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رایزن نمایندگی ایران در سازمان ملل در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل گفت: توان موشکی دفاعی ایران در چارچوب حقوق مسلم ما و تعهدات بین المللی 
ایران است.به گزارش خبرگزاری مهر حیدرعلی بلوجی رایزن نمایندگی ایران در سازمان ملل در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل گفت: واقعیتی انکار ناپذیر 
درباره برجام آن است که این تنها ایران بوده است که به مقررات برجام پایبند بوده و سه کشور اروپایی و امریکا تعهدات خود طبق این سند را اجرا نکرده اند.این 
دیپلمات ایرانی اظهار داشت: ایران به شرط اجرای تعهدات توسط سایر اعضا و برداشتن سریع و راستی آزمایی شده همه تحریم های ناعادالنه به اجرای برجام 

متعهد است. توان موشکی دفاعی ایران در چارچوب حقوق مسلم ما و تعهدات بین المللی ایران است.....

www.sobh-eqtesad.ir

در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد؛

توان موشکی ایران در چارچوب تعهدات بین المللی است
info@sobh-eqtesad.ir

باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه: 

 روابط ایران و عمان دوستانه
 و نمونه است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه عمان،سیاست 
دولت جدید را تعامل بیشــتر با همسایگان عنوان کرد و گفت: روابط 
ایران با عمان روابطی دوســتانه و نمونه اســت.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، علی باقری کنی در ادامه سفر منطقه ای خود با بدرالبوسعیدی 
وزیر خارجه ســلطنت عمان دیدار و گفــت وگو کرد.دو طرف در این 
دیدار پیرامــون آخرین تحوالت منطقه ایی بحث و گفت وگو کردند.

معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر سیاست دولت 
جدید مبنی بر تعامل بیشــتر با همسایگان، روابط با عمان را روابطی 
دوســتانه و نمونه عنوان کرد.وزیر امور خارجه عمان نیز در اظهارات 
خود روابط دو کشــور همســایه را بر پایه اعتماد دانسته و جمهوری 
اســامی ایران را کشــوری محوری در منطقه توصیف کرد.باقری در 
ادامه سفر خود با شیخ خلیفه الحارثی همتای عمانی خود نیز دیدار و 
رایزنی کرد.در این دیدارها همچنین روابط دوجانبه و راه های ارتقای 
روابــط در تمامی بخش ها خصوصا در بخــش اقتصادی مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.

دیدار معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان با قائم مقام وزیر 
خارجه قطر

علی باقری معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشــورمان که در راس 
هیاتی به دوحه ســفر کرده در ادامه ماقات های خود با احمد حسن 
الحمادی قائم مقام وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو نمود.، رایزنی 
درخصوص موضوعات روابط دوجانبه و بررسی آخرین تحوالت منطقه 
ای محور اصلی دیدار معاون وزیر خارجه کشورمان با طرف قطری بود.

ســفر به دوحه و ماقات با مقامات قطــری اولین دیدار معاون جدید 
سیاسی وزرات امور خارجه کشورمان به کشورهای منطقه بوده است.

سفر علی باقری به ترکیه
ســفیر ایران در آنکارا در توئیتی با اشــاره به دیدار علی باقری با قائم 
مقام حزب حاکم ترکیه نوشــت: در این دیدار بر اراده دو کشور برای 
داشــتن بهترین روابط همسایگی و تقویت صلح و دوستی منطقه ای 
تاکید شد.به گزارش فارس، »محمد فرازمند« سفیر جمهوری اسامی 
ایران در آنکارا در توئیتی به سفر علی باقری معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه کشــورمان به ترکیه اشاره کرد و نوشت: در دیدار دکتر باقری 
معاون سیاســی وزارت خارجه کشورمان با دکتر نعمان کورتولموش 
قائم مقام حزب حاکم ترکیه بر اراده دو کشــور برای داشتن بهترین 

روابط همسایگی و تقویت صلح و  دوستی منطقه ای تاکید شد. 

رئیس جمهور در ادامه برنامه های سفر به استان بوشهر در جزیره صنعتی صدرا حضور یافت و ضمن بازدید از بخش های مختلف طرح توسعه میدان نفتی 
رشادت و نیز مراحل تکمیل کشتی اقیانوس پیمای »افراماکت ۲«، با توضیحات وزیر نفت و مدیران این مجموعه صنعتی، در جریان اقدامات انجام شده 
قرار گرفت.به گزارش ایسنا، حجت االسام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در این بازدید ضمن قدردانی از تاش های ارزشمند انجام شده درحوزه نفت 
و گاز و کشتی سازی، گفت: کشتی سازی و طراحی و ساخت سکوهای دریایی از نمادهای تولید قدرت برای کشور محسوب می شود.رئیسی گفت: تاش 
برای خودکفایی در حوزه های مختلف صنعتی در حقیقت نمادهایی از مبارزه با زیاده خواهی مستکبران جهانی است و هر کارگر و کارآفرینی که در این 
مسیر حرکت می کند، در مسیر مقابله با زیاده خواهان قرار دارد.رئیسی همچنین بر اهمیت بومی سازی صنعت کشتی سازی تاکید کرد و گفت: دولت با 

همه توان از صنایع کشتی سازی و دریایی کشور حمایت خواهد کرد.

رئیس جمهوری :دست های پشت پرده مافیای قاچاق شناسایی شود
رئیس جمهوری گفت: نیروهای اطاعاتی باید عناصری که قاچاق سازمان یافته می کنند و دست های پشت پرده در این خصوص را شناسایی کنند.به 
گزارش ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جریان بازدید از انبارهای سازمان امول تملیکی در بوشهر برضرورت مقابله با قاچاق سازمان یافته و جریان 
مافیایی پشت پرده در این خصوص تاکید کرد.وی بیان کرد: یک سری از افراد دستگیر و با آنها برخورد و اموالی از آنها گرفته می شود اما اینها جزء عوامل 
پشت پرده نیستند و باید بتوانیم جریان مافیایی قاچاق را در این مسیر شناسایی کنیم.رئیسی اضافه کرد: از همکاران می خواهم به خصوص در بخش های 
اطاعاتی این مساله را بررسی و مافیای قاچاق را شناسایی کنند.وی با بیان اینکه آوردن کاالیی از سوی یک نفر در قالب شناور و یا کوله بر مساله اصلی 
ما نیست گفت: مساله ما بحث قاچاق سازمان یافته است یعنی جریان مافیایی قاچاق باید مورد بررسی قرار گیرد.رئیس جمهوری از مرجع قضایی خواست 
این پرونده ها خیلی سریع تعیین تکلیف شود.آیت اهلل رئیسی یادآورشد: گذشت زمان برای اموال هم برای دولت و هم برای صاحب کاال )اگر قرار است 
مســترد شــود( به طور حتم خسارت است.وی ادامه داد: وضعیت انبارهای اموال تملیکی تصویر زیبایی نیست و باید این مشکل ساختاری برطرف شود.
آیت اهلل رئیسی گفت: در یک ضرب العجل سه ماهه اصاح ساختار و کاهش سریع موجودی انبارهای سازمان اموال تملیکی باید در کشور کلید بخورد.

رئیس جمهوری به همراه اعضای هیات دولت و در قالب ششمین سفر استانی دولت دیروز  جمعه وارد استان بوشهر شدند و در فرودگاه بین المللی استان 
مورد استقبال مسئوالن قرار گرفتند.آیت اهلل رئیسی در این سفر یکروزه از سوی وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، نفت،اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، معاون 
رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ، معاون اجرایی رئیس جمهوری و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول ، معاون رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان انرژی اتمی و  رئیس دفتر رئیس جمهوری همراهی می شود.بازدید از شرکت صنعتی دریایی ایران ) صدرا(، منطقه ویژه اقتصادی و اسکله  
شهید محاتی ،نخلستان های اهرم  و موزه شهید رئیس علی دلواری از جمله برنامه هایی است که رئیس جمهوری پس از ورود به بوشهر انجام داده است.

معــاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت گفت: ایران کماکان 
می تواند مســتعد پیدا شدن سویه های جدید باشد که این سویه 
ها می توانند ســرایت پذیری باالتری داشته باشند.به گزارش گروه 
اجتماعی باشــگاه خبرنگاران پویا، فرید نجفی معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با بیان اینکه 
یکــی از اقدامات بســیار مهمی که در بحث کنتــرل و مراقبت از 
اپیدمی کووید در دنیا در کنار تمام کارهای دیگر انجام می شــود، 
مراقبــت ژنتیک کووید اســت، گفت: در دنیا با شــدت و ضعف 
متفاوتــی به ایــن امر پرداخته می شــود. بالطبع در کشــورهای 
پیشرفته تعداد نمونه هایی که ماهیانه مورد بررسی قرار می گیرند 
خیلی بیشــتر بوده و در کشــورهایی با درآمد متوسط و کمتر به 
دلیــل هزینه های باال، این تعداد کمتر اســت. وی در ادامه با ذکر 
این نکته کــه در ایران هم این موضوع در برخــی مراکز اجرایی 
شده اســت، گفت: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 
و مرکز تحقیقات ژنتیک دانشــگاه علوم بهزیســتی به طور فعال 
در این برنامه مشــارکت دارند. براســاس گزارش مرکز تحقیقات 
ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی در شهریور ماه ۲30 نمونه، 
بررسی توالی یابی به روش سنگر انجام شده است. این ۲30 نمونه 
از استان های تهران، سمنان، سیستان و بلوچستان، البرز و مرکزی 
بوده است که براساس بررسی های صورت گرفته روی این نمونه ها 

85.۲ درصد سویه های کرونا، دلتا بوده است.

ایران کماکان مستعد پیدا شدن سویه های جدید کرونا است
نجفی ادامــه داد: نکته مهم و جالب این اســت که در واقع در 34  
عــدد از این نمونه هــا )تقریبا 15 درصد( ســویه های دلتا با جهش 
های اضافه پیدا شــده که این موضوع بســیار حائــز اهمیت بوده و 
نشان دهنده این است که کشــور ما کماکان می تواند مستعد پیدا 
شدن سویه های جدید باشد که این سویه ها می توانند سرایت پذیری 
باالتر هم داشته باشــند.معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
تصریــح کرد: آنچه که از یافته های این بررســی به دســت می آید 
آن اســت که در واقع نرخ متوسط هر جهش به ازای هر فرد حدود 
4.1 است؛ به عبارت دیگر در ۲30 نمونه  ای که بررسی شده حدود 
950 جهش مشاهده شــده که این آمار به ما نشان می دهد کشور 
کماکان به واکسیناســیون با سرعت باال که طی یک تا دو ماه اخیر 
شــاهد آن هســتیم، احتیاج دارد.وی افزود: هرچه میزان پوشــش 
واکسیناســیون باالتر رفته و با سرعت باالتری هم افزایش پیدا کند 
سبب خواهد شد که جهش های کمتری را ببینیم و سرعت پیدایش 
جهش ها هم کمتر شــود. نجفی در پایان با تاکید بر اینکه این یکی 
از استراتژی هایی است که به کنترل اپیدمی در دنیا  کمک می کند، 
عنوان کرد: توقعی که ما از همه مردم داریم این اســت که اگر هنوز 
واکسینه نشــده اند حتما اقدام کنند. نوع واکسن در چنین اپیدمی 
خیلی مهم نیســت و آنچه اهمیت دارد استفاده از اولین واکسن در 

دسترس است.

وزارت بهداشت:

 ایران مستعد پیدایش گونه های جدید ویروس کروناست

رئیس کل جدید بانک مرکزی تشریح کرد؛

کنترل تورم و ثبات بازار، اولویت اصلی بانک مرکزی
کمتر از 3 درصد مستاجران وام اجاره را گرفته اند

 شکست اجاره نشین ها
 در ماراتن بانک ها!

وزیر نفت
تحریم ایران را لغو کنید تا بحران انرژی جهان 

فروکش کند

تا کنون از یک میلیون و 300 هزار نفری که برای دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند به دلیل 
شرایط سختی که بانکها پیش پای متقاضیان می گذارند کمتر از 3 درصد افراد این وام را دریافت کرده اند.به 
گزارش ایسنا، برنامه پرداخت تسهیات کمک ودیعه مسکن که در دو سال اخیر توسط دولت دنبال می شود 
قرار بود مرهمی برای مستاجران باشد اما ظاهرا به یکی دیگر از دردهای آنها تبدیل شده است. سال گذشته 

عمده تسهیات ودیعه در نیمه دوم سال.....

خبر خوش رستم قاسمی به بی مسکن ها در شهرهای کوچک: 

زمین مجانی می دهیم
الوروف در نشست خبری با امیرعبداللهیان

آمریکا به تعهداتش در قبال برجام عمل کند
وزیر امور خارجه روســیه تاکید کرد که باید مسائل منطقه خارج از برجام بررسی شود .به گزارش ایسنا، 
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای ایرانی خود با بیان اینکه 
در دیدار با آقای امیرعبداللهیان تاکید بر این شد که هر چه زودتر باید مذاکرات  وین آغاز شود و ایران نیز 
در این زمینه آمادگی دارد گفت:  البته هدف فقط برگزاری مذاکرات نیست و  باید آمریکا نیز  به تعهدات 
خود در این زمینه عمل کند و تحریم ها علیه ایران  در عرصه های مختلف  را لغو کند .وی با بیان اینکه ما 
موافق برجام و مذاکرات وین  هستیم ،ادامه داد : مسائل منطقه باید خارج از برجام بررسی شود و مشروط 
کردن این مذاکرات به مســائل منطقه  درست نیست . وی همچنین با اشاره به طرح امنیتی  روسیه در 
ارتباط با خلیج فارس گفت : ما از گفت وگوهای ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس حمایت می کنیم .

وزیر خارجه روسیه در بخش دیگری از صحبت های خود با تأکید بر اجرای کامل و تمام برجام به نحوی 
که توازن منافع کشــورهای عضو رعایت شــود در نشستی مطبوعاتی مشترک با حسین امیرعبداللهیان 
وزیر خارجه کشورمان گفت: در این نشست در دیدار با آقای امیرعبداللهیان در ارتباط با آخرین تحوالت 
افغانســتان نیز صحبت کردیم. معتقدیم باید حکومتی در افغانستان ایجاد شود که منافع تمامی گروه ها 
و اقوام در افغانستان محقق شود. باید به اقتصاد افغانستان کمک کنیم. افغانستان نباید مرکزی برای بی 
ثباتی در منطقه و جهان باشد و از حاکمان افغانستان می خواهیم که با گروه های تروریستی و جریان های 
غیرقانونی مواد مخدر در این کشور مقابله کنند. وضعیت کنونی در افغانستان از جمله وضعیت اقتصادی 
معطوف به کســانی است که در این ســال ها در این کشور حضور داشته اند و آن ها در این زمینه دارای 
مسئولیت هستند.وی همچنین بر اهمیت همکاری های بین المللی در زمینه افغانستان اشاره کرد و گفت: 
در دیدار با آقای امیرعبداللهیان در ارتباط با ســوریه و وضعیت اقتصادی این کشــور نیز صحبت کردیم. 
معتقدیم که مســائل سوریه را باید همچنان در فرمت آستانه که تاکنون نتیجه داده به پیش ببریم. باید 
اجاس سران روند آستانه در تهران برگزار شود و در حال تمرکز برای برگزاری جلسه کمیته قانون اساسی 
سوریه هستیم که در ماه جاری در وین برگزار می شود.وی همچنین اظهار کرد: دردیدار امروز همچنین 
در ارتباط با کنوانسیون خزر و آخرین تحوالت قفقاز رایزنی و گفت و گو کردیم.الوروف همچنین با اشاره 
به توافق ایران و روســیه مبنی بر صادرات واکسن اسپوتنیک به ایران گفت: توافق کردیم که این موضوع 
را تســهیل کنیم.وزیر خارجه روسیه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با نگاه روسیه به تحوالت در 
قفقاز جنوبی گفت: ما بارها مواضع خود را اعام کرده ایم. روســیه یک ســال پیش جنگ در قره باغ را 
متوقف کرد. امروز نیز در مورد تحوالت قره باغ صحبت کردیم و پیشــنهاد شد سه کشور قفقاز با ایران و 
روسیه و ترکیه در چارچوب گروه 3+3 مذاکره کنند. این پیشنهاد مثبت ارزیابی شد.وی همچنین گفت: 
این کشور هیچ تمایلی برای وقوع تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه ندارد.الوروف همچنین گفت: ما مخالف 
فعالیت های نظامی و تحریک آمیز در خصوص این مناطق هستیم.وزیر خارجه روسیه با اشاره به موضوع 
کنوانســیون خزر و با بیان اینکه براساس این کنوانســیون حضور کشوری غیر از کشورهای عضو در این 
منطقه برای انجام مانور و فعالیت های نظامی ممنوع است، گفت: امیدواریم کنوانسیون خزر هر چه سریع 

تر در مجلس ایران تصویب شد.

رئیس جمهور در بازدید از میدان نفتی رشادت

  تالش برای خودکفایی کشور نمادی از مبارزه 
با زیاده خواهی مستکبران است
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رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعام کرد
انتخاب واکسن های »آسترازنکا« و »پاستوکووک« برای ُدز سوم 

کادر درمان
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه کمیته فنی واکسیناسیون کشور از برجسته ترین 
اســاتید تشکیل شده است و در مورد اینکه چه نوع واکســنی برای کدام گروه سنی استفاده شود، تصمیم گیری 
می کند، گفت: این تصمیم مبتنی بر شواهد علمی و موجودی واکسن در کشور اخذ شده و تحت تاثیر هیچ عاملی 
قرار نمی گیرد.به گزارش ایسنا، دکتر محمد مهدی گویا - رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی درخصوص نوع واکسن در نظرگرفته شده برای مادران باردار و ُدز یادآور کادر بهداشت و 
درمان با بیان اینکه کمیته فنی واکسیناسیون کشور از برجسته ترین اساتید تشکیل شده است و در مورد اینکه چه 
نوع واکسنی برای کدام گروه سنی استفاده شود، تصمیم گیری می کند، اظهار کرد: این تصمیم مبتنی بر شواهد 
علمی و موجودی واکسن در کشور اخذ شده و تحت تاثیر هیچ عاملی قرار نمی گیرد.وی با اشاره به واکسیناسیون 
زنان باردار با واکسن سینوفارم، بیان کرد: از مدت ها پیش با حضور اعضای کمیته بارداری و زایمان وزارت بهداشت 
جلسات متعددی تشکیل شده و استفاده از واکسن سینوفارم برای خانم های باردار مورد تایید قرار گرفت و سازمان 
غذا و دارو هم تاییدیه داده است.گویا ادامه داد: بنابراین ایجاد تردید در استفاده از این واکسن اصا کار درستی نیست 
و سبب نگرانی خانم های باردار و خانواده هایشان می شود، این درحالی است که بررسی های کامل صورت گرفته 
است.رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه تعجب می کنم از اظهار نظرهایی که در 
رسانه های مختلف و بدون ماحظه مطرح می شود، گفت: طرح چنین موضوعاتی، پیامدهای خوشی نخواهد داشت.

پیش بینی زیان ۵.۳ تریلیون دالری 
اقتصاد جهان از کرونا تا ۵ سال آینده

صندوق بین المللی پول هشدار داد که رهایی از بحران اقتصادی ناشی از 
شیوع کرونا همچنان دشوار خواهد بود و اقتصاد جهان احتماالً تا 5 سال 
دیگر در صورت ادامه نابرابری کشورها در زمینه واکسیناسیون، متحمل 
ضرر 5.3 تریلیون دالری خواهد شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل 
از نشنال نیوز، صندوق بین المللی پول در گزارشی اعام کرد که رهایی از 
بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا همچنان دشوار خواهد بود و اقتصاد 
جهان احتماالً تا 5 سال دیگر در صورت ادامه نابرابری کشورها در زمینه 
واکسیناسیون، متحمل ضرر 5.3 تریلیون دالری خواهد شد.کریستالینا 
جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول در سخنرانی روز سه شنبه خود 
قبل از نشست ساالنه این صندوق با بانک جهانی که هفته بعد در واشنگتن 
برگزار می شود، گفت: ما نمی توانیم به خوبی به سمت جلو حرکت کنیم. 
انگار که چندین ســنگ داخل کفشــمان رفته و با آن در حال راه رفتن 
هستیم.وی افزود: خطرات و موانع موجود برای یک بهبود جهانی متوازن 
اکنون بارزتر شده است: سنگ های داخل کفشمان دردناک تر شده اند.به 
گفته جورجیوا، این صندوق در ماه ژوئیه پیش بینی کرد که اقتصاد جهانی 
امسال 6 درصد رشد می کند اما نرخ متفاوت واکسیناسیون کشورها باعث 
بهبود نابرابر می شود و افزایش تورم و سطح باالی بدهی باعث شده است 
که این صندوق پیش بینی خود را تعدیل کند. انتظار می رود که رشــد 
اقتصاد جهان کمی معتدل تر باشد.رئیس صندوق بین المللی پول در ادامه 
گفت که پیش بینی می شود تولید در اقتصادهای پیشرفته مانند ایاالت 
متحده، چین و اروپا تا ســال ۲0۲۲ به روند قبل از همه گیری بازگردد 
اما بهبود بیشــتر اقتصادهای در حال ظهور و کشورهای در حال توسعه 
سال های بیشتری طول خواهد کشید.وی افزود: در بسیاری از کشورهای 
دیگر، به دلیل دسترسی کم به واکسن و محدود شدن اقدامات )حمایتی(، 
به ویژه در برخی از کشــورهای کم درآمد، وضعیت رشد اقتصادی بدتر 
خواهد شد. و این اختاف در ثروت )کشورها( پایدارتر می شود.بر اساس این 
گزارش، تاخیر در بهبود اقتصاد جهان، جای زخم ناشی از نابودی مشاغل 
که بیشــترین تاثیر را بر جوانان، زنان و کارگران غیررسمی داشته است، 
ماندگار خواهد کرد.به گفته صندوق بین المللی پول، نرخ تورم در تعدادی 
از کشورها به سرعت افزایش یافته است و برخی از آن ها بیشتر از سایرین 

تحت تأثیر قرار گرفته اند.
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امیرعبداللهیان:گزیده خبر

 مذاکرات عربستان و ایران روند خوبی را پشت سرگذاشته است
وزیر خارجه کشورمان در نشست خبری با همتای لبنانی خود 
در بیروت گریزی هم به مذاکرات عربستان و ایران زد و از روند 
مطلوب آن ســخن گفت.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
تســنیم به نقل از المیادین، »حســین امیرعبداللهیان« وزیر 
خارجه ایران در نشســت خبری با وزیر خارجه لبنان در بیروت 
اعالم کرد: شــرکت های ایرانی آماده ساخت دو نیروگاه برق در 
لبنان فقط ظرف 18 ماه هســتند.وی افزود: شرکت های ایرانی 
همچنین آماده بازســازی بندر بیروت در صورت درخواســت 
لبنان با استفاده از تجارب خود هستند.وزیر خارجه ایران بیان 
کرد: ما درباره برگزاری نشســت کمیته اقتصادی لبنان و ایران 
توافق کردیم. ایران آماده کمک به لبنان در همه زمینه هاست.

امیرعبداللهیان در ادامه تاکید کرد: لبنانی ها اعم از مردم، ارتش 
و دولت و مقاومت آن توان پایداری و به چالش کشــیدن رژیم 
صهیونیستی را دارند. درود بر شهیدانی که راه شهیدان »عماد 
مغنیه«، »قاسم سلیمانی« و »ابومهدی المهندس« را پیمودند.

وی از بیروت گفت: ما فقط فلسطین را به رسمیت می شناسیم. 
ما از گفتگوهای منطقه ای ســخن گفتیــم و گفتگو را راه حل 

پرونده های منطقه ای و بین المللــی می دانیم.درباره مذاکرات 
عربســتان و ایران هم وزیر خارجه ایــران اعالم کرد: گفتگوی 
ایران و عربستان تاکنون روند خوبی را پشت سرگذاشته است. 
گفتگوهایی که حقوق ملت ایران را برآورده ســازد همان است 
که ما به دنبال آن هســتیم.از ســوی دیگر »عبداهلل بوحبیب« 
وزیــر خارجه لبنان هم ابراز امیــدواری کرد که مذاکرات ایران 
و عربستان به سرانجام برســد.امیرعبداللهیان همچنین گفت: 
ایران آماده بازگشــت به برجام است البته در صورتی که طرف 
دیگر جدی باشــد. معیار برای بازگشت به برجام رفع تحریم ها 
و بازگشــت همه طرف ها به برجام است.این در حالی است که 
ساعاتی قبل هم »حسین امیر عبد اللهیان« وزیر خارجه ایران با 
»میشل عون« رئیس جمهوری لبنان دیدار و گفتگو کرده بود.

میشل عون تاکید کرده بود که لبنان حامی تالش های جمهوری 
اســالمی یران در زمینه تقویت نزدیکی میان آن و کشورهای 
منطقه به ویژه با کشــورهای عربی از طریق گفتگو است.عون 
اعــالم کرده بود که این چنین گفتگویــی دیدگاه ها را در قبال 

موضوعات مختلف به هم نزدیک می کند.

تخت روانچی: 
متعهد به اجرای برجام هستیم، به شرط 

پایبندی طرفهای دیگر به تعهداتشان
ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: ایران متعهد به اجرای برجام 

است، به شرط این که دیگر شرکای برجام تعهدات خود را انجام دهند.
به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، مجید تخت روانچی، سفیر 
و نماینده دائم جمهوری اســالمی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک در 
کمیته خلع سالح و امنیت بین المللی هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان 
ملل ســخنرانی کرد. وی با اشــاره به تهدیدات امنیتی مزمن و ظهور تهدیدات 
جدید اعالم کرد که در این اوضاع، شــرایط صلح و امنیت بین المللی وخیم تر 
شــده و سال ۲۰۲۰ شاهد اتفاقات غیرقابل پیش بینی و تداوم تسلیحاتی شدن 

هوش مصنوعی، فضای سایبری و فضای ماورای جو بود. 
نماینــده دائم کشــورمان تاکید کرد که بــر خالف اظهارات مبنــی بر وجود 
ثبات اســتراتژیک، این رقابتهای اســتراتژیک بین قدرتهای بزرگ است که به 
مدرنیزاسیون و مســابقه تسلیحات هسته ای بیشتر دامن می زند. وی با اشاره 
به آثار مخرب کاربرد و آزمایش ســالحهای هسته ای از سال 1۹۴۵ تاکید کرد 
که خلع سالح هسته ای وظیفه مصرح قدرتهای هسته ای طبق ماده ۶ معاهده 
ان.پی.تی اســت که هنوز پایبندی خود به آن را نشــان نداده اند. از جمله سال 
گذشــته  در کل دنیا و در شرایط لزوم مبارزه با کرونا، بیش از ۷۲ میلیارد دالر 
برای ســالحهای هسته ای به هدر رفته است و بودجه درخواستی دولت آمریکا 
برای سال ۲۰۲۲ مبالغ مربوط به سالحهای هسته ای را نسبت به بودجه زمان 
ترامپ همچنان حفظ و یا افزایش داده است.تخت روانچی همچنین اضافه کرد 
که تمدید اســتارت جدید اگر با اقدامات عینی دیگر خلع سالحی دنبال نشود، 
مثمرثمر نخواهد بود. این دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد که مواضع آمریکا 
و رژیم صهیونیستی مانع ایجاد منطقه عاری از سالحهای هسته ای در خاورمیانه 
- ابتکار ایران از سال 1۹۷۴ - شده است و نظام بین الملل باید برای عضویت این 
رژیم در معاهده منع اشاعه سالحهای هسته ای به عنوان عضو غیر هسته ای و 
قبول بازرسیهای آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیتهای هسته ای این رژیم 
فشار وارد کند. تخت روانچی نسبت به کاربرد سالحهای شیمیایی هشدار داد و 
اعالم کرد که جمهوری اســالمی ایران  سالحهای کشتار جمعی را رد می کند 
و خواهان اجرای کامل و بدون گزینشی کنوانسیون های سالحهای شیمیایی و 
بیولوژیک است.وی همچنین از آمریکا به عنوان تنها دارنده سالحهای شیمیایی 
خواســت تا سالحهای شــیمیایی خود را در اسرع وقت منهدم و تحفظ مربوط 
به پروتکل 1۹۲۵ ژنو را پس بگیرد.  نماینده دائم کشــورمان در ســازمان ملل، 
اقدامات اخیر برای تســلیحاتی کردن فضای ماورای جو و سایبر را نگران کننده 
خواند و اعالم کرد که هر دو حوزه باید صلح آمیز و میراث مشترک بشریت باقی 
بماند و در این راســتا ســازمان ملل کارکرد شمولگرای شفاف خود را بر اساس 

قاعده اجماع عملی کند. 

 ایران متعهد به اجرای برجام است به شرط این که دیگر شرکای برجام 
تعهدات خود را انجام دهند

تخت روانچی همچنین در پاسخ به نظرات برخی از هیأت ها در خصوص برجام 
و توانمندی موشکی ایران تصریح کرد: واقعیت انکارناپذیر درباره برجام آن است 
که در حالی که ایران به تعهدات مربوطه خود پایبند بوده، ســه کشور اروپایی 
و آمریکا تعهدات خود را اجرا نکرده اند. ایران متعهد به اجرای برجام اســت به 
شرط این که دیگر شرکای برجام تعهدات خود را انجام دهند و همه تحریم های 
ناعادالنه به سرعت و با امکان راستی آزمایی برداشته شود.وی همچنین افزود که 
توان موشکی دفاعی ایران در چارچوب حقوق مسلم و طبق تعهدات بین المللی 
کشورمان دنبال شده است.  به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه نیز پیش از این در اظهاراتی با بیان اینکه دور جدید مذاکرات باید نتیجه 
ملموس و عملی داشــته باشــد، گفت: اگر قرار شد مذاکرات مسیر هشت سال 
گذشته را طی کند و مذاکره برای مذاکره باشد، قطعا جمهوری اسالمی در زمان 
خودش تصمیم مقتضی را در آن چارچوب اتخاذ خواهد کرد. شــایان ذکر است 
که جلسات کمیته های مجمع عمومی در شرایط کرونایی به صورت فیزیکی و 
آنالین برگزار می شود و قرار است کمیته یک با بررسی ۷۰ قطعنامه و تصمیم 
پیشــنهادی دول عضو در مورد آنها تصمیم بگیرد. قطعنامه دوساالنه جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص پیگیری مصوبات کنفرانس های بازنگری معاهده منع 

اشاعه سالحهای هسته ای در کمیته امسال ارائه خواهد شد.

رضایی:
مخالف مذاکره نیستیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: 
ما به هیچ وجه مخالف مذاکره و توافق نیســتیم اما دولت سیزدهم مراقب 
اســت تا تجربه تلخ برجام تکرار نشود.ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار 
مهر، درباره سازوکار انجام مذاکرات در دولت سیزدهم، اظهار کرد: ما به هیچ 
وجه مخالف مذاکره و توافق نیســتیم اما معتقدیم که مذاکره باید از موضع 
عزت باشــد و نباید مجدداً توافقی مانند برجام کــه برد - باخت و به ضرر 
جمهوری اسالمی ایران بود، منعقد شود.وی بیان کرد: طرح اقدام راهبردی 
بــرای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایــران در مجلس با این هدف 
تصویب شد که طرف مقابل در چارچوب حرکت کند و هر دولتی هم ملزم 
به رعایت آن اســت.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی تأکید کرد: نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون های 
امنیت ملی و اصل نود به طور دقیق نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و صیانــت از حقوق ملت ایران را رصد می کنند.نماینده مردم 
دشتستان در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه ما نمی گذاریم تجربه 
تلخ برجام دوباره تکرار شــود، گفت: البته دولت سیزدهم در مذاکرات دقت 
کافی خواهد داشــت تا مشکالتی که دولت روحانی در مذاکرات ایجاد کرد، 
دیگر تکرار نشود.رضایی تاکید کرد: مجلس شورای اسالمی از اجرای قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران کوتاه نمی آید 
و ما اصرار داریم که این قانون به طور کامل و دقیق اجرا شود چرا که به نفع 
مصالح و منافع ملی است.وی در واکنش به برخی از افراد در جریان اصالح 
طلب که ادعا می کنند سفارش خرید واکسن کرونا در دولت روحانی انجام 
شــده بود، گفت: این اظهارات درست نیســت و اگر آنان برای ادعای خود 
ســند و مدرکی دارند، بهتر اســت آن را ارائه دهند.عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: علت موفقیت 
دولت رئیسی در افزایش واردات واکسن کرونا آن بود که آنان غرب زدگی را 
کنار گذاشتند و ارتباط خود با کشورهای همسو و مستقل را تقویت کردند.

نماینده مردم دشتســتان در مجلس شورای اســالمی یادآور شد: ما از یاد 
 FATF نمی بریم که اصالح طلبان در زمان دولت روحانی می گفتند تحریم و
مانع واردات واکســن است، اما امروز که می بینند دولت سیزدهم در تأمین 
واکسن موفق شده است، باز هم فرافکنی می کنند. بهتر است که اصالح طلبان 

واقع نگر باشند و دست از حاشیه سازی برای دولت مردمی بردارند.

سردار فدوی:
آمریکا به فضاحت بارترین شکل 

ممکن از افغانستان فرار کرد
ســپاه  کل  فرمانــده  جانشــین 
پاســداران تاکید کــرد: آمریکا به 
فضاحت  بارترین شکل ممکن در 
افغانستان شکســت خورد و فرار 
کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از صدا و ســیما، سردار علی 

فدوی جانشــین فرمانده کل سپاه پاســداران گفت: تحوالت 
اخیر افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور نوید 
بخش شکست ایاالت متحده است.جانشین فرمانده کل سپاه 
پاســداران عنوان کرد: جبهه باطل همواره شکست می خورد 
و وقتی در برابر ملت های مقاوم و ملت های مســلمان به ویژه 
ملت افغانستان قرار بگیرد این نتیجه و شکست قطعی است.

فدوی افزود: همه باید روی این موضوع تمرکز کنند که اصل 
قضیه این است که امریکا به فضاحت ترین وجه ممکن شکست 

خورد و فرار کرد.

خطیب زاده: 
پس از جمع بندی روند بازبینی 
داخلی ، به وین بازخواهیم گشت

سخنگوی وزارت امور خارجه در 
توئیتی با اشاره به مصاحبه اش با 
فرانس ۲۴ نوشت: زمانی که روند 
بازبینی داخلی مان به جمع بندی 
برســد، به وین بازخواهیم گشت.

بــه گــزارش فــارس، »ســعید 
خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در توئیتی با اشاره به مصاحبه اش با فرانس ۲۴ نوشت: 
در مصاحبــه با فرانــس ۲۴ گفتم زمانی کــه روند بازبینی 
داخلی مان به جمع بندی برسد، به وین بازخواهیم گشت.وی 
با تأکید بر این که پیش شرطی وجود ندارد، اظهار داشت: تنها 
هدف ما این است که اطمینان یابیم گفت وگوها حقوق ما را 
تأمین می کند- از جملــه تضمین های کافی مبنی بر اینکه 
این بار ایاالت متحده واقعا به توافق پایبند می ماند.به گزارش 
فارس، خطیب زاده در نشســت هفتگی با خبرنگاران درباره 
اظهارات امیرعبداللهیان درباره آزاد شدن 1۰ میلیارد دالر از 
دارایی های ایران در خارج از کشور و این که آیا این یک پیش 
شرط است؟ اظهار داشت: ایشان آنچه بیان کرد در خصوص 
این است که منطق آمریکا همچنان تغییر نکرده است. دولت 
بایدن می خواهد میراث شکست خورده تحریم ها علیه برجام 
و ملت ایــران را حفظ کند و در عین حال می خواهد از وین 
نتیجه ای را که مایل اســت و یا بازگشت به برجام را حاصل 
کند. این باید تغییر کند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه 
داد: هم آمریکا باید نشــان دهــد در روش تغییر کرده و هم 
در اقدام. نمی شود تا به امروز تمامی تحریم های آمریکا باقی 
بماند و هیچ کدام از پول هــای ایران، نه هدیه کس دیگری 
در بانک های بین المللی و بانک های کشورهای دیگر، توقیف 
باشد و بعد آمریکا به عنوان طرف خواهان ادعاهایی را مطرح 
کند.آن چــه آقای امیرعبداللهیان گفت این بود که آمریکا به 
روش ها و انحای گوناگون می توانست حسن نیت خود را نشان 
دهد از جمله اینکه پول هایی که متعلق به مردم ایران است و 

اعانه کسی نیست، بتواند به ایران برگردد.

مأموریت غریب آبادی در وین پایان 
می یابد

نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی مستقر در 
وین با انتشــار پیامی در توئیتر از پایان مأموریت خود در وین 

از روز ۲۳ مهر و تصدی مسئولیتی جدید در تهران خبر داد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کاظم غریب آبادی 
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان های 
بین المللی مســتقر در وین پنج شنبه شب در پیامی توئیتری 
اعالم کــرد که مأموریتش در وین به پایان رســیده اســت.

غریب آبادی در توئیتر نوشت: مأموریت من در وین از 1۵ اکتبر 
)۲۳ مهر( به دلیل تصدی مســئولیت جدید در تهران، پایان 
می یابد. سیاســت ما مبتنی بر مشارکت فعال در سازمان های 

بین المللی با هدف از جمله تامین منافع ملی ایران است.

فرمانده نیروی دریایی ســپاه در پیامی 
به مناسبت سالروز شهادت نادر مهدوی 
و همرزمانش بیان داشــت: برای انجام 
هر ماموریت ســختی برای ســربلندی 
ملت عزیز ایران اســالمی و حفظ عزت 
و کرامت آنان بــا آمادگی کامل، آماده 
جانفشانی و ایثارگری هستیم.به گزارش 
حوزه دفاعی خبرگزاری تسنیم، دریادار 
علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه به مناســبت فرا رسیدن سالروز 
شهادت شــهید مهدوی و همرزمانش 
و بزرگداشــت روز نیروی دریایی سپاه 

پیامی صادر کرد.

متن پیام تنگسیری به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ِ »َوال تَحَسَبنَّ الَّذیَن ُقِتلوا فی َسبیِل اهللَّ
ِِّهم یُرَزقوَن« أَمواتًا "َ ل أَحیاٌء ِعنَد َرب

هرگــز گمان مبر کســانی کــه در راه 
خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان 
زنده اند و نزد پروردگارشــان روزی داده 

می شوند. )آل عمران ،1۶۹(
در غروب روز 1۶ مهرماه ســال 1۳۶۶ 
یکی از برگ های زرین و افتخار آمیز- پر 
افتخار- تاریخ مظلومیت انقالب اسالمی 
با حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار به 
نیروی دریایی سپاه  شناورهای گشتی 
در آب های سرزمینی جمهوری اسالمی 
در خلیج فــارس رقم خــورد، تا برای 
همیشه مظلومیت این شهدای گرانقدر 

ثابت و چهره منفور و ظلمانی شــیطان 
بــزرگ، آمریــکای متجــاوز در تاریخ 
معاصر بشــریت آشکار و ماندگار گردد.

شــهید مهدوی و همرزمــان غیورش، 
نماد شجاعت، شهامت و غیرت تمام و 
کمال فرزندان ملت دلیر ایران اسالمی 
هســتند، که برای دفــاع و حفاظت از 
آب های ســرزمینی جمهوری اسالمی 
ایران پیرامون جزیره فارسی مورد هجوم 
قرارگرفته  متجاوز  آمریکای  بالگردهای 
و جوانمردانه ایســتادند؛ تا امروز پرچم 
عزتمندانــه ایران اســالمی همانند ماه 

روشن در عالم بتابد.امروز روحیه غیرت، 
شــهامت و شجاعت شــهید مهدوی و 
همرزمانــش در نیروی دریایی ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی جاری و ساری 
اســت و ما پاسداران والیتمدار با تاسی 
از مکتب عاشــورا و شــعار »هیات من 
الذله«، بعنوان ادامــه دهندگان راه آن 
شهدای واال مقام با صالبت و تا آخرین 
نفس و قطره خون این مســیر روشن و 
متعالی را ادامه می دهیم و حماسه 1۶ 
مهرماه 1۳۶۶ را فراموش نخواهیم کرد 
و لحظه ای از خباثت دشمن غدار غافل 

نمی شــویم.گرامی می داریم سالروز 1۶ 
مهــر 1۳۶۶، روز نیروی دریایی ســپاه 
بابت رشــادت های شــهید مهدوی و 
همرزمانش شهید غالمحسین توسلی، 
شهید بیژن گرد، شهید نصراهلل شفیعی، 
شــهید خداد آبساالن، شــهید مهدی 
محمدی ها و شــهید مجید مبارکی که 
در نبرد مســتقیم با دشمن تروریست 
آمریکای متجاوز، جلوه مسلمی از روحیه 
عزت مندی ملــت ایــران و مجاهدت 
بی پایان فرزندان دریادل نیروی دریایی 
ســپاه را به نمایش گذاشتند.جمهوری 
اســالمی ایران مفتخر است دو نیروی 
دریایــی مقتــدر، پر تــوان و هم افزا با 
ظرفیت راهبردی در ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی و ارتــش قهرمــان 
جمهوری اســالمی ایران دوشــادوش 
هــم، با تبعیت محض از فرمانده معظم 
کل قــوا، حضرت آیت اهلل العظمی امام 
خامنه ای )حفظه اهلل( و سلسله مراتب 
فرماندهــی برای ایجاد امنیت پایدار در 
آب های ســرزمینی و فرا سرزمینی در 
خلیج فــارس، دریای عمــان و دریای 
خزر در راســتای تحقــق تمدن نوین 
اسالمی در گام دوم انقالب، ایفای نقش 
می نمایند و اعالم می داریم برای انجام 
هر ماموریت ســختی برای ســربلندی 
ملت عزیز ایران اســالمی و حفظ عزت 
و کرامت آنان بــا آمادگی کامل، آماده 

جانفشانی و ایثارگری هستیم.

سردار تنگسیری:

 برای انجام هر ماموریت سختی 
آماده هستیم



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 17 مهر 1400  2 ربیع االول 1443  9 اکتبر 2021اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4741 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر کمتر از 3 درصد مستاجران وام اجاره را گرفته اند

شکستاجارهنشینهادرماراتنبانکها!
تا کنون از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که برای دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت 
نام کرده اند به دلیل شرایط سختی که بانکها پیش پای متقاضیان می گذارند کمتر از 
۳ درصد افراد این وام را دریافت کرده اند.به گزارش ایســنا، برنامه پرداخت تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن که در دو سال اخیر توسط دولت دنبال می شود قرار بود مرهمی 
برای مســتاجران باشد اما ظاهرا به یکی دیگر از دردهای آنها تبدیل شده است. سال 
گذشته عمده تسهیالت ودیعه در نیمه دوم سال و بعد از پیک جابه جایی اجاره نشین ها 
پرداخت شد. امســال هم این رویه ادامه پیدا کرده و حتی تعداد پرداخت ها تا کنون 
نســبت به سال گذشته کمتر شــده است.گزارشهای میدانی نشــان می دهد عمده 
متقاضیان از عهده شرط و شروط بانکها در معرفی ضامن برنمی آیند. موانع چندگانه ای 
همچون معرفی دو ضامن رســمی، ایراد به زمان انعقاد اجاره نامه و بهانه اتمام سهمیه 
از سوی بانکها مهمترین موانعی است که مستاجران با آن روبه رو هستند.این در حالی 
اســت که به گفته معاون وزیر راه و شهرســازی بانک های دولتی به هیچ عنوان حق 
ندارند اعالم کنند که ظرفیت آن ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن تکمیل شده است؛ 
زیرا در حال حاضر از ســهمیه ۱۰ هزار میلیارد تومان بخش کوچکی پرداخت شــده 

است.حتی شنیده می شود برخی بانکها به متقاضیان می گویند ضامن رسمی شما باید 
۱۰ سال سابقه داشته باشد و حداقل ۵ سال از زمان رسیدن به دوران بازنشستگی او 
باقی مانده باشد.آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی آمار داده »۳۶۰ هزار نفر از یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که برای دریافت تســهیالت ودیعه مسکن ثبت نام کرده و 
مدارک خود را بارگذاری کرده اند به سیســتم بانکی معرفی شده اند، ولی کمتر از ۱۰ 
درصد از این افراد توانسته اند تسهیالت دریافت کنند. بنابراین آمار هم نشان دهنده 
آن است که بانک ها در پرداخت تسهیالت همکاری الزم را انجام نمی دهند«. با توجه 
بــه این آمار از کل متقاضیان فقط ۲.۷ درصد موفق به دریافت وام شــده اند.محمود 
محموددزاده از ارســال نامه ای به معاونت اقتصادی رییس جمهور و دبیر ستاد ملی 
کرونا درخصوص رســیدگی به مشکالت بانکی پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن خبر 
داده و ابراز امیدواری کرده با تدبیری که در این زمینه انجام می دهند هرچه سریعتر 
روند پرداخت تســهیالت افزایش یابد.محمودزاده پیــش از این هم از مکاتبه با بانک 
مرکزی برای حذف شــرط الزام برای معرفی ضامن رسمی سخن گفته بود؛ موضوعی 
که به نظر می رسد هنوز شــکل اجرایی به خود نگرفته است. البته شواهد نشان می 

دهد که بانکها در این زمینه ســلیقه ای عمل می کنند و وحدت رویه ای وجود ندارد.
بی نظمی، کندی پرداخت تســهیالت و سنگ اندازی پیش پای مستاجران در حالی 
ادامه دارد که بسیاری از اجاره نشینها عطای دریافت وام را به لقایش بخشیده اند.این 
در حالی است که دو روز قبل، بانک مرکزی بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا مهلت 
ثبت نام وام اجاره سال ۱۴۰۰ را که قبل تا آخر شهریورماه بود تا پایان آذرماه تمدید 
کرد. مهلت پرداخت تسهیالت نیز تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.بنابراین گزارش،  
سقف مبلغ این تسهیالت کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ برای کالن شهر تهران 
۷۰ میلیون تومان، ســایر کالن شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون 
تومان تعیین می شــود و بر این اساس، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیالت در 
سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است.یکی از شرایط دریافت ودیعه 
مسکن این است که متقاضیان دریافت این تسهیالت باید متاهل یا سرپرست خانوار 
باشــند. نرخ سود این وام ۱۳ درصد و مدت بازپرداخت آن برای تهرانی ها پنج ساله و 
https://www.tem. برای سایر شهرها سه ساله است و متقاضیان می تواند از طریق سایت

mrud.ir برای دریافت تسهیالت اجاره مسکن ثبت نام کنند.

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد
چراتورمایرانپاییننمیآید؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید تورم شــاخصی 
نیســت که بتوان آن را با دســتور کاهش داد و باید عوامل زیربنایی 

آن تغییر کند.
عبــاس آرگون در گفت و گو با ایســنا، اظهار کــرد: اقتصاد ایران در 
طول تمام ســال های گذشــته با نرخ تورم دو رقمــی مزمن مواجه 
بوده و متاســفانه جز در مواردی بسیار محدود این نرخ عمال کاهش 
نیافته اســت. ما باید بررســی کنیم که چه عواملی در اقتصاد ایران 
منجر به ظهور این تورم شــده و با حل مشکالت ریشه ای آن را کنار 
بگذاریم. وگرنه اگر بنا بر کاهش دســتوری نرخ ها بود، قطعا این اتفاق 
در ســال های گذشــته رخ می داد.به گفته وی، نگاه واقعی به مسائل 
اقتصادی کشــور مقدمه نخست ورود به بحث تورم است. وقتی بانک 
مرکزی ســال گذشــته صحبت از هدف گذاری یک ســاله تورم ۲۲ 
درصدی را مطرح کرد بســیاری از کارشناسان اعالم کردند که چنین 
رویکردی راه به جایی نخواهد برد و در عمل نیز مشــخص شــد که 
در تابســتان امســال، ایران یکی از باالترین نرخ های تورم خود را به 
ثبت رســاند.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه 
گام نخســت در کاهش تورم، تغییر در رفتار اقتصادی دولت اســت، 
بیان کرد: کشــور ما در ســال های گذشــته همواره با کسری بودجه 
مواجه بوده اســت، برای عبور از این شرایط دو راه وجود دارد. نخست 
راه های غیرتورمی مانند فروش دارایی، افزایش درآمد مالیاتی، کاهش 
هزینه های دولت و فروش اوراق. هرچند در این حوزه اقداماتی صورت 
گرفتــه اما ما هنوز فاصله ای طوالنی با اولویت های کالن داریم.آرگون 
ادامه داد: در مقابل می بینیم که دولت ها به راحتی به سمت استقراض 
از بانک مرکزی حرکت می کننــد. وقتی دولتی بیش از ۸۰ درصد از 
هزینه های خود را به امور جاری اختصاص داده، در این حوزه کسری 
بودجــه دارد و برای درمانش به ســمت اســتقراض از بانک مرکزی 
حرکــت می کند، قطعا در نهایت افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم 
در راه خواهد بود و ما این موضوع را در ســال های گذشــته دیده ایم.

وی با اشــاره به برخی دیگر از ایرادات کالن موجود در اقتصاد ایران، 
گفت: کســری تراز تجاری، افزایش هزینه تولید تحت تاثیر تحریم ها، 
بــی ثباتی نرخ ارز، کمبود عرضه کاال و خدمات در قیاس با نقدینگی 
موجــود در جامعه و عدم اطمینان به آینده، تنها بخشــی از عواملی 
اســت که با در کنار هم قرار گرفتن منجر به رشــد تورم می شــوند.

آرگون خاطرنشــان کرد: اگر دولت می خواهد برای تورم چاره ای پیدا 
کند باید تمام عوامل باال را به دقت رصد کرده و برای آنها راهکارهای 
دقیق ارائه کند، تورم تنها با ریشه یابی مشکالت و حل زیربنایی آنها 
برطرف خواهد شــد و اینکه با شعار بگوییم تورم باید با دستور پایین 
بیایــد نه تنها راه به جایی نمی برد که حتی با ســرکوب قیمت ها، در 

آینده تورمی جدید شکل خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی با اعالم این مطلب که تسهیالت مناسبی 
برای تولید مســکن در قانون جهش تولید برنامه ریزی شده 
است از ســرعت گرفتن تکمیل وتوسعه بنادر جنوب کشور 
خبر داد.به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از وزارت راه 
و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در جریان 
سفر خود به استان بوشهر و در بازدید از کریدور جنوب کشور، 
اعالم کرد: از جاده عســلویه در اســتان بوشهر که بخشی از 
کریدور جنوب کشــور است و برای اقتصاد دریا بسیار مهم و 
حیاتی است بازدید شد. ۳۹۰ کیلومتر از این کریدور در استان 
بوشهر اســت که عمده طول کریدور به طول ۲۷۰ کیلومتر 
به اتمام رســیده است و باقیمانده کریدور پیشرفت مناسبی 
دارد.وزیر راه و شهرســازی اظهــار امیدواری کرد تا با برنامه 
ریزی هایی که انجام شــده اســت این بخش از کریدور نوار 
ساحلی جنوب کشور طی زمانبندی مناسب به اتمام برسد.

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به بازدید از روند توسعه 
بندر کنگان، اعالم کرد: روند توســعه بنادر جنوبی کشور در 

اولویت است. بر اساس گزارشی که از همکاران استان دریافت 
کردیم و همچنین اجرای پروژه ها شاهد هستیم که پیشرفت 
پروژه ها با حدود یکسال و نیمی که از آغاز آنها می گذرد، روند 
مناسبی دارد.قاسمی از تخصیص منابع مناسب برای تکمیل 
بندر کنگان خبر داد و گفت: مقرر شــد تا ســازمان بنادر و 
دریانوردی، پیمانکاران و تمامی دست اندرکاران اجرای این 
پروژه به آن سرعت بدهند تا پروژه از سرعت مناسبی برخودار 
شود و مردم بتوانند ازاین بندر به خوبی استفاده کنند.وزیر 
راه و شهرسازی همچنین در خصوص مسکن و اجرای قانون 
جهش تولید که احداث چهارمیلیون واحد مســکونی برای 
چهار ســال را در برنامه قرار داده اســت، اعالم کرد: احداث 
چهارمیلیون واحد مسکونی در چهار سال کار بزرگی است 
که با تشــکیل اولین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست 
رییس جمهور در خصوص آن سیاســتگذاری و برنامه ریزی 
برای اجرایی شــدن آن انجام شــد.وی توضیــح داد: برای 
آنکه طبق زمانبندی به انجام کار برسیم و با توجه به اینکه 
ساخت مسکن حداقل به دو سال زمان نیاز دارد، نیاز است 
تا دوم میلیون واحد مسکونی آغاز شود.قاسمی گفت: برای 
استان بوشهر هیچ محدودیتی وجود ندارد. به تمامی جوانان 
بوشهری و افرادی که در بوشهر صاحب خانه نشدندتوصیه 
می کنم تا حتما درســامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام 

کنند.وی با اشاره به اینکه برای دهک های پایین زمین های 
دولتی پیش بینی شده است، اعالم کرد: اصوال در شهرهای 
کوچک ۴۰ درصد قیمت مسکن زمین است که مقرر شده 
در اجرای قانون جهش تولید بــدون دریافت پول به مردم 
واگذار شود. تسهیالت بسیار مناسبی در قانون جهش تولید 
مســکن که مجلس مصوب و ابالغ کرده، پیش بینی شــده 
است. همچنین خدماتی است که دولت به رایگان در اختیار 
مردم قرار می هد.قاســمی با اعالم این مطلب که سامانه به 
زودی راه اندازی می شود، گفت: موضوع جهش تولید مسکن 
متقاضی محور است با توجه به تجربه های دریافتی از مسکن 
مهر و مســکن ملی در مناطقی مسکن احداث خواهد شد 
که متقاضی واقعی وجود داشته باشد.وی با اشاره به  اینکه 
بخشی از ســاخت مســکن به احداث واحدهای مسکونی 
روســتایی تعلق دارد، گفت: تسهیالت بسیار مناسبی برای 
ساخت مســکن برنامه ریزی شده است و تمامی متقاضیان 
واقعی مسکن حتما در سامانه ثبت نام کنند تا با برنامه ریزی 
بتوانیم کار را آغاز کنیم.قاسمی درخصوص رونق بنادر استان 
بوشهر اعالم کرد: موضوع دریامحوری و اقتصاد دریا، موضوع 
بسیار مهمی در کشور است که اولویت دولت سیزدهم است 
تا در کنار توســعه اقتصاد دریامحوری به توسعه شهرها در 

کنار دریا اقدام کند. 

چقدرازبیکارانفارغالتحصیل
هستند؟

از جمعیت بیکار کشور، یک میلیون نفر فارغ التحصیل آموزش 
عالی هســتند که تعدادشان نسبت به قبل افزایش داشته است.

یه گزارش ایســنا، از مجمــوع ۶۲.۹ میلیون نفری جمعیت ۱۵ 
ساله و بیشــتر ۲۵.۹ میلیون نفر فعال هستند که از این تعداد 
۲۳.۴ میلیون نفر شاغل و حدود ۲.۵ میلیون نفر بیکارند.بررسی 
وضعیــت افراد فارغ التحصیل آموزش عالــی در بین بیکاران از 
این حکایت دارد که  در تابستان امسال یک میلیون و ۱۲ هزار 
نفر بیکار بوده اند که تعداد آنها در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل ۴۲۳۵ نفر افزایش داسته اشــت.از فارغ التحصیالن بیکار 
بالغ بر ۴۷۴ هزار نفر مرد که نسبتا به سال قبل حدود ۳۴ هزار 
و ۸۶۲ تفر از تعدادشــان کم شده است.همچنین ۵۳۸ هزار نفر 
زن فارغ التحصیل آموزش عالی  بیکارند که تعدادشان نسبت به 
سال گذشته بیش از ۳۹ نفر رشــد دارد.بررسی آمار مرکز آمار 
ایران نشــان می دهد که سهم جمعیت ببکار ۱۵ ساله و بیشتر 
فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۶ درصد اســت 
که نســبت به قبل یک دهم درصد کاهش دارد. همچنین سهم 
جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از 

کل شاغالن ۲۵.۶ درصد که ۱.۲ درصد رشد دارد.

خبر خوش رستم قاسمی به بی مسکن ها در 
شهرهای کوچک: 

زمین مجانی می دهیم
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وزیر نفتگزیده خبر

تحریم ایران را لغو کنید تا بحران انرژی جهان فروکش کند
وزیر نفت با بیان اینکه ایران آماده است در کوتاه ترین زمان ممکن به رفع بحران انرژی 
در جهان کمک کند، گفت: توصیه من به تصمیم گیرندگان آمریکایی و اروپایی این است 
که از شــرایط کنونی به وجودآمده درس عبــرت بگیرند و برای کمک به فروکش کردن 
ایــن بحران تحریم های ایران را لغو کنند.به گزارش ایلنا از وزارت نفت، جواد اوجی پس 
از پایان بیست ویکمین نشست وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپــک( و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( اظهار کرد: اعضای اوپک پالس در نشســت 
امروز با افزایش تولید روزانه ۴۰۰ هزار بشکه ای برای ماه نوامبر مطابق تصمیم نوزدهمین 
نشســت این ائتالف موافقت کردند، تولید اعضای این ائتالف مانند ماه سپتامبر فراتر از 
توافق افزایش نمی یابد.وی ضمن اشــاره به بحــران کمبود انرژی در جهان و بیان اینکه 
همان طور که مطلع هستید در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا مردم دغدغه 
تأمین سوخت را دارند، تصریح کرد: افزایش چندباره قیمت گاز در اروپا که در پی پایین 

آمدن سطح ذخیره سازی های این سوخت پاک به وقوع پیوست، بی سابقه بوده است.وزیر 
نفت بــا بیان این مقدمه به موضوع تحریم ایران پرداخت و گفــت: مردم اروپا و آمریکا 
امروز در شــرایطی با این مشکالت دست و پنجه نرم می کنند که دولت های متبوع آنها 
سال هاســت صادرات نفت خام ما را به عنوان یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده نفت 
به طور غیرقانونی و ظالمانه تحریم کرده اند.اوجی ادامه داد: شواهد موجود به خوبی اثبات 
می کند که هزینه های این سیاســت یکجانبه و فرامنطقه ای تنها مختص ایران نیست و 
شــهروندان دیگر کشــورهای جهان هم باید هزینه های گزاف این بی خردی را پرداخت 
کننــد؛ هزینه هایی که بــاور داریم در آینده در صورت پافشــاری غیرمنطقی بر تحریم 
صادرات نفت ایران می تواند ابعاد بســیار گســترده ای در پی داشته باشد.وی با تأکید بر 
اینکه جمهوری اسالمی ایران بارها با حسن نیت آمادگی خود را برای افزایش تولید نفت 
و تثبیت بازار اعالم کرده و در شــرایط کنونی نیز آماده است درکوتاه ترین زمان ممکن 

بحران انرژی ایجادشــده در دنیا را حل و این کمبود را جبران کند، افزود: توصیه من به 
تصمیم گیرندگان این کشورها این است که از شرایط کنونی درس عبرت بگیرند و برای 
کمــک به فروکش  کردن این بحران تحریم های ایران را لغو کنند تا همه مردم از انرژی 
ارزان و قابل دســترس در کل مناطق بهره مند شوند.وزیر نفت جهش چندبرابری قیمت 
سوخت در اروپا و آمریکا و کمبود سوخت در جایگاه های عرضه انگلستان را تنها بخشی 
از نگرانی های جهان برای تأمین انرژی دانست و گفت:  افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت 
خرید خانوارها در این کشــورها به وضوح بر معیشــت آنها تأثیر منفی داشــته و سبب 
نارضایتی ها و اعتراض های بحقی در این کشــورها شده است.اوجی گفت: درست است 
که ما را تحریم کردند، اما این تحریم ها دامن کشــور خودشان را هم گرفته است، بارها 
جمهوری اسالمی اعالم کرده است ما حاضریم با افزایش تولید و صادرات نفت خام این 

مشکالت را برطرف کنیم.

ایران چگونه می تواند به حل بحران 
انرژی در اروپا کمک کند؟

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: در صورت رفع تحریم ها ایران 
می تواند در حل بحران انرژی اروپا تاثیر گذار باشــد و بی شــک این 
موضوع یک بازی برد برد برای ایران و اروپا اســت.مرتضی بهروزی فر 
در گفت و گو با ایســنا، با اشاره به نقش ایران برای حل مشکل انرژی 
اروپا، اظهار کرد:  اگر تحریم ها برداشته شود، ایران می تواند به سرعت 
و کمتر از شــش ماه ۱.۵ میلیون بشــکه در روز افزایش صادرات نفت 
داشته باشد که می تواند در بازار اوپا تاثیر گذار باشد، اما در مورد گاز 
مســاله کمی متفاوت تر است و نیاز به یک برنامه بلند مدت دارد.وی 
ادامه داد: اگر تحریم ها برداشــته شود و اروپا نیز در صنعت گاز ایران 
سرمایه گذاری کند و برای انتقال آن چه به صورت خط لوله یا ال ان 
جی مشارکت داشته باشد می توان شــاهد اتفاقات مثبتی برای اروپا 
و ایران طی دو تا ســه سال آینده بود؛ چراکه در آن صورت هم ایران 
می تواند یک بازار مطمئن داشــته باشــد و هم اروپا انحصار روسیه را 
می شکند.این کارشــناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه این کار 
چندان ساده نخواهد بود و مشکالتی را به دنبال خواهد داشت، گفت: 
قطعا روســیه در این زمینه کارشــکنی خواهد کرد. تا کنون نیز این 
کشــور تمام تالش خود را برای توقف توســعه صنعت گاز ایران کرده 
اســت و تمام پازل ها را بر این اساس چیده که ایران نتواند وارد بازار 
گاز اروپا شود.بهروزی فر ادامه داد: با این حال اگر اروپا بخواهد و ایران 
نیز  تمایل به انجام این کار داشته باشد امکان ایجاد این تعامل وجود 
دارد. ایران می تواند بازار بزرگی بدست آورد و برای اروپا نیز این تعامل 
شکسته شدن انحصار روسیه را به دنبال خواهد داشت.وی با بیان اینکه 
در حوزه نفت سرعت انجام این کار بیشتر است و ایران می تواند تاثیر 
بیشــتری را در بازار های جهانی داشته باشد، گفت: اگر بخواهیم گاز 
را از طریق کشــتی منتقل کنیم باید آن را به ال ان جی تبدیل کنیم 
که این کار به شرط رفع تحریم ها و ورود شرکت های بزرگ به ایران 
برای سرمایه گذاری و توسعه تکنولوژی امکان پذیر است اما خودمان 
به تنهایی قادر به انجام آن نیستیم.چندی پیش جواد اوجی، وزیر نفت 
اعالم کرد: ایران آماده اســت در کوتاه ترین زمان ممکن به رفع بحران 
انرژی در جهان کمک کند و توصیه من به تصمیم گیرندگان آمریکایی 
و اروپایی این اســت که از شــرایط کنونی به وجودآمده درس عبرت 
بگیرنــد و برای کمک به فروکش کردن این بحران تحریم های ایران را 
لغو کنند.   مردم اروپا و آمریکا امروز در شرایطی با این مشکالت دست 
و پنجه نرم می کنند که دولت های متبوع آنها سال هاست صادرات نفت 
خام ما را به عنوان یکی از کشــورهای بــزرگ صادرکننده نفت به طور 
غیرقانونی و ظالمانه تحریم کرده اند.   شــواهد موجود به خوبی اثبات 
می کند که هزینه های این سیاست یکجانبه و فرامنطقه ای تنها مختص 
ایران نیست و شهروندان دیگر کشــورهای جهان هم باید هزینه های 
گــزاف این بی خردی را پرداخت کننــد؛ هزینه هایی که باور داریم در 
آینده در صورت پافشــاری غیرمنطقی بــر تحریم صادرات نفت ایران 
می تواند ابعاد بســیار گسترده ای در پی داشته باشــد.وی با تأکید بر 
اینکه جمهوری اسالمی ایران بارها با حسن نیت آمادگی خود را برای 
افزایش تولید نفت و تثبیت بازار اعالم کرده و در شــرایط کنونی نیز 
آماده است درکوتاه ترین زمان ممکن بحران انرژی ایجادشده در دنیا را 
حل و این کمبود را جبران کند، گفت: توصیه من به تصمیم گیرندگان 
این کشورها این است که از شرایط کنونی درس عبرت بگیرند و برای 
کمــک به فروکش  کردن این بحران تحریم هــای ایران را لغو کنند تا 
همــه مردم از انــرژی ارزان و قابل دســترس در کل مناطق بهره مند 

شوند.

10 میلیون مشترک طعم برق رایگان را چشیدند
تاکنون ۱۰ میلیون 622 هزار مشترک در کشور حداقل یک بار در قالب مشترکان کم مصرف از قبض ۱۰۰ درصد رایگان استفاده کرده اند که از این تعداد، 7۰ درصد 
متعلق به مشــترکان شهری و 3۰ درصد نیز مشــترکان کم مصرف روستایی هستند.به گزارش فارس، بر اساس مصوبه هیئت وزیران پیرامون رایگان شدن هزینه برق 
مشــترکان کم مصرف در قالب طرح برق امید، آمار عملکرد توانیر در این طرح مشــخص شــد.بر این اساس از مجموع ۱۵2 میلیون 8۴۵ هزار قبض صادر شده توسط 
شرکت توانیر در 3۱ استان کشور از تاریخ اجرای مصوبه برق امید در ابتدای آبان ماه سال ۱399 لغایت 3۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا کنون 22 میلیون 689 هزار قبض 
مشــترکان کم مصرف مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی این طرح شده اســت.عالوه بر تعداد قبوض صادر شده مشترکان کم مصرف، 7۵ میلیون و ۱89 هزار قبض صادر 
شده در تاریخ مذکور متعلق به مشترکانی است که مطابق الگوی مصرف از انرژی برق استفاده می کنند.همچنین از تعداد قبض صادر شده، ۴3 میلیون و 6۴ هزار قبض 
نیز متعلق به پرمصرف هایی اســت که مشــمول افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق شده اند.به استناد آمار یاد شده تاکنون ۱۰ میلیون 622 هزار مشترک در کشور حداقل 
یک بار در قالب مشــترکان کم مصرف از قبض ۱۰۰ درصد رایگان اســتفاده کرده اند که از این تعداد، 7۰ درصد متعلق به مشــترکان شهری و 3۰ درصد نیز مشترکان 
کم مصرف روستایی هستند.الزم به ذکر است، تعداد قبوض مصرف صفر در قالب آمار محاسبه شده و با توجه به اینکه واحدهای مسکونی خالی و سکونت گاه های غیر 
رسمی مشمول استفاده از برق رایگان نیستند، از تخفیف ۱۰۰ درصدی بهره مند نشده اند.به گزارش فارس، بر اساس مصوبه برق امید، مشترکان خانگی برق بر اساس 
مصرف به 3 دسته مشترکان کم مصرف، مشترکان خوش مصرف و مشترکان پر مصرف تقسیم بندی شده که بر این مبنا هزینه برق مشترکان کم مصرف، به صورت 
رایگان محاســبه شــده، مشترکان خوش مصرف تغییر در تعرفه برق خود ندارند و مشــرکان پرمصرف از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ مشمول ۱۰ درصد افزایش 

قیمت مازاد بر افزایش قیمت ساالنه شده اند.

افشای دالیل بی میلی اوپک پالس به 
افزایش بیشتر تولید نفت

منابع آگاه می گویند تصمیم روز دوشــنبه اوپک پالس برای ادامه 
افزایش تدریجی تولید با وجود صعود کم سابقه قیمت ها به باالترین 
رکورد چند ســاله، تحت تاثیر نگرانی نسبت به ضعیف شدن تقاضا 
و قیمت ها گرفته شــد.به گزارش ایسنا، ســه منبع آگاه در اوپک 
پــالس به رویترز گفتند: دلیل مهم دیگــر پول بود. پس از این که 
تولیدکننــدگان نفت اوپــک پالس از کاهش درآمــد خود در اوج 
بحران پاندمی و ریزش قیمت ها در ســال 2۰2۰ آســیب دیدند، 
اکنون با افزایش درآمد خود روبرو شده اند.اوپک پالس بدنبال وضع 
قرنطینه ها در سراســر جهان برای مقابله با شــیوع ویروس کرونا و 
فلج شدن تقاضا برای نفت و ریزش قیمت ها، در آوریل سال 2۰2۰ 
محدودیت عرضه به میزان حدود ۱۰ میلیون بشــکه در روز معادل 

۱۰ درصد از تولید جهانی را تصویب کرد.
یک نماینده اوپک پالس درباره سطح فعلی قیمت نفت گفت: همه 
خوشحال هستند.اوپک پالس امسال با درخواست مصرف کنندگان 
بزرگی نظیر آمریکا و هند برای عرضه بیشتر تولید نفت روبه رو شده 
است.منابع آگاه در آستانه نشست روز دوشنبه وزیران اوپک پالس 
اظهار کرده بودند که این گروه در حال بررسی افزایش بیشتر تولید 
به میزان 8۰۰ هزار بشکه در روز معادل یک درصد از تولید جهانی 
بود اما صبح روز دوشنبه سیگنال ها از سوی منابع آگاه اوپک پالس 
پیش از نشســت آنالین وزیران این گــروه در همان روز تغییر کرد 
.محتمل ترین نتیجه ادامه توافق فعلــی برای افزایش ماهانه تولید 
به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز اعالم شد.یک منبع آگاه در اوپک 
پــالس با توضیح درباره دالیل عدم افزایش بیشــتر تولید گفت: بر 
مبنای درس های گذشــته اوپک محتاط تر شده است زیرا هرگونه 
تصمیم شــتابزده ممکن است به افت شدید قیمت های نفت منجر 
شود. بنابراین فشار سیاسی آمریکا و کشورهای دیگر در تغییر این 
استراتژی موثر نبود. اوپک پالس نگران چشم اندازه معکوس شدن 
ســریع روند رشد قیمت ها بود. این اتفاق در سال 2۰۱8 روی داد و 
نفت برنت از باالی 8۵ دالر در اکتبر به پایین ۵۰ دالر تا پایان سال 
سقوط کرد. این منبع آگاه گفت: بازار نفت همچنان شکننده است و 

هیچ تضمینی برای قیمت های با ثبات وجود ندارد.
یک منبع آگاه دیگر گفت: پیش از این نشست روز دوشنبه این گروه 
با فشــار برای افزایش سریع تر تولید روبه رو بود اما ما از موج چهارم 
شــیوع ویروس کرونا واهمه داریم و هیچ کس نمی خواهد حرکت 
بزرگی انجام دهد. این نگرانی از ســوی بعضی از اعضای گروه ابراز 
شد که افزایش بیشتر تولید ممکن است توازن بازار نفت را در سال 
آینده بر هم زند. اوپک پــالس در حال حاضر مازاد عرضه نفت در 
سال 2۰22 و ریسک رشد ذخایر به باالی میانگین پنج ساله در نیمه 
دوم ســال را پیش بینی کرده است. قیمت نفت روز دوشنبه پس از 
تصویب افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز در نوامبر در نشست 
اوپک پالس، به باالی 8۱ دالر در هر بشکه صعود کرد و حتی پس 
از این تصمیم افزایش بیشتری پیدا کرد و روز چهارشنبه به حدود 

8۴ دالر رسید.

ترمز صعود قیمت نفت کشیده شد
قیمت نفت تحت تاثیر رشــد غیرمنتظره ذخایــر نفت آمریکا که 
نگرانی ها نسبت به کندی تقاضا پس از جهش قیمت ها به باالترین 
رکورد چند ســاله را برانگیخت، در معامالت روز پنجشــنبه برای 
دومین روز کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای نفت آمریکا روز 
چهارشــنبه به 79 دالر و 78 ســنت صعود کرده بود که باالترین 
قیمت از نوامبر ســال 2۰۱۴ بود و در معامــالت روز جاری با 33 
ســنت معادل ۰.۴3 درصد کاهش، به 77 دالر و ۱۰ ســنت در هر 
بشکه رســید. بهای معامالت نفت برنت با دو سنت کاهش، به 8۱ 
دالر و شش سنت در هر بشکه رسید.قیمت ها در ساعات پایانی روز 
گذشته پس از این که جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا در گفت 
و گو با فایننشیال تایمز احتمال آزاد کردن نفت از ذخایر استراتژیک 
یا توقف صادرات نفت را برای مقابله با قیمت های باالتر اعالم کرد، 
نزول کردند اما میزان کاهش آنها مالیم بود.آمریکا اواخر سال 2۰۱۵ 
به ممنوعیت ۴۰ ســاله صادرات نفت پایــان داد و اکنون بیش از 
سه میلیون بشــکه در روز نفت صادر می کند. تولید نفت آمریکا از 
اختالالت پس از وقوع طوفانهای ماه گذشته بهبود یافته و به ۱۱.3 
میلیون بشکه در روز افزایش یافته است اما همچنان با رکورد تولید 
۱3 میلیون بشــکه در روز فاصله دارد. با متمرکز شدن شرکتهای 
شیل به تقویت سوددهی، تولید آمریکا کاهش تولید اوپک پالس را 
جبران نمی کند.تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: 
ذخایر نفــت تجاری طبق آمار اداره اطالعــات انرژی آمریکا هفته 
گذشــته افزایش یافت. ذخایر بنزین هم افزایش یافت و نگرانی ها 
نسبت به تقاضای ضعیف تر را برانگیخت.طبق گزارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا، ذخایر نفت در هفته گذشته 2.3 میلیون بشکه افزایش 
یافــت در حالی که تحلیلگران کاهش ذخایــر به میزان ۴۱8 هزار 
بشکه را پیش بینی کرده بودند. ذخایر بنزین هم رشد کرد اما ذخایر 
سوختهای دیگر اندکی کاهش یافت.قیمت های جهانی نفت امسال 
بیش از ۵۰ درصد رشــد کرده و به فشــار تورمی افزوده که ممکن 

است روند احیا از پاندمی کووید ۱9 را آهسته کند. 

سخنگوی صنعت برق گفت: هنوز شرکت 
بیمه پیمانکار برای پرداخت خسارت به 
مشــترکان خســارت دیده مشــخص 
نشده است اما مشــترکان می توانند در 
خواستشــان را در وب سایت بیمه توانیر 
ثبت و پس از مشــخص شدن پیمانکار 
حق خود را مطالبه کنند.مصطفی رجبی 
مشــهدی در گفت وگو با ایســنا، درباره 
آخرین وضعیت بیمه بــرق، اظهار کرد: 
تاکنون دو مرتبه مناقصه برای مشخص 
شدن تکلیف شرکت بیمه پیمانکار برای 
پرداخت خســارت به مشترکان خسارت 
دیده ناشــی از نوســانات و قطعی های 
برق برگزار شده، اما هیچکدام به نتیجه 
نرسیده اســت.وی با بیان اینکه باتوجه 
به افزایش قیمت لــوازم خانگی و اطالع 
مردم و مراجعه بیشتر آنها برای دریافت 
خســارت شرکت های بیمه اعالم کردند 

که حضور آن ها سودآور نیست و تمایلی 
برای انجــام این کار ندارند، ادامه داد: در 
ســال گذشته بیش از 6۵ میلیارد تومان 
پرداخت شد  برای خسارت مشــترکان 
و تمام کســانی که شکایت خود را ثبت 

کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.
ســخنگوی صنعت برق با بیــان اینکه 
اکنون نیز هر مشترکی که نسبت به این 
موضوع شکایتی دارد می تواند اطالعات 
و شــکایت خود را به طور کامل در وب 
ســایت بیمه توانیر ثبت کند و مطمئن 
باشــد که قطعا به آن رسیدگی خواهد 
شــد، اظهار کرد: زمانی که مشــترکان 

وارد سایت bimetavanir.org.ir شدند باید 
شناسه قبض خود را وارد و اگر مستنداتی 
دارند الزم اســت که اطالعات آن را وارد 
کنند، عالوه بر این اگر هزینه ای پرداخت 
کردند، فاکتور آن را به درخواســت خود 
اضافه کنند که پــس از آن وارد مراحل 
رســیدگی، بررسی کارشــناس، تعیین 
خســارت، گرفتن شماره شــبا و نهایتا 
پرداخت می شــوند.رجبی مشــهدی با 
بیان اینکه چنانچه این خسارات در حوزه 
وسایل خانگی نباشد و آتش سوزی اتفاق 
افتاده باشد، اگر تایید شود که منشاء آن 
بــه دلیل برق بوده، پس از تعیین برآورد 

و انجام اقدامات کارشناسی، مراحل کار 
پیش می رود، گفت: اگر حادثه منجر به 
قطع عضو شود، مجددا بر اساس قوانینی 
که وجود دارد، هزینه ها برآورد و پرداخت 
صورت می گیــرد، همچنین اگر حادثه 
منجر به فوت نیز شــده باشد، بر اساس 
مســتندات پزشــک قانونی مراحل کار 
پیش مــی رود و هزینه ها پرداخت می 
شود، در واقع در پنج گروه لوازم خانگی، 
آتش سوزی، پزشکی، نقص عضو و فوت 
هزینه ها پرداخت می شــود.وی با اشاره 
به میزان حق بیمه ای که در قبوض برق 
از مشترکان اخذ می شــود، اظهار کرد: 
مشترکان خانگی شهری ۱۰۰ تومان به 
ازای هر ماه و مشــترکان تجاری شهری 
۱۰۰۰ تومان به ازای هر ماه پرداخت می 
کنند و این مبلغ برای مشترکان روستایی 

نصف می شود.

تکلیف پرداخت خسارات برقی 
چه شد؟

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مهان نگار افزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5984 
و شناسه ملی 10100290694 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1400/04/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای میرهاشم میریوسفی با کد 
ملی 0064181121 و آقای حمیدرضا محسنی نژاد با کد ملی 0061881163 و 
آقای احمد علی پورکرمی با کد ملی3673442661 به عنوان اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای احمدعلی پورکرمی فرزند رضا با کد ملی 
3673442661 بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا محسنی نژاد فرزند 
هاشم با کد ملی 0061881163 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میرهاشم 
میریوسفی فرزند میریوسف با کد ملی 0064181121 بعنوان مدیر عامل انخاب 
گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل 
و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشــد و ســایر نامه 
های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شــرکت معتبر می باشد. خانم فریبا متانت 
بــا کدملی 3673446177 بعنوان بازرس اصلی و خانم اکرم ســیمرغ با کد ملی 

0069398402بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرج )م الف:1203511 (
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گزیده خبر رییس کنفدراسیون صادرات ایران

روی خوش صادرکنندگان به ابالغیه جدید دولت
رییس کنفدراســیون صادرات ایران با ابراز امیدواری بــه ابالغیه تجاری و ارزی جدید 
دولت تاکید کرد: درصورتی که این بســته هم به سرنوشت ابالغیه های عملیاتی نشده 
قبلی دچار نشــود، اجرای آن بسیاری از مشــکالت تجار را برطرف خواهد کرد.اقتصاد 
آنالین - فاطمه اکبرخانی؛ محمد الهوتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنالین با اشاره 
به مشکالت صادرکنندگان و تصمیم دولت سیزدهم برای رفع آن ها اظهار کرد: مشکالتی 
که تاکنون در رفع تعهد ارزی و صادرات وجود داشت، عمال صادر کنندگان و دستگاه های 
اجرایی را در رفع آن ها سردرگم کرده بود؛ از طرفی آخرین مصوبه۱۷۷ دولت دوازدهم 
هم که با نظرات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بعد از ســه ســال ابالغ شد، متاسفانه 
دستگاه ها تن به اجرای آن ندادند و مشکالت کماکان باقی ماند.این عضو اتاق بازرگانی 
ادامه داد: دولت جدید هم با نشست هایی که با تشکل ها و اتاق بازرگانی داشت، به این 
جمع بندی رســید که باید برای تجارت خارجــی تصمیم فوری اتخاذ کند، چرا که هم 
واردات و هم صادرات تحت تاثیر سیاســت های دولت قبل با مشــکل مواجه شده بود؛ 
بنابراین باتوجه به اهمیت صادرات در شــرایط کنونی و به حداقل رسیدن فروش نفت، 
دولت ســیزدهم را بر این داشت که در جهت تســهیل موانع تجاری اقدام کند.رییس 
کنفدراســیون صادرات ایران به ابالغیه جدید دولت با محور توسعه صادرات و مدیریت 
واردات اشــاره کرد و افزود: بر همین اســاس دهم مهر ماه ضوابط تسهیل تجارت ذیل 
۲۶ماده از سوی معاون اقتصادی رییس جمهور ابالغ شد که بخش عمده آن مربوط به 
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بخشی هم در ارتباط با تهاتر و فروش نفت است؛ ضمن 
اینکه باتوجه بــه ابالغیه مذکور بخش خصوصی هم می تواند در حوزه صادرات نفتی و 

تهاتر آن فعالیت داشته باشد.

اهمیت ویژه ماده12 برای صادرکنندگان
الهوتی تفکیک تعهد ارزی از اســترداد مالیات را یکی از بند های با اهمیت این مصوبه 

برای بخش خصوصی دانســت و تصریح کرد: ماده۱۲ این دستور العمل به تفکیک رفع 
تعهد ارزی از اســترداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و منوط شدن مالیات بر 
عملکرد به رفع تعهد ارزی اســت که باتوجه به مشــکالتی که این موضوع پیش آورده 
بــود، این بند اهمیت ویژه ای دارد.این فعال بخش خصوصی از کلید خوردن اجرای این 
بند در سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: بالفاصله بعد از ابالغ دستورالعمل، سازمان 
مالیاتی فورا دســتور اجرای این ماده را به حوزه های مالیاتی داد و عمال اجرای بند۱۲ 
کلید خورد؛ نکته قابل توجه دیگر، اشاره به موضوع پرداخت ۸۰درصد علی الحساب در 
بخشنامه ســازمان امور مالیاتی است.الهوتی اضافه کرد: یعنی طبق این بخشنامه نیاز 
نیست صادرکنندگان معطل رســیدگی دفاتر باشند چرا که حوزه های مالیاتی موظف 
هستند ۸۰درصد مالیات را به صورت علی الحساب طی یکماه پرداخت کنند و ۲۰درصد 

مابقی هم بعد از بررسی پرونده به صادرکنندگان بازگردانده خواهد شد.

فصل الخطابی برای دستگاه  های اجرایی
رییس کنفدراســیون صادرات ایران به دیگر نکات مهم بسته حمایتی دولت اشاره کرد 
و گفت: طبق این ابالغیه قرار شــده کارگروهی برای تعیین راه و روش رفع تعهد ارزی 
کشور های عراق، افغانستان و پاکستان که یکی دیگر از مشکالت عمده صادرکنندگان 
بوده، ایجاد شــود؛ همچنین در این ابالغیه بر اجرای طــرح واردات در مقابل صادرات 
و واگذاری کوتاژ های صادراتی هم تاکید شــده که طبق آن، بانک مرکزی مکلف اســت 
بالفاصلــه موافقت خــود را اعالم کــرده و از این طریق وزارت صمت هم به ســرعت 
ثبت سفارش را انجام دهد.به گفته الهوتی، این موارد در ابالغیه قبلی هم بوده اما اجرایی 
نشده است اما امیدواریم با نظارت دقیق دولت جدید عملیاتی شود؛ لذا اگر مشکلی وجود 
نداشته باشد، روش های گفته شده به رفع تعهد ارزی کمک خواهد کرد.این فعال بخش 
خصوصی خاطرنشان کرد: در این ابالغیه به موضوعات دیگر، نظیر رفع موانع لجستیک 

و حمل و نقل هم تاکید شــده است؛ ضمن اینکه طبق این دستور العمل گمرک، سامانه 
ثبت سفارش و ارتباطات تجار با دستگاه های مجری به صورت سیستمی و بدون دخالت 
انسانی باید انجام شــود که با این روش سرعت انجام کار ها افزایش و سو ء استفاده های 
احتمالــی کاهش خواهد یافت.الهوتی به ضرورت اجرای مصوبات تاکید کرد و گفت: با 
موارد گفته شــده به نظر می رســد این ابالغیه فصل الخطابی برای دستگاه  های اجرایی 
است که در صورت عملیاتی شدن بســیاری از مشکالت تجاری را مرتفع خواهد کرد؛ 
البته مشروط به اینکه دستگاه های نظارتی و دولت هم در اجرای آن دقت کافی داشته 

باشند تا به سرنوشت ابالغیه های قبلی دچار نشود.

ایرادات ابالغیه جدید 
این عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه به ایرادات ابالغیه جدید هم اشــاره کرد و افزود: 
در یکی از بند های این دستور العمل به سقف و سابقه برای صادرکنندگان اشاره شده که 
درواقع این محدودیت همچنان پابرجاست، مگر برای بازرگانی که خودش صادرات انجام 
داده و قصد واردات دارد؛ یعنی واردکنندگان باتوجه به سقف و سابقه امکان استفاده از ارز 
صادراتی دارند.به گفته الهوتی، در شرایطی که واردات با ثبت سفارش کنترل می شود 
و واردکنندگانی که از ارز صادراتی برای واردات استفاده می کنند باید ثبت سفارش انجام 
دهند، سقف و سابقه مفهومی ندارد؛ درواقع سقف و سابقه یک محدودیت برای واردات 
مواداولیه و کاالهای واسطه ای است که اگر برداشته شود، تجاری که قصد واردات با ارز 
صادراتی دیگران دارند، می توانند به تامین مواد کارخانجات کمک کنند.وی تصریح کرد: 
البته با تعامل خوبی که وزارت صمت با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی دارد، امیدواریم 
در جلســات بعدی بتوانیم با ارائه استدالالت خود، دولت را به برداشتن این محدودیت 
مجاب کنیم؛ بنابراین فارغ از ایرادات، بسته جدید حمایتی دولت اگر عملیاتی شود قادر 

به رفع بسیاری از مشکالت تجار خواهد بود.

معاون اقتصادی وزیر کشور خبر داد؛
بازگشت فوری ۱۷۹۳واحد تولیدی به چرخه 

تولید با دستور رییس  جمهور
بابک دین پرســت گفت: رییس جمهــور در هامش نامه وزیر کشــور به وزرای 
اقتصاد، صمت و رییس کل بانک مرکزی، برای تعیین تکلیف  و بازگشــت فوری 
۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال و سایر 
محورهای پیشــنهادی، دســتور صادر کرد. به گزارش اقتصادآنالین،  بابک دین 
پرست معاون اقتصادی وزیر کشــور با اشاره به ارائه گزارش احمد وحیدی وزیر 
کشور به رییس جمهوری درخصوص آخرین وضعیت و تعداد واحدهای تولیدی 
تحت تملک شــبکه بانکی که تا خرداد ماه امسال بالغ بر ۱۷۹۳ واحد می باشند، 
گفت: احیا و فعال شدن حداکثری ظرفیت های راکد و  غیرفعال تولیدی و صنعتی 
در مناطق مختلف کشور، بدلیل کم هزینه تر بودن و صرف زمان کمتر در مقایسه 
با راه اندازی بنگاههای جدید اقتصادی، در زمره اولویت های اصلی دولت مردمی 
قرار داشــته و این امر از سوی وزارت کشور و با همکاری دستگاههای متولی، در 
حال پیگیری است.بر همین اساس وزیر کشور در این نامه، ضمن تاکید بر ضرورت 
تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، خواستار اجرای فوری 
دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری و همچنین تصویب و 
ابالغ دســتورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه 
بانکی و موسسات اعتباری، توسط شورای پول و اعتبار شدند که رییس جمهوری 
در هامش نامه وزیر کشــور، به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صمت و رییس کل 
بانک مرکزی، برای تعیین تکلیف  و بازگشــت فوری ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت 
تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال و سایر محورهای پیشنهادی، دستور 

پیگیری و اقدام صادر نمودند.

کره ای ها به دنبال زمین گیر کردن لوازم 
خانگی ایرانی

قائم مقام خانه صنعت ایران اظهار داشت: برخی شرکت های کره ای در تالش 
بودنــد تا با نفوذ به بازار لوازم خانگی ایران و دامپینگ یا همان نرخ شــکنی، 
صنعت لــوازم خانگی نوپای ایران را زمین گیــر کنند.به گزارش فارس، طی 
روزهای اخیر تولیدکنندگان لوازم خانگی از بیم احتمال تغییر سیاســت های 
وارداتی و کم رنگ شدن حمایت از تولیدات داخلی، نامه نگاری هایی با دستگاه 
هــای مختلف انجام دادند. در پی این نامه نگاری ها، ابراهیم رئیســی، رئیس 
جمهور نیز به وزرای صنعت و اقتصاد دستور داد تا واردات لوازم خانگی از کره 
جنوبی ممنوع شــود.در این مورد آرمان خالقی، قائم مقام خانه صمت ایران با 
بیان اینکه در گذشته همواره بازار ایران در اختیار برند های کره ای بوده است، 
اظهار داشــت: با نبود رقبای خارجی، شرکت های ایرانی رشد کردند اما امروز 
در شرایط رقابتی، در صورت دامپینگ و بازار شکنی، شرکت های داخلی نابود 
می شوند.وی تاکید کرد: سیاســت اعمال محدودیت واردات سیاست درستی 

است اما باید چارچوب مشخصی داشته باشد.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تبریز اظهار داشت: دو شرکت بزرگ خودروساز، 
بازار را قبضه کرده اند. ۱4۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ ها دپو شده، اگر اینها وارد 
بازار شود مسلما روی قیمت تاثیرگذار خواهد بود.ابراهیم مددیان در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: بازار خودرو راکد بوده و 
قفل شده است. اعالم خبر واردات خودرو کاهش قیمت را در پی داشت اما ایراد شورای 
نگهبان و بازگشــت آن به مجلس باعث شد که نرخ خودرو در بازار به صورت مختصر 
افزایشی باشد. خرید و فروش در بازار انجام نمی شود و می توان گفت بازار با یک رکود 
۹۰ درصدی مواجه است. مصرف کننده نمی تواند تصمیم بگیرد که خودروی مورد نیاز 

خود را بخرد یا خیر.وی ادامه داد: اگر واردات خودرو آزاد شود ۳۰ تا 4۰ درصد در قیمت 
خودروهای خارجی و به تبع آن خودروهای داخلی کاهش خواهیم داشــت. به همین 
علت که هنوز معلوم نیست این اتفاق رخ دهد یا خیر، مصرف کننده نمی تواند در مورد 
خرید خودرو تصمیم بگیرد.وی با اشــاره به نرخ روز خودرو گفت: پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که 
۲55 میلیون تومان قیمت داشــت بعد تصویب طرح واردات خودرو در مجلس تا ۲۳۹ 
میلیون تومان هم کاهش قیمت داشت اما بعد از ایراد شورای نگهبان و در عرض یک 
هفته به ۲4۹ تا ۲5۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت سمند معمولی ۲4۹ 
میلیــون تومان، پژو پارس معمولی ۲۷5 میلیون تومان، تیوفایو ۳۰۹ تا ۳۱۰  میلیون 
تومــان، پراید ۱۳۱ حدود ۱۳۹ میلیون تومان، پراید هاچ بک ۱54 میلیون تومان، تیبا 
صندوقدار ۱4۶ تا ۱4۷ میلیون تومان اســت. بازار دارای التهاب اســت و اصال خرید و 
فروشی انجام نمی شود، از همین روی واحدهای صنفی در یک ماه ۱ یا ۲ معامله بیشتر 
ندارد.مددیان افزود: موضوع ســند هم یکی از موضوعات مهم این روزهای بازار خودرو 
است که رییس دستگاه قضا آن را دوباره به تایید مجلس موکول کرده است. این موضوع 

هم می تواند در قیمت خودرو تاثیرگذار باشد، ماشین خارجی داریم که 5۰ تا ۶۰ میلیون 
تومان خرج سند آن بوده است، این پول روی قیمت خودرو آمده و باعث افزایش قیمت 
آن می شود.وی در ادامه تصریح کرد: دو شرکت بزرگ خودروساز، بازار را قبضه کرده اند. 
۱4۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ ها دپو شده، اگر اینها وارد بازار شود مسلما روی 
قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود. انحصار در بازار باعث بروز چنین مشــکالتی شده 
است.رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تبریز با اشاره به اهمیت راه اندازی سامانه 
ثبت معامالت خودرو گفت: اگر آنطور که رییس اتاق اصناف و دیگر مسئولین رده باال 
قول مساعد داده اند، ثبت کد رهگیری در سامانه معامالت انجام شود، واحدهای بدون 
مجــوز نمی توانند فعالیت کنند و جلوی موارد کالهبرداری مانند فروش یک خودرو به 
چند نفر، فروش خودرو با مشکل حقوقی و ... هم گرفته می شود.وی خاطرنشان ساخت: 
عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت اســت، وقتی خودروسازان ۱4۰ هزار خودرو را دپو 
می کنند و عرضه هم پاسخگوی بازار نیست مطمئنا قیمت افزایش می یابد. وجود فضای 

انحصاری در کنار اینها باعث ایجاد فضای فعلی می شود.

دپوی 140 هزار خودرو باعث 
افزایش قیمت می شود
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رئیس کل جدید بانک مرکزی تشریح کرد؛گزیده خبر

کنترل تورم و ثبات بازار، اولویت اصلی بانک مرکزی
رئیس کل جدید بانک مرکزی گفت: کنترل تورم، ثبات بازار 
ارز و نظارت بر شبکه بانکی از اولویت های مهم بانک مرکزی 
در دوره جدید است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا 
و سیما، علی صالح آبادی در مصاحبه با رسانه ملی افزود: در 
تالشیم به گونه ای عمل کنیم که در ماه های آینده، آرامش را 
در بازارهای مختلف کشور شــاهد باشیم.وی گفت: ثبات در 
بازار ارز هم از اولویت هایی اســت کــه در بانک مرکزی آن را 
دنبال خواهیم کرد و سازوکارهای الزم این ثبات را به گونه ای 

اندیشیده ایم که در ماه ها و روزهای آینده ملموس باشد.
رئیــس کل بانک مرکزی افــزود: در حوزه هــای مختلف از 
جملــه نظارت بر شــبکه بانکی، کنترل پایــه پولی و اضافه 
برداشت هایی که بانک ها ممکن است از بانک مرکزی داشته 
باشند برنامه ریزی کنیم و با کمک خود همکاران، پایه پولی 
که از محل اضافه برداشــت بانک هاســت افزایش پیدا نکند.

صالح آبادی گفت: ممکن اســت دولت کسری بودجه داشته 
باشــد که ســازوکارهای دیگری را با کمک وزارت اقتصاد در 
نظر گرفته ایــم تا طوری مدیریت کنیم که افزایش پایه پولی 
بی رویه ای نداشته باشــیم و تورم را کنترل کنیم.وی افزود: 
هدایت منابع بانکی به بخش های تولیدی و مولد، بخش های 
دانش بنیان، شــرکت های کوچک و متوسط، حوزه مسکن و 

سایر حوزه هایی که در اقتصاد ملی نقش دارند در اولویت است.
رئیــس کل بانک مرکزی گفت: امور زیربنایی و متعددی را با 
کمک همکاران در بانک مرکزی دنبال خواهیم کرد به گونه ای 
که آرامش در فضای اقتصادی، ایجاد شــود.وی در خصوص 

سیاســت های ارزی هم افــزود: به دنبال افزایــش صادرات 
غیرنفتی هســتیم و این حتماً یکی از اولویت های راهبردی 
بانک مرکزی خواهد بود و در این زمینه سیاست های مشوق 
صادرات غیر نفتی را دنبال خواهیم کرد.صالح آبادی گفت: رفع 

تعهد ارزی از واردکنندگان بسیار مهم است و شرکت هایی که 
ارز دریافت می کنند برای واردات باید کاالها را به کشور وارد 
کننــد و صادرکنندگان هم ارز حاصل از صــادرات را باید به 
چرخه اقتصادی کشور برگردانند.وی افزود: تعامل با کشورها 
و دولت ها در حوزه مبادالت ارزی بســیار مهم است و ما این 
سیاست را دنبال خواهیم کرد تا بتوانیم ارز را وارد کشور کنیم.

رئیــس بانک مرکزی در ادامه گفت: به دنبال آن هســتیم تا 
ارزهایی که باید در کشــورهای مختلف آزادســازی شود را 
آزاد کنیــم و از طریق واردات این ارزهــا وارد عرصه تجاری 
کشور شود.خوشــبختانه فضای مثبتی داریم و فکر می کنیم 
با سازوکارهایی که در دولت اندیشیده شده در روزهای آینده 
وضعیــت رو به بهبودی را تجربه خواهیم کرد.صالح آبادی در 
خصوص تعامل بانک مرکزی بــا بخش خصوصی هم گفت: 
بخش خصوصی نقش بزرگی در اقتصاد ملی دارد تعامل بانک 
مرکزی با بخش خصوصی یکی از اولویت هاســت.وی با بیان 
اینکه امروز در بورس بسیاری از شرکت ها خصوصی هستند، 
گفت: در زمانی که در بانک توســعه صادرات هم مســئولیت 
داشــتیم با شرکت های خصوصی تعامل خوبی داشتیم و این 
شرکت ها ارکان اصلی حوزه اقتصادی کشور هستند و قطعاً از 

آن ها حمایت خواهیم کرد.

رشد چشمگیر سپرده گذاری در بانک ها
میزان ســپرده ها و تســهیالت بانکی تا پایان خردادماه سالجاری نسبت به 
ســال گذشــته معادل ۴۷.۱ و ۵۳.۸درصد افزایش یافته اســت.به گزارش 
اقتصادآنالین، براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها 
و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در 
پایان خرداد ماه سال جاری، مانده کل سپرده ها به رقم ۴۳۱۴ هزار و ۹۰۰ 
میلیارد تومان رســیده است که نســبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان 
سال گذشته معادل ۴۷.۱ و ۱۱.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.همچنین، 
باالترین مبلغ ســپرده ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۷۹ هزار و ۶۰۰ 
میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 
۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.عالوه براین، مانده کل تسهیالت در این 
زمان ۳۱۷۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل و پایان ســال گذشته معادل ۵۳.۸ و ۱۳.۷ درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ تســهیالت نیز مربوط به استان تهران با 
مانده ۲۰۸۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان 
کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۸۰۰ میلیارد تومان است.نســبت تسهیالت 
به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۵ درصد است که نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۳.۷ و ۱.۳ واحد درصد افزایش 
را نشــان می دهد که نسبت مذکور در اســتان تهران ۹۵.۸ درصد و استان 
کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۸ درصد است.در این گزارش، یکی از علل مهم 
باال بودن رقم تســهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی 
بســیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر اســتان ها در استان تهران 
بیان شده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات 

اعتباری استان تهران انجام می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی؛
بانک ها به حل مشکالت مردم بی توجه هستند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از انحراف در هدایت منابع بانکی و قرض الحسنه برای رفع مشکالت مردم گفت: متاسفانه بانک ها خود را موظف 
به اجرای سیاســتگذاری های باالدســتی نمی بینند و به سمت مال سازی رفته اند.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، مهدی طغیانی عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره اهمال نظام بانکی از اعطای وام ودیعه مسکن اظهار داشت: ابتدای هر سال شورای پول و اعتبار سهم تسهیالت بانکی 
بخش های مختلف اقتصادی را مشخص می کند البته این موضوع تکلیفی نیست که حتماً باید این مقدار و عدد پرداخت شود برای مثال سهم پروژه های 
کشاورزی، مسکن، بازرگانی، واردات، صادرات و ... تعیین می شود. وی افزود: مشکل اساسی آن است که بانک ها خود را موظف به اینکه سیاستگذاری های 
باالدســتی را اجرا کنند نمی بینند.عضو کمیســیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید بررسی و مشخص شود که بانکها چند درصد ازسیاستگذاری های 
باالدستی را اجرا می کنند. طغیانی گفت: درباره بخش قرض الحسنه نظارت بر بانک های دولتی باعث شد که آنها عملکرد خوبی داشته باشند ولی بانک های 
غیردولتی و خصوصی چنین عملکردی را نداشــته و شــفافیتی در هدایت سپرده های قرض الحسنه مردم ندارند. وی افزود: با توجه به منابع فعلی بانک ها 
حمایتی از مسکن )ساخت و اجاره( نشده و به میزان الزم اختصاص داده نمی شود که شاید با تحقیق و تفحص از بانک های دولتی و بانک های غیردولتی 
ابعاد مختلف آن روشن شود لذا باید بررسی کنیم که منابع بانکی کجا می رود و هدر رفت آن در کدام مسیرها است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
بخش قابل توجهی از منابع بانک ها به مال سازی و ... می رود که قابل پذیرش نیست به همین دلیل است که مجلس یازدهم الزم دانست تا تحقیق و تفحص 

از بانک های دولتی و بانک های غیردولتی کلید بخورد تا نورافکنی به منابع بانکی و تسهیالت ارائه شده آنها تابانده شود.

در جلسه مجازی معاونین گروه ۲۴ تأکید شد؛
پساکرونا و ضرورت کمک نهادهای بین المللی

در جلسه مجازی گروه۲۴ در سطح معاونین، اعضا بر ضرورت کمک نهادهای بین المللی برای بهبود شرایط اقتصادی کشورها در دوره پس از همه گیری ویروس کرونا تأکید کردند.به 
گزارش اقتصادآنالین، جلسه مجازی »گروه ۲۴« در سطح معاونین، به ریاست پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه، عالوه بر تهیه متن اولیه بیانیه پایانی 
گروه که به ریاست رییس کل بانک مرکزی تشکیل می شود، به گفتگو درخصوص ضرورت کمک نهادهای بین المللی برای بهبود شرایط اقتصادی کشورها در دوره پس از همه گیری 
ویروس کرونا پرداخته شد.در این جلسه همچنین بر ضرورت همکاری بین المللی به منظور دسترسی عادالنه تمام کشورها به واکسن کرونا و همچنین تولید واکسن جهت پیشگیری از 
ابتالی افراد در کنار تأمین دارو، تجهیزات پزشکی از طریق افزایش میزان پرداخت تسهیالت با نرخ بهره پایین سازمان های مالی بین المللی به کشورهای کم درآمد تأکید شد. عالوه بر 
آن، با توجه به تغییرات سریع آب وهوایی و نگرانی ایجاد شده ناشی از آن، بر ضرورت همکاری گسترده تر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با سایر سازمان های مالی بین المللی برای 
ایجاد دسترسی به تسهیالت بلندمدت کم بهره به کشورهای درحال توسعه به منظور گذر از وضعیت کنونی و انطباق با شرایط مناسب تأکید شد.ریاست گروه ۲۴ که در اجالس ساالنه 
۲۰۲۰ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به مدت یک سال به ایران اعطا شده بود، در پایان اجالس ساالنه پیش رو به کشور گواتماال واگذار می شود.گفتنی است این گروه متشکل 
از وزاری دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران است که با ۲۴ عضو تشکیل شده بود اکنون ۲۸ عضو دارد؛ مکان مناسبی برای تبادل نظر کشورهای 
عضو در زمینه های اقتصادی و تدوین سیاست گذاری های بهینه در جهت رشد و اعتالی آنان تلقی می شود. همچنین در قالب این گروه، فرصت همکاری و هم اندیشی با سایر سازمان های 
بین المللی فراهم شده است.الزم به ذکر است، بیانیه پایانی گروه که خطاب به صندوق بین المللی پول )IMF( و بانک جهانی )WB( تهیه می شود، در واقع، بیانگر انتظارات و درخواست های 

کشورهای در حال توسعه از این دو نهاد جهت ایجاد فضای بهتر و عادالنه تر اقتصادی است.
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گزیده خبر
ابراز امیدواری آمریکا برای از سرگیری هر 

چه زودتر مذاکرات وین
نیویــورک – ایرنا- ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا با بیان اینکه مســیر 
دیپلماتیک بهترین روش اســت، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات وین هرچه 
زودتر از سر گرفته شود.ند پرایس به وقت محلی در گفتگو با خبرنگاران درباره 
مذاکرات رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با مقامات کره جنوبی 
افــزود که  نماینده ویژه آمریکا با همتای کــره ای خود در مورد دارایی های 
مسدود شده ایران در کره جنوبی صحبت کرده است.سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا اضافه کرد رابرت مالی به صورت دوره ای با همتایان خود در گروه ۵+۱  
و دیگر نقاط جهان صحبت می کند.وی با بیان اینکه کره یک متحد اســتوار 
برای آمریکا است، اظهار داشت در مورد بازگشت مشترک و متقابل به تعهدات 
برجامی هم نظر هســتیم و همچنین از اجرای راسخ تحریم ها از کره تشکر 
می کنیم.ند پرایس ادامه داد تا زمانی که بتوانیم به یک بازگشــت متقابل و 
مشترک به تعهدات برجامی برسیم، این تحریم ها  همچنان پا برجا خواهند 
بود.ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به ســوال خبرنگاری درباره از 
ســرگیری مذاکرات وین اظهار داشت درمورد بازگشت به مذاکرات برجام در 
وین ما اظهاراتی را از ســوی ایران شنیده ایم. ما از مقامات ایران شنیده ایم 
که آنها به زودی به مذاکرات باز می گردند. امیدواریم تعریف آنها از به زودی 
با  تعریف ما  مطابقت داشته باشد.ند پرایس ادامه داد، مدت هاست گفته ایم 
خواســتار این هستیم که مذاکرات وین هر چه زودتر از سر گرفته شود. چند 
ماه است این امر را تکرار می کنیم و امیدواریم همه طرفها دور هم جمع شوند 
تا دور هفتم مذاکرات را ادامه دهیم.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد 
ما معتقدیم  مسیر دیپلماتیک بهترین روش برای جلوگیری از دستیابی ایران 
به ســاح اتمی است.وی درعین حال ادعا کرد مسیر دیپلماتیک باز است اما 
این روندی نیست که بدون محدودیت باشد و همچنان به تاخیر افتد.این مقام 
وزارت خارجه آمریکا در عین حال مدعی شــد که معتقدیم بازگشت فوری 
به مذاکرات ضروری اســت چرا که این روند نمی تواند نامحدود ادامه داشته 
باشد.ند پرایس بار دیگر ادعای آمریکا مبنی بر آمادگی بازگشت به مذاکرات 
وین را تکرار کرد و گفت که بازگشت به مذاکرات به ایرانی ها بستگی دارد و 
اعام کرده ایم آماده، عاقه مند و قادر به بازگشت به وین هستیم.وی درباره 
مذاکرات آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با ســرگئی الوروف وزیر خارجه 
روسیه نیز گفت که بلینکن با همتای روسی خود در مورد بازگشت مشترک 
متقابل به تعهدات برجامی گفتگو کرد.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عین 
حال اظهار داشــت همانطور که واضح اســت ما اختافات عمقیقی با روسیه 
داریم اما زمینه هایی وجود دارد که منافع ما مشــترک است و برجام یکی از 
این زمینه ها اســت، روسیه یکی از اعضای فعال برجام است و در این زمینه 
سازنده عمل کرده است.ند پرایس همچنین تصریح کرد ما با روسیه در مورد 
لزوم عدم دســتیابی ایران به ســاح هســته ای توافق داریم به همین دلیل 
معتقدیم مذاکرات وین باید هرچه زودتر از سر گرفته شوند.بلینکن و الوروف 
روز گذشــته در تماسی تلفنی، درخصوص ازسرگیری مذاکرات وین و احیای 

برجام گفتگو و تبادل نظر کردند.

در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد؛

توان موشکی ایران در چارچوب تعهدات بین المللی است
رایزن نمایندگی ایران در سازمان ملل در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل گفت: 
توان موشکی دفاعی ایران در چارچوب حقوق مسلم ما و تعهدات بین المللی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر حیدرعلی بلوجی رایزن نمایندگی ایران در سازمان ملل در 
کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل گفت: واقعیتی انکار ناپذیر درباره برجام آن است 
که این تنها ایران بوده اســت که به مقررات برجام پایبند بوده و ســه کشور اروپایی و 
امریکا تعهدات خود طبق این ســند را اجرا نکرده اند.این دیپلمات ایرانی اظهار داشت: 
ایران به شرط اجرای تعهدات توسط سایر اعضا و برداشتن سریع و راستی آزمایی شده 
همه تحریم های ناعادالنه به اجرای برجام متعهد اســت. توان موشکی دفاعی ایران در 
چارچوب حقوق مســلم ما و تعهدات بین المللی ایران است.رایزن نمایندگی ایران در 

ســازمان ملل تصریح کرد کشورهای اروپایی در عین اجرای تعهدات خود طبق برجام 
باید به آمریکا فشــار بیاورند تا به اجرای کامل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
برگردد.بلوجی اضافه کرد که در طول مذاکرات برجام، عربستان و اسرائیل از تمام توان 
خود برای تخریب فرایند برجام اســتفاده کردند. البته موضع آنها در مورد برجام ما را 
متعجب نکرده اســت و بعد از تصویب برجام به اتفاق آرا در شــورای امنیت، آنها هیچ 
فرصتی را برای نشــر اتهامات دروغین برای تخریب برجام و قطعنامه مزبور از دســت 
نداده اند. هنوز هم آنها چنین سیاســت هایی را دنبــال می کنند که بر خاف تعهدات 
صریح آنها طبق منشور ملل متحد است.این دیپلمات ایرانی تصریح کرد که عربستان 
مخصوصاً در شــرایطی ایران را متهم می کند که بر خاف درخواست های مکرر آژانس 

بین المللی انرژی اتمی، این کشور حاضر به قبول و اجرای توافق جامع پادمان نیست و 
در نتیجه آژانس قادر به نظارت کامل و راستی آزمایی برنامه هسته ای عربستان نیست.

بلوجی در مورد اتهامات مربوط به امنیت منطقه ای نیز اعام کرد که طرح اتهامات بی 
اساس در مورد برنامه موشکی دفاعی ایران، تاشی مذبوحانه برای پوشش هزینه های 
نظامی سرســام آور عربستان و عطش ســیری ناپذیر این کشور برای خرید تسلیحات 
نظامی اســت.این دیپلمات ایرانی اظهار داشت منشــا واقعی ناامنی منطقه ای حضور 
نظامی گسترده نیروهای خارجی و پایگاه های نظامی خارجی در کشورهای منطقه و از 
جمله عربستان است و ما امیدواریم عربستان متوجه دعوت ایران برای گفتگو در داخل 

منطقه و حل مشکات منطقه بشود.

 صدراعظم اتریش تحت تحقیقات قضایی
 قرار گرفت

دادستانی امور اقتصادی و فســاد مالی اتریش تحقیقات قضایی درباره پرونده 
فســاد مالی اتریش را به اتهام خرید نظرسنجی های دستکاری شده آغاز کرد.

بــه گزارش گروه بین الملــل خبرگزاری فاس، مقام هــای اتریش اعام کردند 
که »سباســتین کورتس« صدراعظم اتریش به دلیل سوء استفاده از رسانه ها 
برای منافع حزبی خود تحت تحقیقات قضایی قرار گرفته است.شــبکه روسی 
»راشاتودی« در این خصوص گزارش کرد، روز گذشته )چهارشنبه( دادستانی 
اتریش با صدور بیانیــه ای از تفتیش دفتر صدراعظم اتریش در ارتباط با اتهام 
فساد خبر داد.طبق این گزارش، کورتس به همراه ۹ فرد و سه سازمان دیگر به 
دالیل ارتکاب جرایم مختلف تحت تحقیقات قضایی قرار گرفتند.شبکه یورونیوز 
در ایــن خصوص گزارش کرد که ســاختمان وزارت دارایی و دفتر صدراعظم 
اتریش از جمله مکان هایی هستند که هدف این تحقیقات قضایی قرار گرفته اند.

در بیانیه دادســتانی اتریش تصریح شده اســت: »منابع وزارتخانه های مذکور 
در بین ســال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میادی برای تأمین مالی نظرســنجی های 
دستکاری شده مصرف شده اند و این نظرسنجی ها که در راستای منافع سیاسی 
یک حزب مشخص بوده اســت«.بنا بر گفته دادستان اتریش، علی رغم آن که 
در بازه مذکور، کورتس صدر اعظم نبوده اســت اما در سیاست حضور داشت و 
یک گروه رسانه ای )روزنامه اوسترایش( در ازای انتشار نتایج این نظرسنجی ها، 
مبالغی را دریافت می کرده است.بنا بر گزارش یورونیوز، کورتس پیش از این نیز 
بــه دلیل اظهارات دروغین در یکی از کمیته های پارلمانی در خصوص موضوع 
فســاد تحت بازجویی و تحقیقات قضایی بوده است اما هنوز اتهامات روشنی 
علیه وی مطرح نشده اســت.بنا بر گزارش خبرگزاری »دویچه وله«، »گابریا 
شــوارتس« معاون دبیرکل حزب مردم اتریش که حزب صدراعظم این کشور 
است، مدعی شده که هدف از این تحقیقات قضایی، خدشه دار کردن حیثیت 

این حزب و سباستین کورتس است.

درمیان فرآیند توزیع متزلزل واکسن در اتحادیه اروپا؛
فرانسه متهم به سرقت واکسن کرونا از 

انگلیس شد
فرانســه متهم است پنج میلیون ُدز واکسن کرونا به مقصد انگلیس را ربوده است.به 
گزارش نشریه انگلیسی مترو، گفته می شود این حادثه درمیان فرآیند توزیع متزلزل 
واکسن در اتحادیه اروپا و زمانی اتفاق افتاد که کشورهای مختلفی چون فرانسه ایمنی 
واکسن آکسفورد/آسترازنکا را زیر سوال می بردند.به گزارش اقتصادآناین به نقل از 
ایرنا، از قرار معلوم محموله بزرگی از واکسن های آکسفورد از هلند روانه انگلیس بوده، 
اما در آخرین دقایق تغییر مســیر داده و هرگز به انگلیس نرسیده است.این مساله 
باعث اختاف و کشمکش بین بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و امانوئل مکرون 
رئیس جمهوری فرانسه شد.»رود دوبر« رئیس آسترازنکا پیشتر در سال جاری گفت 
کــه انتظار می رود این محموله فورا به انگلیس وارد شــود.اما آنطور که به نظر می 
رسد اتحادیه اروپا در میانه تنش در زمینه تدارک واکسن و نگرانی از جنگ واکسن، 
مانع از انتقال واکسن ها به انگلیس شده است.یک منبع دولت انگلیس گفت: فرانسه 
واکسن ها را همان زمانی از ما ربود که نشان داد از ایمنی کافی برای مصرف برخوردار 
نیستند. مکرون یکی از مقام های اتحادیه اروپا بود که علنا ایمنی این واکسن ها را 
زیر سوال برد.وی افزود: جلوگیری از خارج کردن واکسن ها از اتحادیه اروپا می تواند 
به بهای جان افرادی تمام شود که منتظر دریافت ُدزهای اول و دوم واکسن هستند.

این مناقشــه که اوایل ســال جاری روی داد، مناسبات اتحادیه اروپا و انگلیس را به 
پایین ترین ســطح خود رســاند که در پی خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا به 
وقوع پیوست.در همان زمان مجادله، یک دیپلمات اتحادیه اروپا اعام کرد که شرکت 
آسترازنکا به انگلیس و اتحادیه اروپا وعده هایی داده است که نمی تواند انجام دهد، از 
اینرو باید توافقی در این زمینه صورت گیرد.اتحادیه اروپا تاکید دارد نحوه مدیریتش بر 
توزیع واکسن عادالنه بوده و هست، در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه 
به دلیل اولویت دادن به اتباع خود که در معرض خطر کمتری هســتند نســبت به 
خارجی هایی که در معرض خطر بیشتر هستند، به ملی گرایی واکسن متهم شده اند.

دفتر سیا در امور ایران تعطیل شد
ســازمان اطاعات مرکزی آمریکا به عنوان بخشی از تغییرات سازمانی دفتر خود 
در امور ایران و کره شــمالی را تعطیل کرده است.به گزارش اقتصادآناین به نقل 
از فارس، رســانه های آمریکا روز پنجشنبه گزارش داده اند در »سازمان اطاعات 
مرکزی آمریکا« )ســیا( برخی تغییرات سازمانی با هدف تمرکز بیشتر واشنگتن 
روی مقابله با نفوذ چین اعمال شــده است. اصلی ترین تغییر سازمانی، تأسیس 
دفتری با مأموریت ویژه برای هدایت منابع ســیا به ســمت مقابله با چین است 
و این ســازمان تصمیم گرفته به مقابله با قدرت روزافزون این کشــور آســیایی 
بپردازد.روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده میزهای ایران و کره شمالی در سیا به 
فعالیتشان خاتمه داده و مسائل این دو کشور بار دیگر در دفاتر منطقه ای مربوط 
به خاورمیانه و آســیای شرقی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.یک مقام ارشد سیا 
به نیویورک تایمز گفت اتمام فعالیت دفاتر ایران و کره شــمالی به معنای کاهش 
اهمیت این کشــورها یا کم شــدن از تهدیدهای ناشی از آنها نیست، بلکه بعد از 
بررســی عملیات های سیا این جمع بندی حاصل شده که تحلیل این کشورها به 
عنوان بخشــی از منطقه محل وقوع آنها نتایج دقیق تری به دســت می دهد.این 
تغییرات سازمانی در شرایطی اتفاق افتاده اند که روزنامه نیویورک تایمز در روزهای 
گذشته با انتشار چند گزارش از مقابله کارآمد جمهوری اسامی ایران با روش های 
جاسوسی سیا خبر داده بود.این روزنامه در جدیدترین گزارش خود روز سه شنبه 
نوشــته بود شــمار زیادی از جاسوس های سیا دســتگیر و یا کشته شده اند و یا 
فعالیت هایشان لو رفته است. نیویورک تایمز نوشته ایران و برخی از کشورهای دیگر 
توانسته اند با شناسایی منابع اطاعاتی سیا، آنها را به جاسوس های دوجانبه تبدیل 
کنند.طبق گزارش این روزنامه، مقام های ارشد اطاعاتی آمریکایی هفته گذشته به 
تمامی دفاتر سیا در سراسر دنیا هشدار داده اند که شمار نگران کننده ای از مخبران 
به کار گرفته شده دستگیر یا کشته شده اند.نیویورک تایمز شهریورماه سال جاری 
هم گزارش داده بود عملیات سازمان اطاعات مرکزی آمریکا )سیا( برای تشکیل 
شبکه مخبران در ایران در نتیجه »عملیات ضداطاعاتی بسیار کارآمد« از سوی 

تهران ناکام مانده است.
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پژوهشگران »دانشــگاه بریتیش کلمبیا« در بررسی جدیدی نشان 
داده اند که شــاید یک داروی شیمی درمانی بتواند به درمان آلزایمر 
کمک کند.به گزارش ایســنا و به نقــل از نیواطلس، یکی از دالیل 
احتمالی بروز بیماری آلزایمر و زوال عقل ناشی از افزایش سن، نشت 
سد خونی مغز است که امکان عبور ساده پروتئین های مضر را فراهم 
 )UBC(»می کند. یک پژوهش جدید که در »دانشگاه بریتیش کلمبیا
انجام شــده، امکان تقویت این ســد دفاعی را با کمک یک داروی 
ضد سرطان مورد بررسی قرار داده است. پژوهشگران در این پروژه، 
نتایج امیدوارکننده ای را در مورد معکوس کردن کاهش شناختی در 
موش ها نشان داده اند.سد خونی مغز، یک غشای تقریبا غیرقابل نفوذ 

است که از ورود ذرات مضر جلوگیری می کند.

 Edith(»مطالعــات کوچک اما مهم محققان دانشــگاه »ادیث کوان
Cowan( در استرالیا نشان می هد که ورزش می تواند سرعت پیشرفت 
سرطان را کاهش دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، ورزش، 
عضالت را وادار به آزاد کــردن نوعی پروتئین می کند که می تواند 
سرعت رشد تومورهای سرطانی را کاهش دهد.کشف ارتباط میان 
فعالیت فیزیکی و آمار کم ســرطان موضوع تعجب آوری نیســت. 
بیماران مبتال به ســرطان که به طور مداوم ورزش می کنند نتایج 
درمانی بهتری نشــان داده اند اما اینکــه چگونه ورزش می تواند در 
مقابله با ســرطان موثر باشد هنوز مشخص نیست.در این تحقیقات 
جدید، ۱۰ فرد مبتال به ســرطان پروستات تحت ۱۲ هفته برنامه 

ورزشی قرار گرفتند

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه »کنتاکی«)Kentucky( در تحقیقات خود 
به بینشــی جدید در مورد نحوه ی تکامل رشد اندام  در مهره داران دست 
یافتند که با دســتکاری آن می توان نحوه رشد اندام در حیوانات را تغییر 
داد.به گزارش ایســنا و به نقل از فیز، این یافته ها که در روز چهارم اکتبر 
در مجله ی »Current Biology« منتشــر شده است ژنی را نشان می دهد 
که نقشــی اساســی در رشــد اندام  در مهره داران ایفا می کند.محققان با 
دستکاری این ژن در موش ها توانستند نوعی رشد اندام اجدادی که متعلق 
به چهاراندامان اولیه بود را در آنها فعال کنند.چهاراندامان)Tetrapoda( به هر 
جانوری اطالق می شــود که دارای چهار اندام باشد. پستانداران، پرندگان، 
دوزیستان، خزندگان چهارعضوی هستند و مارها و دیگر خزندگان بدون 

دست و پا اجدادشان به چهاراندامان بازمی گردد.

درمان آلزایمر با کمک یک داروی 
شیمی درمانی!

ورزش رشد تومورهای سرطانی 
را کند می کند!

 ژن مرتبط با رشد اندام ها
 کشف شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

النه پرندگان در شهر اودیشا هند/ نورفوتو

معرفی خودروی سفارشی مینی انیورساری ادیشن
نام کوپر اولین باری روی مینی سال ۱۹۶۱ ظاهر شد. این برند بریتانیایی برای گرامی داشت شصت سال افتخار و هیجان اقدام 
به عرضه نسخه سفارشی مینی انیورساری ادیشن کرده است. این خودرو هم اکنون با قیمت ۳۹۹۰۰ دالری در دسترس مشتریان 
می باشد.مینی انیورساری ادیشن بر پایه مدل جان کوپر ورکس هاردتاپ ۲ درب شکل گرفته است. خودروی موردبحث فقط با 
رنگ بدنه سبز مسابقه ای و نوارهای سفید روی کاپوت تولید می شود. همچنین سقف و آینه بغل ها نیز به رنگ سفید درآمده اند. به 
این موارد باید یک مونروف پانورامیک را نیز اضافه کرد.پاتریک مک کنا مدیر بازاریابی مینی آمریکا می گوید:جان کوپر شصت سال 
عملکرد خالقانه را با مینی کوپر اصیل ترکیب کرده و مدل انیورساری ادیشن نیز ادای احترامی قابل توجه به میراث کوپر است، 
شخصیتی که عملکرد مینی در این شش دهه را تعریف نموده است.جان کوپر و پدرش چارلز کمپانی کوپر کار را در سال ۱۹۴۸ 
تأســیس کردند. قهرمانی فرمول ۱ در ســال های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ جزو شاخص ترین افتخارات این کمپانی می باشد. در سال های 
بعد نیز مینی های تیون شده به پیروزی های زیادی در پیست ها و مسابقات رالی دست پیدا کردند.مینی انیورساری ادیشن برای 

گرامیداشت این واقعه از لوگوی کمپانی کوپر کار روی گلگیرهای جلو، ستون های C و… استفاده کرده است.

انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در آسیا؛

ایران یک - امارات صفر
تیم ملی ایران به لطف VAR و گل زیبای مهدی طارمی امارات را شکست داد تا با ۹ امتیاز به صدرنشینی خود در مسیر انتخابی 
جام جهانی ادامه دهد.به گزارش ایسنا، در هفته سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در قاره آسیا، تیم ملی فوتبال ایران و امارات از 
ساعت ۲۰:۱۵ در ورزشگاه زعبیل دبی به میدان رفتند که این دیدار با یک گل به نفع شاگردان اسکوچیچ تمام شد.این پیروزی 
در شــرایطی رقم خورد که اخراج شجاع خلیل زاده و ضربه ایســتگاهی به نفع امارات به لطف VAR مردود شد تا ایران در ادامه 
مسابقه روی پاس گل سردار آزمون و گل مهدی طارمی در دقیقه ۷۰ گلزنی کند. همچنین آزمون در دقیقه ۸۹ پنالتی ایران را 
از دست داد.با این پیروزی، تیم ملی ایران با انجام سه بازی و کسب ۹ امتیاز در صدرجدول گروه A قرار گرفت. کره جنوبی با ۷ 
امتیاز در رتبه دوم جای گرفت و در امارات، عراق و لبنان با دو امتیاز و سوریه با یک امتیاز در رتبه های سوم تا ششم قرار گرفتند.

سوی وطن رجوع کن از خطه خطاای دور مانده از حرم خاص کبریا
چون رد ریاض انس بسی کرده چرارد خارزار انس چرا میبری بسر

بگذر ز دلق کهنه افنی هک شیپ از این
رب اقمت تو دوخته اند از بقا قبا گوید ز اگشیپه قدم حق هک مرحبااز کوهچ حدوث قدم گر ربون نهی

کآهنیی دل است نظرگاه پادشازبدای زنگ غیر ز عبرت ز روی دل از آه صبح آینه دل ربد صفاآهنیی را ز آه بود تیرگی ولیک

ادبیات

چهره روز

طلسم »نوبل« شکست!
آکادمی سوئدی نوبل در طول سال های برگزاری این جایزه 
و پس از ۳۵ سال، دومین نویسنده آفریقایی سیاه پوست را 

به عنوان برنده نوبل ادبیات معرفی کرد.
به گزارش ایسنا، در نشست خبری آکادمی سوئد در شهر 
اســتکهلم ســرانجام نام »عبدالرزاق گورنا« نویسنده ۷۳ 
ســاله اهل منطقه زنگبار در تانزانیا به عنوان برنده جایزه 
نوبل ادبیات ۲۰۲۱ خوانده شــد تا صد و نوزدهمین برنده 
مهم ترین جایزه دنیای ادبیات یک رمان نویس آفریقایی و 
سیاه پوست باشد.»وله سوینکا« نویسنده اهل کشور نیجریه 
در ســال ۱۹۸۶ نام خود را به عنوان »نخستین آفریقایی 
سیاه پوست برنده جایزه نوبل ادبیات« ماندگار کرد و حاال 
پس از یک وقفه طوالنی مدت و ۳۵ ساله »عبدالرزاق گورنا« 
دیگر نویسنده آفقایی سیاه پوست موفق به کسب این جایزه ارزشمند می شود.»خاطره عزیمت« )۱۹۸۷(، 
»راه زائران« )۱۹۸۸(، »بهشــت« )۱۹۹۴(، »تحسین ســکوت« )۱۹۹۶(، »کنار دریا« )۲۰۰۱(، »گریز« 
)۲۰۰۵(، »آخریــن هدیه« )۲۰۱۱( و »زندگی پس از مرگ» )۲۰۲۰( از مهم ترین آثار »عبدالرزاق گورنا« 
محصوب می شوند. در فهرست برندگان جایزه نوبل ادبیات نام سه نویسنده آفریقایی دیگر نیز دیده می شود 
که همگی سفیدپوست هستند؛ »نادین گوردیمر« نویسنده و فعال سیاسی اهل آفریقای جنوبی که در سال 
۱۹۹۱ به عنوان نخستین زن سفیدپوست آفریقایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد، »نجیب محفوظ« نویسنده 
مصری برنده نوبل سال ۱۹۸۸ و »جان َمکسول کوتسی« نویسنده هلندی تبار اهل آفریقای جنوبی و برنده 
جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۰۳. به تازگی و در پی انتقادهایی که درباره جایزه نوبل ادبی مطرح است، »آندرس 
اولسن« نویسنده و منتقد ادبی سوئدی که رئیس کنونی کمیته جایزه نوبل ادبی است در مورد تغییراتی که 

این نهاد ادبی در سال های اخیر داشته و همچنین اهمیت جهانی شدن جایزه صحبت کرد. 

فتحعلی اویسی
فتحعلی اویســی فردویــی )۲۱ دی ۱۳۲۴ – ۱۳ 
مهــر ۱۴۰۰( بازیگــر و کارگردان ایرانــی بود. او 
فارغ التحصیــل کارگردانــی و بازیگری ســینما از 
دانشــگاه ایالتی تگزاس در ســال ۱۳۵۳ بود و در 
همان سال به ایران بازگشت و عضو تلویزیون ایران 
شد. فعالیت ســینمایی او با بازی در فیلم قدغن از 
علیرضا داوودنژاد در سال ۱۳۵۷ آغاز شد. اویسی در 
طول ۴۰ ســال فعالیت خود در فیلم های گوناگونی 
نقش آفرینی و چند فیلــم را کارگردانی کرد. او در 
ســال ۱۳۷۱ فیلم مریم و میتیل را ساخت و جایزۀ 
دیپلم افتخار از جشنواره فیلم فجر را دریافت کرد.

اویســی در آثار ســینمایی مانند ناخدا خورشــید 
ســاختهٔ ناصر تقوایی در ۱۳۶۵، ســرب ساختهٔ مســعود کیمیایی، در ۱۳۶۷، هی جو ساختهٔ 
منوچهر عسگری نسب در ۱۳۶۷، بانو ساختهٔ داریوش مهرجویی در ۱۳۷۰، جهان پهلوان تختی 
ســاختهٔ علی حاتمی و بهــروز افخمی در ۱۳۷۶ و مومیایی ۳ ســاختهٔ محمدرضا هنرمند در 
۱۳۷۸ ایفای نقش کرده است. او برای فیلم سرب و ناخدا خورشید نامزد دریافت سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش دوم مرد از هفتمین جشنواره فیلم فجر شد. فتحعلی اویسی سه شنبه ۱۳ 
مهر ۱۴۰۰ به دلیل سکته مغزی در بیمارستان الله در شهرک غرب تهران درگذشت و در روز 
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. در مراسم تشیع 
جنازه وی جمعی از هنرمندان و اصحاب رســانه از جمله امیر جعفری، رضا بنفشه خواه، محمد 
شــیری و علی صالحی شاعر و نویســنده ایرانی، و مدیر عامل خانه سینما منوچهر شاهسواری 

حضور داشتند.

فرهنگ

آذرتــاش آذرنــوش در پی مدتی بیماری در ســن 
۸۴ ســالگی از دنیا رفت.به گزارش ایسنا، آذرتاش 
آذرنوش نویســنده و محقق در زبان و ادبیات عرب، 
استاد دانشــکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه 
تهران و چهــره ماندگار ادبیات عــرب در همایش 
»چهره های ماندگار« بود. او همچنین عضو شورای 
عالی و مشــاور عالــی مرکز دایرۀ المعــارف بزرگ 
اسالمی بود و ســال ها مدیریت بخش ادبیات عرب 
ایــن مرکز را بر عهده داشــت. آذرتــاش آذرنوش 
)متولد ســال ۱۳۱۶( فراگیری ادبیــات عرب را از 
دانشــکده معقول و منقول تهران آغاز کرد و سپس 
در فرانسه تا دریافت درجه دکتری ادامه داد. سال ها 
در دانشــکده الهیات دانشــگاه تهران به تدریس عربی اشــتغال داشــت و به تألیف و ترجمه 
پرداخت. آثار او همگی درباره سهم  چشم گیر ایرانیان در زبان و ادب عربی به ویژه در قرن های 
نخســت پس از اسالم است. از مهم ترین آثار آذرتاش آذرنوش ترجمه »فتوح البلدان« بالذری 
)بخش مربوط به ایران( و »موســیقی کبیر« ابونصر فارابی اســت. آثار تالیفی آذرنوش نیز در 
حوزه ایران شناســی و در پیوند با زبان فارســی اهمیت خــاص دارد؛ مانند »فرهنگ عربی به 
فارســی«، »چالش میان فارســی و عربی« و »راه های نفوذ فرهنــگ ایرانی در عصر جاهلی«. 
مجموعه مقاالت آذرنوش با عنوان »در باب ادب تازی« در ســه جلد به کوشش رضوان  مساح 
در سلسله انتشــارات  مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسالمی منتشر شده است. مرکز دایرۀ المعارف 
بزرگ اسالمی »فقدان استاد دکتر آذرتاش آذرنوش« را به خانواده او و جامعه علمی و فرهنگی 

ایران تسلیت گفته است.

آذرتاش آذرنوش درگذشت
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