وی با بیان اینکه در

خوزستان طرح های متعددی برای حل مشکل آب شرب داریم ،افزود :همه طرح های
آبرســانی در خوزستان باید فعال شوند ،به ویژه طرح هایی که میزان پیشرفت فیزیکی
بیشــتری دارند باید در اولویت قرار دهیم و در اسرع وقت به اتمام برسانیم.وزیر نیرو با
اشاره به طرح آبرسانی غدیر گفت :در طرح غدیر در شرایط موجود در کمیت و کیفیت
مشــکل داریم .در اجرای طرح میان مدت غدیر به دنبال افزایش حجم آب غدیر به ۲۰
متر مکعب هســتیم .همچنین به دنبال آن هســتیم تا این بخش از آب غدیر را از آب
گوارای دز تامین کنیم.محرابیان ادامه داد :تالش خواهیم کرد در  ۶ماهه اول سال آینده
بتوانیم  ۱۰متر مکعب حجم آب در طرح غدیر را به  ۲۰متر مکعب برسانیم و این حجم
را از منبع سد دز تامین کنیم.وی افزود :سرعت اجرای پروژه آبرسانی غدیر در طول یک
ماه اخیر باال رفته است اما این سرعت مطلوب نیست و باید شاهد افزایش سرعت اجرای
طرح میان مدت غدیر باشــیم.وزیر نیرو با اشــاره به بحث فاضالب شهرهای خوزستان
گفت :برای فاضالب شرق اهواز ،تصفیه خانه آماده است و پذیرش آزمایشی این تصفیه
خانه انجام شده است .در حال حاضر  ۸۲جبهه کاری در اهواز فعال شده است که البته
انتظار داریم این جبهه های کاری افزایش یابد.محرابیان ادامه داد :مساله فاضالب شبکه
غرب اهواز نیز باید به ســرعت پیگیری شود و به مناقصه برود تا بتوانیم پس از انتخاب
پیمانکار ،کار را در غرب اهواز نیز تکمیل کنیم.وی با بیان اینکه تصمیم گرفته ایم برای
خوزستان  ۲۰۰هزار متر مکعب آب شیرین کن ایجاد کنیم ،گفت :برای تامین آب دائم
شهرهای خوزستان عالوه بر طرح های آبرسانی ۲۰۰ ،هزار متر مکعب آب شیرین کن
طی چهار سال آینده ایجاد خواهیم کرد تا با پشتیبانی این آب شیرینکنها مشکل آبی
در شهرهای خوزستان نداشته باشیم.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران خبر داد؛

نرم افزار" تست و بازرسی لوازم اندازه
گیری" راه اندازی شد
در راستای سیستمی کردن فرایندهای حوزه معاونت
فروش و خدمات مشترکین نرم افزار" تست و بازرسی
لوازم اندازه گیــری" راه اندازی شــد.مهندس کیوان
فرح زاد مدیر عامل شــرکت توزیــع نیروی برق غرب
مازندران با اعالم این خبر گفت :نرم افزار یاد شده عالوه
برسیســتمی کردن فرآیندها  ،کاهش خطای انسانی ،افزایش بازدهی نیروها ،
کاهش اســتفاده از کاغذ و یکپارچه کردن نرم افزارها به منظور پایش عملکرد
نیروها و سهولت در تهیه گزارشات مدیریتی را به دنبال دارد.وی افزود :جلسات
آموزشــی این نرم افزار پس از طی مراحل ثبت و اجرایی شــدن آن در سیستم
جامع خدمات مشترکین برای تمامی همکاران حوزه خدمات مشترکین امورها
برای نیروهای اجرایی برگزار شــد.قابل ذکر اســت  ،هم اکنون  80نفر نیروی
اجرایی آموزش دیده در قالب قرار داد پیمانکاری مشــغول تســت و بازرسی و
اصالح انشــعابات مشــترکین غرب مازندران با بهره گیری از نرم افزار یاد شده
هستند.
طی یک ماهه اخیر صورت گرفت:

اجرای  ۱۹۰۰متراصالح و توسعه شبکه
آبرسانی شهری و روستایی در تنکابن
 ۱۹۰۰متر لوله گذاری در مناطق شــهری و روستایی
شهرســتان تنکابن به منظور اصالح و توســعه شبکه
آبرســانی با همــکاری امور آب و فاضــاب تنکابن و
جلب مشــارکت هــای مردمی طی یک ماه گذشــته
انجام شــد.مهندس مهرداد مقدس خو مدیر امور آب
و فاضالب شهرستان تنکابن با اشاره به عملکرد یک ماه گذشته این امور اظهار
داشــت :طی این مدت  ۲۶۰مورد رفع اتفاقات اعم از انشــعابات ،شبکه و خط
انتقال در بخش شهری و روستایی ،تعویض  ۸۷مورد کنتور خراب ،عیب یابی و
تعمیر  ۳دستگاه دیزل ژنراتور و  ۵دستگاه الکتروپمپ به همراه شستشوی  ۲باب
مخزن ،ســرویس دوره ای ۲۰دستگاه تابلو برق و ۱۰دستگاه کلرزنی اجراء شد.
وی از  ۲۷۳مورد نمونه برداری میکروبی و شیمیایی در یک ماهه اخیر خبر داد
و افزود ۲۰۰ :مورد نمونه برداری میکروبی و  ۱۲مورد نمونه برداری شیمیایی در
بخش روســتایی و نیز  ۵۷مورد نمونه برداری میکروبی و  ۴مورد نمونه برداری
شــیمیایی در بخش شهری انجام شد.مهندس مقدس خو از کلنگ زنی مخزن
دو هزار متر مکعبی در لشتو شیرود در ماه گذشته نیز گفت و اظهار داشت :این
مخزن ذخیــره جهت تامین آب پایدار برای مقابله با کمبود آب در مواقع پیک
مصرف با حصار کشی به ارتفاع  ۳متر ،اجرای روشنایی  ،حفاظت هوشمند و نیز
احداث خطوط انتقال ورودی -خروجی و ســرریز به طول  ۴۰۰متر با اعتباری
بالغ بر ۱۴۰میلیارد ریال در دست اجراست که پس از بهره برداری جمعیتی بالغ
بر  ۲۵۰۰خانوار را تحت پوشش قرار خواهد داد.
برگ زرینی دیگر از عملکرد شیالت هرمزگان:

کسب رتبه دستگاه برتر در شاخص های
عمومی و اختصاصی
اداره کل شــیالت هرمزگان موفق به کسب رتبه
دستگاه برتر در شاخص های عمومی و اختصاصی
در بیســت و چهارمین جشــنواره شهید رجایی
اســتان هرمزگان شــد.به گزارش روابط عمومی
شیالت هرمزگان ،استاندار هرمزگان در این مراسم
ضمن گرامی داشــت یاد و خاطره شهدا به ویژه شیهدان رجایی و باهنر
تصریح کرد :جشــنواره شهید رجایی هرساله به منظور ارزیابی عملکرد
دســتگاهها اداری در شــاخصهای عملکردی دردو شاهص تخصصی و
عمومی برگزار میشود و درآن از دستگاههای برتر تقدیر بعمل میآید .در
حاشیه این مراسم مدیر کل شیالت هرمزگان گفت :عصر امروز در مراسم
بیســت و چهارمین جشنواره شهید رجایی اســتان هرمزگان با حضور
اســتاندار ،نماینده ولی فیقه در اســتان و جمعی از مسئولین و مدیران
ف اجرایی استان که با هدف معرفی برترین
ادارات و دســتگاههای مختل 
ها در ارزیابی عملکرد سال  ۹۹دستگاههای اجرایی هرمزگان برگزار شد،
اداره کل شیالت هرمزگان به عنوان دستگاه برتر در شاخص های عمومی
و اختصاصی معرفی شــد .عبدالرســول دریایی کسب این مقام توسط
شــیالت هرمزگان را نتیجه همراهی ،همکاری و تالش کارکنان شیالت
استان و همچنین بهره برداران شیالتی استان به ویژه جامعه آبزی پروری
و صیــادی خواند و گفت :باتوجه به فعالیت های صورت گرفته در حوزه
شــیالت استان بی شــک در آینده ایی نزدیک شاهد درخشش بیش از
پیش شیالت در این استان باشیم.

4

طوالنیترین کابل برق زیردریایی جهان آغاز
به کار کرد
یــک کابل برق زیردریایی به طول  ۴۵۰مایل ( ۷۲۴کیلومتر) که انگلیس و نروژ
را به یکدیگر متصل می کند ،فعالیت تجاری را آغاز کرد و به این دو کشور اجازه
داد انرژی تجدیدپذیر را مبادله کنند.به گزارش ایسنا ،با آغاز فعالیت طوالنیترین
کابل برق زیردریایی جهان که شــبکه برق کشــورهای نروژ و انگلیس را به هم
متصل می کند ،نیروی تجدیدپذیر تولید شده در نروژ برق خانه های انگلیسی را
تامیــن خواهد کرد .این کابل همچنین اجازه می دهد نیروی بادی فراوان زمانی
که توربینهای بادی میزان باالیی برق در شرایط بادی تولید می کنند اما تقاضای
داخلی اندکی وجود دارد ،به نروژ صادر شده و برق خانه های این کشور را تامین
کند.این به معنای آن است که شبکه نیروی نروژ می تواند آب مورد نیاز کارخانه
های برق آبی را در ذخایر آبی وســیع این کشــور برای استفاده در زمان دیگری
نگه دارد.لینک دریای شمال به ارزش  ۱.۴میلیارد پوند سرمایه گذاری مشترکی
بین شبکه ملی برق انگلیس و اپراتور سیستم نروژی استات نت بوده و به کاهش
مصرف سوختهای فسیلی برای تولید نیرو در انگلیس کمک می کند.شبکه ملی
نیروی انگلیس اعالم کرد این پروژه مانع انتشــار  ۲۳میلیون تن کربن تا ســال
 ۲۰۳۰می شود.کابلهای پهن شش اینچی فعالیتشان را با حداکثر ظرفیت ۷۰۰
مگاوات آغاز می کنند و به تدریج ظرفیت کامل این لینک را در مدت سه ماه به
 ۱۴۰۰مــگاوات افزایش می دهند .فعالیت این پروژه در ظرفیت کامل ،برق پاک
برای تامین نیاز  ۱.۴میلیون خانه انگلیســی فراهم خواهد کرد.بر اساس گزارش
اویل پرایسِ ،گ ِرگ هندز ،وزیر انرژی ،رشد پاک و تغییرات اقلیمی انگلیس گفت:
همچنان که آماده میزبانی نشســت کاپ  ۲۶سازمان ملل متحد می شویم این
شــراکت پیشگام در وهله نخست نشان می دهد همکاری بین المللی تا چه حد
در کمک به رسیدن به اهداف کربن خنثی و فراهم کردن انرژی تجدیدپذیر برای
میلیونها خانه انگلیسی اهمیت خواهد داشت.

افزایش تولید نفت روسیه رکورد  ۱۳ماهه زد
رشــد تولید نفت روسیه در سپتامبر ازسرگرفته شد و بیشترین افزایش را در مقایسه با
 ۱۳ماه گذشــته داشت.به گزارش ایســنا ،آمار وزارت انرژی روسیه نشان داد این کشور
ماه میالدی گذشته  ۴۳.۸۶میلیون تن نفت خام و میعانات تولید کرده است که معادل
 ۱۰.۷۱۶میلیون بشــکه در روز بوده اســت .نرخ تولید سپتامبر  ۲.۶درصد باالتر از اوت
بود که تولید گازپروم در بزرگترین کارخانه تصفیه میعانات در ســیبری غربی به دنبال
یک آتش ســوزی کاهش پیدا کرد.تحت توافقی که بین اوپک و متحدانش منعقد شد،
این گروه تولیدش را از اوت هر ماه  ۴۰۰هزار بشــکه در روز افزایش می دهد که از این
رقم ،یک چهارم سهم روسیه است .این افزایش تولید ادامه پیدا خواهد کرد تا محدودیت
عرضه ای که در اوج بحران پاندمی به اجرا گذاشــته شده بود خاتمه پیدا کند .نشست
بعدی وزیران اوپک پالس برای دوشــنبه هفته جاری برنامه ریزی شــده است.ارزیابی
پایبندی روســیه به توافق محدودیت عرضه دشوار است زیرا آمار رسمی به صورت کلی
اعالم می شــود و شــامل نفت و میعانات است که مشمول توافق محدودیت عرضه قرار
نمی گیرد .اگر تولید میعانات روســیه به سطح پیش از آتش سوزی در کارخانه گازپروم
بهبود پیدا کند که حدود  ۸۸۰هزار بشکه در روز است ،در این صورت تولید روزانه نفت
در سپتامبر حدود  ۹.۸۳میلیون بشکه بوده که  ۱۳۰هزار بشکه در روز باالتر از سهمیه
سپتامبر است.طبق آخرین آمار آژانس بین المللی انرژی ،نرخ پایبندی روسیه به توافق
نفتی از  ۹۵درصد در ژوییه به  ۹۲درصد در اوت کاهش پیدا کرد که پایینترین نرخ در
میان تولیدکنندگان بزرگ اوپک پالس بود و عرضه نفت این کشور به  ۹.۷۱میلیون بشکه
در روز رســید.بر اساس گزارش بلومبرگ ،همه تولیدکنندگان بزرگ به جز روسنفت و
گازپروم نفت تولیدشان را ماه گذشته در مقایسه با اوت افزایش دادند .اگرچه روسنفت
که عامل بیش از یک ســوم تولید روسیه است ۰.۳ ،درصد نفت کمتری در ماه گذشته
اســتخراج کرد ،تولید «باش نفت» که زیرمجموعه این شــرکت بوده و آمارش جداگانه
ارائه می شــود ۱۸.۲ ،درصد افزایش داشت .اسالونفت که جوینت ونچر بین روسنفت و
گازپروم نفت است تولیدش را  ۹.۹درصد افزایش داد .تولید تولیدکنندگان کوچکتر شامل
گازپروم  ۱۱.۶درصد افزایش یافت.

فرونشست در تهران چقدر
جدی است؟
در هر سال حدودا بین  ۲۵سانتی متر فرونشست در دشتهای تهران
صورت میگیرد و سطح آب در دشتهای تهران نیز از  ۴۵سانت تا
 ۱.۵متر در حال کاهش اســت و آنطور که مســووالن اعالم کردند
تهران روزی یک میلیمتر دچار فرونشســت میشود که عدد بسیار
زیادی است و همین موضوع اهمیت توجه به چاه های غیر مجاز را
نشان می دهد.به گزارش ایسنا ،به دلیل برداشت از آبهای زیرزمینی
بیش از پتانسیل موجود شاهد فرونشست در دشتها هستیم که برای
جبران این مســاله در قالب طرح تعادلبخشی برنامههایی را در نظر
گرفته شده استکه براساس آن چاههای غیرمجاز را متوقف میشود.
بیشــترین افت در دشت ورامین اســت به طوری که یک متر و ۲۰
ســانت تراز آب زیرزمینی در این دشــت کاهش مییابد .عالوه بر
این در دشت هومند -آبسرد نیز با کاهش دو متر و دوسانت مواجه
هستیم .در بقیه دشتها نیز میزان کاهش به  ۶۰سانت میرسد اما
عمده مشکل در دشت ورامین و دشت هومند  -آبسرد است.یوسف
رضا پور -مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران چندی پیش در این
رابطه به ایسنا گفت :در بحث تعادل بخشی در ابتدا چاههایی که فعال
هستند را مورد بررسی قرار دادیم و روی برخی از آنها کنتور هوشمند
نصب شده است .عالوه بر این در بحث تغذیه مصنوعی نیز اقداماتی
صورت گرفته که اثرات آن در دشت شهریار کامال مشهود است.وی
با بیان اینکه در بحث تغذیه مصنوعی از طریق پسابهایی که تولید
میشود نیز اقداماتی صورت گرفت به گونهای که جای خالی آبهایی
که برداشت شده را با پساب پر میکنیم .اگر بتوانیم این اقدامات را به
همین شکل پیش ببریم وضعیت دشتها بهبود مییابد.
انسداد  ۶۱۶حلقه چاه آب غیرمجاز در تهران
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای تهران بــه تازگی اعالم کرد :طی
شش ماهه نخســت ســال جاری ۶۱۶ ،حلقه چاه آب غیرمجاز در
دشــتهای استان تهران ،توسط امورهای منابع آب شرکت مسدود
و از تخلیه ســالیانه بیش از  ۶میلیون متر مکعب آب از آبخوانهای
اســتان جلوگیری شــد .رضاپور ادامه داد :امسال به جهت کاهش
میزان بارندگیها و کسری  ۳۱۴میلیون متر مکعبی مخازن سدهای
پنجگانه استان نسبت به سال آبی گذشته ،با بحران کم آبی مواجه
هستیم و از این حیث ،عملکرد امورهای تابعه در حراست و حفاظت
از منابع آبهای ســطحی و زیرزمینی بیش از همیشــه ضرورت و
اهمیت پیدا کرده اســت که در همین راستا طی شش ماهه نخست
امسال ،با همکاری گروههای گشــت و بازرسی امورهای منابع آب،
 ۶۱۶حلقه چاه غیرمجاز ،در مجموع به عمق  ۱۸هزار و  ۱۹۹متر و
آبدهی  ۱۷۱.۱لیتر بر ثانیه مســدود شد که در نتیجه این اقدامات،
از برداشــت غیرمجاز شــش میلیون و  ۵۲۶هزار و  ۸۳۶متر مکعب
آب از ســفرههای آب زیرزمینی اســتان تهران جلوگیری به عمل
آمده اســت.وی با بیان اینکه بیشترین تعداد چاههای مسدود شده
به ترتیب توســط امورهای منابع آب تهران ،شهریار و شهرری انجام
شــده است ،اظهار کرد :همچنین با همکاری گروه گشت و بازرسی
آبهای سطحی و واحد حقوقی امورهای منابع آب ۱۹۳ ،هزار و ۷۶
مترمربع از اراضی بستر و حریم رودخانههای حوزه عملکرد شرکت با
اخذ دستور قضایی و با استناد به تبصره  ۴ماده  ۲قانون توزیع عادالنه
آب رفع تصرف شــد.رضاپور در ادامه با اشاره به اینکه طی مدت یاد
شــده ۶۸۰ ،حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و مراتب تشکیل پرونده و
انســداد آنها از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری اســت ،افزود:
در راستای مدیریت و کنترل میزان برداشت از چاههای مجاز۳۶۶ ،
دستگاه کنتور هوشمند روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری نصب
و  ۱۰مورد کاهش منصوبات چاه غیرمجاز نیز ،توسط امورهای منابع
آب ورامین ،رفعتصرف  ۱۹۳هــزار متر مربع از حریم رودخانههای
استانهران و اسالمشهر و شهریار صورت گرفته که در نتیجه این اقدام
از تخلیه ســالیانه بیش از  ۶۵۷هزار متــر مکعب آب از آبخوانهای
اســتان جلوگیری شــد.وی با تاکید بر اهمیت اجرای طرح احیا و
تعادلبخشــی آبهای زیرزمینی در جلوگیری از برداشت بیرویه از
منابع آبهای زیرزمینی و مقابله با پدیده جبرانناپذیر فرونشست،
.رضاپور در پایان با اشاره به خطرات و عواقب جبران ناپذیر فرونشست
که در ســالهای اخیر با شــاخص باالتر از نرم جهانی در کشور رو
به افزایش اســت ،خاطرنشان کرد :انسداد چاههای غیرمجاز ،تغذیه
مصنوعی و جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز به طور جدی
در دستور کار دفتر حفاظت و بهرهبرداری شرکت قرار دارد تا با اجرای
این طــرح بتوانیم در منابع و ســفرههای آب زیرزمینی و بعضی از
دشتهای استان تعادل نسبی را برقرار و روند افت آبهای زیرزمینی
و شاخص فرونشست را کاهش دهیم.
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رییس شورای رقابت:

افزایش عرضه ،تنها راه برونرفت از مشکالت بازار خودرو است

رئیس شــورای رقابت در پایان حضور خود در این شــورا در
رابطه با قیمت گذاری خودرو کــه قرار بود در مهرماه انجام
شــود گفت که دیگر قیمت گذاری خــودرو به من ارتباطی
ندارد و رئیس جدید آن را پیگیری می کند که ممکن است
بخواهد مدل را تغییر بدهد.به گزارش ایسنا ،دیروز (یکشنبه)
رضا شیوا در نشستی خبری پایان دور دوم این شورا و حضور
خود در آن را اعالم کرد و گفت که فردا با حضور وزیر اقتصاد
ترکیب شــورای رقابت دســتخوش تغییراتی خواهدشد.وی
همچنین در این نشســت به بیان گزارشی از عملکرد شورا
در چندسال گذشــته پرداخت.اما در حالی قرار بود در پایان
شهریور ماه و تعیین تورم بخشی شورا نسبت به قیمت گذاری
جدید خودرو برای پاییز اعالم نظر کند که این موضوع از شیوا
مورد پرسش قرار گرفت و وی گفت :در این مورد از من سوال
نکنیــد و دیگر قیمت خودرو ارتباطی بــا من ندارد و رئیس
جدید در این زمینه تصمیم گیــری خواهد کرد.وی افزود :
شــاید اصال رئیس جدید بخواهد این مدل قیمت گذاری را
تغییر دهد و برنامه دیگری در این رابطه داشــته باشد.شیوا
یادآور شد که قیمت گذاری با روش فعلی باید براساس تورم
بخشی که از بانک مرکزی اعالم می شود انجام شود که هنوز
این بانک تورم را به شورای رقابت اعال م نکرده و ممکن است
تا پایان مهر طول بکشد.
اگر ایده ای دیگر غیر از قرعه کشی دارند ،بگویند
وی در مورد بحث های کــه اخیرا برای نحوه قیمت گذاری
خودرو و یا مخالفت هایی که درباره قرعه کشی برای فروش
خودرو مطرح اســت یادآور شــد که آنچه مشخص است در
قرعه کشی هیچ کس دخالت و نفوذی ندارد ولی پیش از این
زمانی که فروش خودرو از طریق ســایت انجا م می شد دائم
با شکایت و اعالم مشکل از سوی مردم مواجه بودیم که می
گفتند نفوذ دالالن و رباتها هســتند که در این نحوه فروش
برد بیشتری دارند ،بنابراین از نظر ما بهترین راه ،قرعه کشی

شیوا در مورد نحوه قیمت گذاری خودرو نیز با اشاره به اینکه
این شیوه هیچ گاه قیمت گذاری بر اساس بهای تمامشده را
قبول نداشته است ،افزود :ما نپذیرفتیم که انحصارگرا بخواهد
هرچه هزینه کرده را به اضافه سود به آن برگردانی م در حالی
که ایــن موجب زیان مصرف کننده می شــد.وی ادامه داد:
متاسفانه مشکالت خودروســازان فراوان است و آنها سرمایه
گذاری و هزینه های نامربوط زیاد دارند این در حالی است که
خودروساز فقط در رشته خود فعالیت کند ولی شاهدیم آنقدر
شرکتهای وابســته دارند که زیان ده هستند و می خواهند
زیان را از طریق مصرف کننده جبران کنند.

بود ولی اگر منتقدان شیوه جدیدی دارند ارائه کنند تا مورد
بررسی قرار گیرد.
رقابتی کردن بازار نه وظیفه ما بــود و نه امکانش را
داشتیم
شــیوا در ادامه با اشاره به انتقاداتی که مبنی بر عدم رقابتی
شــدن بازار خودرو با وجود دخالت شورای رقابت مطرحمی
شود ،گفت :این شورا نه جزو وظایفش بود که بازار را رقابتی
کند و نه امکانش را داشــت.اگر قرار است بازار خودرو رقابتی
شود نیاز به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه گذاری دارد و
این وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است.بنابراین اگر
زمانی بازار رقابتی باشد شورا نیز از آن خارج می شود و اینکه
بگویند با حضور شورا سرمایه گذاران به بازار خودرو نمی آیند
ادعای بیهوده است.

نامه رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد؛

قیمت گذاری دستوری
خودرو برای جلوگیری از زیان
خودروسازان متوقف شود
رئیس سازمان بورس در نامهای به وزیر اقتصادخواستار بررسی
مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت
قطعات در شــورای رقابت و خروج این محصوالت از شمول
قیمتگذاری توسط این شورا شد.به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از سازمان بورس ،محمد علی دهقان دهنوی ،رئیس
ســازمان بورس در نامهای به وزیر اقتصاد خواســتار بررسی
مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت
قطعات در شــورای رقابت و خروج این محصوالت از شمول
قیمتگذاری توسط این شورا شد.
متن نامه به این شرح است:
احتراماً؛ با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات
بعنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار ســرمایه (از منظر ارزش
بازار) و حضور ســرمایهگذاران و فعاالن بیشــمار در صنعت
مذکور ،سیاستهای قیمتگذاری اعمال شده توسط شورای
رقابت در ســنوات گذشــته ،زیان و عدم نفع ســنگینی بر
سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است بطوریکه
الزام ســتاد تنظیم بازار و شــورای رقابت به شــرکتهای
خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو ،در مقاطعی سبب پیش
فروش خودرو با قیمتهای قطعی و غیرمنطقی گردید و این
امــر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصوالت،
سبب زیان شــرکتهای خودروساز گردیده است به گونهای
که مطابق صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتهای ایران
خودرو و ســایپا در سال مالی منتهی به  ۱۳۹۹/۱۲/۳۰زیان
خالص شــرکتهای مذکور به ترتیب به مبلغ  ۱۵۵،۰۵۰و
 ۵۷،۶۶۵میلیارد ریال و زیان انباشــته شرکتهای مذکور به
ترتیب بالغ بر  ۲۹۹،۳۸۶و  ۱۵۰،۰۶۹میلیارد ریال میباشد.
(علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخهای اعطایی
به شرکتهای خودروســاز و افزایش قیمت نهادههای تولید
میباشــد .برای مثال میزان افزایش نــرخ نهادههای تولید
شرکت ســایپا (سهام عام) در ســالهای  ۱۳۹۷الی ۱۳۹۹
بطور میانگین  ۲۴۸درصد میباشد لیکن مجوز افزایش نرخ
اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر  ۱۶۳درصد میباشد).لذا به
نظر میرســد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به
دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده
که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی
مصرفکننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکتهای
خودروساز به جیب واسطهگران سبب ایجاد کمبود نقدینگی
در شــرکتهای خودروساز و قطعهساز گردیده است و تداوم
روند فوق منجر به کاهــش تولید و در نهایت توقف فعالیت
شــرکتهای خودروساز و قطعهساز خواهد شد.در این راستا
با توجه به عدم شــمولیت قیمتگذاری نهادههای تولیدی
صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر
در اعطای مجوز افزایش نرخ در شــرایط تورمی ،پیشــنهاد
میشــود اوالً موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت
مجــددا ً مورد بررســی قرار گرفته و محصــوالت خودرویی
هماننــد محصوالت صنایع فوالد و پتروشــیمی از شــمول
قیمتگذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیانهای
آتی شرکتهای خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بعمل
آید ،ثانیاً موضوع زیانهای وارده به شرکتهای ایران خودرو
و سایپا ناشی از قیمتگذاری نامناسب توسط شورای رقابت
در سنوات گذشــته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول
قرار گیرد.

رییس فراکسیون توسعه روابط کشورهای
عضو اکو اظهار داشت :اسراییل قراردادهای
امنیتی با برخی از کشورهای منطقه امضا
میکند و پس از آن هم بحثهای اقتصادی
مطرح میشود .بطوریکه اسراییل در برخی
از کشــورهای همجــوار ما ،شــرکتهای
اقتصادی بــزرگ راهاندازی کرده اســت.
ولی اســماعیلی در گفتوگو بــا خبرنگار
اقتصادی ایلنــا در مورد تاثیــر راهاندازی
بخشی از کریدور شرق به غرب بر مبادالت
تجاری کشــورهای عضو اکــو اظهار کرد:
بخش راهاهنــی این کریدور ایجاد شــده
اما باید تکمیل شــود .مزیتهای اقتصادی
این کریدور با توجه به اشتراکات فرهنگی
کشــورهای عضو اکو ،بســیار زیاد است و
میتواند روی افزایش مبادالت اقتصادی دو
کشور تاثیر داشته باشد .متاسفانه کشورهای
عضو اکو کمترین تبادل تجاری را بین خود
دارند .برای مثال  10درصد از مناســبات
تجاری ما با کشــورهای عضــو اکو و 90
درصد آن با کشــورهای خارج از اکو است.
رییس فراکسیون توسعه روابط کشورهای
عضــو اکو افزود :یکی از مواردی که من در
اجالسیه اسالم آباد کشــورهای عضو اکو،
پیشنهاد دادم اینکه کشورها با تعریف یک
پول واحد بتوانند تجارت داشــته باشند تا
بتوانیــم از بازار  800میلیون نفری منطقه
اســتفاده کنیم .روسای پارلمانی هم از این

مردم با شورا بد شدند
شــیوا در ادامه با اشاره به اینکه تمام تالش شورا این بود که
انحصارگر نتواند قیمت خود را به مردم تحمیل کنند ،گفت:
به هررصورت در کشــوری که تورم تا  ۵۰درصد است و همه
چیز گران می شود طبیعی است قیمت خودرو افزایش یابد
ما همواره ســعی کردیم که قیمت منصفانه روی خودرو قرار
بگیرد اما به هر صورت این افزایش قیمت مطلوب مردم نبود
و در مواقعی آنها با شــورای رقابت بد شدند.به گفته وی ،از
ســوی دیگر خودروسازها هم راضی نبودند و می گفتند این
نحوه قیمت گذاری و نتیجه عملکرد شورا به زیان انباشته با
رقمهای  ۴۰تا  ۵۰هزار میلیاردی منتهی شده است.
خودروسازان هزینه های بی ربط زیاد دارند

اگر این مدل پیش فروش نباشد بهتر است
در ادامه این نشست ،این موضوع مطرح شد که مصوبه شورای
رقابت درباره پیش فروش خودرو و تاکید بر مشــخص شدن
قیمت در ابتدا موجب خودداری خودروسازان از پیش فروش
شده است بیان کرد :نمی شــود که خودروی را اکنون برای
فروش اعالم کرد که قیمت آن مشخص نباشد از سوی برخی
خودروسازان طوری پیش فروش می کند که حتی طرح آن
ممکن اســت دستخوش تغییر شــود و این برای ما پذیرفته
شده نیست خودروســازان در پیش فروش مشکالت زیادی
دارد و این نوع پیش فروش انجام نشــود بهتر است.به گفته
وی ،در صورتی که پیش فروش انجام نشود می تواند مشوقی
برای افزایش فروش فوق العاده و عرضه بیشــتر باشد اینطور
تعهدشان هم کمتر شده و ظرفیت فروش فوق العاده مطلوب
تر خواهد شد.
از مردم حاللیت می طلبم
رئیس شورای رقابت در پایان با اشاره به پایان حضور خود در
شورا گفت که تمام سعیمان این بوده تا مردم متضرر نشوند
ولی در هرصورت می تواند به رضایت آنها منجر نشــود که از
همه مردم حاللیت می طلبیم.

رییس فراکسیون توسعه روابط «اکو» مجلس:

تنها  ۱۰درصد مراودات تجاری
ما با اکو است

پیشنهاد استقبال کردند و پیشنهاد شد تا
پاکستان به عنوان رییس پارلمانی فعلی اکو
این موضوع را دنبال کند.وی خاطرنشــان
کرد :اگر ما روابط خود را بر اســاس حسن
همجواری با کشــورهای همســایه پیش
ببریم ،کمک میکند کشورهای دیگر غیر از
خود اعضای اکو دخالتی نداشته باشد .برای
مثال در مرزهای شــمال غــرب ما یکی از
مسائل پررنگ ،ارتباط اندک ما با همسایگان
بود .ما از دولت فعلی انتظار داریم که نگاه
ویژهای به این مسئله داشته باشد کمااینکه
قدمهایی برداشته شده و معاونت اقتصادی
وزارت خارجــی و رایزنهای اقتصادی در
کشورهای همسایه در حال ایجاد است.وی
گفت :اگر ما بتوانیم از بازار منطقه که واقعا
بکر است استفاده کرده و همافزایی داشته
باشیم ،باعث میشود که کشورهایی مانند
آمریکا و اســراییل نتوانند دخالت بیشتری
کنند .ما امیدورایم که کریدور شــمال به
جنوب و همچنین کریدور شــرق به غرب
به طور کامل افتتاح شده و مناسبات خود

را افزایش دهیم.اســماعیلی افزود :با توجه
به قدمت فرهنگی و دینی که کشــورهای
منطقــه ماننــد پاکســتان ،آذربایجــان،
ترکمنستان و  ...باهم دارند این امر میتواند
شــاخص اتحاد و پایداری منطقه باشــد.
توصیه ما بــه دولت معموال این بوده که از
این فرصت استفاده کند تا مردم ما بتوانند از
این زیرساختهای اقتصادی استفاده کنند.
وی در مورد دخالتهای ذکر شده توضیح
داد :اسراییل ثابت کرده که به دنبال تنش
اســت ،اســراییل ورود کرده و قراردادهای
امنیتی بــا برخی از کشــورهای منطقه
امضــا میکند و پــس از آن هم بحثهای
اقتصــادی مطرح میشــود .اســراییل در
برخی از کشورهای همجوار ما ،شرکتهای
اقتصادی بزرگ راهاندازی کرده اســت .در
حالی که کشــورهای عضو اکو با ســابقه
فرهنگی دینی که باهم داریم در حاشــیه
قرار گرفته و مناســباتمان بــه  10درصد
میرسد ،ولی کشــورهای دیگر از منطقه
دیگر بیایند صرفه اقتصادی ببرند و هم به

دنبال نفاق در کشــورهای مسلمان باشند.
رییس فراکسیون توسعه روابط کشورهای
عضو اکو افزود :به هر میزان کشورهای عضو
اکو جلسات بیشتری داشته باشند و به این
نتیجه برسند که ما میتوانیم روی پای خود
بیایســتیم قطعا صرفه اقتصادی بیشتری
خواهد داشت .متاســفانه خالیی در دولت
قبل ایجاد شــد و ما ارتباط اقتصادی خود
را با کشــورهای همسایه بسیار کم کردیم
و بیشتر به اروپا و آمریکا توجه داشتیم .از
دولت آقای رییســی به خصوص وزیر امور
خارجه انتظار زیــادی میرود که زمینه را
برای مناسبات اقتصادی فراهم کنند ،این
موضوع به نفع منطقه و کشــورهای عضو
اکو خواهد بود.اسماعیلی خاطرنشان کرد:
کریدوری که االن بخــش ریلی آن ایجاد
شــده و بعدا هم بخش جادهای آن ایجاد
خواهد شــد ،در هزینههــای حمل و نقل
برای تجار ما بســیار تاثیرگذار خواهد بود،
صادرات ،واردات و ترانزیت توجیه اقتصادی
خواهد داشت .جاده و ریل از کمهزینهترین
و امنترین راههای حمل و نقل اســت و با
کاهــش هزینهها به نفــع صادرکنندگان،
واردکننــدگان ،مصرفکنندگان ،کشــور
مبدا و کشــور مقصد است .همچنین خود
این موضوع انگیزهای میشود تا دولتهای
کشورهای عضو در جهت افزایش مبادالت
تجاری پیش بروند.
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گزیده خبر
رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه:

ترکیه میخواهد ایران را دور بزند
رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه میگوید که دولت اردوغان به دنبال پیدا
کردن راهی برای دور زدن مسیر ایران در ترانزیت و حمل و نقل کاالست.
سید جالل ابراهیمی در گفت و گو با ایسنا ،اظهار کرد :جایگاه جغرافیایی
ایــران در حوزه ترانزیت و جابجایی کاال ،جایگاهی خاص و منحصر به فرد
است و در طول ســالهای گذشته با وجود تمام موانع هیچکس تردیدی
ندارد که برای جابجایی بسیاری از محمولههای اقتصادی ،کشورها چارهای
جز استفاده از خاک ایران ندارند.وی با اشاره به کریدورهای مهم منطقهای
که به ایران ختم میشــوند ،توضیح داد :بســیاری از کامیونهایی که از
سمت اروپا به سمت کشورهایی چون افغانستان و پاکستان تردد میکنند
باید از خاک ایران رد شــوند .از سوی دیگر کامیونهایی که از کشورهای
حاشــیه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی بار دارند نیز برای رسیدن
به اروپا از خاک ایران اســتفاده میکنند .کشورهایی مانند ترکیه و عراق
نیز برای ترانزیت به مســیرهای ایران وابسته هستند.رییس خانه اقتصاد
ایران و ترکیه ادامه داد :با گســترش زیرساختهای راهی ایران برای عبور
خودروها از آذربایجان و ارمنستان و رسیدن آنها به گرجستان ما همچنان
در این زمینه برگ برنده را خواهیم داشت .ترکیه اما در مقابل تالش کرده
با عبور کامیونهایش از آذربایجان و نخجوان و دریای خزر به نوعی ایران
را دور بزند و در ســالهای اخیر برنامــ ه ریزیهایی نیز برای این موضوع
داشته است.ابراهیمی با اشــاره به درگیری و اختالف نظر همزمان ترکیه
با روسیه و ایاالت متحده آمریکا ،تشریح کرد :از زمانی که روسیه در شبه
جزیره کریمه وارد شد ،اختالفات با ترکیه افزایش پیدا کرد .این در حالی
است که ترکیه عضو ناتوست و اگر اختالفها را با روسیه کم کند ،از سمت
غرب فشــارها افزایش خواهد یافت ،موضوعی که تاثیر خود را در کاهش
ارزش لیر نشــان داده و میتواند در آینده ادامه پیدا کند.وی خاطرنشان
کرد :اردوغان رییس جمهوری ترکیه طرحهای کالنی در سر دارد و در این
بین ایران به عنوان یک رقیب منطقهای مطرح اســت .ما باید تالش کنیم
با استفاده از تمامی ظرفیتهای داخلی و بین المللی نه تنها فضا را در این
رقابت خالی نکنیم که با اســتفاده از مزیت نسبی ایران ،راه برای گسترش
ترانزیت و استفاده از ظرفیتهای آن باز شود.
مدیر مجتمع فروکروم جغتای مطرح کرد:

افزایش تولید فروکروم با ورود
بخش خصوصی
افزایش تولید فروکروم در مجتمع فروکروم جغتای با ورود بخش خصوصی
رشد چشمگیری داشت.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد
معدنــی ایران ،محمد داودی با بیــان این مطلب گفت :تا قبل از واگذاری
مجتمع فروکروم به راهبری ،متوســط تولید فروکروم پر کربن ســاالنه ۸
هزار تن و بیشــترین تولید  ۱۱هزار تن بود.وی در ادامه افزود :در برنامه
تولید سال جاری میزان تولید ۱۵هزار تن فروکروم پرکربن در نظر گرفته
شــد که با وجود کمبود برق و خاموشــی کامل کوره به مدت  ۱۵روز و
کارکــرد با  ۵۰درصد دیماند طی  ۳۰روز ۹۰ ،درصد این هدف تنها در ۶
ماهه نخست ســال محقق شد.داودی خاطر نشان کرد :این افزایش تولید
به دنبال اجرای سیاستهای جدید شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
مبتنی بر واگــذاری واحدهای زیرمجموع ه به بخــش خصوصی و تدوین
ســاختارهایی تحت عنوان «راهبری» اتفاق افتاد.وی با اشــاره به افزایش
تولید فروکروم پر کربن در ســال گفت :کارخانه از سال  ۱۳۹۶به راهبری
واگذارشــده و از آن زمان شاهد ســیر صعودی تولید تا پایان سال ۱۳۹۹
بودیــم و بگونه ای که در این ســال به تولیدی در حــدود ۲۶هزار تن (
مجموع فرآوری مجدد ســرباره ها و فلز ناشــی از ذوب و احیا) در ســال
رسیده است و این ســیر افزایش تولید به دلیل مدیریت بخش خصوصی
در تأمین به موقع مواد اولیه است.وی یکی دیگر از دالیل افزایش تولیدات
امســال را به دلیل تأمین مواد اولیه دانســت و اظهار داشت :دست بخش
خصوصی برای خرید مواد اولیه باز اســت و در حال حاضر شــرکت راهبر
مجتمع فروکروم در معادن کوچک و خصوصی کرومیت ســرمایهگذاری
و مواد اولیه شــامل سنگ و کنســانتره کرومیت را تامین میکند.مدیر
مجتمع فروکروم جغتای اظهار داشــت :قبل از واگذاری مجتمع به بخش
خصوصی ،دولت می بایست خوراک ورودی کارخانه را بر اساس قیمت روز
خریداری کند و مجوز پیش پرداخت جهت خرید مواد اولیه وجود نداشت،
در حالیکه راهبر این مشــکل را ندارد و به راحتــی مواد اولیه کارخانه را
تامین می کند.
عملكرد توليدي درخشان گروه خودروسازي سايپا در شش ماهه
نخست امسال؛

رشد  ۵درصدي تولید سایپا نسبت به
مدت مشابه سال گذشته
گروه خودروسازي ســايپا با توليد  ۲۱۲هزار خودرو در ششماهه نخست
امسال ،عالوه بر ثبت رشد  ۵درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته،
 ۱۰۰درصد برنامه توليدي خود در سال جاري را نيز محقق كرد.بهگزارش
ســايپانيوز ،گروه خودروسازي سايپا در شــشماهه نخست سال ،۱۴۰۰
توانسته در ســايتهاي توليدي خود در شركتهاي سايپا ،پارسخودرو،
بنرو ،سايپاسيتروئن ،زامياد و ســايپاديزل تعداد  ۲۱۲هزار دستگاه انواع
محصوالت ســواري و تجاري توليد كند كه اين ميزان ،نســبت به توليد
 ۲۰۳هزار دســتگاهي در مدت مشــابه پارسال ،حاكي از رشد  ۵درصدي
است.براســاس اين گزارش ،گروه خودروســازي سايپا موفق شده با توليد
اين تعداد انواع محصوالت خود ۱۰۰ ،درصد برنامه اعالم شــده به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در زمينه توليد را محقق كند.موفقيت درخشــان
گروه خودروسازي سايپا در زمينه توليد خودرو در سال  ۱۴۰۰در شرايطي
صورت گرفته كه اين خودروساز از سال گذشته توليد پرتيراژترين خودرو
داخلــي يعني خانواده پرايــد را متوقف كرده و در شــرایط تحریم ،قطع
همکاری شــرکای تجاری و پاندمی کرونا توانسته با جايگزيني محصوالت
ايرانــي و تعميق داخليســازي قطعات ،این موضوع را به نحو شایســته
مديريــت کند.نكته قابل توجه در ثبت آمار توليد  ۲۱۲هزار دســتگاهي
گروه ســايپا آن اســت كه همواره بهدليل تعطيالت نوروزي و تعطيالت
تابستاني خودروسازان ،آمار توليد خودرو كشور در  ۶ماهه اول بين  ۳۵تا
 ۴۰درصد كل توليد ساالنه است ،ليكن گروه سايپا قطعا تولید گروه سایپا
در انتهای سال نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت.اين در حالي
است كه باتوجه به برنامه عرضه سه محصول جديد شاهين اتوماتيك ،آريا
و اطلس در نيمه دوم امسال پيشبيني ميشود آمار توليد خودرو در گروه
سايپا تا پايان سال از برنامه مدنظر عبور كند.

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

امکان پرداختهای خودکار و مکانیزه
با بانک پرداخت ملت
خدمت»بانــک پرداخت» ملت ،امکان پرداختهــای خودکار و مکانیزه
را برای مشــتریان فراهــم کرد.به گزارش روابط عمومــی بانک ملت ،با
هــدف مکانیزه کردن پرداختهای متوالی یــا متناوب جهت جلوگیری
از فراموش شــدن پرداختهای مــورد نیاز و تســهیل فرآیند پرداخت
بدون نیاز به صرف وقت ازســوی مشتریان بانک ،طرح»بانک پرداخت»
ملت راه اندازی شــده است.از مشخصات و مزایای این طرح می توان به
امکان سپردن عملیات پرداختهای متوالی یا متناوب نظیر خرید شارژ،
پرداخت قبض ،پرداخت اقساط مربوط به خرید کاال و خدمات با یک بار
ثبــت نام در این طرح و ارائۀ مجوز پرداخت بابت مورد مشــخصی نظیر
شــارژ یا قبض و انجام پرداخت های بعدی مربوط به موضوع مشــخص
شــده بدون نیاز به صرف وقت و جلوگیری از امکان فراموشی پرداخت،
به بانک یا شرکت و سازمان ارائه دهندۀ خدمات اشاره کرد.بر اساس این
گزارش ،امکانات فعلی این طرح شــامل شارژ خودکار خطوط اعتباری
ایرانسل ،پرداخت خودکار قبوض خطوط دائمی همراه اول ،شارژ خودکار
خطوط اعتباری همراه اول اســت و در آینده نزدیک نیز امکان پرداخت
خودکار ســایر قبوض ،امکان شارژ خودکار سایر اپراتورهای تلفن همراه
و پرداخت خودکار بهای سایر خدمات به جز قبض و شارژ فراهم خواهد
شد.مشتریان بانک ملت می توانند برای آشنایی بیشتر با این محصول و
راههای ثبتنام و استفاده از این خدمت و دریافت راهنمای کاربری به
آدرس https://bankmellat.ir/bank_payment.aspxمراجعــه
کنند.

تجلیل بانک پارسیان از آتش نشانان
همزمان با فرا رســیدن  7مهر روز آتش نشانی ،از آتش نشانان ایستگا ه
 25سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از سوی بانک
پارســیان تجلیل شــد.مدیر روابط عمومی بانک پارسیان به همراه تنی
چند از کارکنان خود با حضور در ایستگاه  ۲۵آتش نشانی ضمن تبریک
و خدا قوت و دیدار با رییس این ســازمان ،با اهدای شــاخه گل به آتش
نشــانان و لوح سپاس از تالش های شــبانه روزی آنان تقدیر کرد.مدیر
روابط عمومی بانک پارســیان در این مراســم طی گفــت و گو با آتش
نشانان این ایستگاه ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای آتش نشان
پاالیشگاه آبادان در ســال  ۱۳۵۹و همچنین شهید علی لندی ،نوجوان
فداکار و ایثارگر ،اظهار داشــت :شــما مایه افتخار همه کشور هستید و
مــا همواره ایثار و فداکاری شــما را ارج می نهیم وهمــواره در قلب ما
وهمه مــردم جای دارید.بهرام هنرپرور ضمن تبریک روز آتش نشــانی
و ایمنی اظهار داشــت :آتش نشانی شغلی است که با عشق ،اعتقاد و از
خودگذشتگی همراه است واین روز بهانه ای است که ما قدردان زحمات
نیروهای آتش نشانی باشــیم.مدیر روابط عمومی بانک پارسیان توجه و
اهمیت این بانک نســبت به آتش نشانان را مورد اشاره قرار داد و گفت:
بیمه پارســیان از شــرکت های گروه مالی بانک پارسیان به بهانه هفتم
مهر به عنوان روز ایمنی و آتشنشانی تخفیفات ویژهای برای آتشنشانان
درنظر گرفته اســت.وی خاطرنشان کرد :بیمه پارسیان به اینمناسبت و
به پاس قدردانی و تشــکر از تالش و زحمات فداکارانه آتشنشانان عزیز
این مرز و بوم ،از تاریخ  ۷مهر لغایت ۳۰مهر ۷۰درصد تخفیف ویژه بیمه
آتشسوزی منازل مسکونی ایشان ارائه میکند که آتشنشانان گرامی به
منظور استفاده از این طرح و کسب اطالعات بیشتر میتوانند به شعب و
نمایندگیهای بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه کنند.

اعتبار کارتهای نقدی بانکپاسارگاد
تمدید شد
در راستای رفاه حال مشــتریان و کاهش مراجعه حضوری به شعبهها،
کارتهای نقدی بانکپاســارگاد که تاریخ انقضای آنها از ابتدا تا انتهای
مهرماه ســال 1400اســت ،بهمدت یک ســال تمدید شــد.به گزارش
روابطعمومی بانکپاســارگاد ،از این پس مشــتریان هنگام اســتفاده از
ســال تاریــخ انقضای کارت ،به جای
درگاههای پرداخت ،باید در بخش
ِ
عدد  ،00عدد  01را وارد کنند .همچنین مشــتریانی که از ســامانههای
بانکداری مجازی یا همراهبانک اســتفاده میکنند باید نسبت به ویرایش
اطالعات کارتهای خود بر این اســاس اقدام فرمایند .الزم به ذکر است
هممیهنان عزیز میتواننــد اکثر امور بانکی خود را با بهرهمندی از انواع
خدمــات بانکداری الکترونیک بانکپاســارگاد انجــام داده و از مراجعه
غیرضروری به شــعبهها خودداری کنند .مرکز مشــاوره و اطالعرسانی
بانکپاســارگاد به شماره تماس 82890و سامانهی  CRMدر سایت این
بانک بــه آدرس  https://www.bpi.ir/crmآمادهی پاســخگویی به
سؤاالت مشتریان است.
با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به مناسبت روز روستا و
عشایر

افتتاح همزمان  88باجه بانکی روستایی
پست بانک ایران
در آســتانه روز روستا و عشایر  88 ،باجه خدمات بانکی روستایی پست
بانک ایران  ،با حضور دکتــر زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
افتتــاح و به بهره برداری رســید.به گزارش روابط عمومی پســت بانک
ایــران  ،در آیین افتتاح و بهره برداری از باجــه های مذکور که در 18
اســتان کشور و به طور همزمان صورت گرفت ؛ وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات از طریق ارتباط آنالین با روستای باشماق شهرستان مریوان از
توابع اســتان کردستان به صورت نمادین و به نمایندگی از سایر باجه ها
 ،آنرا افتتاح کرد.بنا براین گزارش  ،در مراســم افتتاح  88باجه خدمات
بانکی روســتایی پســت بانک ایران  ،دکتر بهزاد شــیری مدیر عامل و
اعضای هیات مدیران و جمعی از معاونین و مدیران بانک حضور داشتند
و دکتــر زارع پور پس از برگزاری جلســه کاری  ،اســتماع گزارش ارائه
شده توسط مدیر عامل پســت بانک ایران و ایراد سخن برای حاضران ،
ضمن بازدید از واحدهای ستادی و شعبه مستقل و دیدار و گفت و گو با
کارکنان و مشتریان بانک ؛ از نمایشگاه دستاوردهای پست بانک ایران و
همچنین سامانه میز خدمات بانک نیز بازدید کرد.این گزارش می افزاید
 :برای افتتاح و بهره برداری از  88باجه خدمات بانکی روســتایی پست
بانــک ایران  156 ،میلیارد ریال اعتبار صرف شــده و با بهره برداری از
باجه های مذکور  300هزار نفر از جمعیت روستایی کشور تحت پوشش
خدمات بانکی قرار گرفت.

@sobheqtesad

بانک و بیمه

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
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در مرداد ۱۴۰۰؛

حدود  ۹۰درصد چکهای مبادلهای وصول شد

حدود  ۶میلیون و  ۲۰۰هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۷۲۴
هزار میلیارد ریال در مردادماه  ۱۴۰۰در کل کشور وصول شد
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب  ۱۱.۵درصد
و  ۱.۳درصد افزایش نشــان میدهد.به گزارش خبرنگار ایبِنا،
براساس آمار بانک مرکزی ،بیش از  ۶میلیون و  ۹۰۰هزار فقره
چک به ارزشــی حدود  ۲۰۲۳هزار میلیارد ریال در مردادماه
 ۱۴۰۰در کل کشــور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر
تعداد و مبلـغ به ترتیب  ۱۳.۴درصد و  ۴.۸درصد افزایش نشان
میدهد .در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از  ۲میلیون
و  ۱۰۰هزار فقره چک به ارزشــی بالغ بر  ۱۰۱۹هزار میلیارد
ریال مبادله شد.در مردادماه سال جاری ۴۸.۸ ،درصد از تعداد
چکهای مبادلهای کل کشور در سه استان تهران ،اصفهان و
خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با  ۳۰.۶درصد،
 ۱۱درصد و  ۷.۲درصد بیشترین ســهم را در مقایسه با سایر
استانها دارا بودهاند .همچنین  ۶۲.۸درصد از ارزش چکهای
فوق در سه استان تهران ( ۵۰.۴درصد) ،اصفهان ( ۷.۱درصد)
و خراسان رضوی ( ۵.۳درصد) مبادله شده است که بیشترین
سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
چکهای وصولی
حدود  ۶میلیون و  ۲۰۰هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۷۲۴
هــزار میلیارد ریال در مردادماه  ۱۴۰۰در کل کشــور وصول
شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۵
درصد و  ۱.۳درصد افزایش نشان میدهد .از کل تعداد و مبلغ
چکهای مبادله شــده در ماه مذکور به ترتیب  ۸۹.۳درصد و
 ۸۵.۲درصد وصول شده است .درصد تعداد و مبلغ چکهای
وصول شــده در تیرماه  ۱۴۰۰به ترتیب معادل  ۹۰.۸درصد و
 ۸۸.۱درصد و در مردادماه  ۱۳۹۹به ترتیب برابر  ۹۰.۷درصد
و  ۹۰.۲درصد بوده اســت.در مردادماه  ۱۴۰۰در استان تهران
حــدود یک میلیون و  ۹۰۰هزار فقره چک به ارزشــی حدود
 ۸۸۷هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد  ۸۹.۶درصد
و از نظر ارزش  ۸۷درصد از کل چکهای مبادلهای وصول شده
اســت .در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور ،بیشترین
طبق آمار بانک مرکزی تا پایان شهریور
امســال تعداد انواع کارتهای بانکی در
کشــور به بیش از  ۳۹۰میلیون رسیده
است.به گزارش ایســنا ،مانده کارتهای
بانکی صادر شده بانکها تا پایان شهریور
امســال حاکی از آن اســت که در حال
حاضر معــادل  ۳۹۳میلیون و  ۵۹۹هزار
و  ۵۵عدد کارت بانکــی در قالب کارت
برداشــت ،اعتباری ،هدیــه و کارت پول
الکترونیک در کشــور وجود دارد؛ به این
ترتیب در صورتی که جمعیت ایران را ۸۰
میلیون در نظر بگیریم ،به طور میانگین
هر ایرانی چهار کارت بانکی دارد.بررسی
آمار بانک مرکزی نشان میدهد که بانک
ملی با صدور انــواع کارت بانکی در رده
نخســت صدور انــواع کارت بانکی قرار
دارد .تا پایان شهریور سال جاری بالغ بر
 ۲۵۵میلیــون و  ۲۶۶هــزار و  ۲۷۹عدد
کارت بانکی از نوع برداشــت در کشــور

ترتیب برابر  ۹.۳درصد و  ۹.۸درصد بوده اســت..در ماه مورد
گزارش در استان تهران حدود  ۲۲۰هزار فقره چک به ارزشی
بـــیش از  ۱۳۲هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر
تعــداد  ۱۰.۴درصد و از نظر ارزش  ۱۳درصد از کل چکهای
مبادلهای برگشت داده شده است .در ماه مذکور در بین سایر
استانهای کشور ،بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی
به کل چکهای مبادلهای در اســتان ،به ترتیب به استانهای
کهگیلویه و بویراحمد ( ۱۴.۶درصد) ،خراســان شمالی (۱۴.۱
درصد) و کردســتان ( ۱۳.۸درصد) اختصـــاص یافته است و
استانهای گیالن ( ۷.۸درصد) ،خوزستان ( ۸.۹درصد) و یزد
( ۹.۳درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل
تعداد چکهای مبادله شــده در اســتان را به خود اختصاص
دادهاند.در ماه مورد بررســی در بین ســایر استانهای کشور،
بیشترین نســبت ارزش چکهای برگشــتی بــه کل ارزش
چکهای مبادله شده در استان به ترتیب به استانهای مرکزی
( ۲۲.۲درصد) ،اردبیل ( ۲۱.۹درصد) و خراســان جنوبی(۲۱
درصد) اختصاص یافته اســت و اســتانهای بوشــهر (۱۱.۴
درصد) ،گیــان ( ۱۳.۲درصد) و البرز ( ۱۳.۴درصد) کمترین
نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله
شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.

نسبت تعداد چکهای وصولی بـه کل چکهای مبادلهای در
استان ،ب ه ترتیب به استانهای گیالن ( ۹۲.۲درصد) ،خوزستان
( ۹۱.۱درصد) و یزد ( ۹۰.۷درصد) اختصاص یافته اســـت و
اســـتانهای کهگیلویه و بویراحمد ( ۸۵.۴درصد) ،خراســان
شــمالی ( ۸۵.۹درصد) و کردستان ( ۸۶.۲درصد) پایینترین
نســبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده
در اســتان را به خود اختصاص دادهاند.در ماه مورد بررسی در
بین سایر استانهای کشور ،بیشترین نسبت ارزش چکهای
وصولی به کل ارزش چکهای مبادلهای در اســتان به ترتیب
به استانهای بوشــهر ( ۸۸.۶درصد) ،گیالن ( ۸۶.۸درصد) و
البرز ( ۸۶.۶درصد) اختصاص یافته است و استانهای مرکزی
( ۷۷.۸درصد) ،اردبیل ( ۷۸.۱درصد) و خراســان جنوبی (۷۹

درصد) کمترین نســبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش
چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
چکهای برگشتی
حــدود  ۷۴۲هزار فقره چک به ارزشــی بیــش از  ۲۹۹هزار
میلیارد ریال در مردادماه  ۱۴۰۰در کل کشــور برگشت داده
شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب
 ۳۲.۴درصد و  ۳۰.۸درصد افزایش نشان میدهد .از کل تعداد
و مبلـــغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۱۰.۷
درصد و  ۱۴.۸درصد برگشــت داده شده است .درصد تعداد و
مبلغ چکهای برگشــت داده شده در تیرماه  ۱۴۰۰به ترتیب
معـادل  ۹.۲درصد و  ۱۱.۹درصد و درمردادماه سال  ۱۳۹۹به

هر ایرانی چند کارت
بانکی دارد؟

وجود دارد که بانــک ملی ایران با تعداد
 ۴۵میلیون و  ۹۱۲هــزار و  ۲۱۶کارت،
بیشــترین صدور کارت برداشت در میان
بانکها و موسســات اعتباری کشــور را
داشــته اســت.بانکهای صادرات ،ملت

شرایط اخذ تسهیالت جعاله تکمیل و
تجهیز واحد مسکونی
بانک مسکن شرایط دریافت تســهیالت جعاله تکمیل و تجهیز واحد
مســکونی را برای متقاضیان این نوع تســهیالت اعالم کرد.به گزارش
ایبِنا ،براساس گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،این تسهیالت با
هدف متنوع سازی سبد تسهیالتی و در پی درخواست مشتریان بانک
تعریف و طراحی شــده است تا امکان تکمیل واحدهای مسکونی نیمه
تمام و مصرفی شــدن آنها برای خانوارها فراهم بیاید.مطابق شرایط در
نظر گرفته شده برای تسهیالت جعاله تکمیل و تجهیز واحد مسکونی،
افرادی می توانند از این تسهیالت استفاده کنند که ساختمان مسکونی
محل استقرار واحد آنها یا خود واحد مسکونی مالک متقاضی تسهیالت،
دارای یکی از نواقص ســاختمانی زیر یا نیازمند یکــی از اقدامات زیر
برای تکمیل باشــد :حفر چاه ،نقاشی و کاغذ دیواری ،خرید انشعابات،
محوطه سازی ،نرده و حفاظ ،کابینت ،لوازم بهداشتی و شیرآالت ،درب
پارکینگ و انباری ها ،آیفون تصویری ،تاسیسات سرمایشی و گرمایشی،
نصب موکــت ،پارکت و لمینت ،کلید و پریز ،درهای چوبی ،فرش کف
پیلوت و زیرزمین ،کولر ،آسانسور ،سیستم اعالم و اطفای حریق ،تجهیز
موتورخانه ،ژنراتور برق اضطراری ،سیســتم مدیریت ساختمان ،سقف
کاذب پارکینگ و نماکاری.چنانچه ساختمانی دارای شرایطی متفاوت
از مصادیق فوق باشــد ،امکان اســتفاده از این تسهیالت برای تکمیل
آن وجود ندارد.متقاضیان استفاده از تسهیالت جعاله تکمیل و تجهیز
واحد مســکونی باید بعد از ارایه تقاضای کتبی به شعب بانک مسکن،
مدارک هویتی و همچنین مدارک مالکیت را نیز به همراه نسخه پروانه
ســاختمانی ارایه کنند.سقف تسهیالت قابل پرداخت به ازای هر واحد
مســکونی ،مدت قرارداد ،نرخ ســود و همچنین وثایــق قابل قبول در
چارچوب سیاست های اعتباری سالیانه بانک مسکن تعیین و ابالغ می
شود.این تســهیالت صرفاً به مالک عرصه پرداخت میشود.با توجه به
رشد قیمت مسکن طی دو سه سال گذشته در شهرهای مختلف کشور
و همچنین تورم باال در بخش مسکن ،خانوارها ترجیح می دهند اقدام به
بازسازی کنند .سازنده ها نیز در مواجهه با رشد هزینه ساخت ،با کمبود
منابع نقد برای تکمیل ساختمان ها روبرو هستند .این تسهیالت بانک
مســکن می تواند به هر دو گروه پاسخ بدهد و ثمره آن ،افزایش نسبی
عرضه واحد مسکونی تکمیل شده به بازار خواهد بود.

و ســپه در ردههای بعدی قــرار دارند و
بانــک خاورمیانه کمتریــن تعداد کارت
برداشت را در شــبکه بانکی صادر کرده
است.همچنین ،طبق آخرین اعالم بانک
مرکزی معادل شش میلیون و  ۳۱۰هزار

و  ۴۱۳عــدد کارت بانکی از نوع اعتباری
در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی
با تعداد دو میلیــون و  ۳۷۱هزار و ۶۵۶
عددکارت ،بیشترین صدور کارت اعتباری
در میــان بانکهــا و موسســات مالی و
اعتباری کشور را داشته است.عالوه براین،
آمار بانک مرکزی نشــان میدهد ۱۳۰
میلیــون و  ۳۷هــزار و  ۳۲۱عدد کارت
خرید یا هدیه در ســطح کشــور توسط
شــبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی
ایران با صــدور  ۳۳میلیون و  ۳۹۵هزار
و  ۱۶۰عدد کارت هدیه در رتبه نخست
این جدول قرار گرفتــه و پس از آن نیز
بانکهای پارسیان و ملت قرار دارند.طبق
این گــزارش ،معادل یک میلیون و ۹۸۵
هزار و  ۴۲عدد کارت پول الکترونیک نیز
تا پایان شــهریور ماه سالجاری در کشور
وجــود دارد که عمده بــازار کارت پول
الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

بورس و فرابورس نوسانی شدند

بازار ســرمایه روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و شــاخص کل بورس که در ساعات ابتدایی
معامالت توانسته بود تا رقم یک میلیون و  ۴۸۱هزار واحد نیز افزایش یابد در ساعات میانی روندی
کاهشی به خود گرفت و تا رقم یک میلیون و  ۴۷۴هزار واحد نیز کاهش یافت .البته در ساعات
پایانی دوباره توانست کمی صعودی شود.به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس امروز با  ۳۲۱۳واحد
افزایش رقم یک میلیون و  ۴۷۶هزار واحد را ثبت کرد .این در حالی است که شاخص کل با معیار
هم وزن  ۲۲۴۸واحد کاهش یافت و در رقم  ۴۲۲هزار و  ۵۷۸واحد ایستاد.معامله گران این بازار
 ۸۹۷هزار معامله به ارزش  ۶۶هزار و  ۵۷۰میلیارد ریال انجام دادند.به طور کلی  ۱۶۵نماد بورسی
مثبت و  ۲۲۱نماد بورســی منفی بودند که از میان آنها صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،سرمایه
گذاری نفت و گاز و پتروشــیمی تامین ،توســعه معادن و فلزات ،گسترش نفت و گاز پارسیان،
پتروشیمی پردیس و معدنی و صنعتی چادرملو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در
مقابل ملی صنایع مس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
فرابورس هم نوسانی بود
بازار فرابورس هم مانند بازار بورس روزی پرنوسان داشت؛ به طوری که شاخص کل این بازار که
در ســاعات ابتدایی معامالت تا  ۲۱هزار و  ۴۸۹واحد افزایش یافته بود در ساعات میانی و پایانی
رونــدی صعــودی به خود گرفت و در نهایت با  ۱۸واحد افزایــش در رقم  ۲۱هزار و  ۳۲۰واحد
ایستاد.در این بازار  ۵۱۰هزار معامله به ارزش  ۸۶هزار و  ۱۶۲میلیارد ریال انجام دادند ۱۳۶.نماد
فرابورســی مثبت و  ۱۲۸نماد منفی بودند که از میان آنها بیمه پاســارگاد و پتروشیمی زاگرس
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی تندگویان ،پلیمر آریاساسول،
فوالد هرمزگان جنوب ،سرمایه گذاری صبا تامین و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی نسبت
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

چکهای برگشتی به تفکیک علل
معادل  ۷۲۰هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر  ۲۹۰هزار میلیارد
ریال در مردادماه  ۱۴۰۰در کل کشــور به دالیل کســری یا
فقدان موجودی برگشت داده شده است .در واقع در کل کشور
از نظر تعــداد  ۹۷.۱درصد و از نظــر ارزش  ۹۷درصد از کل
چکهای برگشتی به دالیل کســری یا فقدان موجودی بوده
است.در ماه مورد بررسی در اســتان تهران معادل  ۲۱۲هزار
فقره چک به ارزشــی حدود  ۱۲۸هزار میلیارد ریال به دالیل
کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است .در واقع در
اســتان تهران  ۹۶.۵درصد از تعداد چکهای برگشتی و ۹۶.۶
درصــد از مجموع مبالغ اینگونه چکها ،به دالیل کســری یا
فقدان موجودی بوده است.

خیز طال برای موج سواری روی
رکودتورمی
تحلیلگران می گویند ریسک رکورد تورمی با شعله ور شدن بحران
انرژی دوباره نمایان شده و این خبر خوبی برای طال محسوب می
شود که هفته گذشته ثابت کرد تقاضای خرید قوی در پایین سطح
 ۱۷۵۰دالر در هــر اونس وجود دارد.به گزارش ایســنا ،اونس طال
پس از این که اواسط هفته گذشته به مرز  ۱۷۲۰دالر عقب نشینی
کرد ،با بهبود دو رقمی و صعود به سطح  ۱۷۶۰دالر در روز جمعه،
همه را غافلگیر کرد .بهای هــر اونس طال در معامالت روز جمعه
بازار آتی آمریکا با یک دالر و  ۴۰سنت معادل  ۰.۱درصد افزایش،
در  ۱۷۵۸دالر و  ۴۰ســنت بسته شد و برای کل هفته حدود ۰.۴
درصد افزایش نشــان داد .با این حال طال در سپتامبر  ۳.۴درصد
کاهش قیمت داشت.فشار نزولی اصلی روی قیمت طال در پی آماده
شدن بازارها برای آغاز تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی
آمریکا ایجاد شد .این انتظارات باعث صعود بازده اوراق خزانه و دالر
آمریکا شــد و قیمت طال را تحت فشارهای کاهشی قرار داد.دانیل
گالی ،استراتژیست کاالی شرکت تی دی سکیوریتیز به کیتکونیوز
گفت :آنچه این روزها بر قیمت طال تاثیرگذار بوده ،در نظر گرفتن
خــروج بانک مرکزی آمریکا از تدابیر محرک مالی بوده اســت .در
نتیجه شاهد تغییرات قابل توجه معادالت بازارهای اوراق خزانه بوده
ایم و این موضوع برای قیمت طال منفی بوده است.اما عملکرد قوی
طال در پایان هفته نشــان داد که بازی برای این فلز ارزشمند هنوز
تمام نشده و تجدید نگرانیها نسبت به رکورد تورمی و دورنمای فنی
جدید برای طال کامال امیدوارکننده به نظر می رســند.گالی گفت:
رکود تورمی موضوعی اســت که در ذهن جمعی ما پررنگ شــده
است .این حقیقت که طال با وجود سقوط به پایین مرز  ۱۷۵۰دالر
موفق شــد صعود کند ،دورنمای فنی را تغییر داد .از این نظر می
توانیم شــاهد قیمتهای باالتر طال باشیم .سطح  ۱۷۵۰دالر اکنون
یک سطح حمایتی است و  ۱۸۰۰دالر یک سطح مقاومتی به شمار
می رود.شون السک ،یکی از مدیران شرکت والش تردینگ گفت:
اگرچه به نظر می رســد طال در حــال حاضر فاقد جذابیت دارایی
امن اســت اما قیمتهای باالتر انرژی ممکن اســت این وضعیت را
تغییر دهد .بازار انرژی به مرور قیمتهای باالتری پیدا کند که قیمت
طال را به همراه خود باالتر خواهد برد.در هفته جاری موضوع مورد
توجه بازارها همچنان بحث داغ ســقف بدهی خواهد بود .هر چند
که دولت آمریکا روز پنج شــنبه پس از تصویب الیحه تامین مالی
دولت تا سوم دســامبر از سوی کنگره و سنا ،از تعطیلی فدرال به
شــکل موقتی جلوگیری کرد اما مهلت  ۱۸اکتبر همچنان بازارها
را نگــران نگه می دارد.جانت یلن ،وزیــر خزانه داری آمریکا هفته
گذشته گفت :اگر سقف بدهی افزایش پیدا نکند ،یک بحران مالی
وجود خواهد داشــت و اعتماد به دالر به عنوان ارز ذخیره تضعیف
می شود.گالی معتقد است با وجود این نگرانیها ،تاثیر بر قیمت طال
بعید اســت قابل توجه باشــد و این موضوع احتماال حل می شود.
وی گفت :تصور نمی کنم بازار واقعا روی این ریسکها حساب کند.
اگرچه تاثیر ورشکســتگی عظیم خواهد بود اما احتمال آن بسیار
اندک است.مهمترین آماری که هفته جاری منتشر می شود گزارش
اشتغال سپتامبر آمریکا در روز جمعه خواهد بود .بازار پیش بینی
می کند آمار نشان دهد اقتصاد آمریکا  ۴۶۰هزار شغل جدید ایجاد
کرده و نرخ بیکاری به  ۵.۱درصد رســیده است.بر اساس گزارش
کیتکونیوز ،سایر آمار شــامل سفارشهای کارخانه در روز دوشنبه،
شــاخص مدیران خرید بخش غیرتولید  ISMدر روز پنج شــنبه،
گزارش اشــتغال غیرکشاورزی  ADPدر روز چهارشنبه ،متقاضیان
بیمه بیکاری در روز پنج شــنبه و مجوزهای ساخت و ساز در روز
جمعه خواهد بود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

بین الملل

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

 8صفحه سال هفدهم شماره 4740
دوشنبه  12مهر  27 1400صفر  4 1443اکتبر 2021

وزیر امور خارجه؛

به زودی به مذاکره برخواهیم گشت

وزیر امــور خارجه با بیان اینکه تغییــر در مرزهای منطقه
از نظر ما پذیرفتنی نیســت ،گفت :به زودی نســبت به حل
مشــکل ترانزیت با جمهــوری آذربایجــان گفتوگوهایی را
خواهیم داشت.به گزارش فارس ،حسین امیرعبداللهیان وزیر
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در برنامه نگاه یک شبکه
اول ســیما حضور یافت و به تشریح آخرین تحوالت در حوزه
سیاست خارجی پرداخت و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داد.
وی درباره تحوالت اخیر در مناســبات بین ایران و جمهوری
آذربایجان اظهار داشــت :در جریان آزادسازی قره باغ اتفاقات
ناگواری رخ داد و بخشی از جریانهای تروریستی به این منطقه
منتقل شدند و رژیم صهیونیستی تالش کرد از فرصت ایجاد
شده حداکثر سوء استفاده را بکند و در بخشهایی از جمهوری
آذربایجان حضور یافتند و در همان زمان در سطح سیاسی و
نظامی و امنیتی در کانالهای دیپلماتیک نگرانی خود را اعالم
کرده و به طرق جدی به مقامات عالیرتبه این کشور گفته شد
که بحث حمایت ما از آزادســازی مناطق اشغالی یک موضوع
است و مناسبات رو به رشد دو کشور مورد توجه ماست ،ولی
هرگز حضور عناصر رژیم جعلی صهیونیستی را در نزدیکی و
در مرزهای ایران تحمل نمیکنیم و تغییر در مرزها را تحمل
نمیکنیم و نســبت به آن تحفظ جدی داریم.امیرعبداللهیان
گفت :برای ترانزیت کامیونهای ما در بخشهایی از آذربایجان
به سمت ارمنســتان مشکالتی ایجاد و دو راننده تریلر ایرانی
در آذربایجان بازداشت شدند .رییس دستگاه دیپلماسی اضافه
کرد :در نیویورک با وزیر خارجه جمهوری آٰذربایجان مالقات
و در مسیر دیپلماتیک به صراحت نگرانی خود را راجع به این
مســائل عنوان و گفتم که اگر قرار است عوارضی گرفته شود
باید از مســیر دیپلماتیک به ما اطالع دهید .بازداشت راننده
تریلر ترانزیــت ایرانی از نظر ما توجیهی ندارد و رفتار مثبتی
تلقی نمیشود.وی گفت :نگاه ما در دولت سیزدهم به توسعه
روابط با همســایگان است و برخی مداخالت خارجی در این
کشــور برای ما روشن اســت .ما نگران جدی هستیم که در
آینده نه چندان دور برای حکومت آذربایجان و صهیونیستها
ایجاد مشکل کنند .در روزهای اخیر با برگزاری مانور در مقابل
اقداماتی که صهیونیستها و تروریستها در منطقه انجام داده
بودند پیامی ارسال کردیم برای صهیونیستها و تروریستها
البته آقای الهام علــی اف رییس جمهور آذربایجان اظهارات
منفــی را راجع به ایران بیان کرد که در مســیر دیپلماتیک
اعتــراض خود را بیــان کردیم.امیرعبداللهیان بیان کرد :من
در دیدار با ســفیر جمهوری آذربایجــان این نکات را گفتم و
عنوان کردم شرایط شما را درک میکنیم و خطر صهیونیسم
و تروریسم را در خاک شما و علیه شما و کشورهای همسایه
درک میکنیم و نباید اجازه دهیم بازیگران خارجی روابط دو
کشــور را تحت تاثیر قرار دهند.وی ادامــه داد :از این مرحله
داریم عبور میکنیم و به زودی نسبت به حل مشکل ترانزیت
گفتوگوهایی را دو طرف خواهیم داشــت.وزیر امور خارجه
با بیان اینکه تغییــر در مرزهای منطقه از نظر ما پذیرفتنی
نیست ،تصریح کرد :ایران همسایه بزرگ جمهوری آذربایجان
است و در مســیر دیپلماتیک پیامهایی را رد و بدل کردیم و
خوشبین هستیم .ما با حساسیت ،قاطعیت و در عین حال با
نگاه همســایگی به جمهوری آذربایجان نگاه میکنیم.رییس
دستگاه دیپلماسی درباره فعالیتهای صهیونیستها در اطراف
جمهوری اسالمی ایران خاطرنشان کرد :اتفاقاتی که در برخی
از کشورهای همســایه و به طور مشخص در بحرین رخ داده
است ،باالخره یک طرحی از زمان ترامپ شروع و فشار ویژهای
را بر روی کشورها از جمله بحرین اعمال کردند ولی اقداماتی
که انجام میشود در مقایســه با وضعیتی که صهیونیستها
دارند بیشتر حرکتهای نمایشــی از روی نقاط ضعف است.
آنچه در جنگ اخیر غزه رخ داد مسئله کمی نیست که نسل
جوان در ســرزمینهای  ۱۹۴۸در حمایت از مسجداالقصی
حرکت کردند و رژیم صهیونیســتی مجبور شــد درخواست
آتش بس را مطرح کند.وی افزود :صهیونیستها یک نمایش
و ســیرک را بازی میکنند .آن چیزی کــه به دولت بحرین
و کشــورهایی که این روابط را با رژیم جعلی برقرار میکنند
بی تردید به آرمان قدس و مردم فلسطین خیانت میکنند و
صهیونیستها نشان دادند در هر جایی ورود کردند جز ناامنی
حاصلی به همراه نداشــته اســت .ما یک کشور میشناسیم

خروجی و نتیجه تعیین کننده باشــد .در مذاکره باید متانت،
منطق و اقتدار حاکم باشــد .توافق و تعهدات طرفینی است و
سندی هم هست که راجع به آن بحث میشود .وزیر خارجه
درباره بحث طرح  Bکه از سوی آمریکاییها عنوان شده گفت:
در دل این حرفشــان یک جور تهدید هــم وجود دارد .ما در
فناوری هستهای به پیشرفت قابل توجهی رسیدیم .در بحث
لغو تحریمها چیزی عاید ما نشد .آمریکاییها حاضر نیستند
بخشــی از پول ملت ایران را به مردم ما برگردانند .بلوفهایی
که میزنند میخواهند ما را وادار کنند که ما هر چه زودتر به
میز مذاکره برگردیم ،به آنها گفتم به جای طرح این مباحث،
مردم ایران را از طرحها نترسانید.

به نام فلســطین و رژیم صهیونیستی در آینده منطقه جایی
نخواهد داشت.امیرعبداللهیان ادامه داد :این اقدامات نه کمکی
بــه وضعیت حکومت آل خلیفه میکند و نه به وضعیت رژیم
جعلی صهیونیســتی.وزیر خارجه همچنین گفت :جمهوری
اســامی ایران همواره با صراحت موضــع خودش را در عدم
مشــروع خواندن رژیم صهیونیســتی اعالم کــرده و مردم
فلســطین ،سیاستمداران و اندیشمندان در جهان این موضع
مقتدرانه و حکمیانه جمهوری اســامی ایران را مورد تجلیل
قــرار میدهند .ما بــرای دفاع از یک موضــع حق در عرصه
سیاســت خارجی مقتدرانه و با منطق و حکمت هم در سطح
حمایت از مــردم و هم ارائه راهکار سیاســی و دموکراتیک
عمل کردهایم و هم آنجایی که مردم فلســطین توســط این
جانیان ذبح میشوند ،هر کمکی در حمایت از مردم مظلوم و
آزادسازی مسجداالقصی به عمل آوردهایم.وی گفت :پاسخهای
قوی و در تراز جمهوری اســامی را همواره در زمان خودش
دادهایم.وزیر خارجه در ادامه برنامه نگاه یک به رایزنیهایش
در حاشیه نشســت مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک
پرداخت و به گفتوگوها درباره اوضاع افغانستان اشاره کرد و
افزود :ما تسهیل کننده ارسال کمکها به افغانستان هستیم.
ما نمیتوانیم در بحث واکسیناســیون کرونا اتباع افغانستانی
مقیم در ایران را نبینیم .رییس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد:
هر چه میزان واکسینه شدن این افراد چه در داخل ایران چه
مناطق مرزی و چه در داخل افغانستان افزایش یابد ،ایمنی در
داخل نیز افزایش مییابد.وی گفت :بخشی از مالقاتهای ما
به بحث سیاست خارجی دولت سیزدهم اختصاص یافت .برای
سیاست خارجی متوازن نیاز داشتیم در نیویورک مالقاتهایی
کــه تنظیم میکنیم دارای یک توازن باشــد.امیرعبداللهیان
خاطرنشــان کرد :عمده مالقات ما با کشــورهای اروپایی در
محل اقامت من انجام میشد و این معنا دارد ،آنها به مالقات
من نمیآمدند به مالقات وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران
میآمدند .وی گفت :حضور ایران در نیویورک چه در ســطح
مجازی و چه مالقاتهایی که من داشــتم حضوری قوی بود.
ما جلساتی با اندیشکدهها و اساتید دانشگاهها و روزنامهنگاران
برجسته آمریکا داشتیم.
وزیر خارجه درباره اینکه چرا نشســت با  ۴+۱در نیویورک
برگزار نشد؟ گفت :وقتی که به نیویورک رسیدیم با پیشنهادی
مواجه شدیم که قبل از آن به طریقی به ما اطالع داده بودند
ولی هنوز تصمیم قطعی نگرفته بودند .پیشنهادی را سه کشور
اروپایی داشــتند که وزرای خارجه  ۴+۱و ایران نشستی را در
نیویورک داشــته باشند .من اعالم کردم ما با مالقات و جلسه
جمعی االن موافق نیســتیم چون در حــال مطالعه پرونده و
تنظیم سیاســتها هســتیم و اینکه ترکیب تیم جدید چه
باشــد و ما پیامهای مختلفی به شما دادیم که اینقدر عجله
دارید مذاکره انجام شــود باید طرف مقابل حرکتی داشــته

دوترته:

دخترم در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۲نامزد میشود

شبکه خبری ای.بی.اس-سی.بی.ان گزارش داد ،دختر رئیس جمهوری فیلیپین قرار است در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲
این کشور نامزد شود و یار دیرینه پدرش هم معاون او خواهد شد.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،این در حالیست
که سارا دوترته – کارپیو دختر رودریگو دوترته ،رئیس جمهوری فیلیپین اکنون شهردار داوائو ،بزرگترین شهر این کشور است
و روز شنبه کاندیداتوری خود را بار دیگر برای شهرداری این شهر ارائه کرد .وی پیشتر گفته بود که نمیخواهد برای انتخابات
ریاســت جمهوری سال آتی میالدی کاندید شود.شبکه خبری ای.بی.اس-سی.بی.ان گزارش خود را بر مبنای مصاحبه دوترته
با یکی از خبرنگارانش درســت پس از آن منتشــر کرد که وی گفته بود از سیاست کنارهگیری میکند.دوترته همراه با سناتور
«کریستوفر گو» نزدیکترین وفادارش در این مصاحبه خبری این خبر را مطرح کرد؛ آقای گو برای سمت معاون ریاست جمهوری
کاندیداتوری خود را اعالم کرده است.دوترته در این مصاحبه خبری اعالم کرده بود که کاندیداتوری «سارا-گو» برای انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۲۰۲۲فیلیپین ثبت شده است .در ادامه از او پرسیده شد آیا ترکیب سارا  -گو در انتخابات حضور دارد
و دوترته آن را تایید کرد.در همین حال ،یکی از ســخنگوهای ســارا دوترته به رویترز گفت :اطالعات من در این باره با توجه به
اطالعات منتشر شده در رسانههای خبری محلی است .ما در این باره اظهارنظر نمیکنیم.کریستوفر گو هم در این باره اظهارنظری
نکرده است.شبکه خبری ای.بی.اس-سی.بی.ان ( )ABS-CBNنیز گزارش کرد از آن خبرنگاری که با دوترته مصاحبه کرده اجازه
گرفته تا از ویدئویی که نشان می دهد دوترته در مقابل هتلی در مانیل که کاندیداها نامشان را ثبت میکنند ،استفاده کند.در
همین ویدئو از دوترته پرسیده شده که چه زمانی دخترش کاندیداتوری خود را برای ریاست جمهوری اعالم میکند و او گفته
بود :من واقعا نمیدانم .در این باره اصال ایدهای ندارم.وی در پاسخ به اینکه آیا به دخترش اجازه کاندیداتوری میدهد یا خیر ،نیز
گفته بود :ما درباره سیاست حرف نمیزنیم و اصال تا به حال در این باره گفتگویینداشتیم.دوترته  ۷۶ساله روز شنبه اعالم کرد
که از عرصه سیاست کنارهگیری میکند و این اقدام ،باعث افزایش گمانهزنیها درباره این شد که او دارد راه را برای کاندیداتوری
دخترش برای انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین هموار میکند.همچنین انتظار میرفت که دوترته برای سمت معاون ریاست
جمهوری کاندید شود که بسیاری از مردم فیلیپین مخالفش هستند چون نقض صریح قانون اساسی این کشور است .کاندیداها
تا هشتم اکتبر سال جاری میالدی وقت دارند تا نام خود را ثبت کنند.

باشد.وی افزود :نشســت وزرای خارجه در سالهای گذشته
یــک موضوع عادی بود ولی امســال موضوع عادی نبود و در
مالقاتهای دوجانبه به وزرای خارجه ســه کشــور اروپایی
گفتم جلســه گذاشــتن و عکس گرفتن بــرای مردم ما چه
آوردهای دارد .در نیویورک به گوترش دبیرکل ســازمان ملل
و جوزپ بورل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفتم
به جای اینکه اینقدر به ما فشــار بیاورید .از زمانی که برجام
توافق شــد تا امروز در نیویورک دائم مصاحبه میکنید یک
بار میگویید اینســتکس و  ...و هیچ کار موثری انجام ندادید
و به زودی از نظر شــما یعنی پنج ســال و نیم و شما در این
فاصله سیاستهایتان را تنظیم کنید.امیرعبداللهیان تصریح
کرد :به آنها گفتیم دولت جدید ایران به هشــت سال و پنج
ســال و نیم قبل و یک سال قبل باز نخواهد گشت .نمیآییم
پای میز مذاکره که با شما قهوه بنوشیم .شما باید اراده واقعی
خود را نشان دهید.
وزیر خارجه ادامه داد :به همه اروپاییها و دبیرکل ســازمان
ملل و  ...به همه گفتم این نمیشود که بایدن صحبت از این
کنــد که روش ترامپ را قبــول نداریم ولی همان گونه عمل
کند .ترور ژنرال ســلیمانی پیگیری حقوقی و بینالمللی دارد
و ما کوتاه نمیآییم .به طرفهای مقابل گفتیم نیت ما جدی
است و ما مرد مذاکره و مرد عمل هستیم و دولت جدید ایران
عملگراســت و از مذاکرهای که فنجان قهوه در بیاید ملت ما
ســود نمیبرد .باید تمام منافع برجام ترجمه و عملی شــود.
نشانه جدی باید پیدا شود.وی گفت :سیاست خارجی و اقتصاد
کشــور را به مذاکرات و برجام محض گره نخواهیم زد .دولت
یک برنامه توســعه اقتصادی دارد که به سرعت پیش میرود.
وزیــر خارجه بیان کرد :قرار نیســت وزارت خارجه را معطل
برجام کنیم .امیرعبداللهیان گفت که مذاکرات به زودی انجام
میشــود و افزود :اصل اینکه مذاکــرات در وین بوده و فرمت
وین را میخواهیم ادامه دهیم روی این اتفاق نظر وجود دارد.
ترکیب تیم را داریم نهایی میکنیم .وزارت خارجه مذاکره را
دنبال خواهد کرد و مذاکرات در چارچوب معاونت سیاســی
وزارت خارجه دنبال خواهد شد و طرفهای مذاکراتی و توافقی
که انجام میشــود در سطح وزرای خارجه کشورهای مذاکره
کننده تایید و جمع بندی نهایی خواهد شد .اما وزارت خارجه
در چارچوب نهادهای باالدستی نظام وظیفه ذاتی مذاکراتی را
انجام خواهد داد.وزیر خارجه خاطرنشان کرد :ملت ما باید از
منافع برجام بهره مند شــود .اینکه یک جز را بگیریم و یک
جــز را نگیریم در تضاد با نیت آنهاســت که میگویند جدی
هســتیم .امیرعبداللهیان بیان کرد :ایــن اطمینان را به ملت
بزرگ ایران میدهیم که قدمهایی که برداشته میشود مبتنی
بــر فرهیختگی ایرانیان و منطق مذاکراتــی ایرانیان و تامین
حداکثری حقوق و منافع ملت ایران است.
وی گفت :در مذاکره جدی هســتیم و بــه مذاکره به زودی
بازخواهیم گشت .حتما روش و رفتار طرف مقابل میتواند در

در حال جمع بندی هستیم و به زودی به میز مذاکره
برمیگردیم
امیرعبداللهیان اضافه کرد :در حال جمع بندی هســتیم و به
زودی به میز مذاکره برمیگردیم ،ولی به طرف مقابل گفتیم
اقدامــات خود را انجام دهید و از قبل از میز مذاکره اقداماتی
را انجام دهید و ســیگنال مثبتی بدهید .ترجمان آن را باید
مردم روی زمین ببینند.وزیر خارجه خاطرنشان کرد :در رسانه
حرفهایی را میزنند و جواب آن را گرفتهاند .آنها میخواهند
 ۱۰قدم جلوتر بروند که اگر یک قدم درســت برنداشتند آن
یک قدم را توجیه کنند .رییس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد:
مقام معظم رهبری در ســال  ۱۳۸۶در آخرین توصیهها برای
مذاکرات با آمریکا درباره عراق گفتند که شما صرفا در موضوع
عراق و امنیت عراق میروید و مذاکره میکنید .آمریکایی ها
قطعا تمایل دارند پروندههایی را باز کنند ،ولی فقط یک پرونده
آن هم راجع به عراق صحبت میکنید .البته در این یک پرونده
دستمان باز بود .وی گفت :اینها میخواهند چند قدم جلوتر
مطالباتشان را بیان کنند .ایران سازندهترین طرف و کنشگر در
منطقه است .ایران در عراق سازندهترین نقش را ایفا کرد .االن
نزدیک  ۲هزار مــگاوات برق به عراق صادر و البته پول آن را
دریافت میکنیم.امیرعبداللهیان بیان کرد :ایران نفوذ باالیی در
منطقه دارد ولی هیچ دخالتی در امور منطقه نداشته و نداریم.
بحث موشکی مربوط به حوزه دفاعی و اقتدار ایران است.
نگرانی کره جنوبی از شکایت بانک مرکزی ایران
وزیر خارجه درباره داراییهای مســدود شــده ایران در کره
جنوبــی و گفتوگوی تلفنی اش با همتــای کرهای نیز ادامه
داد :فشار آمریکا یک واقعیت است ،ولی بیش از این نمیتوانیم
بــا لبخند از کنار این قضیه عبــور کنیم .طرف کرهای نگران
این اســت که بانک مرکزی ما دارد شــکایت میکند .در این
گفتوگو توافقاتی کردیم و منتظرم نتیجه اقدامات را ببینیم.
به وی گفتم برای مردم ما قابل قبول نیست و سه سال تحمل
کردیم و گفتار درمانی مشــکل ما را حل نمیکند .وی گفت:
توافقی انجام شــده و امیدوارم به نتیجه بینجامد.وزیر خارجه
درباره دیدارش با همتای انگلیسی اظهار داشت :به وی گفتم
وعده شــما برای ما مالک نیست و در روزهای آینده طلب ما
از شما که از قبل از پیروزی انقالب وصول شد میتوانم بگویم
یکی از طرفهای مذاکره یک اقدام مثبت عملی انجام داد.
این گونه نیست که کشور را به چین و روسیه گره بزنیم
امیرعبداللهیان درباره بحث عضویت دائم ایران در ســازمان
همــکاری شــانگهای و نگاه ایران به شــرق نیــز بیان کرد:
کشــورهای جهان بر مبنای منافع متقابل حرکت میکنند و
در خصوص شعار سر در وزارت خارجه واقعا جمهوری اسالمی
و نظام نســبت به آن پایبند بوده است.وی گفت :همانقدر که
کشور را به غرب و آمریکا گره نمیزنیم به چین و روسیه نیز
گره نمیزنیم.رییس دستگاه دیپلماسی بیان کرد :همواره گفته
شده که مالک برای ما تغییر رفتار عملی آمریکاست .در مورد
چین ضمن اینکه سیاست خارجی متوازن را دنبال میکنیم
این گونه نیســت که کشــور را به چین و روسیه گره بزنیم.
ما منافع متقابلی داریم که براســاس آن با کشورهای مختلف
برخورد میکنیم.وی تصریح کرد :خدشهای به استقالل کشور
نباید وارد شود .وظیفه ما صیانت از شعار نه شرقی ،نه غربی و
جمهوری اسالمی است .در بحث تعامل میگوییم هم شرقی
و هم غربی.

عمران خان:

آمریکا دیر یا زود دولت طالبان افغانستان را به رسمیت میشناسند

نخســت وزیر پاکستان گفت ،دیر یا زود ایاالت متحده باید دولت طالبان افغانســتان را به رسمیت بشناسند.به گزارش ایسنا،
عمران خان نخست وزیر پاکستان در گفتگویی با شبکه خبری تی.آر.تی ترکیه گفت ،با توجه به جلسات کمیته روابط خارجی
سنای آمریکا مشخص شده است که آمریکاییها بابت به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان شگفت زده شدهاند.وی
همچنین گفت ،آمریکاییها تالش میکنند تا یک راه فرار پیدا کنند و یکی از آنها پاکستان است .اگر آمریکا منابع مالی افغانستان
را همچنان مسدود کند ،دولت افغانستان فرو میپاشد و بزرگترین بازنده این مساله ،مردم افغانستان هستند.عمران خان ادامه
داد ،متوجه شده است که جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا به صورت «ناعادالنه» بابت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان
هدف انتقادهای قرار گرفته اســت و این پرســش را مطرح کرد که وقتی ارتش افغانستان متالشی شده ،چطور میشود اوضاع
موجود در افغانستان را بر گردن دیگری انداخت.نخست وزیر پاکستان همچنین افزود :طالبان در پی حمالت پهپادی آمریکا و
ن باره ندارند که چه اتفاقی در
آسیبهای ناشی از این حمالت در یک برهه زمانی رشد زیادی داشت .مردم آمریکا ایدهای در ای 
افغانستان میافتد .پیشتر یکی از مقامهای ارتش پاکستان در سال  ۲۰۱۰به باراک اوباما ،رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفته
بود که هیچ راهحل نظامی در افغانستان کارساز نیست.وی همچنین ادعای آمریکا را درباره اینکه پاکستان ،مسئول فروپاشی و
سقوط افغانستان است ،رد کرد و ادامه داد :چرا باید آمریکا ،دولت اسالم آباد را مسئول چنین وضعیتی در افغانستان بداند .اگر
به تحلیل اوضاع بپردازیم متوجه میشویم که مقصر ،پاکستان نیست.نخست وزیر پاکستان همچنین گفت ،افغانها همیشه در
مقابل اشغالگری خارجی مقاومت کردهاند .حمالت پهپادی و اشغالگریهای خارجی باعث ایجاد انزجار علیه آمریکاییها شده و
طالبان به یک جنبش مردمی در مناطق روستایی بدل شد.وی این مساله را نیز رد کرده که دولت اسالمآباد تالش کرده تا در
امور داخلی افغانستان به واسطه تشویق برای ایجاد یک دولت جامع در این کشور مداخله کند.عمران خان ضمن صحبت درباره
اوضاع حقوق بشری در افغانستان نیز گفت :آنهایی که درباره نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان صحبت میکنند ،باید
به اقدامات استبدادی دولت هند در کشمیر اشغال شده نیز بپردازند .در غیر اینصورت اعتبار حرفهای خود را از دست میدهند.
نخست وزیر پاکستان درباره افزایش تورم و انتقادهای مخالفان از دولتش نیز گفت ،کرونا باعث شده تا تمامی منابع در جهان از
جمله پاکستان دچار اختالل شود اما این مساله موقتی است و زمانی که منابع الزم مجدد تامین شود ،وضعیت سامان میگیرد.
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گزیده خبر
بورل:

برجام یک دستاورد مهم امنیتی است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برجام را یک دستاورد امنیتی خواند و
گفت که حفظ توافق هسته ای برای رسیدگی به مسائل منطقه ضروری است.
به گزارش ایســنا ،جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به
ریاض سفر کرده است در گفت وگو با روزنامه عرب نیوز به سواالتی پیرامون
ایــران و مذاکرات با  ٤+١برای احیای برجام پاســخ داد.وی گفت :به عنوان
هماهنگ کننده موضوعات مربوط به برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام)
همواره به طور شــفاف تاکید کرده ام که می بایست به اجرای کامل توافق
بازگردیم که به معنی بازگشت آمریکا به آن از طریق لغو تحریم های مربوطه
واشــنگتن علیه تهران و همچنین بازگشــت ایران به اجرای کامل تعهدات
هسته ای اش است.بورل در ادامه با تاکید بر اینکه «توافق هسته ای همچنان
یک دستاورد مهم امنیتی است» مدعی شد :بدون این توافق ایران تاکنون به
ســاح هسته ای دست پیدا کرده بود و این ،یک منبع دیگر برای بی ثباتی
منطقه اضافه می کرد.مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تکیه بر این
ادعای بی اســاس خود افزود :واضح اســت که ما نگران مسیر منفی فعالیت
های هسته ای ایران هستیم و به همین دلیل ضروری است که هرچه زودتر
به مذاکرات وین از همان نقطه ای که در  ٢٠ژوئن متوقف شــد ،بازگردیم.
وی درباره دیدارش با وزیر امورخارجه کشــورمان در حاشیه مجمع عمومی
سازمان ملل اظهار داشت :پیام من به وزیر خارجه امیرعبدللهیان در نیویورک
سیتی ساده بود :دیپلماسی یک راه حل است ،بیایید بدون تاخیر به مذاکرات
وین بازگردیم.بورل همچنین در پاســخ به سوالی درباره روابط دولت جدید
ایران با غرب و همســایگانش در حاشیه خلیج فارس گفت :دیپلماسی تنها
راه واقعی رســیدگی به مســائل موجود در منطقه خلیج (فارس) و در میان
همسایگان است .من نمی توانم درباره نیات سایر دولت ها حرف بزنم اما به
تازگی شــاهد گفت وگوهای بیشتری میان کشورهای منطقه بوده ام.وی در
ادامــه ،برگزاری کنفرانس بغداد و انجام گفت وگوهای دوجانبه میان ایران و
عربستان سعودی را نمونه هایی از این اتفاق عنوان کرد و افزود :این تحوالت
مورد اســتقبال قرار می گیرند و من خوشــحالم که اخیــرا در نیویورک در
رویداد بعدی آن (نشســت مجمع عمومی سازمان ملل) شرکت کردم.بورل
خاطر نشــان کرد :اتحادیه اروپا آماده اســت تا به کشورهای منطقه خلیج
(فارس) برای ایجاد یک فهم مشترک از امنیت و همکاری کمک کند .برای
این منظور ،توافق هســته ای با ایران نیز بسیار اهمیت دارد.این مقام ارشد
اروپایی همچنین بیان کــرد :من کماکان بر این باورم که اگر بتوانیم برجام
را حفظ و اجرای کامل آن را تضمین کنیم ،این می تواند به یک ســنگ بنا
برای رسیدگی به سایر نگرانی های مشترک ،ازجمله مسائل مربوط به امنیت
منطقه ای تبدیل شود.
آناتولی:

تنشهای ایران و کره جنوبی به بخش
آموزش و تجارت سرایت کرد

خبرگزاری آناتولی در گزارشی نوشت :تنشهای بین ایران و کره جنوبی در
پی مسدود شدن داراییهای تهران ،اکنون به دیگر بخشها از جمله آموزش
و تجارت سرایت کرده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری
آناتولی ،تنشها بین ایران و کره جنوبی که در پی مسدود شدن داراییهای
تهران توســط سئول رخ داده اســت ،اکنون به دیگر بخشها سرایت کرده
است به طوری که تهران واردات لوازم خانگی کرهای را ممنوع کرده و سئول
حسابهای بانکی دانشجویان ایرانی را مسدود کرده است.در حکمی که روز
چهارشنبه منتشر شد ،مقامات ایران واردات لوازم خانگی از کره جنوبی را به
درخواست تولیدکنندگان داخلی ممنوع کردند.این در حالی است که دولت
کره جنوبی حســابهای بانکی دانشجویان ایرانی را مسدود کرده و بورسیه
تحصیلی آنها را لغو کرده است.بســیاری از دانشــجویان ایرانی که در حال
حاضر در کره جنوبی ساکن هستند ،ایمیلهایی از دانشگاههای خود دریافت
کردهاند که به آنها اطالع میدهد حسابهای بانکی آنها توسط دولت کره
جنوبی مسدود شــده است و از کمک هزینه ماهانه خود برخوردار نخواهند
شد.در یکی از نامههای ارسال شده توسط «دانشگاه کره» به یک دانشجوی
ایرانی آمده اســت :طبق (دستور) دولت کره ،تمام حسابهای بانکی متعلق
به اتباع ایران به دلیل تحریمهای مالی علیه این کشور که توسط دولت کره
اعمال شــده است مسدود شده اســت« .در این ایمیل همچنین آمده است
که این موضوع در موسســه ملی آموزش بین المللی ( ،)NIIEDشاخهای از
وزارت آموزش کره جنوبی که بورســیه تحصیلی ارائه میدهد ،مطرح شده
اســت اما «از آنجا که دولت این اقدام را صورت داده است» ،دانشگاه ممکن
است نتواند آن را حل کند.در ایمیل دیگری که توسط یک دانشجوی ایرانی
در کره جنوبی دریافت شــد ،دفتر امور بین الملل در دانشگاه کره مستقر در
سئول نوشت که «ما متاسف هستیم که دولت کره تمام تراکنشهای بانکی
ایرانیان را متوقف کرده اســت» .این دانشگاه از دانشجویان ایرانی خواست تا
برای مشکل کمبود بودجه شخصی خود آماده باشند.در این نامه آمده است:
این مشکل توسط ما یا موسسه  NIIEDحل نمیشود چرا که تصمیم دولت
است.یکی از دانشجویان ایرانی که این ایمیل را دریافت کرد

الجزایر حریم هوایی خود را به روی
هواپیماهای نظامی فرانسه میبندد

منابــع آگاه اعالم کردند که عبدالمجید تبون ،رئیس جمهور الجزایر تصمیم
گرفته حریم هوایی الجزایر را بر روی تمام هواپیماهای نظامی فرانســوی که
به عنوان بخشی از عملیات بارخان به منطقه ساحل عزیمت میکنند ،ببندد.
به گزارش ایسنا،به نقل از روسیا الیوم ،این منابع گفتند که عبور هواپیماهای
نظامی فرانســوی به منطقه ســاحل از طریق حریم هوایی الجزایر امتیازی
است که از زمان حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه ،رئیس جمهور سابق به فرانسه
اعطا شــده و این مدت  ۴ســال اعتبار داشته اســت.منابع افزودند که این
تصمیم عملیات نظامی فرانســه را به شــدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و
اشــتباه استراتژیک رئیس جمهور سابق را تصحیح می کند و منجر به کند
شدن همکاریهای نظامی فرانسه و الجزایر در چند هفته آینده می شود.
این تصمیم پس از اظهارات جنجالی منتســب بــه امانوئل ماکرون  ،رئیس
جمهور فرانسه اتخاذ شد که الجزایر آن را دخالت در امور داخلی خود توصیف
کرد.روزنامه فرانسوی «لوموند» صحبتهای ماکرون را منتشر کرد که در آن
اظهار داشــت همتای الجزایری اش  ،عبدالمجید تبون «در یک رژیم بسیار
سخت گیر کرده است».ماکرون در اظهارات خود همچنین به گذشته تاریخی
فرانسه در الجزایر اشاره کرد و با اشاره به اینکه میخواهد تاریخ الجزایر را به
دو زبان عربی و بربری بازنویسی کند تا جعل واقعیت را توسط ترکهایی که
تاریخ را بازنویسی میکنند افشا کند».رئیس جمهور فرانسه همچنین وجود
«ملت الجزایر قبل از استعمار فرانسه» را زیر سوال برد و بر لزوم رسیدگی به
این موضوع به منظور دستیابی به «آشتی بین مردم» تاکید کرد.
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ایغمعشقتویارغارما
کارماباغمحوالتکردهای

چهره روز
هاروکی موراکامی
هاروکی موراکامی زادهٔ  ۱۲ژانویه  ۱۹۴۹اســت .او یک
نویســندهٔ ژاپنی اســت و کتابها و داستانهای او در ژاپن
و همچنین در ســطح جهانی پرفروش شــده و به ۵۰
زبان دنیا برگردانده شــدهاند.میلیونها نسخه از آن در
خارج از کشــور خودش به فروش رفتهاست.کارهای او
جوایــز متعددی را از جمله جایزه جهانی فانتزی ،جایزهٔ
بینالمللی داســتان کوتاه فرانک اوکانر ،جایزهٔ فرانتس
کافکا و جایزهٔ اورشلیم را دریافت کردهاست .موراکامی در
 ۱۲ژانویه  ۱۹۴۹در کیوتو در ژاپن به دنیا آمد .او در واقع
در اواسط قرن بیستم و در زمانی متولد شد که به دوران
«رونق کودک» نام گرفتهاســت که منظور نرخ افزایش
ازدواج و تولــد کودکان با افزایش قابل توجه و پایدار در
میزان باروری در بســیاری از کشورهای جهان ،به ویژه در غرب است .او تنها فرزند خانواده بود .پدرش
پســر یک کشــیش بودایی بود و مادرش دختر یک بازرگان از اوزاکا بود و هر دوی آنها ادبیات ژاپنی
را تدریس میکردند.او از دوران کودکی مثل کوبو آبه ،به شــدت تحت تأثیر فرهنگ غرب و همچنین
موسیقی و ادبیات روسیه بود .او با خواندن طیف گستردهای از آثار نویسندگان اروپایی و آمریکایی مانند
فرانتس کافکا ،گوســتاو فلوبر ،چارلز دیکنز ،کورت وونهگات ،فیودور داستایوفسکی ،ریچارد براتیگان و
جک کرواک بزرگ شد ]۶[.همین تأثیرات غربی است که موراکامی را از بیشتر دیگر نویسندگان ژاپنی
متمایز میکند.در ســال  ۱۹۶۸به دانشگاه هنرهای نمایشی واسدا رفت و در سال  ۱۹۷۱با همسرش
یوکو ازدواج کرد .شــغل همسرش از ســال  ۱۹۷۴تا  ۱۹۸۱در یک فروشگاه صفحههای موسیقی بود.
موراکامی یک قهوهفروشی و با ِر جاز در کوکوبونجی توکیو باز کرد که با همسرش آنجا را اداره میکردند.
آنها تصمیم گرفتند بچهدار نشوند.

پیشنهاد

ردازلجاندلهبمهرتدادواین
ماهماناقراراولم یکنیم
ساقی،ازرناد نحریفیرابخوان
میبیاروخرهقٔمارابکن

فرهنگ

رژه نظامی در روز ملی ترکمنستان در شهر عشق آباد /رویترز

ورزشی

گردوگیتیم یکنندان کارما
اتهبمیبفروشدایندستارما
اتدنیببمدعیزانرما

باکتریهای انفجاری سلولهای
سرطانی را نابود میکنند!
روزی میرسد که یک سلول مجهز به حبابهای مخصوص هنگام برخورد با
پرتو فراصوت منفجر شده و سلولهای سرطانی اطراف خود را نابود میکند.
محققان موسســه فناوری کلتک( )Caltechاین ایده را در آزمایشگاه مورد
بررســی قرار دادند و نتیجه تحقیقات خود را این هفته در مجلهی «نیچر
تکنولوژی»( )Nature Nanotechnologyمنتشــر کردهاند.به گزارش ایسنا و
به نقل از پاپســای ،برای انجام چنین عملیاتی نیاز به حبابهای کوچک
پروتئینی اســت که زیستشناسان آنها را «کیســه گازدار»()gas vesicles
مینامند.برخی از باکتریها و آغازیان توانایی ژنتیکی ایجاد این ساختارها
را دارند .برای مثال اگر یک میکروب بخواهد به سطح بیاید میتواند چندین
کیسه گازدار ایجاد کند تا به حالت شناور در آمده و به سمت باال حرکت کند
و اگر بخواهد به اعماق حرکت کند میتواند چندین کیسه گازدار را بترکاند.

تاریخسازی دختر پینگپنگباز ایران در قهرمانی آسیا
ملکیا کرمی برای اولین بار در تاریخ تنیس روی میز زنان ایران به جمع  ۱۶بازیکن برتر آســیا راه پیدا کرد.به گزارش ایســنا ،در
ادامه رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی آسیا که به میزبانی قطر در حال برگزاری است ،دیروز(یکشنبه) رقابتهای بخش انفرادی
دنبال شد و سه نماینده زن ایران به رقابت با حریفان خود پرداختند.ابتدا مریم فرعی مقابل نماینده سریالنکا قرار گرفت و سه بر
ت اول را  ۱۱بر  ۵با پیروزی آغاز کرد اما در ادامه  ۱۱بر  ۱۱ ،۷بر  ۹و  ۱۱بر  ۸شکست خورد و از دور
یک شکست خورد .او س 
رقابتها کنار رفت .ملیکا کرمی هم به مصاف دیگر نماینده سریالنکا رفت و سه بر یک پیروز شد .او ست اول را  ۱۱بر  ۹واگذار
گ زنان ایران به جمع
کرد اما در ادامه  ۱۱بر  ۱۱ ،۵بر  ۹و  ۱۱بر  ۲پیروز شد .با این نتیجه کرمی برای اولین بار در تاریخ پینگپن 
 ۱۶بازیکن برتر قهرمانی آسیا راه پیدا کرد .شیما صفایی هم به عنوان آخرین پینگپنگباز ایران به رقابت با نماینده کره جنوبی
پرداخت و در سه ست پیاپی با نتایج  ۱۱بر  ۱۱ ،۵بر  ۶و  ۱۱بر  ۹شکست خورد و حذف شد.پیش از این و در روزهای گذشته
هم ندا شهســواری و مهشید اشتری با شکست مقابل رقبای خود حذف شدند .به این ترتیب ملیکا کرمی تنها نماینده ایران در
بخش انفرادی است که به رقابت خود ادامه میدهد.

تخت گاز

تقدیر هیات داوران زوریخ از فیلم ایرانی
فیل م «قصیده گاو ســفید» ،تقدیر ویژه هیات داوران
بخش رقابتی اصلی جشــنواره فیلم زوریخ در کشور
سوئیس را دریافت کرد .به گزارش ایسنا ،هفدهمین
دوره جشــنواره بینالمللی فیلــم زوریخ به کار خود
پایان داد و فیلم «قصیده گاو سفید» ساخته بهتاش
صناعیهــا و مریم مقــدم و تهیهکنندگی غالمرضا
موسوی که در دهمین حضور بینالمللیاش در بخش
مســابقه اصلی این رویداد حضور داشــت در نهایت
تقدیر ویژه هیات داوران را به خود اختصاص داد.
«قصیده گاو سفید» تنها فیلم ایرانی حاضر در بخش
مسابقه امسال جشنواره فیلم زوریخ بود که با  ۱۳فیلم
دیگر برای دریافت جایزه چشم طالیی این جشنواره
به رقابت پرداخت و در نهایت جایزه به فیلم «کیارا» ساخته «جوناس کارپینیانو» از ایتالیا رسید.
این رویداد سینمایی از معتبرترین جشنوارههای فیلم در اروپا است که هرساله میزبان  ۱۱۰هزار
مخاطب حرفهای سینما و  ۱۵۰۰خبرنگار یا آژانس خبری از سرتاسر اروپا و جهان است.دو فیلم
«قهرمان» ساخته اصغر فرهادی و «جاده خاکی» ساخته پناه پناهی نیز در بخش خارج از مسابقه
این جشــنواره به نمایش درآمدند .بنا بر اعالم ،اکرانهای سراسری و گسترده فیلم «قصیده گاو
ســفید» به زودی و در سطح جهانی توسط بیش از  ۲۰۰پخشکننده بینالمللی آغاز خواهد شد
و اطالعرســانی در مورد این اکرانها به زودی صورت خواهد گرفت.فیلم «قصیده گاو سفید» در
نخســتین نمایش بینالمللی خود در بخش مســابقه اصلی هفتاد و یکمین جشنواره فیلم برلین
حضور داشت و موفق به دریافت جایزه تماشاگران از این جشنواره شد.این فیلم همچنین موفق به
دریافت جایزه بهترین فیلم از سی و چهارمین جشنواره «درنو هیماتفیلم» اتریش شد.

جزغمتخودکسزنیبدیارما
نی،هبای ناهربنیایدکارما
اتابدمهریستربرخسارما

از هر دری خبری

کجا ممکن است پیدایش کنم
کتاب کجا ممکن است پیدایش کنم مجموعه داستانی از
هاروکی موراکامی ،نویسنده ژاپنی است .موراکامی جزو
نویســندههای معروف جهان اســت که جوایز متعددی
دریافت کــرده و کتابهــای او به زبانهــای مختلف
ترجمه شده ،و در ایران هم استقبال خوبی از کتابهای
او شــده اســت .کتابهایی که خواننده را رها نمیکند،
داستانهایی که خواننده از سادگی و عمق آنها ،دغدغه
شخصیتها را پیدا میکند و پی به مهارت نویسندگی و
جادوی کلمات همیشــگی او میشوند.پشت جلد کتاب
کجا ممکن است پیدایش کنم آمده است:یک شاعر در
ک سالگی میمیرد ،یک انقالبی یا یک ستارهی
بیست و ی 

راک در بیستوچهارسالگی .اما بعد از گذشتن از آن سن،
فکر میکنی همه چیز روبهراه است .فکر میکنی توانستهای از «منحنی مرگ انسان» بگذری و از تونل
بیرون بیایی .حاال در یک بزرگراه شش بانده مستقیم به سوی مقصد خود در سفر هستی .چه بخواهی
باشــی ،چه نخواهی .موهایت را کوتاه میکنی؛ هر روز صبح صورتت را اصالح میکنی ،دیگر یک شاعر
نیســتی ،یا یک انقالبی و یا یک ستارهی راک .در باجههای تلفن از مستی بیهوش نمیشوی یا صدای
«دورز» را ســاعت چهار صبح بلند نمیکنی .در عوض ،از شــرکت دوستت بیمه عمر میخری ،در بار
هتلها مینوشــی و صورتحسابهای دندانپزشکی را برای خدمات درمانی نگهمیداری.این کارها در
بیســت و هشت سالگی طبیعی است .اما دقیقا آن وقت بود که کشتار غیرمنتظره در زندگی ما شروع
شد .قهرمانهای داستانهای موراکامی افرادی ساده ،گاهاً منزوی و کم حرفاند .آدمهایی که در سکوت
هم شــما را درگیر ماجراجویی میکنند و تا زمانی که همراه با خیاالت و افکار آنها به دنبال آرامش
ذهنیشان نروید ،آرام نخواهید گرفت.

گنجینه

فراخوان  ۵۰۰هزار دستگاهی هیوندای و کیا به خاطر چراغراهنما
هیوندای و کیا به خاطر تولید خودروهای ارزانقیمت و مطمئن مشهور شدهاند اما هر خودروسازی روزهای بدی هم دارد و حاال نوبت
به این دو برند کرهای رسیده تا طعم فراخوان را بچشند .بیش از نیم میلیون دستگاه از ساختههای هیوندای و کیا در آمریکا به خاطر
چراغهای راهنمای عقب فراخوان میشوند.خودروهای تحت تأثیر این فراخوان عبارتاند از هیوندای سوناتا مدل  ۲۰۱۵تا  ،۲۰۱۷سوناتا
هیبرید مدل  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۷و کیا ســدونا مدل  ۲۰۱۵تا  .۲۰۱۷کیا ســدونا بهصورت رسمی حذف شده و کارنیوال جای آن را گرفته
است .هشتمین نسل سدونا که سال  ۲۰۲۰روانه بازار شد تا سال  ۲۰۲۳جای خود را به خودروی دیگری خواهد داد .در سال  ۲۰۲۰نیز
بیش از  ۴۰۰هزار دستگاه از محصوالت این دو شرکت به خاطر نگرانیهای آتشسوزی پیشرانه ناشی از نشتی سوخت و روغن احتمالی
فراخوان شده بودند.این دو خودروساز میگویند یک مشکل الکتریکی میتواند باعث تفسیر نادرست استفاده از چراغراهنما توسط راننده
شــود .واضح اســت که چنین امری احتمال درگیری بین رانندگان یا حتی تصادف را باال خواهد برد NHTSA .در توضیح این مشــکل
آورده است:جعبه اتصال هوشمند  SJBخودروهای تحت تأثیر این مشکل دارای سیگنال نادرست سوئیچی هستند که جهت استفاده از
چراغراهنما را تشخیص میدهد .شاید نرمافزار  SJBبهصورت صحیح نتواند سیگنالهای دریافتی از سوئیچ چندمنظوره را تشخیص دهد.

تاثیر مخرب کووید ۱۹-بر عملکرد
سلولهای چربی و سطح قند خون
پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود ،تاثیر مخرب کووید ۱۹-را بر
عملکرد سلولهای چربی و سطح قند خون بدن نشان دادهاند.به گزارش
ایســنا و به نقل از وبسایت رسمی دانشــگاه کرنل ،پژوهش جدیدی
نشان میدهد که کووید ۱۹-میتواند با مختل کردن سیگنالهای مهم
متابولیک و بروز «هیپرگلیسمی»( ،)hyperglycemiaخطر افزایش شدت
بیماری و مرگ و میر را در بســیاری از بیماران به همراه داشــته باشد.
پژوهشــگران در این پروژه دریافتند که ابتال به هیپرگلیسمی یا سطح
باالی قند خون ،در بیماران بستریشده مبتال به کووید ۱۹-شایع است
و نتایج بدتری را به همراه دارد .آنها شــواهدی یافتند که نشان میدهد
کروناویروس میتواند با ایجاد اختالل در تولید سلولهای چربی هورمون
«آدیپونکتین»( ،)Adiponectinباعث افزایش قند خون شود.

درمان نابینایی ناشی از سکته
مغزی با ژندرمانی جدید
یکی از عوارض سکته مغزی از دست دادن بینایی است .اکنون محققان
بــا کمک یک روش ژندرمانی جدید موفق به بازگرداندن حس بینایی
شدهاند.به گزارش ایسنا و به نقل از یورک الرت ،سکته مغزی زمانی رخ
میدهد که یکی از عروق مغز بســتهشــده و در پی آن خونرسانی به
ن بروند.
بافتهای طبیعی مختل شــود و در نتیجه آن این بافتها از بی 
با توجه به موقعیت شــریانهای اصلی مغز ،بیشتر سکتههای مغزی بر
عملکرد حرکتی افراد اثر میگذارند .با این حال برخی از ســکتهها نیز
منجر به اختالل در بینایی شده و باعث از بین رفتن بینایی فرد یا ضعیف
شدن آن میشوند.گروهی از محققان راهی برای تبدیل سلولهای گلیال
مغــز به عصب با کمک ژندرمانی یافتهاند کــه میتواند بینایی فرد را
بازگرداند و امیدی برای بازگرداندن عملکرد حرکتی افراد نیز باشد.

