سرلشکر سالمی:

دشمن آخرین نفسهایشرا میکشد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

گروه استانها ـ فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمن آخرین نفسهایشرا میکشد و ارادهسیاسی آمریکا دیگر نافذ نیست ،گفت :فرار رسواکننده دشمنان
از منطقه آغاز شده است.به گزارش تسنیم از زنجان ،سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در کنگره شهدای استان زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه
 3535شهید استان زنجان اظهار داشت :امروز افتخار میکنم که در بین مردم شهیدپرور زنجان حضور یافتیم؛ مردمانی که عزادارای آنها در هشتم ماه محرم زبانزد
عام خاص است.وی با بیان اینکه مردمان این استانابوالفضلی عمل میکنند؛ همه جا؛ هرجا که اسالم ،امام مسلمین و پیشوای امت نیاز بداند آنان در قلب حادثه
حضور شرفتمندانه دارند ،افزود :از این جهت حضور در جمع این مردم افتخار است..... .
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معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد؛

تورم ناشی از نقدینگی است نه نوسانات ارزی

دومین سفر سرزده آیتاهلل رئیسی به خوزستان؛

رییس جمهوری در منطقه زلزله زده
اندیکا حضور یافت
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رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛

وصول ارزی دولت سه برابر
شده است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وصول ارزی دولت ســه برابر شــده است ،گفت :در هفت ماه نخست
امســال  ۱۶و نیم میلیارد دالر در سامانه معامالت نیمایی ارز معامله شده است.به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از صدا و سیما ،علی صالح آبادی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود :ارزش معامالت در
ســامانه نیمایی در مدت مشابه سال گذشته  ۸.۸میلیارد دالر بوده است.وی گفت :در سال  ۹۹کل حجم
معامالت ارزی در سامانه نیما؛  ۱۶و  ۷دهم.....

6

وزیر نفت:

سهمیه بنزین جبرانی برای مردم در نظر گرفته میشود
4

اعالم جزئیات توافق ایران و ترکمنستان؛

از سوآپ گازی تا انتقال برق
4

رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد؛

رشد  ۴۳درصدی تجارت خارجی ایران
5

کاهش  1.5درصدی سهام عدالت در هفته اول آبان

سهام عدالت چقدر می ارزد؟

ارزش ســهام عدالت در هفته ابتدایی آبان ماه همراه با کاهش شاخص کل بورس با افت ارزش مواجه شده
اســت.به گزارش فارس ،سهام عدالت از ســال  84که در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور مطرح شد ،برای
قشرهای کم درآمد جامعه به یک دارایی تبدیل شده بود .اما سیاستهای اشتباه دولت دوازدهم سبب کاهش
ارزش این ســبد سهام شده و بسیاری از افرادی که هنوز این سهام را در اختیار دارند ،روز به روز شاهد آب
رفتن آن هستند.ســهام عدالت که قرار بود به عنوان نوعی ابزار توزیع ثروت در جامعه باشــد ،این روزها به
توزیع فقر در کشور مبدل شده است و کاهش شاخص کل بورس و شاخص کل هموزن بورس نیز مزید بر
علت شده است تا ارزش این سهام هر روز افت پیدا کند.
از سهام عدالت چه خبر؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رئیسجمهور موافقت خود را با طرح اختصاص سهام عدالت
به جاماندگان اعالم کرد ،گفت :در فاز اول ،سهام عدالت به  10میلیون نفر از جاماندگان اختصاص مییابد.
در گزارش کمیســیون اقتصادی مجلس سه اولویت برای اختصاص ســهام عدالت در نظر گرفته شد ،اول
کسانی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند دوم ایثارگران و سوم کارگران و
بازنشستگان در اولویت قرار گرفتند ،کسانی که زیر پوشش بهزیستی قرار دارند ،اما سهام عدالت ندارند 1.7
میلیون نفر برآورد میشوند کسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند و سهام عدالت ندارند
 2.3میلیون نفر هستند حدود دو میلیون نفر هم از ایثارگران بدون سهام عدالت ،شناسایی شده و تعدادی
نیز کارگر و بازنشسته از جمله کارگران ساختمانی هستند و در مجموع در فاز اول  10میلیون نفر هستند
که واقعاً به سهام عدالت نیاز دارند اما سهام عدالت ندارند که از این تعداد  4میلیون نفر فقط تحت پوشش
بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند.خبر دیگر مربوط به کاهش ارزش  50درصدی سهام عدالت استان ها می
باشد .رئیس هیأت مدیره کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی با بیان اینکه  2هزار میلیارد تومان از منابع
شرکتهای سرمایهگذاری استانی برای صندوق توسعه و تثبیت بازار واریز شد ،گفت :بازاریابی سهام عدالت
انجام نشده و در نتیجه ارزش سهام عدالت برخی استانها تا  50درصد کاهش یافت.
سهام عدالت شما چقدر می ارزد؟
ســهام عدالت در هفته ابتدایی آبان ماه در مقایسه با هفته پیش از آن با کاهش  1.42درصدی مواجه شده
است .ســهام عدالت  409هزار تومانی 492 ،هزار تومانی 532 ،هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته
گذشته به ترتیب با کاهش ارزش  221هزار تومانی 266 ،هزار تومانی 287 ،هزار تومانی و  541هزار تومانی
روبرو شدهاند.سهام عدالت در  5آبان ماه که آخرین روز کاری بورس در هفته گذشته بوده است ،به ترتیب
بــه میزان  9میلیون و  360هزار تومان 11 ،میلیون  259هزار تومان 12 ،میلیون و  175هزار تومان و 22
میلیون و  886هزار تومان ارزش گذاری شــده اســت.ارزش سهام عدالت نســبت به ابتدای مردادماه سال
 1399که اوج بازار سرمایه بوده است در برگههای مختلف با کاهش  40درصدی مواجه شده و به ترتیب به
کاهش ارزش  6میلیون و  219هزار تومانی 7 ،میلیون و  481هزار تومانی 86 ،میلیون و  89هزار تومانی و
 15میلیون و  205هزار تومانی روبرو شــده است.به گزارش فارس ،افرادی که برگههای سهام عدالت دارند،
میتوانند  60درصد سبد خود را به فروش برسانند .اما در حال حاضر این فروش متوقف شده است.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعالم کرد:

اتصال  ۴۰درصد از پمپبنزینها به سامانه
هوشمند سوخت
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت :تا کنون  ۴۰درصد از پمپبنزینهای کشور
به سامانه هوشمند سوخت متصل شده و امکان دریافت بنزین یارانهای در آنها وجود دارد.
فاطمه کاهی دیروز (جمعه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه بیش از  ۳هزار و
 ۸۰۰جایگاه سوخت کشور در مدار است ،افزود :کارشناسان فنی در تالش برای حل کامل این مشکل
هستند.وی ادامه داد :از این تعداد بیش از هزار و  ۴۵۰جایگاه به سامانه هوشمند سوخت متصل شده
اند و امکان دریافت بنزین با کارت های سوخت فراهم شده است.کاهی تاکید کرد :همچنین حدود ۲
هزار و  ۳۵۰جایگاه نیز عرضه بنزین با نرخ آزاد را انجام می دهند .وی گفت :امکان ســوختگیری در
 ۹۵درصد جایگاههای عرضه سراسر کشور فراهم است.

مذاکرات باقری و سرگئی ریابکوف در مسکو

گفتگوهای جدید تنها با هدف لغو تحریمهای
ظالمانه انجام خواهد شد
«علی باقری کنی» معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران با سرگئی ریابکوف همتای روسی خود و مذاکره کننده ارشد هستهای دیروز
جمعه در وزارت خارجه روسیه در باره ساز و کارهای لغو تحریم های غیر قانونی علیه ملت ایران رایزنی کرد.به گزارش ایرنا از مسکو مذاکرات علی باقری
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در تاالر تشریفات وزارت امور خارجه روسیه برگزار شد.
دیدار باقری و هیات همراه با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه برای اشتراک دیدگاهها در مورد مذاکرات لغو تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران
که قرار اســت در وین انجام شــود برگزار شده است .بر اساس توافق انجام شده کشورمان با کشورهای گروه  ۴+۱قرار شد مذاکرات دو جانبهای نیز با هر
یک از این کشورها برای اشتراک دیدگاهها در باره مذاکرات لغو تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران انجام شود و در همین چارچوب به دعوت ریابکوف
اولین دور این مذاکرات دیروز جمعه با طرف روسی انجام شد .دیدار باقری کنی و ریابکوف در باره لغو تحریمهای غیرقانونی علیه ایران در این دیدار دو
طرف تاکید کردند :گفت و گوهای جدید تنها در صورتی موفقیتآمیز خواهد بود که به لغو تحریمها و اجرای تمام و کمال تعهدات طرفین منجر شود.
علی باقری با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران ،فدراسیون روسیه و چین ،دیدگاههای نزدیکی در خصوص مسائل منطقهای ،بینالمللی و به ویژه برجام
دارند  ،افزود :الزم است دیگر اعضای اروپایی چهار به عالوه یک نیز به تعهدات خود پایبند باشند و برای لغو تحریمهای غیرقانونی تالش کنند.پیش از
این دیدار مذاکرات «علی باقری کنی» معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران با میخائیل باگدانف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در
امور خاورمیانه و شمال آفریقا و معاون وزارت خارجه روسیه در رابطه با مسائل و مناسبات دو کشور برگزار شد.در این مذاکرات که صبح جمعه با حضور
کاظم جاللی سفیر کشورمان در محل وزارت خارجه روسیه برگزار شد دو طرف در باره مناسبات دو جانبه ،رفع مسائل و مشکالت موجود ،گشایش دریچه
ی در عرصه های مختلف برای تامین منافع دو کشور و مورد عالقه رایزنی کردند«.علی باقری کنی» معاون
های جدید در روابط دو جانبه و ارتقای همکار 
سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران شامگاه پنجشنبه وارد مسکو شد.
گفتگوهای جدید تنها با هدف لغو تحریمهای ظالمانه انجام خواهد شد
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در بدو ورود به روسیه ،گفت :گفتگوهای جدید تنها با هدف لغو تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی آمریکا
انجام خواهد شد.وی گفت :مذاکرات درباره لغو تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی آمریکا ،با حضور سه کشور اروپایی ،چین و روسیه از سر گرفته خواهد شد.

دستور فوری خاندوزی به رییس کل بانک مرکزی

ک ها به ارائه قرارداد به مشتری
الزام بان 
وزیر اقتصاد در نامهای به رییس کل بانک مرکزی دســتور داد بانکها مکلف
شوند حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری ،یک نسخه از قرارداد
و اطالعات کامل تسهیالت را به مشتری تحویل دهند.به گزارش اقتصادآنالین،
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامهای به رییس کل بانک مرکزی دستور
داد بانکها مکلف شــوند حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری،
یک نســخه از قرارداد و اطالعات کامل تسهیالت را به مشتری تحویل دهند.
خاندوزی در این نامه تصریح کرده اســت :مستنکفین از اعطای قرارداد بانکی
به مشتریان به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شوند.براساس این دستور،
در صورت عدم اعطای نســخه قرارداد توسط شعبه ،بازرسی بانک راسا مکلف
به اعطای قرارداد به مشــتریان اســت.خاندوزی همچنین به رییس کل بانک
مرکزی دستور داده کمیته مشترک بانکی برای اجرای سریع الکترونیکی کردن
قراردادهای بانکی تشکیل شود.
متن کامل نامه وزیر اقتصاد به رییس کل بانک مرکزی به این شرح است:
همان گونه که مستحضرید ،الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی میتواند نقش
بسیار مهمی را در کمک به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای اعمال
قواعد آمره در مرحله اعطا تسهیالت و وصول مطالبات ،کاهش معضالت بانکها
در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل ،انکار و تردید نسبت به آنها و
همچنین تسهیل دسترسی تسهیالت گیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای
آنها ایفا نموده و عالوه بر ایجاد شــفافیت در اعطای تســهیالت و وصول آنها
بخــش عمدهای از دعاوی و اختالفات قــراردادی موجود در بانکها و محاکم
قضائی را کاهش دهد.در این راستا نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی
با تصویب ماده  ۳طرح تســهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان
ماده  ۳۱الحاقی به قانون بهبود مســتمر محیط کسب و کار مقرر نمودند که
«بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران مکلف اســت حداکثر سه ماه پس از
الزم االجرا شدن این قانون دســتورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای
تسهیالت بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند» که این

مصوبه در مرحله اظهار نظر شورای محترم نگهبان قرار دارد.حال فارغ از تکلیف
قانونی مذکر که پس از ابالغ برای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شبکه
بانکــی الزام آور خواهد بود ،تحقق این موضــوع به عنوان یکی از اولویتهای
اصلی تیم اقتصادی دولت بوده و آمادگی برای پیاده سازی کامل آن و تسریع
در روند اجرایی با توجه به نیاز به زیرســاختهای فنی مورد تأکید میباشد.با
عنایت به مراتب پیش گفت ،خواهشمند است در حداقل زمان ممکن کمیته
مشترک متشکل از مدیران بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و نمایندگانی از
مدیران شبکه بانکی کشور تشکیل و اجرای سریعتر این امر مهم و استراتژیک
در دســتور کار قرار گیرد.همچنین علی رغم تأکیدات و بخشنامههای متعدد
آن بانک مبنی بر اینکه «بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند با هدف آگاهی
کامل مشتری ،ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده ،تمهیدات الزم
را اتخاذ و پس از انعقاد و امضا قرارداد ،نسخهای از آن را که دارای ارزش قانونی
یکسان با سایر نسخ است ،در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند ».بررسیها
حاکی از آن اســت که در برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری این مهم مورد
توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامههای مورد اشاره رعایت نمیشود.
لذا ضرورت دارد تا زمان الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی و دسترسی مردم
به قراردادهای منعقده ،ترتیبی اتخاذ گردد تا بانکها و مؤسسات اعتباری نهایتاً
یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه ،یک
نسخه از قرارداد و اطالعات کامل تسهیالت مزبور از جمله جدول اقساط را به
آنها تحویل نمایند.واحدهای بازرســی بانکها و مدیریت نظارت بر بانکهای
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی
و در صورت اســتنکاف شعبه یا واحد ذیربط از انجام تکلیف موصوف ،عالوه بر
ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد
در شبکه بانک یا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،رأساً نسبت به تحویل
قرارداد به مشتریان اقدام نموده یا مقدمات الزم را فراهم نمایند.

آیتاهلل ســید ابراهیم رئیســی رییس جمهوری کشورمان که روز
جمعه به صورت سرزده برای بررسی وضعیت زلزله زدگان شهرستان
اندیکا یکی از محرومترین مناطق خوزســتان وارد این استان شده
بود دقایقی پیش در بخش زلزله زده چلو شهرستان اندیکا حضور
یافت.به گزارش ایرنا ،آیتاهلل رئیسی پس از ورود به دزفول بالفاصله
با یک فروند بالگرد عازم منطقه زلزله زده اندیکا شد تا وضعیت زلزله
زدگان را از نزدیک بررسی و برای حل مشکالت آنان دستور فوری
صادر نماید.محمد مخبر دزفولی معاون اول رییس جمهوری در این
سفر ســرزده آیتاهلل رئیسی را همراهی می کند.رییس جمهوری
پیش از این نیز پنجم شهریورماه  ۱۴۰۰در نخستین سفر استانی به
همراه جمعی از اعضای هیات دولت به صورت سرزده به خوزستان
ســفر کرد.آیتاهلل رئیســی دیروز (جمعه) در دومین سفر خود به
استان خوزستان به بررسی مســایل و مشکالت منطقه زلزله زده
اندیکا میپردازد.وزیر کشور نیز از صبح دیروز در منطقه زلزله زده
اندیکا حضور یافته و در حال بررسی مسایل و مشکالت مردم است.
از  ۱۲تا  ۱۷مهر گذشــته ،پنج زلزله بزرگ ،که بزرگترین آن ۵.۷
درجه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشــتر) در مرز اســتانهای
خوزســتان و چهارمحال و بختیاری حوالی چلگرد رخ داد اندیکا را
لرزاند .به گفته استاندار خوزستان این زمین لرزهها بیش از پنج هزار
میلیارد ریال به اندیکا خسارت وارد کرد ۱۳۰ .روستای شهرستان
اندیکا بر اثر این زمین لرزهها دچار خسارت شدند .شهرستان اندیکا
در شــمال شرق خوزستان با مرکزیت شهر قلعه خواجه دارای سه
بخش و با جمعیت حدود  ۸۰هزار نفر است.

جدیدترین آمارهای کرونا در ایران
مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت با اعالم آخرین آمارهای کرونا در
کشــور  ،از جان باختن  ۱۲۳بیمار در طول  ۲۴ساعت گذشته خبر
داد.به گزارش ایســنا ،بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی تا دیروز
هفتم آبان ۹۸۹۳ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شد که  ۱۲۸۵نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشــور به  ۵میلیون و  ۹۰۹هزار و  ۴۰۲نفر رسید.متاسفانه در طول
 ۲۴ساعت گذشته ۱۲۳ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۲۵هزار و  ۹۹۸نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیون  ۴۸۱هــزار و  ۷۳۷نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند ۴۰۱۴.نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبــت قرار دارند.تا کنون  ۳۵میلیون و  ۲۹۸هزار و  ۵۷۱آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.در حال حاضر  ۲۲شهر
کشور در وضعیت قرمز ۱۲۸ ،شهر در وضعیت نارنجی ۲۱۵ ،شهر در
وضعیت زرد و  ۸۳شــهر در وضعیت آبی قرار دارند.بنابر اعالم مرکز
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت ،مجموع واکسنهای
تزریق شــده در کشور از  ۸۵میلیون ُدز فراتر رفت.به گزارش ایسنا،
و بر اســاس گزارش مذکور تا کنون  ۵۲میلیون و  ۱۹۹هزار و ۴۴۰
نفــر ُدز اول ۳۳ ،میلیــون و  ۸۸هزار و  ۹۴۰نفر ُدز دوم و  ۸۱هزار و
 ۵۳۷نفرُ ،دز ســوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.بنابراین مجموع
واکسنهای تزریق شده در کشور به  ۸۵میلیون و  ۳۶۹هزار و ۹۱۷
ُدز رسیده است.این در حالیست که در شبانه روز گذشته ۷۶۱ ،هزار
و ُ ۵۳۷دز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.

هشدار پلیس فتا؛ با «پیامک واریز
اشتباه» حسابتان خالی نشود
رییس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم سایبری پلیس فتای
ناجا نســبت به کالهبرداری از شــهروندان با پیامک واریز اشتباه یا
بازگشــت وجه هشدارداد.سرهنگ علیمحمد رجبی در گفتوگو با
ایسنا با اشاره به شگرد برخی از مجرمان سایبری ،اظهار کرد :برخی
از کالهبرداران و سودجویان در فضای مجازی با شیوه بازگشت وجه
یا واریز اشــتباه وجه اقدام به کالهبرداری از شهروندان میکنند و از
این رو الزم است که شهروندان هوشیاری خود را حفظ کرده و توجه
داشــته باشــند که هیچ بانکی اقدام به ارسال پیامک بازگشت وجه
برای مشتریان خود نمیکند.وی درباره شیوه این کالهبرداری گفت:
در ایــن روش عمدتا مجرمان پیامکی با این محتوا برای مشــتریان
خود ارسال میکند که «مبلغی به اشتباه به حساب شما واریز شده
و الزم اســت برای بازگشــت وجه به لینک زیر مراجعه کنید ».در
ادامــه نیز نام یکــی از بانکها را در آن قید میکنــد .این در حالی
اســت که با ورود شهروندان به آن لینک درواقع به صفحات جعلی و
فیشینگ هدایت شده و سودجویان با دسترسی به اطالعات حساب
بانکی شــان اقدام به خالی کردن حســاب آنان خواهند کرد.رییس
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا تاکید
کرد که هیچ بانکی پیامک حاوی لینک پرداخت برای برگشت وجه
را برای مشتریان خود ارســال نمی کند و شهروندان نیز در صورت
مشاهده چنین مواردی الزم است که از بازکردن لینک مذکور و درج
اطالعات خود در آن خودداری کنند.
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گزیده خبر
بیانات امام خامنهای در دیدار با
دستاندرکاران برگزاری کنگره شهدای
استان زنجان منتشر شد

بیانات رهبر معظم انقالب اســامی در دیدار دستاندرکاران کنگره سه هزار و
 ۵۳۵شهید استان زنجان که در تاریخ  ۲۴مهر  ۱۴۰۰برگزار شده بود ،صبح امروز
(پنجشــنبه) در محل برگزاری این همایش منتشر شد.به گزارش گروه سیاسی
خبرگزاری تسنیم ،بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دستاندرکاران
کنگره ســه هزار و  535شهید استان زنجان که در تاریخ  24مهر  1400برگزار
شده بود ،صبح روز (پنجشنبه) در محل برگزاری این همایش منتشر شد.حضرت
آیتاهلل خامنهای در این دیدار با اشاره به افتخارات پر شمار زنجان در عرصههای
علمی ،عملی و میدانهای اجتماعی ،و نامآوری شخصیتهای برجسته و ممتاز از
جمله شهید نامدا ِر هستهای ،شهید شهریاری گفتند :شهیدان در رأس افتخارات
برگزیدگان خداوند متعال خواندند و
زنجان هســتند.رهبر انقالب ،شــهیدان را
ِ
افزودند :شــهادت قلهای است که دستیابی به آن بدون اخالص و ایثار ،صدق و
معنویت ،مجاهدت و گذشت ،توجه به خدا و کار برای مردم ،و تالش برای تحقق
عدالت و استقرار حاکمیت دینی امکانپذیر نیست.ایشان برگزاری همایشهای
بزرگداشت شــهیدان را وظیفه و حسنهای بزرگ دانستند و خاطرنشان کردند:
با گذشــت چندین ســال از دفاع مقدس ،جریان بزرگداشــت شهیدان باید با
ابتکارهایی همچون تحلیل جامعهشناختی و روانشناختی از خاطرات آن دوران
و نقش عنصر پر قدرت «دین» ادامه پیدا کند.حضرت آیتاهلل خامنهای با انتقاد
از کســانی که نقش عنصر دین را در فداکاریهــای دوران دفاع مقدس نادیده
میگیرند ،گفتند :آمادگی جوانان برای ســینه سپر کردن در مقابل خطرات و
رضایت پدران و مادران و یا همســران آنها به اعزام عزیزانشان و سپس صبر بر
شهادت آنها ،بدون تردید ریشه در نگاه دینی و انجام وظیفه برای کسب رضای
الهی دارد و این حاالت و احساســات خانوادههای شهدا همگی در خور تحلیل
است.ایشان همچنین خدمات کمنظیر مردمی در حاشیه دفاع مقدس مانند تهیه
غذا و آذوقه برای رزمندگان ،شستشوی لباسهای آنان و نیز تشییع جنازههای
عظیم و بهیادماندنی شــهیدان را از جمله مسائل مغفول و نیازمند ثبت و توجه
دانستند و در خصوص نامگذاری معابر شهرها به نام شهیدان گفتند :چه افتخاری
برای یک شهر و کوچهها و خیابانهای آن باالتر از اینکه نام یک شهید بزرگ و
فداکار بر روی آن باشد .شهر باید به نام شهیدان مزیّن باشد و شوراهای شهر نیز
بدانند که شهر با نام چه کسانی مفتخر میشود.
معاون وزیر امور خارجه:

چشمانداز آینده با توانایی ایرانیان خارج از
کشور پرفروغتر میشود
معــاون وزیر امور خارجه گفت :با اســتفاده از تواناییها ،اســتعداد و تخصص
ایرانیان خارج از کشــور میتوان چشــمانداز آینده را روشن و پرفروغتر دید.به
گزارش خبرگزاری مهر ،سیدکاظم سجادی معاون وزیر امور خارجه در نشستی
با تعدادی از ایرانیان در ادامه ســفر معاون کنســولی ،مجلس و ایرانیان وزارت
امــور خارجه به بالروس برای نجات جان هموطنان ایرانی گرفتار در مرز ،ضمن
ابالغ سالم امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه به ایرانیان مقیم بالروس ،به پدیده
مهاجرت و ابعاد آن و موضوع هجرت در قرآن کریم اشــاره کرد و افزود :فارغ از
این مسئله که خود نیازمند بحث و بررسی و مطالعه عمیق میباشد ،آنچه اهمیت
ویژهای دارد ،اوال حفظ ارتباط این عده با ســرزمین مادری و ثانیا بهرهمندی و
اســتفاده از ظرفیتهای ایرانیان مقیم خارج از کشور است.وی افزود :جمهوری
اسالمی ایران علیرغم فشارهای وارده و تحریمهای ظالمانه با ایستادگی ،ابتکار
عمل را در دست گرفته و بر فشارها فائق آمده است ،یقینا با استفاده از تواناییها،
اســتعداد و تخصص ایرانیان خارج از کشور که یا دانشجو و یا شاغل به حرفهای
چون پزشــکی ،مهندسی و مهارتهای دیگر هســتند یا به تجارت و بازرگانی
مشغولاند ،میتوان چشــمانداز آینده را روشــنتر و پرفروغ دید ،خصوصا که
ریاستجمهوری نیز به این مسئله اهتمام خاصی داشته و امید میرود ب ه زودی
شورایعالی ایرانیان با حضور ایشان و اعضای هیئت دولت برگزار شود.
حجتاالسالم خطیب:

اطالعات کاملی از حمله سایبری در اختیار
افکار عمومی قرار میگیرد
وزیر اطالعات گفت :اطالعات کاملی از حمله سایبری به سیستم عرضه سوخت
در اختیــار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از
صداوسیما ،حجتاالســام والمسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر اطالعات در
حاشیه حضور در ســتاد خبری این وزارتخانه در پاسخ به پرسشی در خصوص
اطالعات متفاوت درباره اختالل اخیر در عرضه سوخت تصریح کرد :اگر به زمان
انتشار اطالعات نهادهای ذیربط در این خصوص توجه کنیم ،اطالعات هر یک
مکمل دیگری بود.وی تأکید کرد :اطالعات کاملی که از این حمله ســایبری به
دست آمده اســت در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت ،زیرا آنچه مربوط
به ســامت ،امنیت و رفاه مردم است باید در اختیار آنان قرار گیرد و مسئوالن
اطالعرســانی به هنگام را وظیفه خود میدانند.وزیــر اطالعات گفت :اطالعات
بعدی را مراجع و مســئوالن ذیربط به اطالع مردم میرســانند ،همچنان که
تاکنــون چنین بود و اطالعات کامل مربوط بــه داخلی یا خارجی بودن عوامل
این رویداد به مردم ارائه خواهد شد.وی اظهار داشت :فع ًال تا اطالعات دقیق در
این باره کسب نشود نمیتوانیم اظهارنظر دقیقی داشته باشیم .این اطالعات باید
جمعآوری شــود و نهادهای مختلف امنیتی و پدافندی ذیربط این اطالعات را
با یکدیگر تبادل و نتیجه آن را تقدیم ملت کنند.خطیب افزود :دشــمن همواره
در جهت اینکه بتواند به آسایش ،رفاه و آرامش مردم ضربه بزند چنین اقداماتی
میکند ،اما هوشیاری و همراهی مردم و عالقه آنان به وطن و نظام سبب میشود
که این اقدامات دشــمن خنثی شود.وی اضافه کرد :هوشمندی و صبر مردم در
چند دهه پس از انقالب مانع از آن شده است که دشمن در چنین اقداماتی موفق
شود چنانکه در جنگ تحمیلی و تحریم به نتیجه نرسیدند.
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سرلشکر سالمی:

دشمن آخرین نفسهایشرا میکشد

گروه استانها ـ فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمن
آخرین نفسهایشرا میکشــد و ارادهسیاسی آمریکا دیگر نافذ
نیست ،گفت :فرار رسواکننده دشمناناز منطقه آغاز شده است.
به گزارش تسنیم از زنجان ،سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی
در کنگره شهدای استان زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا
به ویژه  3535شــهید اســتان زنجان اظهار داشت :امروز افتخار
میکنم که در بین مردم شهیدپرور زنجان حضور یافتیم؛ مردمانی
که عزادارای آنها در هشتم ماه محرم زبانزد عام خاص است.وی با
بیان اینکه مردمان این استانابوالفضلی عمل میکنند؛ همه جا؛
هرجا که اســام ،امام مسلمین و پیشوای امت نیاز بداند آنان در
قلب حادثه حضور شرفتمندانه دارند ،افزود :از این جهت حضور
در جمع این مردم افتخار است .زنجان با با ستارگان پرفروغش و
با  3535شهید میشناسیم.سردار سالمی به اسوه حسنه مردم در
هشتم محرم اشاره کرد و گفت :هر جامعهای شبیه چیزی میشود
که به آن عشــق می ورزد و مردمان هر ســرزمبن شبیه چیزی
میشوند که برای آن جان میدهند و اشک میریزند و زنجانیها
ابوالفضلی عمل میکنند و هر جا پیشوای امت الزم بداند حضور
شــرافتمندانه دارند.سردار ســامی گفت :واقعیت این است که
همیشه از صدر اسالم تا به امروز شهادت و جهاد ضامن سعادت
مسلمانان بوده است چرا که هر زمان که خورشید اسالم بر عالم
درخشش گرفت و طلوع کرد همه مستکبران ،همه اشرار ،منافقان
و کافران در مقابل این طلوع خورشــید ایستادند .در صدر اسالم
زمانی که پیامبــر(ص) پیام وحی را میخواند تا عدالت ،آزادی و
شــرافت را به بشر القا کند ولی شــیاطین و کفار در مقابل آنان
صفآرایی کردند .در دوره رســالت پیامبر و دوره امامت امامان،
اصحاب زور و زر و تزویر و مشرکان مقابل آنان ایستادند تا نور خدا
را خاموش کنند.فرمانده کل سپاه اظهار داشت :عصر جدید انقالب
اسالمی ،عزت نوینی از اسالم برای نجات بشریت از جاهلیت نوین
است و برای نجات مسلمانان از اسارت و بردگی و بازگرداندن مجد
و عظمت از دســت رفته مسلمانان ،جاری شدن وحی در جامعه،
عبادت خداوند و جایگزین کردن اخالق ،معنویت و ایمان به جای
شرک و کفر و الحاق و ابتذال تشکیل شده است.وی تصریح کرد:
این انقالب حرکت بزرگی را در عصر ســلطه قدرتهای شیطانی
در ظلمتی بزرگ آغاز کرد و این معجزه خداوند بود که زمانی که
مســلمان در استعمار جدید دفن شده بودند و خبری از اسالم و
شــوکت مسلمان نبود و ثروتهای مادی آنها غارت و شکوه آنان
کم فروغ و غیر مسلمان بر آنان مسلط میشدند ،انقالب اسالمی
شــکل گرفت و به پیروزی رسید.فرمانده سپاه پاسداران در ادامه

گفت :اما این بار ملت عزیز ایران به عزت رســیده بود و با عبرت
از جنگهــای بدر ،احد ،خیبر ،صفین و با عبــرت از حادثه غم
انگیز عاشورا و ضربت خوردن حضرت علی(ع) و با این درسهای
ســخت و تلخ این بار مردم ایران تصمیم گرفتند امام خود را در
میدان جنگ تنها نگذارند .البته شهدا هرگز نمیمیرند ،شناسنامه
شهدا هرگز باطل نمیشود و آنان همیشه زنده هستند و به تعبیر
قرآن نزد خدا روزی میخورند و شــادمان هستند به واسطه آن
چیزی که خداوند به آنها داده است.ســردار سالمی تاکید کرد:
این بار مسلمانان به خصوص ملت ایران که به عزت رسیده بودند
و همچنان عزیز و شایسته تکریم و تجلیل هستند با درسگیری
از صدر اســام و عبرت از جنگهای آن تاریخ و عاشــورای سال
 61تصمیم گرفتند امام خــود را در میدان جنگ تنها نگذارند
و خیل عظیمی از جوانان این ســرزمین به جبهه شتافتند تا از
میان آنها  3535شــهید اســتان زنجان نیز سند روشن و آشکار
این جامعه باشــد که ما امام خود را در صحنه های ســخت تنها
نمیگذاریم.وی گفت :خدا از فضل خود به شهدا بخشیده است؛
خانوادههای شهدا خوشحال باشند چرا که خداوند به شهیدانشان
شــادمانی هدیه داده اســت .هر آنچه خیر به پیشگاه خدا هدیه
میکنید در عالم آخرت آن را مییابید و خداوند شــهدای شــما
را به شــما باز میگرداند و این داستان دل انگیز شهادت است و

خطیب نماز جمعه تهران:

استکبار هدفی جز ایجاد ناامنی ندارد
خطیــب نماز جمعه تهران تاکیــد کرد :حرکت
امروز استکبار مانند رفتار معاویه در زمان حضرت
امام علی (ع) است که هدفی جز ناامنی نداشت.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،حجتاالسالم
والمســلمین «سید محمدحســن ابوترابیفرد»
در خطبههای نماز عبادی -سیاســی جمعه این
هفته تهران ،مردم را به رعایت شــیوه نامه های
بهداشــتی توصیه کرد و گفت :نامه الهام بخش و
امیدآفرین و دولت ساز امیرالمومنین علی (ع) به
مالک اشــتر نخعی را امروز در نظر میگیرم که
رهبر معظم انقالب اســامی نیــز در آغاز دولت
سیزدهم به اجرای آن توصیه داشتند و حاکمان
را به فهم ایــن نامه و رعایت فرآمین آن حضرت
توصیه خــاص نمودند.خطیب نماز جمعه تهران
افزود :امیرالمومنین علی(ع) در دوران و شــرایط
خاصی اقــدام به انتصاب مالک اشــتر به عنوان
اســتاندار مصر نمود .شرایطی که معاویه در برابر
حکومت علی بن ابیطالب(ع) خلق نموده بود به
این صورت اســت که از آن دوران به دوران غارت
یاد میکــرد .چرا که معاویــه گروههایی را برای
ایجاد ناامنی به بخش های مختلف جهان اسالم
اعزام می کرد .همان حرکتی که امروز در دستگاه
استکبار شاهد هستیم.حجتاالسالم والمسلمین
ابوترابیفرد داعــش را نمونهای از گروه هایی که

استکبار ایجاد کرده عووان کرد و گفت :استکبار
منافع مشروع کشورها به ویژه کشورهای مسلمان
را تامین نمی کند .حتی شاهد بودیم که عنصری
به نام صدام را انتخاب کرد و برای رویارویی با یک
ملت و انقالبی برآمده از اراده ملی حمایت کرد.امام
جمعه موقت تهران تاکید کرد :این ادبیات مسلط
در دنیای ســتم و ظلم و چهرههــای پلیدتاریخ
سیاسی جهان است .در این مقطع امیرالمومنین
با همــه احترام و شــخصیت و منزلتی که برای
محمد بن ابی بکر استاندار وقت مصر قائل هستند
(ع) مالک اشــتر را برای مدیریت و هدایت کشور
مصر انتخاب میکنند.حجتاالسالم والمسلمین
ابوترابیفرد ادامه داد :مهم ترین پیام این انتصاب،
جایگاه شایسته ساالری در اندیشه دینی و نظام
سیاسی الهی است ،در واقع یک درس عملی برای
همه ما محسوب میشود.وی افزود :اگر چهرهای
شایســته منصوب شــده اســت و دارای تمامی
صالحیتهاســت و در آن مسوولیت فرد دیگری
شایســته تر است ،نباید اغماض صورت گیرد.اگر
این اصل مورد توجه باشد ،با یک تحول و انقالب
در عرصههای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی روبه
رو می شویم.خطیب نماز جمعه تهران در ادامه به
توصیههای حضرت علی (ع) به مالک اشتر اشاره
کرد و گفت :حضرت علــی (ع) فرمودند که باید

نمیتوان در دنیای نابرابر امروز جز با ایســتادگی به عزت رسید.
مســتکبران قدرتمندند بر حسب معیارها و شاخصهای قدرت،
البته قدرت حقیقی از آن مجاهدان راه خداســت اما مستکبران
سالح و قدرت اقتصادی بیشتری دارند و اگر چنین نبود مستکبر
نمیشدند و همه عالم را غارت کردهاند تا بر عالم مسلط شوند و
نمیتوانند استقالل مســلمانان را ببینند زیرا امپراطوری خود را
در جهان علیه مسلمانان میدانند و آنها میخواهند مسلمانان
در نقشه سیاسی نباشند.فرمانده کل سپاه به وضعیت کشورهای
سوریه ،لبنان ،یمن عراق افغانستان اشاره کرد و گفت :اگر ضعفی
وجود داشته باشد کشورها اشغال و مسلمانان آواره میشوند؛ مگر
میشــود ایســتاد و نظاره کرد که آنان نوامیس ما را اسیر کنند.
سردار ســامی در بخش دیگری از سخنان خود افزود :به فضل
الهی و به قوت یک رهبر حکیم که از منطق قرآن الهام میگیرد،
روحانیت ،جاللت و صالبت پیشــوایان معصوم ما در قامت بلند و
در قلــب مطمئن و ذهن بیدار و آگاه او متجلی اســت به برکت
چنین رهبری که عمود خیمه با عظمت اســام اســت و نه یک
ملت بلکه ملتهای مسلمان خصوصا ایران که از تاریخ آموخته اند
باید همانند ستاره درخشانی که در آسمان تیره ،راه مینمایاند به
کالم رهبرشان گوش فرا دهند و آهنگ حرکات خویش را با کالم
او تنظیم کرده و در میدان مانده و مجاهدت کنند و ثبات قدم به

پیوند مستحکم بین دولت و ملت برقرار شود .وی
با اشاره به جایگاه برجسته مردم در اندیشه سیاسی
حضرت علی (ع) بر لزوم اطاعت از امام تاکید کرد
و گفت :مدیران در نظام اســامی باید از باالترین
سطح اراده و انگیزه برخوردار باشند و مردم در آنها
سستی مشاهده نکنند.حجتاالسالم والمسلمین
ســید ابوترابیفرد عنوان کرد :پیــام توصیههای
حضرت علی(ع) برای ما این اســت که مدیران در
سطوح کالنی،میانی و خرد اینگونه انتخاب شوند
و باید به گونهای خود را تربیت و اصالح کنیم که
زعیم امت اسالم نگاهشان اینگونه باشد و مدیران،
مســووالن و آحاد جامعه در این مســیر گامهای
اســتوار بدارند.وی با بیان اینکه اصل نظام سازی
و دولت سازی در اندیشه دینی است ،گفت :صدها
سند در قرآن و سیره پیامبر حکایت از این دارد که
انبیا الهی بویژه پیامبر خاتم در مسیر دولت سازی
و تشکیل نظام سیاسی و برای ساختن انسانی که
قیــام او به عدل و جامعهای که مبتنی بر عدالت
است و انســان های عادل تربیت می شوند ،قدم
برداشتهاند.خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد :انبیا
و امامان برای فراهم آوردن زمینه حضور انســان
برای سعادت ابدی ،اقدام به تشکیل نظام سیاسی
کردند و بدون یک نظام سیاسی کارآمد و مبتنی
بر اصــول اخالقی و علمی امــکان تحقق اهداف
الهی وجود ندارد.وی با بیــان اینکه اگر مردم در
صحنه حضور نداشــتند ،مزدوران بیگانه و پهلوی
زمام امور را در دســت میگیرند ،عنوان کرد :اگر
مردم در صحنه حضور نداشتند و رهبران مدیران
صالح را انتخاب نکردند ،دیگران برای مردم انتخاب

خرج دهند و جهاد کنند تا دشمن را تعقیب و از سرزمین های
اســامی دور کنند.وی با بیان اینکه دشمن عالقهمند به خیمه
زدن در سرزمین های اسالمی است اما هنر انقالب بزرگ ما این
اســت که توانستهامروز بر سرزمین های مختلف قدرتی موثر از
مسلمانان بسازد ،تصریح کرد:پیشانیبند جهاد بر جبین جوانان
مســلمان امروز از واقعیت مهم خبر میدهــد و آن اینکه جهاد
زنده و شــهادت آرمان مردان بزرگ اسالمی شده است.فرمانده
سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :امروز اسالم در لنبان ،سوریه،
یمــن و  ....قدرت یافته اســت و در مقابل تهاجم های بزرگ می
ایستد و دشــمن آخرین نفس های خود را می کشد ،شادابی و
طراوت سیاسی در آنها نیست ،رهبرانشان افسرده و سربازانشان
خسته شدهاند اما مسلمانان با نشاط و در میدان در حال حرکت
و آماده شهادت هستند.وی با بیان اینکه شهادت سردار سلیمانی
و ابومهدی المهندس نشان داد که دشمن تاثیر این مردان بزرگ
را میداند و این یعنی اســتکبار رو به زوال است و شهیدان زنده
و شاهد هستند ،یادآورشــد :رهبر بزرگ بیرق هدایت امت را در
پیچیدهترین برهه و تاریخ اسالم بر دوش گرفته و به یاری خداوند
این پرچم به دســت امام زمان سپرده خواهد شد تا عدالت کامل
تحقق یابد.وی گفت :رهبر فرزانه انقالب سیاســت بزرگی را در
پیش گرفته است ،هم باید از استکبار خلع ید و هم آزادی عمل
برای مسلمان فراهم کند تا میدان های جهاد از حرکت پرخروش
جوانان جاری شــود و هم ایران را در مسیر پیشرفت و شکوفایی
قــرار داده و از تحریــم ها عبور دهد و اســتقامت را بر قامت آن
بپوشــاند که امروز همه آنها محقق شــده و جانی برای استکبار
باقی نمانده اســت ،اراده سیاسی آمریکایی ها دیگر نافذ نیست و
اینها واقعیت امروز جهان است .فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اســامی با اشــاره به اینکه ما از متن میدان سخت میگوییم و
تحوالت را میبینیم و فرار دشمنان بزرگ به صورت رسوا کننده
اســت چرا که جهان امروز جهانی نیســت که دشمن یکه تازی
کند ،افزود :همه حال و روز دشــمنان و شکست آنها در ماجرای
ســوخت و بنزین و فرار آنها از افغانستان و سایر بالد اسالمی را
شــاهد بوده و می بینیم که جامعه اسالمی جای امنی برای هیچ
اشغالگری نیست.سردار سالمی خاطرنشان کرد :وقتی امام ،امت
و مکتب اســام به عنوان سه رکن اصلی عظمت ،شکوه و جالل
تمدن اســامی به هم گره میخورند هیچ قدرتی قادر نیست بر
مســلمانان مستولی شود و نظام اسالمی هرگز به دشمنان اجازه
نمیدهد با ابرهای تیره در برابر خورشید اسالم ایستادگی کرده
و آن را خاموش کنند..

میکنند و سرنوشت شــما را آنها رقم میزنند و
تمام هویت دینی ،اســامی ،ملی ،فرهنگ ،آداب
و رسوم و استقالل را به نفع منافع نامشروع خود
مصــادره میکنند.امام جمعه موقت تهران تاکید
کرد :نامه امیرالمومنین به مالک اشتر بیانگر آن
است ایشان به عنوان امام و پیشوا و رهبر و زعیم
و مدیر یک نظام سیاســی ،استانداری را انتخاب
و منصــوب مــی نمایند که در مســیر حکومت
سازی ،دولت ســازی ،نظام سازی ،نظام سیاسی
اسالمیســازی قدم بردارد.ابوترابیفرد بااشاره به
ویژگیها و شاخصهای نظام سیاسی که توسط
حضرت عل(ع) بیان میشــود ،گفت :نخستین
شاخص آن است که باید مدیران و رهبران صالح
انتخاب شوند و در جایگاههای خویش قرار بگیرند
و مالک اشــترها باید در چارچوب قانون ،قاعده و
اصول و مبانی اسالمی قدم بردارند .امیرالمومنین
علی علیه السالم دقیقاً این چارچوب را برای مالک
تبیین میفرماید.وی اضافه کرد :عالوه بر این اصول
و مبانی حکمرانی ،اهداف واالی حکومت اسالم را
تعریف میکنند .ما برای چه قدرت و سیاست را
در دست گرفتهایم؟ مالک چرا من ،تو را انتخاب
کردم؟ برای کدام هدف تو را به کشور مصر گسیل
داشــتم؟ چگونه این اهداف تحقق خواهد یافت.
حجتاالسالم والمسلمین ابوترابیفرد ادامه داد:
مالک تو چگونه باید در حوزه مدیریت فرماندهی
قدم برداری تا اهداف تعریف شده تحقق پیدا کند.
اصول و مبانی ،روشها و راهبردها ،سیاســتها،
اخالق همه و همه دقیقاً تعریف شده است.خطیب
نماز جمعه تهران در خطبه دوم نماز جمعه با خیر

مقدم به دانش آمــوزان اظهار کرد :طبق توصیه
رهبر معظم انقالب همه ما به ویژه دانش آموزان
باید به تحصیل علم و تذهیب نفس تالش کنیم.
هرچقدر میتوانید برای فراگیری علم و تذهیب
نفس خویش یعنی تعهد به علم تالش کنید.وی
ادامه داد :عالم باشــید و به دانش و علم خویش
متعهد باشید و آنجا که علم راه را نشان میدهد
در آن مســیر حرکت کنید .آنجا که علم دستور
میدهد یا راه را نمیبینیــد ،توقف کنید و خود
را اینگونه آراســته کنید تا در آینــده برای اداره
کشــور فردی با تصمیمهای مبتنــی بر دانش و
علم باشــید.خطیب نماز جمعه تهران با اشــاره
بــه اهمیت تربیت جســم و تربیت بدنی در بین
دانشآموزان تاکیدکرد :در دوارن تعطیلی فیزیکی
مــدارس به دلیل کرونا ،هرچند با همت مدیران،
آموزگران ،کادرآموزش و پرورش و حمایت رسانه
ملی و همت بلند مادران بزرگواری که هم همسر
شایسته بودند ،هم مادری شایسته ،ولی نیازهای
دانش آموزان درحــوزه ورزش و تربیت بدنی به
درستی پاسخ داده نشد.حجتاالسالم والمسلمین
ابوترابیفرد با تاکید بر اینکه باید بر دستان مادرانی
که دراین ایام بــرای فرزندان خویش چون معلم
بودند ،بوســه زد ،ادامه داد :در این دوران سخت
مهمترین خدمات کشور مربوط به خدمات بانوان
کشــور بود .هر چند دانشآموزان عزیز از حضور
فیزیکی در آموزش و پــرورش محروم بودند اما
فضای مجازی آموزشهــای الکترونیک ،تالش
مادران ،همکاری پدران در این مسیر کمک کرد
ولی به حوزه تربیت بدنی به درستی توجه نشد.

گروسی:

نتیجه مذاکرات وین برای ما بسیار
مهم است
مدیرکل آژانس بینالمللی انــرژی اتمی اعالم کرد اگرچه آژانس
جزو طرفهای مذاکرات وین نیست ،اما از آنجا که این نهاد ضامن
اجرای تعهدات هســتهای ذیل هرگونه توافق میان کشــورهای
مذاکرهکننده در وین است ،نتیجه مذاکرات برایش اهمیت زیادی
دارد.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تســنیم ،رافائل ماریانو
گروســی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در
مصاحبه با شــبکه خبری یورونیوز تأکید کرد که نتیجه مذاکرات
ویــن برای احیای برجام از اهمیت زیــادی برای آژانس برخوردار
است.گروســی در این خصوص گفت« :درســت است که ما جزو
طرفهای مذاکرهکننده [در وین] نیســتیم ،اما نتیجه مذاکرات
اهمیت زیادی برای ما دارد .ما ضامن اجرای تعهدات [هســتهای]
در چارچــوب هر توافق جدیدی میان آنها خواهیم بود».وی ادامه
داد« :آژانس همواره روند مذاکرات را از نزدیک دنبال کرده است.
ما درباره مســائل فنی نیز به همه کشورهای مشارکتکننده در
برجام مشورت میدهیم».
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معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد؛

تورم ناشی از نقدینگی است نه نوسانات ارزی

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر ایجاد ساالنه یک میلیون شغل گفت :باید سهم
هر دستگاه و وزارتخانه از اشتغال در نظر گرفته شده تعیین و پیگیری شود.به گزارش
خبرنگار مهر ،محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای اشتغال
وزارت ســیزدهم که عصر روز پنجشــنبه  ۶آبان برگزار شد ،اظهار کرد :من اولین بار
است که در این جلسه شرکت میکنم .به گفته رئیس جمهور باید سالی یک میلیون
شــغل ایجاد شود .معتقدم در این شــورا باید هر وزیر اعالم کند که چه تعداد از یک
میلیون شغل را متعهد میشود و پیگیری کنیم که آیا توانسته به وعده خود عمل کند
یا خیر و هر ســه ماه یک بار وزرا گزارش کار ارائه دهند.وی افزود :مردم چشمشان به
ما است .چه کسی باید این برنامهها را اجرایی کند؟ ما باید این مشکالت را حل کنیم.
با حرف زدن که حل نمیشود ،ما کارگر مردم هستیم .وزارت نیرو ،وزارت راه ،وزارت
سمت یا معاونت علمی و فناوری بگوید برای آینده چه کارهایی باید انجام بدهند.مخبر
ادامه داد :پیشنهاد میکنم به جای تسهیالت خوداشتغالی ،از این  ۴هزار هزار میلیارد
تومانی نقدینگی که دســت مردم اســت وام بگیریم و حتی نرخ بهره آن هم به مردم
داده شود .بانک مرکزی هم آن را تضمین کند.معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد:
من با علم می گویم که تورم ناشی از نقدینگی است نه نوسانات ارزی ،این همه پول
دست مردم است ،از سوی دیگر این همه ظرفیت کارآفرینی و اشتغال وجود دارد .باید
از این منابع برای راه اندازی کســب و کار استفاده کرد .همچنین تعیین کنیم سهم
هر دستگاه از این یک میلیون شغل چیست.در ادامه این نشست سورنا ستاری معاون
علمی رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت کارآفرینی از محل شرکتهای دانش بنیان
و اســتارت آپ گفت :در شــتاب دهندهها این ایده است که به جذب ثروت میرسد

نه ســرمایه .ما این فرآیند را فراموش کردیم و فکر میکنیم اگر وام بدهیم تبدیل به
کارخانه میشود.وی افزود :زیست بومی طراحی کردیم که بر این اساس مشخص کرده
برای هر شغلی چقدر سرمایه گذاری نیاز است .مث ً
ال در پارک فناوری پردیس به خاطر
وجود این زیست بوم سرمایه گذاری خصوصی به دولتی  ۲۰به یک است.معاون رئیس
جمهور در مورد مجوزها اظهار داشــت :دولتها با نوآوری موافق نیستند .در کشور ما
چون دولت چاق اســت ،این موضوع بیشتر به چشم میخورد .همچنین ساختارهای
اقتصادی ما براســاس واردات شکل گرفته نه صنعت لذا به تولید کننده برای مجوزها
سخت میگیریم .باید فرآیند مجوزها تسهیل شود.در ادامه این جلسه سید رضا فاطمی
امین وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه بازار کار ما ناکارآمد است ،گفت :برخی
مراکز صنعتی ما نیــروی کار میخواهند اما نیروی کار را نمییابند .این یک موضوع
جدی اســت و حتی بنگاههای ورشکسته هم میتوانند با یک نیروی کار ماهر مجددا ً
راه اندازی شوند.وی افزود :هیچ برنامهای نداریم که تا  ۱۵سال آینده چه مشاغلی نیاز
است .تا زمانی که دانشگاههای ما نفتی هستند ،به جایی نمی رسیم .واحدهای صنعتی
پیشرو در دنیا دورههای آموزشی برای فارغ التحصیالن ایجاد میکنند .آموزش عالی ما
با این مشکل مواجه است که دورههای آموزشی طوالنی است اما دانشجو فرصتی برای
مهارت آموزی ندارد.فاطمی امین در خصوص تدوین برنامه اشتغال استانی خاطرنشان
کرد :با برش استانی موافق نیستم و باید شهرستانی فکر کنیم .اگر به شهرستانها توجه
شــود ،مهاجرت معکوس رخ میداد.به گفته وی در حوزه قوانین و مقررات نیز قانون
فعلی کار براساس کارگران موجود است و باید به سمت بیکاران اصالح شود.سید جواد
ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای عالی اشتغال با بیان اینکه راه اندازی

شکاف طبقاتی شدت گرفت
آنچه که در فاصله ســالهای  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۹و حتی پیش از آن در جریان اقتصادی ایران و توزیع درآمد گذشــته نشان میدهد که سهم ثروتمندان به فقیران افزایش
بیشتری یافته است ،این اختالف طبقاتی در سال  ۱۳۹۷به اوج خود رسیده است.به گزارش ایسنا ،ضریب جینی از شاخصهای نشان دهنده وضعیت درآمدی و توزیع
ثروت است که بین صفر و یک تعریف شده و هر اندازه به سمت یک حرکت کند نشان دهنده افزایش نابرابری در توزیع ثروت است.اما گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران
از شــاخصهای کالن اقتصادی و اجتماعی در حداقل  ۱۰ســال گذشــته آماده و ارائه کرده است دربخش بودجه خانوار و توزیع درآمد به وضعیت ضریب جینی وسهم
ثروتمندان و فقیران پرداخته است.این گزارش نشان میدهد که ضریب جینی از سال  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۹دستخوش نوسان زیادی بوده اما عمدتا ارقام رو به افزایش بوده
اســت؛ به طوری که از  ۰.۴۲۴۸در ســال  ۱۳۸۴به  ۰.۴۳۵۶در ســال  ۱۳۸۵افزایش یافته که در ادامه روند کاهشی تا سال  ۱۳۹۱طی و به  ۰.۳۶۵۹رسیده است .اما
بعد از آن مجددا روند افزایشــی می شــود و درسال  ۱۳۹۷به  ۰.۴۰۹۳میرسد .در سال  ۱۳۹۸ضریب جینی به  ۰.۳۹۹۲کاهش داشته ولی این رقم بار دیگر در سال
 ۱۳۹۹رو به افزایش میرود و  ۰.۴۰۰۶گزارش شده است.اما شاخص از نظر سهم ثروتمندان به فقیران نیز قابل بررسی است که سهم درآمدی هر یک از گروههای جامعه
مورد محاسبه قرار میگیرد.این در حالی است که سهم  ۱۰درصد ثروتمندترین افراد به  ۱۰درصد فقیرترین در فاصله سالهای ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۹حاکی از آن است که این
شاخص از  ۱۱.۰۹در ابتدای دوره به  ۱۳.۹۶در پایان دوره افزایش یافته است .این شاخص در سال  ۱۳۹۷به اوج خود رسیده و ۱۴.۴۵گزارش شده بود که بعد از آن در
سال  ۱۳۹۸به  ۱۳.۶۹کاهش داشته ولی بار دیگر در سال گذشته افزایشی میشود.همچنین سهم  ۲۰درصد ثروتمندترین به  ۲۰فقیرترین از  ۶.۷۸در سال  ۱۳۹۰به
 ۸.۱۳در سال  ۱۳۹۹افزایش دارد ،این شاخص نیز در سال  ۱۳۹۷در باالترین حد ثبت شده که  ۸.۳۶بوده است.اما بررسی شاخص ثروتمندان به فقیران در درصد باالتر
نشان میدهد که سهم  ۴۰درصد ثروتمندترین به  ۴۰درصد فقیرترین نیز از  ۳.۸۰در ابتدای دوره به  ۴.۳۲در سال  ۱۳۹۹افزایش دارد که در مورد این شاخص هم سال
 ۱۳۹۸باالترین میزان یعنی  ۴.۴۱درصد بوده است.

صنایع تبدیلی در روســتاها به ایجاد اشتغال روستایی میانجامد ،گفت :حذف برخی
فرآیندها خود به خود به ایجاد شــغل میانجامد و نیازی نیست که تسهیالت بدهیم.
وی افزود :مث ً
ال همواره تأکید میشــود مصرف آب شرب در شهرها باالست و همیشه
دنبال صرفه جویی هستیم .اگر این را به صورت شرکت درآوریم و تعدادی جوان مأمور
شــوند که صرفه جویی را ترویج کنند هرچقدر مصرف آب کاهش یابد درآمد ایجاد
میشــود و میتوانیم به این شرکتها بدهیم .یا مث ً
ال در مصرف گندم هرچقدر صرفه
جویی شــده و مصرف آن کاهش یابد ،درآمد ایجاد شده که به اشتغال میانجامد .لذا
حذف بروکراسیها اشتغال زا ست.در پایان این نشست سردار زادکمند رئیس قرارگاه
مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح درباره مهارت آموزی به سربازان اظهار داشت:
مراکز آموزش مهارت به سربازان رشد خوبی داشته و ظرفیت باالیی برای آموزش در
سطح کشور در اختیار داریم .سالی  ۳۰۰هزار نفر وارد خدمت سربازی میشوند و ما
موضوع مهارت آموزی را در حوزه کادر وظیفه در دست اجرا داریم.به گفته زادکمند،
برنامه ریزی این قرارگاه از قبل از خدمت با سبک اطالعات مهارت سربازان در سامانه
«سرباز» آغاز میشود .در حین خدمت نیز مهارتهایی به آنان آموزش داده شده و در
سامانه «ماهر رسان» بساط اشتغال سربازان ترخیص شده را پیگیری میکنیم.رئیس
قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد :در سه سال اخیر  ۵۰۰هزار
نفر از سربازان آموزشهای مهارتی شامل مهارتهای عمومی ،تخصصی و اجتماعی را
طی کرده اند .همچنین  ۲۰گام برای مهارت آموزی و اشتغال سربازان فراهم کردیم.
دو هزار میلیارد تومان تســهیالت برای اشتغال سربازان مهارت دیده در نظر گرفته و
اطالع رسانی شده است.
وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی؛

یک میلیون و ۸۵۰هزار فرصت شغلی تا
پایان ۱۴۰۱ایجاد میشود
وزیرکار ،تعاون و رفاه اجتماعی گفت :در نخســتین جلســه شورای عالی اشتغال کشور
در دولت سیزدهم ایجاد یک هزار و ۸۵۰فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱با همکاری بخش
خصوصی تصویب شــد.به گزارش ایرنا« ،حجت اهلل عبدالملکی» اظهار داشت :نخستین
جلسه شــورای عالی اشتغال کشور به ریاست سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری در
دولت سیزدهم برگزار شد.وی با بیان اینکه باالترین مرجع تصمیم گیری درباره سیاست
اشــتغال کشور این شورا است ،تصریح کرد :وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان
دبیر آن شناخته می شود و مسئولیت برنامهریزیها را نیز برعهده دارد.وزیر کار ،تعاون و
رفاه اجتماعی با بیان اینکه هدف این شورا چاره اندیشی برای مسئله بیکاری به عنوان دو
مشکل اصلی کشور در کنار گرانی است ،خاطرنشان کرد :در این جلسه برای نخستین بار
زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسالمی ایران را رونمایی شد که دو بخش روش های
ایجاد اشتغال و هماهنگی میان دستگاهی را تضمین می کند.وی با تاکید بر اینکه ۲۰
مصوبه برای ایجاد هماهنگی الزم میان دستگاه ها تصویب شد ،اظهار داشت :همچنین
 ۱۶توافقنامه نیز مورد تایید برای امضا اعالم شد تا بیش یک میلیون  ۸۵۰هزار فرصت
شــغلی با هماهنگی دســتگاه های مختلف و همکاری بخش خصوصی کارسازی شود.
عبدالملکی با اشاره به اینکه این تعداد اشتغال برای نیمه دوم سال  ۱۴۰۰تا پایان ۱۴۰۱
برنامه ریزی شــده است ،تاکید کرد :رییس جمهوری در این جلسه بر تسریع این روند
تاکید داشتند به همین دلیل امکان ایجاد اشتغال بیشتر در این مدت نیز ممکن خواهد
بود.وی افزود :بر همین اســاس مقرر شــد تا به جای هر ســه ماه یکبار شاهد برگزاری
این جلســه در هر ماه باشیم تا ایجاد اشتغال که از مطالبات مردمی است در سریعترین
زمان ممکن به ثمر برســد.وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ایجاد اشــتغال
مسئولیت وزارتخانه نیست بلکه هماهنگی اشتغال زا میان دستگاهی در دستور کار این
نهاد قرار دارد ،تصریح کرد :همدلی ،هماهنگی و نگاه مشترک برای حل مشکل بیکاری
موجب ایجاد هم افزایی در دولت شــده اســت.وی همچنین با بیان اینکه مسئله رفع
مسائل بروکراتیک و حل مشکالت فعاالن کسب و کار در این جلسه مطرح شده است،
خاطرنشان کرد :موانع  ۲۲رسته اشتغال کشور به صورت فوری مورد بررسی قرار بگیرد
که پیش از این نیز مورد توجه قرار داشته است.عبدالملکی با تاکید بر اینکه با برداشته
شــدن موانع بروکراتیک ،بخش خصوصی توانایی ایجاد شــغل خواهد داشت ،گفت :در
الگوی زیست بوم اشــتغال جمهوری اسالمی دستگاه های دولتی مباشرت کار تولید و
اشتغال انجام نمی دهند بلکه زمینه را برای بخش خصوصی تسهیل می کنند.وی با اشاره
به اینکه دولت وظیفه مانع زدایی و پشتیبانی را برعهده دارد ،اظهار داشت :آمار دقیقی از
وضعیت اشتغال و بیکاری وجود ندارد و از این پس همه دستگاه ها در تالش خواهند بود
تا با کمک یکدیگر بانک اطالعاتی جامعی از بیکاری و اشتغال تهیه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه:

بودجه سال آینده ساده و قابل اندازه گیری است
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت :تالش میکنیم تا در سال آینده بودجه را طوری
تعریف کنیم که ساده ،قابل اندازه گیری و پاسخگو باشد.به گزارش خبرگزاری مهر ،سید
مسعود میرکاظمی در حاشیه اولین جلسه شــورای عالی اشتغال کشور افزود :در حال
حاضر در بحث بودجه و رشد اقتصادی کسی پاسخگو نیست که به عنوان مثال چرا رشد
اقتصادی که قرار بوده  ۸درصد باشد در حال حاضر  ۴درصد است.
وی گفت :در جلســه شورای عالی اشتغال برنامهریزی شد برای وظایف دستگاهها ،برای
ایجاد اشتغال و کار اصلی ما برای اشتغال در سال  ۱۴۰۱شروع خواهد شد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه افزود :مقدمات اشتغال پایدار در کشور از امسال شروع
خواهد شــد و باید برسیم به شرایطی با ثبات برای سرمایه گذاری و امروز سرمایه گذار
نگران است از شرایط اقتصادی که دارای نوسانات است و این نوسانات اگر مستمر باشد
سرمایه گذار عالقمند به سرمایه گذاری نمیشود.میرکاظمی گفت :در تالش هستیم تا
به یک ثبات اقتصادی برســیم تا نوسانات کمتری در کشور داشته باشیم.وی افزود :باید
زمینه را برای سرمایه گذاری فعالین اقتصادی و بخشهای خصوصی ایجاد کنیم و دولت
خودش اشتغال ایجاد نمیکند دولت باید کمک کند تا تجار بتوانند در بخشهای مختلف
فعالیت کنند از جمله صنعت ،معدن و تجارت ،ساختمان و حوزههای خدمات که بعد از
کرونا در حوزه خدمات میتوان خیلی اشتغال ایجاد کرد.رئیس سازمان برنامه و بودجه
گفت :کار اصلی ما از  ۱۴۰۱آغاز خواهد شد و رشد اقتصادی را محاسبه خواهیم کرد و
تمام استانها و شهرستانها را در نظر خواهیم گرفت.میرکاظمی افزود :در دو ماهی که
کار شــروع شده علی رغم هزینههایی که داریم و بدهیهایی که از گذشته منتقل شده
و هر ماه پرداخت میشود در تالش هستیم که ثبات اقتصادی خوبی را در کشور ایجاد
کنیم.وی گفت :مدیریت بر تورم و اینکه خلق پول انجام نشود از برنامههای جدی ماست
چــرا که خلق پول منجر به نقدینگی و تورم و بهم ریختگی بازار ارز و بی ثباتی در بازار
اقتصاد خواهد شد.رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود :در کالن اقتصاد از جهت مدیریت
بهرهوری و اشــتغال به شکل دقیق برنامهریزی میشــود و در سطح استانها و شهرها
اجرایی خواهد شــد و نظارت این اجرا با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.میرکاظمی
گفت :مرکز آمار هم به این موضوع ورود کرده و در تمام شهرستانها توسعه پیدا خواهد
کرد و به طور جدی کار را دنبال خواهیم کرد تا جایی که ســطح رفاه و ســطح درآمد
خانوار افزایش پیدا کند.وی افزود :در حال حاضر بودجههای ما ســنتی و قابل حساب و
اندازهگیری نیست.
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گزیده خبر
سرپرست سازمان تامین اجتماعی؛

متناسب سازی حقوق ها متوقف نمی شود
سرپرست ســازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه موضوع «بازپسگیری سهام
واگذارشــده دولت به ســازمان تامین اجتماعی» ،یک مشکل قانونی میان ما،
مجلس و دولت اســت که حل خواهد شد گفت :حتما کسری بودجه و منابع
داریم اما متناســب ســازی را با همه فشــارهایی که به ما وارد می شود اجرا
و ماه به ماه حقوق را بر اســاس آن می پردازیم.به گزارش ایســنا ،میرهاشــم
موسوی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر پیرامون احتمال بازپسگیری
سهام واگذارشده دولت به سازمان تامین اجتماعی جهت تهاتر مطالبات بیم های
سازمان مزبور از دولت و همچنین اجرای طرح متناسب سازی مستمریها که
در دولت قبل انجام شده بود گفت :این یک مشکل قانونی میان ما ،مجلس و
دولت است که حل خواهد شد و مشکل خاصی در رابطه با این  ۶۹هزار میلیارد
تومان نداریم.وی در پاسخ به اینکه آیا در صورت جدی شدن این موضوع ،تامین
بار مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه نخواهد شد؟ گفت:
متناسب سازی را با همه فشارهایی که به ما وارد می شود اجرا می کنیم و ماه
به ماه حقوق را بر اســاس متناسب سازی می پردازیم.سرپرست سازمان تامین
اجتماعی افزود :طبق روال ماه های گذشــته حقوق بازنشســتگان را پرداخت
کردیم.موسوی درباره روبه رو شــدن این سازمان با کمبودهای بودجه ای نیز
گفت :حتما کســری بودجه و منابع داریم .متناسب ســازی یک باری بود که
بر اســاس شرایط اقتصادی کشور به صندوق بیمه ای ما تحمیل شد ،اما تمام
تالش خود را به کار گرفته ایم که پرداخت های ما به روز باشــد .طی دوماهی
که بنده مســئولیت سازمان را برعهده گرفتم حقوق ها سرموعد مقرر پرداخت
شده و مشکل خاصی نبوده اســت؛ اما خب کسری منابع داریم و راهکارهایی
را برای جبران منابع پیش بینی کرده ایم .ان شــاءاهلل تا پایان ســال مشکلی
نخواهیم داشت.
یک اقتصاددان مطرح کرد؛

چالشهای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و
جایگزینی کارت اعتباری
حســین صمصامی اقتصاددان بر این باور است که حذف ارز  ۴۲۰۰در شرایط
موجود تورم برخی کاالهای اساســی و اقالم مصرفی مردم را به شدت افزایش
میدهد و موج تورمی را تشدید میکند.به گزارش ایبِنا ،حسین صمصامی عضو
هیئت علمی گروه اقتصاد دانشــگاه شهید بهشتی در مصاحبه با رادیو درمورد
پیشنهاد مجلس برای حذف و جایگزینی ارز  ۴۲۰۰تومانی با کارتهای اعتباری
گفت :یکی از دالیل کارشناسان برای ضرورت حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،این است
که به هدف اصابت نکرده و قیمت کاالهای مشــمول افزایش یافته درصورتیکه
عمده صحبتها غیرکارشناســی بوده و مبتنی بر آمار و رقم نیست.وی افزود:
متاسفانه برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان ،بر اساس آمار دقیق و شاخص
تورم کاالهای مشمول و غیرمشمول به این موضوع اشاره نمیکنند که وقتی ارز
 ۴۲۰۰تومانی را از کاالهای اساسی حذف کردند چه تاثیری بر شاخص قیمت
کاالها گذاشت.عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با تأکید
بر اینکه حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی قطعاً موجب افزایش قیمت ها میشود ،یادآور
شد :دقیقاً همان زمانی که فهرست کاالهای تخصیصی ارز  ۴۲۰۰تومانی را کم
کردند قیمت کاالها هم به شدت افزایش پیدا کرد.صمصامی تقویت رانت را نیز
نتیجه تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی دانســت و در عین حال گفت :بنده معتقدم
بهترین سیاست بانک مرکزی در  ۲۱فروردین سال  ۹۷همین بسته ارزی بود اما
اجرای غلط و تخصیص آن به کاالهای غیرضروری مانند دسته بیل و غیره باعث
مشکالتی شد.وی همچنین یکسانسازی نرخ ارز را نیز ضروری خواند و در عین
حال گفت :اینکه سیاست ارز  ۴۲۰۰تومانی را حذف کنیم اما نرخ ارز به  ۲۶هزار
تومان برسد و در کارت اعتباری شارژ کنیم هم درست نیست.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشــگاه شهید بهشتی با اشاره به آمار دقیق
ارزهای تخصیصــی  ۴۲۰۰تومانی گفت ۵۰ :درصد این ارزها به  ۶۴شــرکت
تخصیص یافت ۸۰ .درصد ارز  ۴۲۰۰تومانی به  ۵۶۰شــرکت و  ۹۰درصد هم
به هزار و  ۲۶۵شرکت اختصاص یافته است.صمصامی عنوان کرد :باالترین رقم
ارز را شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی حدود  ۳میلیارد دالر گرفت که برنج
و شــکر و روغن و غیره را وارد کرد و شرکت پشتیبانی امور دام نیز  ۲میلیارد
دالر گرفت و گوشت وارد کرد.وی با بیان اینکه اسامی همه این شرکتها موجود
است مطرح کرد :سوال اینجاست که با وجود تعدد دستگاههای نظارتی چرا این
شرکت ها مورد سوال قرار نمی گیرند؟!
صمصامی تصریح کرد :تمام کسانی که مخالف ارز  ۴۲۰۰تومانی هستند هیچ
وقت بر اساس آمار دقیق برای مردم نمیگویند که قیمت جهانی ذرت و سویا
و پالم و غیره حدود دو برابر شده اما میگویند این ارز به هدف اصابت نکرده و
قیمتها باال رفته اســت.وی افزود :از بین کسانی که بحث ارز  ۴۲۰۰تومانی را
خیلــی بزرگ کردند عده ای واقعاً هیچ آگاهی از اطالعات و آمار ندارند اما عده
ای هم منافعی دارند و به دنبال حذف این ارز هســتند تا نرخ  ۲۶هزار تومانی
را تصویــب کنند بدون اینکه بخواهند رانت حاصل از این نرخ را برطرف کنند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشــگاه شهید بهشــتی بر این باور است که
حذف ارز  ۴۲۰۰در شرایط موجود تورم برخی کاالهای اساسی و اقالم مصرفی
مردم را به شــدت افزایش می دهد و موج تورمی را نیز تشدید میکند ضمن
اینکه مقدار پولی که به حساب اقشار خاصی از مردم واریز خواهد شد نیز قدرت
خرید را کم میکند.
بر اساس گزارش مرکز آمار اعالم شد؛

روی خوش تورم به پولدارها
تورم ساالنه کل خانوارهای کشور در مهر امسال برابر با  ۴۵.۴درصد بوده که این
رقــم برای پایینترین و باالترین دهک درآمدی به ترتیب  ۴۷.۹و  ۴۶.۹درصد
گزارش شدهاست.به گزارش اقتصادآنالین ،مقایسه تورم ساالنه در دو ماه گذشته
نشــان میدهد که این شــاخص برای پایینترین دهک درآمدی ۰.۶ ،درصد
افزایش یافته اما برای باالترین دهک درآمدی ۲.۵ ،درصد کاهش یافتهاســت.
همچنین در حالی تورم نقطهای برای کل خانوارهای کشور در مهر ماه برابر با
 ۳۹.۲درصد بود که این رقم برای پایینترین و باالترین دهک درآمدی به ترتیب
برابر با  ۴۶و  ۳۱.۱درصد گزارش شدهاست.مقایســه تورم نقطهای نســبت به
شهریور نشان میدهد که این شاخص برای باالترین دهک درآمدی  ۹.۵درصد
و بــرای پایینترین دهک درآمدی تنها  ۲.۵درصد کاهش یافتهاســت.به بیان
دیگر ،هزینه پایینترین دهک درآمدی در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه
سال گذشته  ۴۶درصد افزایش یافته که این رقم برای باالترین دهک درآمدی
برابر با  ۳۱.۱درصد بودهاســتهمچنین تورم ساالنه خوراکیها ،آشامیدنیها و
دخانیات برای پایینترین دهک درآمــدی  ۶۲.۲درصد و برای باالترین دهک
درآمدی  ۵۹.۴درصد گزارش شدهاست.باید توجه داشت که بیش از  ۴۳درصد
هزینــه پایینترین دهک درآمدی مربوط به گروه خوراکیها ،آشــامیدنیها و
دخانیات است که این رقم برای باالترین دهک درآمدی حدود  ۱۷درصد است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی:

 ۴.۲درصد سوخت نیروگاهها مازوت است
معاون راهبری تولید شــرکت مادر تخصصی تولید نیــروی برق حرارتی ایران با
بیان اینکه تا پایان مهرماه تنها ۴.۲درصد از سوخت نیروگاهها ،مازوت بوده است،
گفت :در نیروگاههایی که ناچار به استفاده از سوخت دوم باشند ،تاکید بر استفاده
از گازوئیل اســت ،اما اگر چارهای نباشــد از مازوت استفاده خواهند کرد«.ناصر
اسکندریر گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود ۱۶ :نیروگاه از مجموع ۱۲۰
نیروگاه حرارتی کشــور امکان استفاده از سوخت مازوت را دارند که از این تعداد
مخزن سوخت مازوت چهار نیروگاه پلمپ است و فقط  ۱۲نیروگاه میتوانند در
صورت نیاز از سوخت مازوت اســتفاده کنند.وی ادامه داد :نیروگاههای حرارتی
به گونهای طراحی میشــوند که سوخت موردنیاز آنها گاز طبیعی باشد بنابراین
اگر سوخت مایع مورد اســتفاده قرارگیرد ضمن تحمیل هزینههای زیاد به این
نیروگاهها موجب طوالنی تر شــدن دوره تعمیرات شــده و در برخی مواقع نیاز
به تعمیرات اساســی پیدا خواهند کرد.معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی
خاطرنشان کرد :براین اساس نیروگاههای حرارتی هیچ انگیزهای برای استفاده از
سوختی غیر از گاز طبیعی ندارند و بیشتر تالش آنها تامین گاز است که بهترین
نوع ســوخت برای عملکرد بهتر نیروگاه است.اســکندری گفت :تامین سوخت
زمستانی برای نیروگاهها به دلیل آنکه مردم بیشتر از گاز طبیعی برای گرمایش
استفاده میکنند در درجه دوم اهمیت قرار گرفته و با محدودیت روبرو میشود
و براین اســاس نیروگاهها که باید برق مورد نیاز کشــور را تامین کنند ناگزیر به
سمت استفاده از سوخت جایگزین میروند.وی ادامه داد :از مجموع  ۱۲۰نیروگاه
حرارتی کشور  ۱۶نیروگاه امکان استفاده از سوخت مازوت را دارند که البته مخزن
سوخت مازوت چهار نیروگاه به دلیل پیشگیری از آلوده سازی هوا پلمپ است و
تنها  ۱۲نیروگاه میتوانند از سوخت مازوت بهره گیرند ولی بیشتر تالش بر تامین
گازوئیل به عنوان سوخت دوم اســت.معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی
افزود :تا پایان مهرماه  ۹۱.۵درصد سوخت نیروگاهها از گاز بوده و تنها  ۴.۲درصد
ســوخت مازوت مصرف شــده و تالش خواهیم کرد در فصل سرد نیز نسبت به
تامین گاز برای نیروگاهها اقدام شود.اســکندری گفت :درجاهایی نیز که الزام به
استفاده از سوخت دوم داشته باشیم تاکید بر استفاده از گازوئیل است و در نهایت
اگر چارهای نبود از مازوت بهره گرفته خواهد شــد.به گزارش ایرنا ،آمارها نشان
میدهد در زمستان سال گذشته در برخی روزها ،گاز تحویلی به نیروگاهها به زیر
 ۷۰میلیون مترمکعب در روز رسید .این در حالی است که اگر نیروگاههای کشور
بخواهند با همه ظرفیت خود کار کنند سوختی معادل  ۱۹۰میلیون متر مکعب
گاز در روز نیاز دارند.بنابراین بقیه سوخت مورد نیاز نیروگاهها در زمستان به وسیله
سوخت مایع تامین شده است.ادامه روند افزایشی مصرف گاز در کشور ،عالوه بر
آنکه میتواند سوخترســانی به نیروگاهها را با مشــکل رو به رو کرده و پایداری
شبکه برق را به خطر بیاندازد ،در ادامه ممکن است به قطع گاز برخی از مناطق
کشــور در روزهای سرد سال بیانجامد .مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران
با اشاره به اینکه  ۸۰درصد گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف میشود،
گفت :اگر مدیریت مصرف از طرف مشترکان بخش خانگی و تجاری انجام نشود،
در زمستان شاهد قطع گاز و برق خواهیم بود.مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز
ایران با تاکید بر اینکه مشــکلی در تامین مازوت مورد نیاز نیروگاهها در زمستان
وجود ندارد ،گفت :مخازن نیروگاهها پر اســت و مشکلی در ذخیرهسازی نداریم.
برای مصرف گازوئیل در نیروگاهها نیز با شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
توافــق کردیم تا روزانه  ۳۵میلیون لیتــر را تحویل دهند .در کنار آن نیز ذخایر
گازوئیل در نیروگاهها نیز وجود دارد.

افزایش تقاضای جهانی برای نفت و باال رفتن
سوددهی پاالیشگاهها
تقاضای جهانی برای ســوخت در شرایطی به سطح قبل از کرونا بازمیگردد که
ظرفیت پاالیشــگاههای دنیا طی همهگیری کرونا کاهش یافته اســت .بنابراین
پاالیشگاهها در رقابت برای کسب بیشترین سوددهی هستند.بهگزارش خبرگزاری
تسنیم به نقل از بلومبرگ ،مصرف ســوخت در سراسر جهان روبهافزایش است
و با توجه به تعطیل بودن پاالیش روزانه میلیونها بشــکه نفت ،پاالیشگاهها در
رقابت برای کسب بیشترین سوددهی هستند.استیو سایر ،تحلیلگر مؤسسه فکتس
گلوبال انرژی گفت حدود  2٫3میلیون بشــکه در روز از ظرفیت پاالیش دنیا طی
همهگیری کرونا تعطیل شــد و احتماالً یک میلیون بشکه دیگر در سال آینده
میالدی از دست میرود ،درحالیکه تقاضا به سطح قبلاز بحران کرونا بازمیگردد.
تقاضا برای ســوخت روبهافزایش است .خودروها به جادهها بازگشتهاند و تمایل
به اســتفاده از نفت بهجای گاز در آستانه زمستان بیشــتر شدهاست.درنتیجه،
پاالیشگاهها از حاشیههای سوددهی باالیی بهره میبرند .یک شرایط عالی پساز
چالشهای بهوجودآمده در  .2020در آســیا و اروپا ،کمبود زغالســنگ و گاز
طبیعی تقاضا برای دیزل ،نفت سفید و پروپان را در آستانه زمستان باال بردهاست.
فعالیت باالتر پاالیشگاهها برای تامین نیاز روزافزون به سوخت ،حاشیه سوددهی
آنها را باال برده و تقاضا برای نفت خام را افزایش میدهد و این بدین معناســت
که ذخایر جهانی نفت خام طی ماههای آینده خالی میشــوند.فصل تعمیرات و
نگهداری پاالیشــگاهها در آمریکا و خاموشیهای بهوجودآمده بهخاطر تغییرات
جوی مخصوصاً سیلهای اخیر ،قیمت خردهفروشی بنزین در سانفرانسیسکو را
به باالترین رقم  4٫75دالر در هر گالن رساندهاست.پاالیشگاههای اروپا هم از تولید
بنزین ســود میبرند ،چون تقاضا برای حملونقل از سطح قبل از کرونا هم فراتر
رفتهاست .تقاضای ایتالیا برای بنزین در ماه سپتامبر باالتر از سطح  2019بود و
مصرف بنزین در فرانسه سریعتر از دیزل افزایش پیدا میکند..

نفت و انرژی
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از سوآپ گازی تا انتقال برق

وزیر نفت:

وزیر نفت با بیان اینکه ســهمیه بنزین ویژهای به منظور جبران این مدت برای
مردم در نظر گرفته میشود ،گفت :حدود  ۸۰۰جایگاه عرضه به سامانه هوشمند
سوخت متصل شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت ،جواد
اوجی درباره آخرین وضعیت جایگاههای سوخت در کشور گفت :هماکنون حدود
 ۴۰۰۰جایگاه در سطح کشور فعال شده است.وزیر نفت ادامه داد :تاکنون حدود
 ۸۰۰جایگاه عرضه در سراســر کشور به ســامانه هوشمند سوخت متصل شده
اســت و پیشبینی میکنیم ظرف یک تــا دو روز آینده همه جایگاههای عرضه
کشور به سامانه متصل شوند.اوجی گفت :بیش از  ۴۵۰گروه عملیاتی تاکنون به
سراسر کشور اعزام شدهاند تا بهصورت دستی جایگاههای عرضه سوخت را فعال
کنند.وی اظهار کرد :ذخیرهسازیهای فرآوردههای نفتی استانها مطلوب است
و هیچ مشــکلی بابت تامین فرآورده در کشور وجود ندارد.اوجی گفت :پاالیشگاه
امام خمینی (ره) شــازند پس از رفع مشــکل فنی مربوط به بخش برق اکنون
عملیاتی است.وزیر نفت افزود :هماکنون روزانه  ۱۰۵تا  ۱۰۷میلیون لیتر بنزین در
پاالیشگاههای کشور تولید میشود.وی گفت :با هماهنگی رئیسجمهور ،سهمیه
بنزین ویژهای به منظور جبران این مدت برای مردم در نظر گرفته میشود.

@sobheqtesad

اعالم جزئیات توافق ایران و ترکمنستان؛

گزیده خبر
سهمیه بنزین جبرانی برای مردم در نظر
گرفته میشود

@sobheqtesad
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وزیر راه و شهرســازی با اعالم آغــاز فصل جدیدی از توافقات
و روابــط اقتصادی بین ایــران و ترکمنســتان در حوزههای
مختلف ،از توافق ایران برای اجرای سوآپ گازی از مسیر ایران،
افزایش پذیرش ناوگان حمل و نقل از طریق پایانههای مرزی
مشــترک و گسترش همکاری ریلی بین دو کشور خبر داد.به
گزارش ایسنا ،رستم قاسمی در مراسم اختتامیه شانزدهمین
اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری
اســامی ایران و ترکمنستان ،در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
از روز گذشــته در جلسه مشترک دو جانبه ،کار را آغاز کردیم
و کارشناســان در حوزههــای مختلف ایران و ترکمنســتان
بررســیهای الزم را انجام دادند و پیشنویس سند را تدوین
کردند و امروز این ســند به امضای دو کشور رسید.وی افزود:
طی ســالهای گذشته به دالیل مختلف از جمله کرونا ،روابط
اقتصادی با ترکمنســتان را در ســطح پایین داشتیم.قاسمی
ضمن تشــکر از رشــید مرودف معــاون رئیسجمهور و وزیر
امور خارجه ترکمنســتان و همکاران وی در نشست مشترک
و تدوین توافقنامه و امضای آن که ( ۵آبان) انجام شد ،گفت:
با امضــای این توافقنامه ،فصل جدیــدی از توافقات و روابط
اقتصادی بین ایران و ترکمنســتان در حوزههای مختلف آغاز
خواهد شد که این توافقات ،میتواند به نفع دو کشور باشد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در جلسه مشترکی که امروز در
ساختمان دادمان و قبل از امضای توافق نامه و سند همکاری
بین دو کشــور به امضا رسید ،اعالم کرد :به دلیل کرونا ،روابط
ما با ترکمنســتان کاهش یافت کــه امیدواریم با این اجالس
بتوانیم ســطح روابط اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی
دو کشــور را به سطح مطلوبی برســانیم.وزیر راه و شهرسازی
کشورمان با تاکید بر اینکه ،موضوعات حمل و نقل و ترانزیت
در این توافقنامه برای ایران بســیار حائز اهمیت است ،گفت:
حمل ونقل و ترانزیت با توجه به ژئوپلوتیک بودن ایران موضوع
ترانزیت بین دو کشــور بســیار اهمیت دارد .به همین دلیل،
میتوانیم از طریق کریدور شــمال و جنوب و از مسیر دریا و
بنادر چابهار و شــهید بهشــتی ترانزیت در این مسیر تقویت
کنیم.وزیر راه و شهرســازی بر حضور ترکمنســتان در بندر
شهید رجایی تاکید کرد و گفت :با حضور ترکمنستانیها در
بندر شــهید رجایی میتوان کاالهای وارداتی را از طریق این
بنادر جنوبی در ایران به چین و هند ارسال کرد و در راستای
تحقق این هدف و تقویت ترانزیت مســیر ریلی و راه آهن دو
کشــور ایران و ترکمنستان تقویت می شود.قاسمی ادامه داد:
اوپک پالس با رد درخواســت کشورهای مصرف
کننده برای افزایش ســریعتر تولید ،درباره تداوم
ریسکهای ناشــی از پاندمی ویروس کرونا هشدار
داد و رشــد ذخایر نفت در سال میالدی آینده را
پیشبینی کرد.به گزارش ایســنا ،اوپک پالس در
حال حاضر هر ماه تولیدش را  ۴۰۰هزار بشکه در
روز افزایش می دهد اما درخواستها برای افزایش
ســریعتر تولید به منظور کنتــرل روند صعودی
قیمتها را پس زده است.شــاهزاده عبدالعزیز بن
ســلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی روز شنبه
در یــک مصاحبه تلویزیونی گفــت :ما چیزی را
قطعی فرض نمیکنیم .کوویــد همچنان وجود
دارد و هنوز از شــرایط بحرانی خارج نشــدهایم.
باید محتاط باشــیم .بحران مهار شــده اما لزوما
پایــان پیدا نکرده اســت .وی خاطرنشــان کرد
ســفرهای جهانی همچنان ضعیف مانده و برای
توجیه احتیاط خود ،درباره پتانسیل رشد عظیم
ذخایر نفت در سال آینده هشدار داد.سیاستهای

توافق ایران ،هند و افغانســتان یک توافق ترانزیتی اســت که
پیوستن ترکمنستان به این توافق مورد استقبال ایران است و
قطعا می تواند صادرات کشورهای آسیای میانه به خلیجفارس
و برعکــس واردات از طریق این خــط میتواند مورد توجه و
توافق طرفین باشد.وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :در توافق
آینده اجالس اکو که با حضور سران برگزار خواهد شد ،در کنار
این نشست توافقاتی از جمله توافق امضای راهآهن جمهوری
اسالمی ایران و قزاقستان به امضا خواهد رسید.وی این نشست
و این اجالس را ســرآغاز جدیدی بر روابط دو کشــور بعد از
دو سال توقف دانســت و ابراز امیدواری کرد که متن توافق و
مفاد آن ،عملیاتی و اجرایی شود.قاسمی اعالم کرد :در جلسه
روز گذشته توافقات کلی انجام شد که در حوزه انرژی ،شامل
آمادگی برای تعیین مکانیزم سوآپ گاز طبیعی ترکمنستان از
مسیر جمهوری اسالمی ایران ،ترسیم همکاری آتی در بخش
اکتشاف منابع هیدروکربنیک در دریای خزر به شکل مشترک،
استمرار همکاری در بخش نفت و گاز و محصوالت نفتی ،توافق
بر افزایش تجارت برق بین دو کشــور اســت.به گفته وی ،در

حوزه حمل و نقل ،توافقات دو کشــور شامل افزایش پذیرش
ناوگان حمل و نقل از طریق پایانههای مرزی مشترک و ساعات
کاری پایانههای بین دو کشور و گسترش همکاریهای ریلی
فی مابین ،اســتفاده از امکانات موجود در بندر برای ترابری از
طریق کریدورهای حمل و نقل دو کشــور است.همچنین بر
اســاس اعالم وزیر راه و شهرســازی ،در حوزه گمرک ،توافق
برای نهایی کردن ســند الزامات فنی یادداشت تفاهم تبادل
الکترونیــک اطالعات گمرگی ،در حوزه تجــاری ،موافقت در
خصوص گسترش تجارت دو کشور مطابق قوانین و مقررات دو
کشور ،آمادگی برای نهاییسازی موافقتنامه همکاری تجاری
مرزی از موضوعات مورد توافق دو کشور بود.به گفته وزیر راه و
شهرسازی ،آمادگی برای همکاری مشترک دو کشور در مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی سرخس ،توافق برای جذب ارتقای سطح
همکاریها در زمینه برگزاری نمایشگاه های عرضه کاال از دیگر
موضوعاتی بود که دو کشور در مورد آن توافق کردند.
وی ،توافق بر تقویت همکاری بین استانی ،آمادگی شرکت ایران
خودرو برای اجرای موافقت چهارجانبه تحویل چهار دســتگاه

ریسک تولیدکنندگان اوپک پالس
برای باالتر رفتن قیمت نفت
تولیــد محدودکننده از ســوی اوپــک پالس و
تولیدکنندگان شــیل آمریکا تولیــد جهانی را از
ژوئن سال  ۲۰۲۰پایین مصرف نگه داشته است.
نتیجه ،افت چشمگیر ذخایر جهانی نفت و صعود
قیمتها به باالترین حد از سال  ۲۰۱۴تاکنون بوده
است.اما این نگرانیها در خصوص موج دیگری از
شــیوع ویروس کرونا و مختل شدن روند احیای
مصرف نفت یا رشد یکباره ذخایر تا چه حد قابل
توجیه هستند .آیا این گروه اجازه می دهد قیمتها
افزایش پیدا کنند تا بــه درآمدهای کوتاه مدت
حداکثری دست پیدا کند.مصرف سوختهای مایع
جهان در سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه سال
 ۲۰۱۹حدود  ۲.۱میلیون بشــکه در روز کاهش
پیداکرد که نتیجه طوالنی شــدن تاثیر پاندمی و

رکود بوده است.ذخایر نفت تجاری سازمان توسعه
و همکاری اقتصادی در نخســتین موج پاندمی و
قرنطینه در فاصله بین فوریه و ژوییه سال ۲۰۲۰
به میزان  ۳۳۵میلیون بشکه کاهش پیدا کرد اما
ذخایر تجــاری از آن زمان در نتیجه بهبود قوی
فعالیت اقتصادی و محدودیتهای تولید ،به میزان
 ۴۲۵میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است .ذخایر
تجاری ســازمان توســعه و همکاری اقتصادی تا
سپتامبر  ۱۴۵میلیون بشکه (پنج درصد) پایین
سطح دو سال قبل پیش از شیوع پاندمی بود .این
ذخایر همچنین حدود شش درصد پایین میانگین
فصلی پنج ساله ( ۲۰۱۵تا  )۲۰۱۹است که رشد
ســریع قیمتها را توضیح میدهد.پیش بینی می
شود مصرف جهانی تا اواسط سال  ۲۰۲۲به سطح

اتوبوس و نیز تامین وســایط نقلیه و همچنین قطعات یدکی
مربوطه ،آمادگی شرکتهای ایران برای مشارکت و حضور در
پروژههای عمرانی از جمله پل ،جاده و ساختمانهای مسکونی،
توافق بر همکاری مراکز علمی ،تحقیقاتی دو کشور در بخش
لرزهخیزی ،توافق برای برگزاری دورههای کوتاهمدت آموزشی،
بهداشــتی و تامین نیروی درمانــی و تاکید بر همکاری های
انستیتوپاســتور و نهادهای مربوطه پزشکی ،را بخش دیگری
از توافقهای دو کشــور برشمرد.به گفته قاســمی ،در حوزه
هواشناسی ،توافق بر تدوین متن نهایی سند همکاریهای دو
کشــور ،در حوزه فرهنگی ،توافق بر تبادل اساتید زبان فارسی
برای دانشجویان کشور ترکمنستان در حوزه رسانههای جمعی،
توافق و به روز رسانی یادداشت تفاهم همکاری در بخش های
فنی و آموزشی و تولید برنامهها از جمله موضوعاتی بود که در
ســند بر آن تاکید شده است.وی از امضای دو توافق اصلی که
یکی به امضای وزرای دو کشور و دیگری به امضای مدیران راه
آهن دو کشــور رسید خبر داد.قاسمی همچنین در بخشی از
ســخنان خود ضمن قدردانی از دعوت معاون رییسجمهور و
وزیر امور خارجه ترکمنستان برای حضور وی در چندماه آتی
به آن کشــور ،گفت :مزیتهای دو کشور ایران و ترکمنستان
فراوان است که می تواند در جهت منافع مردم دوکشور توسعه
پیدا کند.
ایجاد خط انتقال برق ترکمنستان به سرخس
قاسمی ادامه داد :مقرر شده است تا خط انتقال برق  ۴۰۰کیلو
ولت از ترکمنستان به سرخس در آینده نزدیک شروع میشود
و شــرکتهای ایرانی با توجه بــه توانمندیهای اجرا و تولید
کاال میتوانند در این پروژه شرکت کنند.وی با اشاره به اینکه
در گذشته شــرکتهای ارایه دهنده خدمات مهندسی ایرانی
در ترکمنســتان فعال بودند و در طرحها و پروژههای مختلف
حضور داشتند که چند سالی است این مراودات کاهش یافته
است ،تصریح کرد :توافق دو کشور فرصتی است تا شرکتهای
ایرانی و همچنین شرکتهای ترکمنستانی ،مراودات مهندسی
را برقرار کرده و گسترش بدهند.قاسمی توضیح داد :حوزههای
مختلف همکاری دو کشــور امروز با نگاه مثبت طرفین برای
جذب سرمایهگذاری و برای مشارکت اجرایی در دو کشور این
آمادگــی در دو طرف وجــود دارد و امیدواریم از این فرصت
استفاده کرده و سطح مراوادات اقتصادی دو کشور را به سطح
مطلوبی برسانیم.

پیش از پاندمــی بهبود پیدا کرده و تولید اندکی
ســریعتر افزایش پیدا کند .انتظار میرود نتیجه
رشــد مالیم ذخایر از پایین میانگین پنج ســاله
باشد که تا پایان سال  ۲۰۲۲همچنان پایین این
میانگین خواهند ماند .اداره اطالعات انرژی آمریکا
پیش بینی کرده که ذخایر تجاری سازمان توسعه
و همــکاری اقتصادی در ســال  ۲۰۲۲به میزان
 ۸۵میلیون بشــکه کاهش خواهــد یافت و تنها
 ۲.۸۳میلیارد بشکه تا پایان سال خواهد ماند که
پایینترین سطح از سال  ۲۰۱۴به استثنای امسال
است.ریسکهایی در هر دو جهت پیش بینی برای
مصرف و ذخایر وجود دارند .اگر پاندمی وخیمتر
شود یا سیکل کسب و کار به هر دلیلی کند شود،
ذخایر می تواند سریعتر رشد کرده و فشار نزولی
روی قیمتها ایجاد کند.اگر پاندمی ضعیف شود یا
سیکل فعالیت تجاری با وجود تورم ،تاب آورتری
بیش از حد انتظاری داشته باشد ،مصرف میتواند
باالتر رود و روند کاهش ســطح ذخایر ادامه پیدا

کرده و فشار بر صعود قیمتها را تشدید کند.اوپک
پالس و تولیدکنندگان شیل آمریکا در بیانیه ها
و اقدامات اخیرشــان در ارزیابی این ریسکها بی
تفاوت نبوده و بر ریسکهای نزولی که برای مصرف
و قیمتها وجــود دارند تاکید کــرده و همزمان
ریســکهای صعودی را کم اهمیت شــمرده اند.
تولیدکنندگان حتی ترجیحشــان برای پذیرفتن
ریسک رشد بیشــتر قیمتها به جای کاهش آنها
را نشــان داده و داللــت بر ایــن دارد که با روند
رشد قیمتها راحت هستند که کمک کرده است
بازار به سمت قیمتهای باالتر هدایت شود.اوپک
پالس و پیشگامانش از نظر تاریخی سیاستهایی را
دنبال کرده اند که درآمدهای کوتاه مدت آنها را
حداکثری کنند البته به استثنای دوره های جنگ
قیمت .بنابراین ترجیح آنها برای قیمتهای باالتر
تعجب آور نیست.تولیدکنندگان ترجیح میدهند
ریسک محدود شدن بیش از حد عرضه در بازار را
به جان بخرند تا این که قیمتها کاهش پیدا کنند.

سقوط سنگین قیمت نفت خام پس از
شوک گزارش ذخایر انبارهای نفت
قیمــت جهانی نفت خــام در معامالت امروز ،پنجشــنبه ،به دنبال
انتشــار گزارش افزایش غافلگیرکننده ذخایر نفت به شــدت سقوط
کرد و قیمت نفت برنت به پایینترین ســطح  ۲هفتهای رســید.به
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانبیســی ،قیمت جهانی نفت
خام در معامالت امروز ،پنجشــنبه ،به دنبال انتشار گزارش افزایش
غافلگیرکننده انبارهای نفت به شدت سقوط کرد و قیمت نفت برنت
به پایینترین سطح  ۲هفته اخیر رسید.قیمت پیشخرید هر بشکه
نفت خام برنت ،بنچمارک بینالمللی قیمت نفت خام ،به دنبال سقوط
 ۲.۱درصدی در معامالت دیشــب ،تا ساعت  ۷:۰۸روز پنجشنبه به
وقت تهران ۲.۲۸ ،درصد دیگر ســقوط کرد و به  ۸۲.۶۵دالر رسید.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین وست تگزاس هم
که دیشــب  ۲.۴درصد ســقوط کرده بود تا ایــن لحظه از معامالت
پنجشــنبه  ۱.۹۵درصد دیگر سقوط کرد و به  ۸۱.۰۵دالر رسید.در
حالی که تحلیلگران شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی
کرده بودند میزان ذخایر انبارهای نفت خام آمریکا در هفته گذشته
 ۱.۹میلیون بشــکه افزایش یابد ،اداره اطالعات انرژی آمریکا گزارش
رســمی خود را منتشر کرد که نشــان داد در انبارهای نفت آمریکا
در رویدادی شــوکه کننده برای بازارهای جهانــی ،بیش از دو برابر
این مقدار رشد کردهاند.طبق این گزارش میزان ذخایر انبارهای نفت
آمریکا  ۴.۳میلیون بشــکه جهش کرده است.تحلیلگر بانک سیتی
گروپ در یادداشــتی نوشت :این افزایش شدید به دنبال رشد بزرگ
واردات نفت خام به آمریکا و پایین ماندن سطح تولید پاالیشگاههای
این کشور اتفاق افتاد.اما با وجود افزایش قیمت سوخت که باعث شده
اســت مصرفکننده آمریکایی رغبت کمتری به خرید داشته باشد،
میزان ذخایر بنزین آمریکا این هفته  ۲میلیون بشکه کاهش یافت که
این میتواند خبر خوبی برای افزایش تقاضا در آینده باشد.
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جزئیات رشد تولید  ۲۰محصول صنعتی و معدنی در نیمه نخست ۱۴۰۰
بررســیها از عملکرد کارخانجــات صنعتی ،همچنین
شــرکتهای بــزرگ بخش معــدن و صنایــع معدنی
نشــان میدهد از ابتدای امســال تا پایان شهریورماه
تولید  ۲۰محصــول از  ۳۵محصول منتخب صنعتی و
معدنی در کشــور با رشــد همراه بوده است.به گزارش
ایرنا ،کارشناســان ثبت رشد در بخش صنعت و معدن
را حاکی از افزایش عالقهمندی جامعه به سرمایهگذاری
و صیانت از ظرفیتهای تولید توصیف میکنند .اتفاقی
که در نیمه نخســت سال  ۱۴۰۰نیز شاهد آن هستیم
و از مجموع  ۳۵محصول منتخب صنعتی و معدنی که
همه روزه بررســی و پایش میشــوند ۲۰ ،محصول با
رشد تولید مواجه شدند.برپایه آمارهای رسمی منتشره
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در این مدت بیشترین
آمار رشــد تولید مربوط به ردیف محصوالت «کامیون،
کامیونت و کشــنده»« ،روغن ســاخته شــده نباتی»،
«ماشــین لباسشویی»« ،شمش آلومینیوم» و «شیشه
جام» بوده است.در ادامه نگاهی گذرا به وضعیت تولید
محصوالت منتخب صنعتی و معدنی در نیمه نخســت
 ۱۴۰۰میاندازیم.
رشد تولید انواع خودرو بهجز وانت
بر اساس این گزارش ،تا پایان شهریورماه امسال تولید
انواع خودروی سواری در کشور با رشد  ۳.۴درصدی به
 ۴۴۱هزار و  ۴۰۰دســتگاه رســید .این رشد در بخش
اتوبــوس ،مینیبوس و ون  ۹.۹درصد بــود و به ۹۱۰
دستگاه رسید.
در بخش کامیون ،کامیونت و کشــنده نیز با ثبت رشد
چشــمگیر  ۶۶.۴درصدی ،چهار هزار و  ۱۵۵دســتگاه
از این خودروها تولید شــد ،با این حال خودروســازان
در بخش وانــت  ۱۲.۷درصد افت عملکرد داشــتند و
 ۳۴هزار و  ۵۱۰دســتگاه وانــت تولید کردند.در بخش
خودروهای کشــاورزی نیز کارخانجات داخلی  ۹هزار
و  ۴۵۷دســتگاه تراکتور (رشــد  ۳.۳درصدی) و ۳۳۵
دستگاه کمباین (رشد  ۱۷.۵درصدی) تولید کردند.

موفق شــدند در نیمه نخســت امســال بیش از ۶۶۸
هزار و  ۹۰۰دستگاه ماشــین لباسشویی تولید کنند.
آماری که در مقایســه با مدت مشــابه سال  ۹۹رشد
 ۳۵.۱درصدی نشان میدهد.در بخش یخچال و فریزر
نیز رشد را شــاهد بودیم ،بهطوری که مطابق آمارهای
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت یک میلیون و  ۷۰هزار
و  ۵۰۰دســتگاه از آنها تولید شــد که  ۱۰درصد بیش
از تولید مدت مشابه ســال گذشته ( ۹۷۲هزار و ۹۰۰
دســتگاه)اســت.با این حال ،در بخش تلویزیون شاهد
کاهش تولید کارخانجات و شرکتهای داخلی بودیم.در
مدت یاد شده  ۵۵۵هزار و  ۴۰۰دستگاه انواع تلویزیون
در کشور تولید شد که  ۱۰.۹درصد کمتر از آمار مدت
مشابه سال گذشته است.

تولید لوازمخانگی
بررســی آمار عملکرد تولیدکننــدگان لوازمخانگی در
بخــش لوازمخانگی بــزرگ از ابتدای امســال تا پایان
شهریورماه حاکی از رشــد تولید ماشین لباسشویی و
یخچــال و فریزر و افت تولید تلویزیون در همســنجی
با پارســال اســت.کارخانجات تولیدکننده لوازمخانگی

رشد تولید محصوالت پتروشیمی
برپایه این گزارش ،تا پایان شــهریورماه امســال تولید
روغن ساخته شده نباتی با رشد  ۳۸.۴درصدی به یک
میلیون و چهار هزار و  ۸۰۰تن رســید .تولید کارتن با
رشد  ۲درصدی به  ۲۷۲هزار و  ۶۰۰تن رسید و تولید
نئوپان رشد  ۹درصدی ثبت کرد و به  ۴۳۸هزار و ۸۰۰

مترمکعب افزایش یافت.
همچنین تولید روغن صنعتی و موتور تصفیه اول رشد
ناچیــز  ۱۵صدم درصدی تجربه کــرد و به  ۳۲۹هزار
و  ۴۰۰تن رســید .در این مــدت  ۸۰هزار و  ۴۰۰تن
دوده (رشد  ۱۹درصدی) ۳۱.۷ ،میلیون تن محصوالت
پتروشیمی (رشــد  ۳.۸درصدی) ۹۵.۵ ،هزار تن الیاف
پلیاستر (رشد  ۲.۲درصدی) و  ۱۷.۸میلیون فوت مربع
چرم (رشد  ۳.۵درصدی) تولید شد.از دیگر محصوالت
صنعتی که در نیمه ابتدایی ســال  ۱۴۰۰با افت تولید
مواجه شــدند میتوان به پودر شــوینده با  ۲۷۸هزار و
 ۹۰۰تن تولید (کاهــش  ۱۲.۸درصدی) ۱۲۵ ،هزار و
 ۵۰۰تن الستیک خودرو (کاهش  ۴.۶درصدی)۴۷۹ ،
هزار و  ۱۰۰تن انواع کاغــذ (افت  ۱.۶درصدی)۶۶۱،
هــزار و  ۶۰۰متر مکعب فیبر (کاهش  ۱۵.۴درصدی)،
یکهــزار و  ۴۰۰تــن الیاف اکریلیــک (کاهش ۴۴.۶
درصــدی) ۱۱۸ ،هزار و  ۲۰۰تن نخ سیســتم پنبهای
و ترکیبــی الیاف مصنوعی (افــت  ۸.۲درصدی)۵۸ ،
میلیــون و  ۲۰۰هزار زوج انواع پاپوش و کفش (کاهش
 ۵.۲درصدی) و سهمیلیون و  ۳۴۳هزار و  ۵۰۰دستگاه
الکتروموتور (افت  ۲۲.۹درصدی) قابل اشاره است.
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رشد تولید  ۵محصول بخش معدن
بر اســاس این گزارش ،از بیــن  ۱۰محصول منتخب
بخش معــدن و صنایع معدنی ،پنج محصول رشــد
و پنج محصــول دیگر افت تولید داشــتند که جمله
مهمترین آنها کاهش تولید ســیمان و فوالد به دلیل
قطعیهای مکرر برق قابل اشــاره است.شــرکتهای
بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشــور در نیمه
نخســت امســال  ۱۲میلیون و  ۸۸۸هزار و  ۲۰۰تن
فوالد خــام تولید کردنــد.واکاوی آمارهای رســمی
منتشــر شــده وزارت صنعت ،معدن و تجارت حاکی
است شرکتهای بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی
کشور از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه بیش از ۱۲
میلیــون و  ۸۲۲هــزار و  ۶۰۰تن محصوالت فوالدی
تولید کردند.با این حال ،تولید فوالد خام و محصوالت
فوالدی در همسنجی با پارسال به ترتیب  ۹.۵درصد و
 ۳.۸درصد کاهشی شد که به نظر میرسد اصلیترین
عامل آن قطعیهای مقطعی برق کارخانجات فعال در
این بخش باشد.در بخش کاتد مس آمارها در مقایسه
با پارســال افزایش نشان میدهد و کارخانجات موفق
به تولید  ۱۵۰هزار و  ۷۰۰تن از این محصول شــدند
که حاکی از رشد  ۳.۷درصدی است.بیشترین میزان
رشد تولید نیز در این مدت برای شمش آلومینیوم با
 ۲۷.۷درصد رقم خورد و چهار شــرکت بزرگ داخلی
 ۲۶۵هــزار و  ۸۰۰تن از ایــن محصول تولید کردند.
ســیمان دیگر محصول بخش معدن و صنایع معدنی
است که متاثر از قطعیهای برق نیمه نخست امسال
را کاهشی پشت سر گذاشت .بهطوری که کارخانجات
ســیمان توانســتند  ۳۲میلیون و  ۳۵۴هزار و ۷۰۰
تــن از این محصول تولید کرده و  ۶ماهه امســال را
با افت  ۹.۲درصدی به پایان برسانند.در تولید آلومینا
و کنســانتره زغالســنگ نیز کاهش تولید را شاهد
بودیم ،چنانچــه تنها تولیدکننده پــودر آلومینا در
کشــور با تولید  ۱۱۶هــزار و  ۱۰۰تن محصول ،افت
 ۴.۶درصدی ثبت کرد.همچنین در تولید کنســانتره
زغالســنگ کاهش  ۶درصدی ثبت شد و شرکتها
 ۷۲۴هزار تن از این محصول تولید کردند.برپایه این
گزارش ،کارخانجات داخلی تا پایان شهریورماه امسال
 ۲۲۱میلیون و  ۲۸۵هزار و  ۶۰۰متر مربع کاشــی و
ســرامیک (رشد  ۵.۷درصدی) ۶۵۸ ،هزار و  ۲۰۰تن
شیشــه جام (رشد  ۲۵.۴درصدی) و  ۲۹هزار و ۹۰۰
تن ظروف چینی (رشد  ۱۷.۲درصدی) تولید کردند.
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گزیده خبر
رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد؛

رشد  ۴۳درصدی تجارت خارجی ایران
رئیس کل گمرک ایران گفت :در هفت ماه ســالجاری بالغ بر  ۹۸میلیون تن کاال به ارزش
 ۵۴میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر بین ایران و کشــورهای جهان مبادله شــده است.به گزارش
خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران ،مهدی میراشرفی اظهار کرد :آمارها نشان میدهد که
در نخستین ماه از نیمه دوم سال  ،۱۴۰۰رشد تجارت خارجی همچنان ادامه دارد و در هفت
ماه سال جاری بالغ بر  ۹۸میلیون تن کاال به ارزش  ۵۴میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر بین ایران
و کشورهای جهان مبادله شده است.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد :مقایسه آمار تجارت خارجی
کشور در این مدت با مدت مشابه سال  ۹۹حاکی از رشد  ۱۶.۵درصد در وزن و  ۴۳درصد در
ارزش مجموع کاالهای مبادله شده بین کشورمان با سایر شرکای تجاری است.وی افزود :از کل
 ۹۸میلیــون و  ۷۰۰هزار تن کاالهای صادراتی و وارداتی در مدت مذکور ۷۵ ،میلیون و ۲۰۰
هزار تن به ارزش  ۲۷میلیارد و یکصد میلیون دالر به صادرات اختصاص داشته که نسبت به
مدت مشابه سال قبل از حیث وزن  ۱۵درصد و از لحاظ ارزش  ۴۷درصد رشد نشان میدهد.
رئیس کل گمرک ایران با تقدیر از همت و تالش تولیدکنندگان و تجار برای افزایش صادرات
و تأکید بر رفع موانع و مشــکالت فعاالن این دو بخش ،اظهار کرد :در هفت ماهه سالجاری
 ۲۳میلیــون و  ۵۰۰هزار تن کاال به ارزش  ۲۷میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر از طریق گمرکات
کشور وارد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال  ۹۹از نظر وزن  ۲۱درصد و از لحاظ ارزش
 ۳۸درصد افزایش داشت.معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد :بخش اعظم کاالهای وارداتی به کشور
را کاالهای اساســی ،ماشینآالت و قطعات صنعتی و نهادهها و اقالم واسطهای تولید تشکیل
میدهد.وی افزود :پنج مقصد مهم صادرات کاالهای ایرانی در مدت مذکور ،چین با  ۱۶میلیون
و  ۹۰۰هزار تن کاال به ارزش  ۷میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر ،عراق با  ۱۹میلیون و  ۷۰۰هزار
تــن به ارزش  ۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر ،ترکیه بــا  ۱۱میلیون تن به ارزش  ۳میلیارد و
 ۴۰۰میلیون دالر ،امارات با  ۶میلیون و  ۶۰۰هزار تن به ارزش  ۲میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر
و افغانســتان با  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تن به ارزش یک میلیارد و یکصد میلیون دالر بودند.
رئیس کل گمرک ایران  ۱۰قلم نخست صادرات کشورمان در این مدت را گاز طبیعی ،متانول،
پلیاتیلن ،محصوالت نیمه تمام آهنی ،پروپان مایع ،شــمش آهن ،میلههای آهنی ،اوره ،کاتد
مس و قیر عنوان کرد و افزود :از مجموع کاالهای وارداتی به کشور در این مدت ۱۶ ،میلیون
و  ۶۰۰هزار تن به ارزش  ۱۱میلیارد دالر را کاالهای اساسی تشکیل میدهد که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل از حیث وزن  ۷۱درصد و از لحاظ ارزش  ۴۰درصد افزایش یافته است.
وی همچنین گفت :برای واردات  ۱۴میلیون و  ۴۰۰هزار تن از کاالهای اساســی به ارزش ۸
میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر ،ارز ترجیحی تعلق گرفته است که میزان آن در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته از لحاظ وزن کاالها  ۶۱درصد و از نظر ارزش  ۳۲درصد رشد داشته است.
رئیس کل گمرک پنج کشور مبدأ واردات کاال به ایران را امارات با  ۶میلیون و  ۹۰۰هزار تن به
ارزش  ۸میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر ،چین با یک میلیون و  ۹۰۰هزار تن به ارزش  ۶میلیارد
و یکصــد میلیون دالر ،ترکیه با  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار تن به ارزش  ۲میلیارد و  ۹۰۰میلیون
دالر ،آلمان با  ۵۱۲هزار تن به ارزش یک میلیارد دالر و ســوئیس با یک میلیون و  ۲۰۰هزار
تن به ارزش یک میلیارد دالر برشمرد و گفت :تلفن همراه ،ذرت دامی ،گندم ،دانه سویا ،روغن
آفتابگردان ،کنجاله ســویا ،جو ،برنج ،شکر و روغن پالم ده قلم عمده کاالهای وارداتی در این
مدت بودند.میراشرفی در خصوص آمار ترانزیت خارجی کاال از قلمرو کشورمان نیز گفت :در
هفت ماهه امسال  ۶میلیون و  ۹۴۸هزار تن انواع کاال از طریق خاک ایران ترانزیت شد که در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۸۱درصد رشد داشت.

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
اظهارات عجیب مسئوالن سجام

شرکتها برای واریزسود از سجام مختارند؟!
در حالیکه قانونگریزی شــرکتهای بورسی در واریز سود سهامداران از طریق
سجام منجر به ورود کمیسیون اصل  ۹۰به ماجرا نیز شده ،یکی از مدیران این
سامانه میگویدحضور شرکتها در سجام الزامی نیست!به گزارش خبرنگار مهر،
این روزها وقتی سخن از بازار بورس به میان میآید ،شکایات و انتقادات فراوانی
از سوی شهروندان مطرح میشــود .یکی از مهمترین دالیل این نارضایتیها،
عدم توجه به حقوق سهامداران خرد در این بازار بوده که حل آن نیازمند اجرای
دقیق قوانین و مقررات بر زمین مانده در این حوزه است .یکی از مصادیق اصلی
تضییع حقوق ســهامداران خرد ،توزیع نامناسب سود سهام تقسیمی بین این
افراد است.در سالهای گذشته روشهای نادرستی مانند ارجاع دادن میلیونها
ســهامدار برای دریافت سود خود به بانک ،باعث میشد تا بخش قابل توجهی
از ســود تقسیمی برای مدتها در حساب شرکتها باقی مانده و این شرکتها
بدین شکل منتفع شــوند.در این راستا حسین قشمی ،مدیرسیستم تسویه و
پرداخت سپردهگذاری مرکزی میگوید« :پیش از راه اندازی سامانه سجام ۱۰
تا  ۱۵درصد ســهامداران خرد موفق به دریافت سود شدند».این مسئله از سال
 ۹۸مورد توجه مسئولین امر قرار گرفت و سامانهای تحت عنوان سجام (سامانه
جامع اطالعات مشتریان) به منظور حل مساله راهاندازی شد .پس از راه اندازی
این سامانه ،شــرکتهای بورسی موظف شدند تا سود تقسیمی ساالنه خود را
از طریق ســامانه سجام به حساب ســهامداران واریز کنند .این سامانه اگرچه
توفیقات خوبی را در این ســالها کســب کرده اســت اما عدم نظارت صحیح
و کارآمد از ســوی مراجع متولی به ویژه ســازمان بورس در خصوص برخورد
با شــرکتهای متخلف ،باعث شده است تا بسیاری از شــرکتها از پرداخت
سود سهامداران از طریق ســامانه سجام سرباز بزنند.چند روز قبل خبرگزاری
مهر در گزارشــی به ابعاد این تخلف شرکتهای بورسی و علت گریز شرکتها از
پرداخت سود از طریق سجام پرداخت .اما بالفاصله سید محمدجواد فرهانیان،
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار کشور که
سامانه ســجام زیرنظر این شرکت اجرا میشود ،در تماس تلفنی با یک برنامه
تلویزیونی در سخنانی عجیب گفت« :فعال شرکتها مختارند برای پرداخت سود
از سیستم سجام استفاده کنند که این به مقررات قبلی برمیگردد ولی درصدد
اجباری شــدن آن هستیم».این اظهارات در حالی از سوی متولی اصلی اجرای
سامانه سجام مطرح میشود که شرکتها مطابق تبصره  ۳ماده « ۵دستورالعمل
انضباطی ناشران پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران» موظف شدهاند
که ســود تقسیمی را از طریق سامانه ســجام واریز کنند .در این دستورالعمل
«ناشر (شرکت) موظف است جهت تسهیل امور سهامداران ،انجام کلیه اقدامات
شــرکتی خود از جمله توزیع ســود را در صورت قبول شرکت سپرده گذاری
مرکزی به آن شرکت واگذار نماید» .براساس این دستور العمل ،شرکتها باید
توزیع ســود را از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام دهند و بهانههایی
از قبیل آنکه توزیع سود از مسیر سامانه سجام الزام قانونی ندارد را پایان دهند.
در سایه غفلت اینچنینی مسئولین مربوطه ،بررسیها نشان میدهد که در سال
جاری از  ۴۹۰شــرکتی که قصد دارند بین سهامداران خود سود توزیع کنند،
 ۲۷۲شرکت قانون را زیر پا گذاشته و از طرق دیگری غیر از سامانه سجام این
کار را انجام خواهند داد .مشــکل زمانی جدیتر میشود که بدانیم در بین این
شرکتهای قانون گریز ،تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ نیز وجود دارند.
جدول زیر فهرست شرکتهای با ارزش بازار بیش از  ۲۰هزار میلیارد تومان را
نشان میدهد که در سال جاری سود خود را از طریق ارجاع سهامداران به بانک
پرداخت خواهند کرد.این حجم از تخلفات و عدم انجام وظایف نظارتی از سوی
سازمان بورس باعث شد تا حجت االسالم شجاعی ،رئیس کمیسیون اصل ۹۰
مجلس به این موضوع واکنش نشان دهد .وی در صفحه شخصی خود در توئیتر
نوشت« :پرداخت سود شرکتهای بورسی با روشهای غیرسجامی موجب شده
که ســود به جای اینکه به دست مردم برسد در حساب خود شرکتها رسوب
کند انتظارمیرود رئیس جدید سازمان بورس شرکتها را مکلف کند تا سود را
از طریق ســجام پرداخت کنند .در این مسیر کمیسیون اصل نود پیگیر حقوق
سهامداران خرد خواهد بود».
راه حل چیست؟
بنظر میرســد اصالح اساســی عدم واریز سجامی سود ســهامداران ،نیازمند
بازنگری در قوانین مربوطه و تقویت ضمانت اجرایی تعیین شــده برای تخلف
شــرکتها است .مطابق بند  ۳ماده  ۲۴دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران ،در صورتیکه شرکتها از پرداخت سود خود
از طریق ســامانه ســجام اجتناب کنند« ،تذکر کتبی به ناشر و مدیران ارشد
آن با درج در پرونده» داده میشــود .براســاس ماده  ،۳۴هر  ۳تذکر کتبی با
درج در پرونده معادل « ۱اخطار کتبی با درج در پرونده» اســت .اگر شــرکت
 ۵اخطــار کتبی با درج در پرونده دریافت کند ،طبق ماده  ،۳۵مشــمول «لغو
پذیرش» میشود.همانطور که مشاهده میشود ،ضمانت اجرایی تعیین شده ،به
شــرکتهای بورسی این اجازه را میدهد تا بارها و بارها از انجام وظیفه قانونی
خود در خصوص واریز سود از طریق سامانه سجام سرباز بزنند .از سوی دیگر با
توجه به غفلت مســئولین امر از قوانین و مقررات مربوطه (مانند اظهارات مدیر
برنامهریزی و توسعه شرکت ســپردهگذاری مرکزی) مشخص نیست که اص ً
ال
نظارتی بر روی عملکرد این شرکتها وجود داشته و تخلفات آنها در جایی ثبت
میشود یا نه!بنظر میرسد برای ترمیم این نقیصه عالوه بر اصالح رویه موجود،
ضروری است تا نظارت دقیقی از سوی مجلس شورای اسالمی بر روی عملکرد
متولیان اصلی این امر یعنی ســازمان بورس انجام شده و با متخلفان برخورد
جدی شــود .انجام این کار میتواند مانع از تضییع حقوق سهامداران خرد در
زمینه توزیع سود سهام شود.

رشد  ۲.۳برابری سپرده بانکها نزد
بانک مرکزی
بررســی آمارهای بانک مرکزی نشــان میدهد میزان سپرده بانکها نزد بانک
مرکزی طی ســالهای  ۱۳۹۶تا  ۱۳۹۹رشد  ۲.۳برابری داشته و از رقم ۱۵۴
هزار میلیارد ریال به  ۳۵۴هزار میلیارد ریال رســیده است.به گزارش ایبِنا ،بر
اســاس آخرین دادههای بانک مرکزی میزان ســپرده قانونی بانکها نزد بانک
مرکزی از ســال  ۱۳۹۶روند رو به رشدی داشته است .این رقم در سال ۱۳۹۶
برابر  ۱۵۴هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال قبل از آن  ۲۳.۱درصد
رشد داشت.ســپرده بانکها نزد بانک مرکزی در سالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸به
ترتیب برابر  ۱۹۴هزار میلیارد تومان و  ۲۶۰هزار میلیارد تومان شــد .بررسی
نمودارها نشان میدهد که این شاخص در سال  ۹۷بیش از  ۲۶درصد و درسال
 ۹۸نیز  ۳۳.۷درصد افزایش داشته است.بانکها سال گذشته  ۳۵۴هزار میلیارد
تومان از ســپردههای نزد خود را به بانک مرکزی واگذار کردند .این رقم ۳۶.۳
درصد نسبت به سال  ۹۸رشد داشت.سپرده بانکها نزد بانک مرکزی در سال
 ۱۴۰۰متوقف نشد و در سه ماهه نخست امسال بیش از سال گذشته بود .میزان
سپرده بانکها در پایان فصل اول امسال برابر  ۳۸۴هزار میلیارد تومان بود.
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رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛

وصول ارزی دولت سه برابر شده است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وصول ارزی دولت ســه
برابر شــده است ،گفت :در هفت ماه نخست امسال  ۱۶و نیم
میلیارد دالر در سامانه معامالت نیمایی ارز معامله شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما ،علی صالح
آبادی در گفتگوی ویژه خبری شــبکه دو سیما افزود :ارزش
معامالت در سامانه نیمایی در مدت مشابه سال گذشته ۸.۸
میلیــارد دالر بوده اســت.وی گفت :در ســال  ۹۹کل حجم
معامالت ارزی در ســامانه نیما؛  ۱۶و  ۷دهم میلیارد دالر بود
که تقریباً برابر با معامالت ارزی  ۷ماهه نخست امسال است.
صالح آبادی با بیان اینکه قابل پیش بینی بودن بازار ارز موجب
آرامش این بازار میشــود ،دربــاره ارز  ۴۲۰۰تومانی یا بازار
متشــکل ارزی هم افزود :سال گذشته کل حجم معامالت در
این بازار  ۱۰میلیارد دالر بود ،اما در هفت ماهه نخست امسال؛
 ۹و نیم میلیارد دالر ارز به کاالهای اساســی اختصاص داده و
معامله شده است.وی گفت :با توجه به مجوزهای جداگانهای
که داشــتیم حدود یک و نیم میلیــارد دالر بیش از مصوبه
مجلس به کاالهای اساسی ارز  ۴۲۰۰تومانی اختصاص دادیم.
رئیــس کل بانک مرکزی افزود :یک و نیــم میلیارد دالر نیز
افزون بر ارز اختصاص داده شــده به کاالهای اساســی ،برای
واردات واکسن پرداخت کردیم.صالح آبادی افزود :وصول ارزی
دولت در هفت ماه نخســت امسال در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته؛ سه برابر شده است.وی گفت :بیشترین ارزی که
در ســامانه نیما استفاده شد برای واردات مواد اولیه ،کاالهای
واسطهای و سرمایهای بوده است و در ماههای آینده نیز پیش
بینی بســیار خوبی برای معامالت نیمایی داریم.صالح آبادی
افزود :فروش دولت و دسترسی آن به منابع ارزی بهبود یافته
است.وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی از ابتدای آبان  ۹۸کار
خــود را آغاز کرد و روز به روز به عمق این بازار افزوده شــد،
گفت :در سال  ۹۸هم  ۵۰میلیون دالر در سال  ۹۹برابر ۷۰۰
میلیون دالر و در هفت ماهه نخســت امسال یک و یک دهم
میلیارد دالر؛ حجم معامالت اسکناس در این بازار بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود :بانک مرکزی بازار گردان بازار
ارز اســت ،اما هیچ گونه عرضــهای در این بازار نداریم و خود
صادرکننــدگان؛ ارز حاصــل از صــادرات را در بــازار عرضه
میکنند.صالح آبادی با بیان اینکه بازار ارز و عرضه و تقاضا در
آن متعادل است ،اضافه کرد :زمانی که نیاز باشد بانک مرکزی
به عنــوان بازارگردان در بازار حضور مییابد ،اما در این مدت
نیاز بســیار محدودی برای حضور بانک مرکزی در بازار وجود
داشــته و از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده چندانی نشده
اســت.وی در پاســخ به این ســوال که آیا نرخ هدف گذاری
شــدهای برای ارز دارید؟ گفت :اگر بازار نیاز به عرضه داشته
باشــد؛ عرضه میکنیم و اگر نیاز به تقاضا داشته باشد؛ تقاضا
میکنیم و بانک مرکزی اهداف و سیاستهای ویژهای در این

زمینه دارد ،اما تالش میکنیم بازار؛ خودش را مدیریت کند.
صالــح آبادی افزود :تعیین نــرخ ارز در بازار به عوامل متعدد
اقتصادی بستگی دارد و به عنوان بانک مرکزی به تعادل بازار
و وارد شدن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری
کشــور کمک میکنیم.وی گفت :از شــرکتهای صرافی و
بانکها که در تعادل بازار ارز؛ نقش بسیار مهمی دارند؛ به ویژه
صادرکننــدگان کــه ارز خود را به چرخه تجاری کشــور باز
میگردانند؛ قدردانی میکنیم.رئیس کل بانک مرکزی با بیان
اینکــه صادرکننــدگان؛ عرضه کنندگان خوبــی در بازار ارز
هستند ،افزود :سیاست ما در بازار ارز؛ تداوم عرضه در بازار از
محل صادرات نفت ،میعانات و صادرات غیر نفتی اســت و با
همکاری صادر کنندگان بر آن نظارت داریم.صالح آبادی گفت:
در واردات؛ رفع تعهد ارزی وارد کنندگان و توسعه و تعامالت
برای داشــتن بازار ارز خوب و متعادل؛ از سیاســتهای مهم
ماست.وی با بیان اینکه ارز  ۴۲۰۰تومانی موجب تقاضای مازاد
بر نیاز در بازار ارز میشــود ،افزود :این از معضالت ارز ۴۲۰۰
تومانی اســت.صالح آبادی گفت :به میــزان نیاز وزارت جهاد
کشــاورزی و وزارت بهداشــت و درمــان در چارچوب قانون
بودجه؛ ارز اختصاص دادهایم ،البته با توجه به برخی مجوزها؛
این رقم بیش از میزان مصوب مجلس است.وی افزود :هیچ کم
و کسری در ارز  ۴۲۰۰تومانی و تخصیص آن نداریم.رئیس کل
بانــک مرکزی گفت :حفظ ارزش پول ملی به بازار ارز ،تورم و
دیگر عوامل اقتصادی بستگی دارد.صالح آبادی افزود :کسری
بودجــه دولت موجب افزایش پایه پولی به دلیل برداشــت از
بانک مرکزی میشود که تورم را در پی دارد.وی گفت :ناترازی
منابع بانکها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی نیز از دیگر
علل تورم اســت.صالح آبادی افزود :البته داراییهای مسدود
بانــک مرکزی که بانک مرکزی آنها را خریداری و تبدیل به
ریال میکرد و در اختیار دولت میگذاشت؛ در گذشته از علل
دیگر بروز تورم بود.وی گفت :اکنون از مهمترین دغدغههای ما
برای مهار تورم؛ ناترازی منابع بانکها و اضافه برداشت آنها از
بانک مرکزی است.رئیس کل بانک مرکزی افزود :برای از بین
بردن ناترازیها و اضافه برداشــتها؛ برنامه ریزی کردهایم که
یکی از راهکارهای آن؛ فروش اموال مازاد بانک هاســت.صالح
آبادی گفت :با توجه به اینکه در سامانه مهتاب؛ بانکها اموال
خــود را اعالم میکنند ،اما در بانک مرکزی هم کارگروهی را
تشکیل میدهیم که بر اساس آن؛ بانکها اموال مازاد خود را
مشخص کنند و برنامه واگذاری این اموال را به بانک مرکزی
ارائه دهند.وی افــزود :کمک به بانکها برای کاهش معوقات
آنها ،عمق بخشــیدن به بازار بین بانکــی و عملیات بازار باز،
انضباط بانکها ،کنترل رشد ترازنامه بانکها ،اعتبارسنجی در
سیستم بانکی و تبدیل دستکم ســه درصد منابع سپردهای
بانکها به اوراق برای مقابله با کمبود نقدینگی؛ از سیاستهای

ما برای حل مسئله ناترازی منابع بانک هاست.صالح آبادی در
پاســخ به اینکه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی چقدر
است؟ گفت :این رقم برای هر روز متفاوت و برخی بانکها که
در آنها ناترازی؛ مزمن شــده و بانک مرکزی برای آن بانک؛
سرپرستی تعیین کرده ،اضافه برداشتها انباشته شده است و
ادامه دارد.وی افزود :روز گذشته آمار اضافه برداشت بانکهای
دولتی؛ صفر شــد و بیشــترین اضافه برداشــتها مربوط به
بانکهــای غیردولتــی بود.رئیس کل بانــک مرکزی گفت:
برنامــهای برای افزایش نرخ ســود اوراق دولتی نداریم.صالح
آبادی افزود :اوراق دولتی که از ابتدای سال به ویژه در ماههای
اخیر منتشر شده بود تا پایان شهریور متوقف شد و در ماه مهر
هیچ اوراقی به وســیله دولت فروخته نشده است.وی گفت :از
ابتدای ســال؛ در کل  ۴۳هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در
بازار بین بانکی به بانکها فروخته شد.صالح آبادی افزود ،:چون
بانکها موظفند ســه درصد از منابعشــان را به خرید اوراق
اختصاص دهند؛ این اوراق به آسانی فروش رفت.وی گفت :نرخ
تورم در مهر به شــش و  ۷دهم درصد رسید و تورم نقطه به
نقطه در حال کاهش اســت.رئیس کل بانــک مرکزی افزود:
برنامه ما برای بازار سرمایه؛ تعامل با این بازار و وزارت اقتصاد
و دارایی است تا تعادل در بازار سرمایه حفظ شود.صالح آبادی
گفت :تســهیالتی که نظام بانکی به سیستم کارگزاری برای
خرید اوراق بهادار میدهد و راه اندازی صندوقهای بازارگردانی
به وســیله بانکها ازجمله حمایتهای بانک مرکزی از بازار
سرمایه است.وی افزود :در گذشــته بانک مرکزی برای ارائه
تسهیالت به سیستم کارگزاری محدودیت قائل بود ،البته ما
نیز تا سطحی تسهیالت میدهیم که به تولید لطمه وارد نشود.
صالح آبــادی گفت :به بانکهــا اجازه دادیــم صندوقهای
بازارگردانی داشته باشند و بر اساس مصوبه شورای عالی پول
و اعتبار؛ این صندوقها جزو سرمایه گذاریهای مجاز بانکها
تلقی میشوند.وی افزود :تســهیالت به شرکتهای سرمایه
گذاری و ُهلدینگ بر اساس چارچوبهایی پرداخت میشود تا
بانکها بتوانند شرکت تأمین سرمایه داشته باشند.رئیس کل
بانک مرکزی گفــت :از دولت و مجلس میخواهیم بودجه را
ناتراز نبندند و اعداد درآمدی و هزینهای به طور کامل واقعی
باشــد.صالح آبادی با بیــان اینکه دولــت میتواند از محل
مالیاتها ،درآمد جدید برای جبران کســری بودجه داشــته
باشد ،افزود :از مجلس میخواهیم قوانین مربوط به مالیات بر
جمع درآمد را زودتر تصویب کند.وی گفت :قانون جدید چک؛
بسیار خوب اســت و اعتبار را به چکها بازگردانده و موجب
شــده است حجم چکهای برگشتی؛ کاهش یابد و بر اساس
قانون جدید چک؛  ۱۷وظیفه بر عهده بانک مرکزی قرار داده
شــده اســت که  ۱۱مورد را اجــرا کردهایم.رئیس کل بانک
مرکزی افزود :چک الکترونیکی ،چک موردی و اعتبار چک و

سقوط سنگین بیتکوین
همزمان با اخبار مربوط به در راه بودن ســخت گیری های جدید در خصوص معامالت رمزارزها ارزش بیتکوین به زیر  ۶۰هزار دالر عقب نشســت .به گزارش ایســنا به نقل از
سیانبیسی ،بنیاد تتر با صدور بیانیهای اعالم کرد دستورالعمل جدیدی را به اجرا خواهد گذاشت تا جلوی استفاده از پولشویی با استفاده از این رمزارز به ویژه در پرداختهای
فرامرزی گرفته شود .تتر با ارزش ترین رمزارز با ارزش ثابت جهان و پنجمین رمزارز با ارزش دنیا است و بسیاری از آن به عنوان دالر دیجیتال نام می برند.این تغییرات در راستای
عمل به الزامات جدید کارگروه ویژه اقدام مالی اتخاذ و اجرایی خواهند شد .شرکت خودروسازی تسال از احتمال مجدد پذیرش بیتکوین به عنوان ابزار پرداخت برای خرید محصوالت
این شرکت خبر داده است .این شرکت با صدور بیانیه ای اعالم کرد کماکان  ۱.۵میلیارد دالر بیتکوین در اختیار دارد و موجودی رمزارزهای خود را کم و زیاد نکرده است .تسال
با بیان اینکه به ظرفیت بالقوه ارزهای دیجیتالی هم به عنوان جایگزینی برای پول و هم برای ســرمایه گذاری باور دارد ،از احتمال پذیرش مجدد بیتکوین خبر داد .خبر ورود
غول پرداخت آمریکایی به بازار رمزارزها باعث تقویت جایگاه صعودی آنها شده است .مسترکارد در حال همکاری با پلتفرم بکت است تا امکان ارائه خدمات مبتنی بر رمزارزها را
برای بنگاه های تجاری و بانکهای کوچک برای مشتریان خود فراهم کند .در بیانیه صادر شده توسط مسترکارد به همین مناسبت آمده است که مشتریان امکان خرید و فروش
و نگهداری ارزهای دیجیتالی را با استفاده از کیف پولی که معرفی می شود ،خواهند داشت .مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر  ۲۴۵۰میلیارد دالر برآورد
میشود که این رقم نسبت به روز قبل  ۴.۶۳درصد کمتر شده است .در حال حاضر  ۴۵درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و  ۱۷درصد در اختیار اتریوم است.
بیت کوین  ۱۲سال پیش توسط گروه گمنامی از معاملهگران بر بستر بالکچین ایجاد شد و از سال  ۲۰۰۹معامالت اولیه آن شکل گرفت.

… از مواردی اســت که هنوز عملیاتی نشــده است و تالش
میکنیم تا پایان ســال برخی از آنها اجرایی شود ،اما برخی
مانند چک الکترونیک؛ زمان بر اســت.صالح آبادی گفت :در
بحث بانکداری دیجیتال؛ در سیســتم بانکی تالش میکنیم
دسترســی مردم به نظام بانکی تسهیل شود و بسته خدمات
گوناگون بانکی در گوشیهای تلفن همراه وجود داشته باشد،
البته بخشــی از این کار انجام شده است.وی با بیان اینکه از
بحثهای جدی در مهار تورم؛ هدایت ســرمایهها به ســمت
تولید و حکمرانی ریال است ،افزود ۷۰ :درصد تسهیالت بانکی
برای سرمایه در گردش و بخش عمدهای از این تسهیالت به
بخش صنعــت و معدن اختصاص مییابد.صالح آبادی با بیان
اینکه نظارت بر مصرف درست تسهیالت بانکی از راهکارهای
ما برای مهار تورم است ،گفت :تأمین منابع مالی برای دولت و
تخصیص بهینــه منابع در اقتصاد؛ وظیفههــای اصلی نظام
مالیاتی اســت.وی افزود :نظامهــای مالیاتی تعیین میکنند
ســرمایهها به چه ســمتی حرکت کنند ،زیرا به طور معمول
فعالیتهای غیرمولــد دارای مالیاتهای زیادی هســتند و
فعالیتهــای مولد؛ مالیاتهای کمــی دارند.رئیس کل بانک
مرکزی گفت :نظام مالیاتی ما به قانون جدید نیاز دارد که البته
این قانون در حال آماده شدن برای تصویب است.صالح آبادی
افزود :اکنون اطالعات ســرمایههای ریالی در اختیار سازمان
امور مالیاتی قرار میگیرد ،اما تا قانون نباشــد؛ نظام مالیاتی
نمیتواند از این سرمایهها مالیات دریافت کند.وی گفت :وجوه
بانکــی را در بانک مرکزی رصد میکنیم و به اطالعات هزینه
کرد تسهیالت دسترسی داریم ،البته زیرساختها باید به روز
و تکمیل شــود.صالح آبادی با بیان اینکه در قانون آمده است
 ۲۰درصد منابع ســپردههای بانکی باید به بخش مســکن
اختصــاص یابد ،افزود :ما این موضــوع را دنبال میکنیم.وی
گفت :یک بخش قانون جهش تولید مسکن؛ گرفتن تسهیالت
از بانک هاســت ،اما ایجاد صندوقهای امالک و مستغالت و
تجمیع بازپرداختهای مسکن مهر برای قانون جهش تولید
مســکن نیز از راهکارهای دیگر است.رئیس کل بانک مرکزی
افزود :دولت؛ زمین و مجوز را در اختیار دارد و سرمایه گذاران
بخــش خصوصی میتوانند با دریافت زمین و مجوز در بخش
مســکن ســرمایه گــذاری کنند.صالح آبادی گفــت :اگر بر
عملکردها نظارت عمومی داشته باشیم؛ بسیاری از مسائل حل
میشــود.وی با بیان اینکه به ســمت شــفاف سازی حرکت
میکنیم ،افزود :یکی از محورهای اصالح نظام بانکی؛ اصالح
نگاه نظارتی بانک مرکزی به بانکها و بازتعریف رابطه بانکها
با بانک مرکزی اســت.صالح آبادی گفت :نظارتهای گذشته
بانک مرکزی؛ نظارتهای مبتنی بر ریســک نبوده است ،زیرا
اگر مؤسسهای ریســک باالتری دارد باید متناسب با آن نوع؛
نظارت بر بانک یا مؤسسه تعریف شود.

ریزش دالر از ترس الیحه مالیاتی
آمریکا
پیشنهاد ســناتورهای دموکرات آمریکا برای اخذ مالیات جدید از
ثروتمندان باعث کاهش قیمت دالر شــد .به گزارش ایسنا به نقل
از رویتــرز ،خیز دموکرات ها به اخذ مالیات بیشــتر از ثروتمندان
آمریکایــی می تواند منجــر به آغاز دور جدیدی از فرار ســرمایه
به خارج کشــور شــود .هدف از این الیحه پیشنهادی سناتورهای
آمریکایی که افراد با دارایی باالی یک میلیارد دالر یا متوسط درآمد
ســاالنه بیش از  ۱۰۰میلیون دالر در سه سال متوالی را هدف می
گیرد ،تامین مالی الیحه حمایتی یک تریلیون دالری جدید دولت
اســت .حدود  ۱۰۰ثروتمند آمریکایی مشمول الیحه پیشنهادی
خواهند شد.آمارهای منتشرشده مرکز آمار آمریکا نشان می دهد
که میزان فروش خانه های جدید در آمریکا تا پایان ماه سپتامبر با
افزایش  ۱۴درصدی نســبت به ماه قبل به بیش از  ۸۰۰هزار خانه
رســیده است که این رقم  ۹۸هزار واحد بیشتر از چیزی است که
در ماه آگوســت ثبت شده بود .جذاب شــدن مجدد بازار مسکن
برای ســرمایه گذاران می تواند یک فرصت جدید برای صعود دالر
باشد چرا بخش قابل توجهی از خانه های گران قیمت معامله شده
مربوط به سرمایه گذاران خارجی است .باقی ماندن جریان سرمایه
ورودی خارجی به چین در ســطحی مســتحکم بیش از پیش به
تقویت جایگاه یوان منجر شده است .دادههای وزارت بازرگانی چین
نشان میدهد که سرمایهگذاری خارجی مستقیم در چین در  ۹ماه
امسال به  ۸۵۹.۵۱میلیارد یوان (  ۱۲۹.۲۶میلیارد دالر) رسیده که
این رقم در مقایسه با مدت مشابه منتهی به سال قبل  ۱۹.۶درصد
افزایش نشان می دهد .کشورهای عضو اتحادیه آ .سه .آن با ۳۱.۴
درصد کل سرمایه گذاری ها بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی در
چین بوده اند .ادامه باال ماندن نرخ تورم در ســطح جهانی به یک
نگرانی بزرگ در بازار ارز تبدیل شــده اســت .جروم پاول -رییس
بانــک مرکزی آمریکا -با بیان اینکه این نهــاد به زودی به برنامه
خرید اوراق قرضه خود خاتمه خواهد داد نســبت به بازگشت تورم
آمریکا به محدوده دو درصدی تا ســال آینده ابراز امیدواری کرده
است .از طرف دیگر جک دورسی -مدیرعامل توییتر -در یک پیام
توییتری عجیب نوشت :ابرتورم همه چیز را عوض خواهد کرد .به
زودی ابرتــورم در آمریکا و بعد از آن در ســایر نقاط جهان اتفاق
خواهد افتاد .فرا رســیدن سررسید پرداخت بدهی غول ساخت و
ساز چینی به ضرر دالر تمام شده است .بدهی این شرکت چیزی
حدود دو درصد کل تولید ناخالص داخلی چین است و بررسی ها
نشان می دهد این شرکت دارایی های دالری زیادی دارد که برای
بازپرداخت بدهی هایش مجبور به فروش آن ها خواهد بود بنابراین
معاملــه گران انتظار دارند در روزهــای پیش رو حجم زیادی دالر
توســط این شرکت چینی و بانک های دولتی پشتیبان آن به بازار
تزریق شود تا این شرکت سرپا بماند .شناسایی سویه جدید کرونا
که از نوع دلتا نیز مسری تر است بار دیگر فعاالن بازار ارز را به طرف
ارزهای امن سوق داد.
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معاون سیاسی وزیر امور خارجه؛

مذاکرات ایران و ۴+۱ظرف یک ماه آینده آغاز می شود

معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه با ۴+۱
گفتوگو داریم ،یادآور شــد :هنوز زمینــه الزم برای اینکه
آمریکاییها بتوانند به برجام برگردند فراهم نشده است.
به گزارش فارس ،علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران که پنجم آبان ماه در مقر اتحادیه اروپا
در بروکسل با «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام به
مدت پنج ساعت به رایزنی و گفتوگو پرداخت در گفتوگویی
ایــن مذاکرات را جدی و ســازنده خواند و گفت :تحریمهای
ظالمانه علیه ملت ایران دســتورکار اصلی گفتوگوها خواهد
بــود.وی خبر رویترز درباره از ســرگیری مذاکرات با  ۵+۱را
شیطنت آمیز خواند و افزود :ما با  ۴+۱گفتوگو داریم و هنوز
زمینه الزم برای اینکه آمریکاییها بتوانند به برجام برگردند
فراهم نشده است.معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان
که با خبرگزاری صدا و سیما گفتوگو میکرد ،در واکنش به
اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه ایران باید پاســخ
ســؤاالت خود را از آمریکا بگیرد نه اروپا نیز اظهار داشــت:
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام اتحادیه اروپاست
و در این جایگاه هم در دورههای قبل چنین گفتوگوهایی را
داشتیم و االن در ادامه همان گفتوگوها ایشان (انریکه مورا)
به عنوان هماهنگ کننده کشورهای  ۴+۱و ایران نقش آفرینی
میکند و این گفتوگوها بر آن اساس شکل گرفته است.
باقری تأکیــد کرد :گفتوگوهای ما عمال بــا  ۴+۱در نوامبر
اجرایی خواهد شــد .به گزارش فارس ،باقری پس از مذاکرات
پنج ساعته با انریکه مورا در توئیتی نوشت :گفتوگوی جدی و

خنثی کردن یک
کودتای نظامی
در فرانسه
بر اساس گزارش رسانههای فرانسوی سازمان امنیت داخلی
این کشور فاش کرده که یک کودتای نظامی در این کشور
را خنثی کرده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران ،اسپوتنیک
گزارش داد :روزنامه فرانســوی لو پاریزین اعالم کرد «رمی

سازندهای با انریکه مورا درباره عناصر ضروری مذاکرات موفق
داشتم .توافق کردیم پیش از پایان ماه نوامبر مذاکرات را آغاز
کنیم .تاریخ دقیق هفته بعد اعالم خواهد شد.الزم به ذکر است
باقری در مذاکرات دیروز در بروکســل در خصوص لغو موثر

تحریمها و پایبندی ســایر طرفها به تعهدات خود به رایزنی
پرداخت.معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در این
مالقات با تاکید بر تجربه چند ساله بدعهدی در اجرا و نهایتا
خروج یکجانبه و غیرقانونی از برجام توســط ایاالت متحده و

دایه» معاون ســابق حزب جنبش دمکراتیک فرانسه قصد
داشــته اســت با کمک افســران فعلی و بازنشسته پلیس،
ژاندارمری و ارتش یک کودتای نظامی در فرانسه را ترتیب
دهد و حتی یک شبکه گســترده در سراسر این کشور نیز
ایجاد کرده بود.بر اساس تحقیقات نیروهای امنیتی فرانسه،
هواداران او قصد داشــتند بعد از گذشــتن از سپر پلیس از
مواد منفجره برای تصرف کاخ الیزه ،ساختمانهای پارلمان،
وزارت کشــور و وزارت نیروهای مســلح و همچنین برخی
شبکههای تلویزیونی یا ایستگاههای رادیویی استفاده کنند
و تبلیغات خود را از کانالهای تلویزیون پخش کنند و این
طرح را «عملیات الزور» نام نهادهاند.در آوریل  ،۲۰۲۱دایه

پیامی به برخی از نمایندگان پارلمان فرانســه فرســتاد و
اعالم کرد که ســاعت حساب فرا رســیده است .تنها وقتی
که یکی از دریافتکنندگان به دادســرای عمومی مراجعه
کرد نیروهای امنیتی از این عملیات باخبر شــدند و پس از
آن تحقیقات آغاز شــد«.ژان کریستوف باسون» وکیل رمی
دایه ،هرگونه اتهام تروریستی علیه موکل خود را رد کرده و
بر اساس سخنان او ،نماینده سابق مجلس خواستار انقالب
مســالمتآمیز و مردمی و تغییر نظام سیاسی موجود شده
است.شــایان ذکر اســت جنبش جلیقه زردها یک جنبش
اعتراضی با مرکزیت پاریس فرانســه است که به سرعت به
کشــورهای دیگری همچون بلژیک ،هلند و عراق گسترش

بی عملی کشورهای اروپایی در عمل به تعهدات پذیرفته شده
خــود ،بیان کرد :آنچه برای ایــران موضوعیت دارد ،لغو موثر
تحریمها و عادی ســازی روابط تجــاری و اقتصادی با ایران
اســت و هر توافقی باید خواسته های ایران در اینخصوصرا
برآورده ســازد.باقری ارائه تضمین برای عدم تکرار بدعهدی
و رفتارهای غیرقانونی طرفهای مقابل را خواســته غیرقابل
چشم پوشی ایران خواند .حســین امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه کشورمان نیز روز چهارشنبه پنجم آبان ماه در نشستی
خبری درباره مذاکــرات تصریح کرد :ما نمیخواهیم از نقطه
بن بست مذاکرات وین وارد مذاکرات وین شویم ،ولی فرمتی
که در مذاکرات وین شــکل گرفته را قبول داریم و به زودی
پس از ارزیابی از گفتوگوهای امروز آقای باقری با آقای مورا
و مســئوالن اتحادیه اروپا درباره اینکــه در چه تاریخی وارد
گفتوگو و مذاکره با  ۴+۱شــویم ،تصمیــم میگیریم .ولی
دیر نخواهد بــود و بزودی این اتفاق خواهــد افتاد و با ۴+۱
گفتوگوها را از ســر میگیریم .باقری پیــش از عزیمت به
بروکسل در توئیتی نوشته بود :ایران مصمم به انجام مذاکراتی
اســت که تحریم های ظالمانه و غیرقانونی را به صورت کامل
و موثر لغو و عادی ســازی روابــط تجاری و اقتصادی با ایران
را تضمیــن کرده و ضمانت های معتبری برای عدم بدعهدی
بیشــتر فراهم کند.به گزارش فارس« ،انریکــه مورا» معاون
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پنجشنبه  ۲۲مهر ماه
ســفری به تهران داشت و با علی باقری دیدار و گفتوگو کرد
و در پایــان طرفین توافق کردند کــه مباحث باقیمانده را در
بروکسل ادامه دهند.

یافت .این جنبش اعتراضی در روز شــنبه  ۱۷نوامبر ۲۰۱۸
شــروع شد و جلیقه زردها با مســدود کردن جادهها باعث
ترافیک شدید شــدند؛ تظاهراتی که در اعتراض به افزایش
قیمت سوخت و مالیاتها بوجود آمد و همچنان ادامه دارد.
اعتراضات پس از مدتی به سیاســتهای کلی دولت امانوئل
مکرون سوق پیدا کرد و عدهای خواستار استعفای او شدند.
به گفته روزنامههای فرانســوی ،جلیقــه زردها ،حکومت را
در مقابل نوعی از بحران قرار دادهاند که در فرانســه سابقه
تاریخی ندارد؛ ایــن جنبش اعتراضی که ن َه رهبری معینی
دارد و ن َه سازماندهی آشکاری که بتوان معرفی کرد و با آن
به مذاکره پرداخت.

به اتفاق آرا

شورای امنیت خواهان بازگشت دولت
غیرنظامی سودان شد

شورای امنیت ســازمان ملل بازگشت دولت غیرنظامی ســودان را که اوایل هفته
جاری توسط ارتش برکنار گشت ،خواستار شد.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
فرانســه ،شورای امنیت به اتفاق آرا با تصویب بیانیهای نگرانی عمیق خود را نسبت
به کودتای نظامی اخیر در ســودان ابراز کرد.در این بیانیه آمده اســت که اعضای
شــورای امنیت «از مقامات نظامی سودان میخواهند بر اساس سند قانون اساسی
و سایر اســناد دوره انتقالی ،دولت سابق را که توســط غیرنظامیان اداره میشود،
بازگردانند».در بیانیه این شورا همچنین از مقامات نظامی سودان خواسته شده همه
بازداشت شدگان را فورا آزاد کرده و به حق تجمع مسالمت آمیز احترام بگذارند و از
همه بازیگران ذی نفوذ نیز خواسته شده که بدون هیچ پیش شرطی برای اطمینان
از اجرای کامل سند قانون اساسی و توافقنامه صلح منعقده ،گفتگو را آغاز کنند.این
بیانیه توسط دولت انگلیس تهیه شده است.نشست سابق شورای امنیت سازمان ملل
درباره تحوالت سودان به خاطر اختالف میان اعضا به نتیج ه نرسید.
چاووشاوغلو:

روسیه و آمریکا به وعدههایشان عمل نکردند

وزیر امور خارجه ترکیه روز (پنجشــنبه) گفت ،آمریکا یا باید جنگندههای اف۳۵-
بــه آنکارا بدهد ،یا اینکه پول آن پس بدهد یا اینکه به جای آن یک محصول دیگر
ارائه کند.به گزارش ایسنا ،مولود چاووشاوغلو ،وزیر امور خارجه ترکیه در مصاحبه
با ســیانان ترک گفت :اگر آمریکا نمیخواهد مشــکل اف ۳۵-را حل کند یا اگر
کنگره آمریکا مانع آن شــود ،ترکیه گزینههای دیگری از جمله خرید ســوخو۳۵-
یا سوخو ۵۷-ساخت روسیه را بررســی خواهد کرد.وزارت دفاع ترکیه امروز اعالم
کرد ،آنکارا و واشــنگتن برای ادامه مذاکرات به منظــور حل و فصل اختالف روی
برنامه جنگند ه تهاجمی اف ۳۵-توافق کردهاند .براساس این بیانیه ،نمایندگان وزارت
دفاعهــای ترکیه و آمریکا در آنکارا مالقات کرده و طی آن مســائل مالی هم مورد
گفتوگو قرار گرفت.
در سال  ۲۰۱۹واشنگتن اعالم کرد ،ترکیه بابت خرید سامانه دفاع هوایی اس۴۰۰-
روســیه از برنامه اف۳۵-ها کنار گذاشته میشود .ترکیه اما تاکید دارد اس۴۰۰-ها
تهدیدی برای ســامانههای ناتو ،ائتالف ناتو یا تسلیحات آن نیست .آنکارا همچنین
بارها پیشنهاد داده کمیسیونی برای حل مناقشه تشکیل شود.
سوریه
چاووشاوغلو در واکنش به پرسشــی درباره سوریه و افزایش اقدامات «تروریستی»
در این کشور گفت ،نه روسیه و نه آمریکا به تعهدی که بعد از عملیات ترکیه برای
یپگ در مرزهایش دادنــد ،عمل نکردند.او گفت:
پکک – 
عقبرانــدن عوامل 
یپگ به حمالتشــان افزودهاند .نه روسیه و نه آمریکا به وعدههایشان
پکک – 

عمل نکردند .ما آنچه برای خودمان بهترین است ،انجام میدهیم.
پرونده کاواال و اظهارات سفیران
وزیر خارجه ترکیه درباره اظهارنظرهای  ۱۰سفیر غربی درباره پرونده عثمان کاواال،
فعال سرشناس ترک گفت آنها حق ندارند در امور داخلی ترکیه مداخله کنند و قطعا
آنها صالحیت ندارند که به قوه قضاییه ترکیه دستور بدهند.چاووشاوغلو گفت :ما به
دستور رئیس جمهورمان (رجب طیب اردوغان) تدارکات را برای اعالم این افراد به
عنوان عناصر نامطلوب انجام داده بودیم و قرار بود روز دوشنبه آن را به کابینه ارائه
کنیم .پس از ســخنرانی رئیس جمهور ما ،وحشت بیشتر شد ،برخی از این مقامها
شروع به بستن چمدانهای خود کردند و سپس یک قدم رو به عقب برداشتند.
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گزیده خبر
ابراز تاسف روانچی ازعدم تبعیت آمریکا از
احکام دیوان بینالمللی دادگستری

ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با تاکید بر نقش اساسی دیوان بین
المللی دادگستری در حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات ،عدم تبعیت آمریکا
از احکام و قرارهای دیوان را تاســف برانگیز خواند.به گزارش ایرنا ،مجید تخت
روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در نیویورک روز پنج شنبه
به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سخنانی در زمینه دیوان
بین المللی دادگســتری گفت :جمهوری اسالمی ایران نقش دیوان بین المللی
دادگستری در جلوگیری از خشونت ها و کاهش بحران ها از طریق حل و فصل
مسالمت آمیز اختالفات را مهم می شناسد و معتقد است که دیوان با حفاظت از
نظم بین المللی و مقابله با اقدامات یکجانبه حکومت قانون را تقویت می کند.وی
با اشاره به دو دعوای در حال رسیدگی ایران در دیوان بین المللی دادگستری به
تشــریح این پرونده ها پرداخت و افزود :با توجه به تصویب تعداد قابل مالحظه
ای از قوانین و دســتورهای اجرایی در ایاالت متحده آمریکا که آشکارا برخالف
حقوق بین الملل هستند ،مصونیت دولت ایران نزد محاکم آمریکا نادیده گرفته
شده است.ارشدترین دیپلمات جمهوری اســامی ایران در سازمان ملل افزود:
این اقدام منجر به اقامه دعاوی متعدد علیه جمهوری اسالمی ایران و مقامات و
موسسات ایرانی در محاکم آمریکا شده است .در نتیجه این دعاوی اموال ایرانیان
از جمله اموال بانک مرکزی ایران مسدود شده است .متعاقب همین احکام اموال
بانک مرکزی برای اجرای این احکام مصادره شــده است.تخت روانچی گفت :ما
معتقدیم که چنین مســدود سازی و مصادره ای برخالف معاهده مودت ۱۹۵۵
میان دو کشــور است .دیوان بین المللی دادگســتری در  ۱۳فوریه  ۲۰۱۹طی
حکمی صالحیت خود برای رســیدگی به این اقدامات در پرونده «برخی اموال
ایران» تأیید کرد و این پرونده در حال رسیدگی در دیوان است.سفیر و نماینده
دائم ایران در ســازمان ملل متحد به تشریح پرونده دوم ایران پرداخت و گفت:
پــس از کناره گیری یکجانبه ایاالت متحــده از برجام و تصمیم غیرقانونی این
کشور برای وضع مجدد تحریم هایی که برخالف معاهده مودت به طور مستقیم
یا غیرمستقیم اتباع و شرکت های ایرانی و ایران را هدف قرار می داد ،جمهوری
اسالمی ایران دعوایی را در خصوص نقض های متعدد معاهده مودت علیه ایاالت
متحده آمریکا اقامه کرد.تخت روانچی اظهار داشت :در عین حال ،ایران به دلیل
فوریت موضوع و خسارات غیرقابل جبران ناشی از وضع مجدد تحریم های ایاالت
متحــده ،از دیوان تقاضای صدور قرار موقــت نیز کرد .قضات دیوان در  ۳اکتبر
 ۲۰۱۸بــه اتفاق آرا قرار موقتی را صادر کردند که ایاالت متحده آمریکا را ملزم
می کرد تا هر نوع مانعی را برای واردات مواد قضایی و کشاورزی ،دارو و تجهیزات
پزشکی و نیز تجهیزات ضروری برای ایمنی هوانوردی رفع کند.وی افزود :دیوان
در این قرار به ایاالت متحده دســتور داد تا تضمین کند که مجوزهای الزم در
این خصوص صادر می شــود و انتقال منابع مالی در خصوص موارد گفته شده
دچارهیچ محدودیتی نمی شود.سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد
گفت :متاسفانه ایاالت متحده نه تنها از این قرار دیوان تبعیت نکرده است ،بلکه
با وضع تحریم های جدید به ویژه در دوران اوج شــیوع همه گیری کووید ۱۹
عامدانه این دســتور را نقض کرده است.وی افزود :شایان ذکر است که دیوان در
بند  ۱۰۰این قرار تأکید کرده اســت که قرارهای موقت الزم االجرا هســتند و
بنابراین تعهد بین المللی برای ایاالت متحده ایجاد می کنند .در نتیجه جمهوری
اسالمی ایران چندین بار عدم تبعیت ایاالت متحده از قرار دیوان را به استحضار
این نهاد رسانده است .ایاالت متحده نیز هر بار این پاسخ را داده که ملزم به قرار
است و معامالت بشردوستانه از تحریم ها معاف هستند.تخت روانچی گفت :کذب
بودن این ادعا را می توان با استناد به مجوز کلی خزانه داری آمریکا در  ۱۷ژوئن
 ۲۰۲۱ثابت کرد که در آن صحبت از تســهیل معامالت مربوط به کووید  ۱۹با
ایران شده بود .عالوه بر این آمریکا با تنگ تر کردن حلقه تحریم ها بعد از قرار
دیوان تعهدش مبنی بر عدم اتخاذ اقداماتی که موجب بدتر شدن اختالف بین دو
کشور می شود را نیز نقض کرده است.سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل
متحــد اضافه کرد که دیوان همچنین در  ۳فوریه  ۲۰۲۱همه ایرادات مقدماتی
ایاالت متحده نســبت به صالحیت این دیــوان را رد و اعالم کرد که صالحیت
رسیدگی به این قضیه را داراست.
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خوسه دونوسو

از هر دری خبری

پیشنهاد
ادبیات آمریکای التین و رمان دوره شکوفایی معموال با
تاریخ کشورهای آمریکای التین گره خورده است .حال
اگر شما اهل شیلی باشید این موضوع با شدت بیشتری
خود را نشــان میدهد چرا که کودتای «ژنرال پینوشه»
در تاریخ  ۱۱سپتامبر  ۱۹۷۳بر علیه رئیسجمهور قانونی
یعنی «سالوادور آلنده» یکی از خونینترین وقایع شیلی
به شــمار میرود.شــخصیت اصلی کتاب باغ همسایه
نیز ،خولیو مندس ،نویســنده و روشنفکری میانمایهی
شــیلیایی است که شــاهد این کودتا بوده و حتی چند
روزی هم طعم زندان رژیم را چشیده است .او از اعضای
«اتحاد مردمی» بود که آلنده را به قدرت رســاند و حال
که از شیلی خارج شده میخواهد براساس تجربهاش از
این وقایع رمانی بنویســد که گوی سبقت را از همه نویســندگان دوره شکوفایی برباید .امتیاز خولیو
تجربهای بود که هیچکدام از نویسندگان دوره شکوفایی از آن بهره نداشتند.بعد از  ۱۱سپتامبر پنج روز
به زندان افتاده بودم؛ درست است که نه شکنجهام دادند و نه حتی ازم بازجویی کردند ،اما همه واقعه
یک گنجینۀ عذابی برای من شده بود که احتیاجی به استعاره نداشت ،کافی بود واقعیت را رکوبیپرده
تعریف کنم( .رمان باغ همسایه اثر خوسه دونوسو – صفحه )۴۲این رمان قرار است ادای دین به شیلی و
مایه رستگاری خودش هم باشد .در واقع این رمان قرار است از همه لحاظ زندگی او را متحول و حتی
رابطه زناشــوییاش را هم نجات دهد .اما اول باید دست به کار نوشتن شد چرا که این تجربه حماسی
کمکم داشت رنگ میباخت .از همین رو ،وقتی دوست ثروتمندش پیشنهاد میکند که به آپارتمان او در
اسپانیا برود و در آنجا رسالتش را انجام دهد پس از مدتی قبول میکند.اما زندگی ماللآور و خفتبار در
این تبعید خودخواسته و همچنین ذهنی پریشان که درگیر مسائل مختلفی – مانند دلبستگی به وطن،
مادر محتضر و درمانده در شیلی ،پسری سرگش و بیگانه که در مراکش است ،همسری که مدام در حال
دعوا با اوست و همچنین ویراستار و ناشری که رمان او را برای بار اول رد کرده – است مانع او میشود
که بازنویسی رمانش را انجام دهد.ناامیدی خولیو بیپایان است .او به هر سو که نگاه میکند جز تباهی
چیزی نمیبیند و تنها با مصرف الکل و قرص والیوم اســت که گاه به آرامشــی نسبی میرسد .در این
دوزخ بیبار و بر تنها مایه دلخوشی خولیو مندس باغ سبز و خرم همسایه است که از پنجرۀ اتاقش تماشا
میکند و آنچه در آن باغ میگذرد تنها صحنۀ چشمنواز و خیالانگیز برای این مرد سودایی است....

فرهنگ

فصل «انار چین»

کشف نشانگرهای ژنتیکی که
ابتال به کووید۱۹-

ورزشی

پژوهشگران آمریکایی ،نشانگرهای ژنتیکی خاصی را کشف کردهاند
که میتوانند ابتال به کووید ۱۹-و شــدت آن را پیشبینی کنند.به
گزارش ایسنا و به نقل از نیوزپستاک ،دانشمندان دانشکده پزشکی
«دانشــگاه کلرادو»( )University of Coloradoآمریکا ،انواع خاصی از
نشانگرهای زیستی ژنتیکی را کشف کردهاند که نه تنها افراد مبتال
به کووید ۱۹-را شناســایی میکنند ،بلکــه بینشهایی را در مورد
شدت بیماری ارائه میدهند و شاید بتوانند یک خالء بزرگ در زمینه
تشخیص کووید ۱۹-را پر کنند«.کاتلین بارنز»(،)Kathleen Barnes
پژوهشگر ارشد این پروژه گفت :من باور دارم که این پژوهش ،شواهد
محکمــی را در آزمایش کووید ۱۹-ارائه میدهد که میتوان آنها را
برای بیماریهای دیگر نیز به کار گرفت.

دومین پیروزی تیم ملی امید ایران با غلبه بر لبنان
شاگردان مهدی مهدویکیا با پیروزی دو بر صفر مقابل لبنان ،به صدرنشینی خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا تداوم بخشیدند.به گزارش
ایسنا ،تیم ملی فوتبال امید ایران در دومین دیدار از مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با نتیجه  ۲بر صفر لبنان را شکست داد و به صدرنشینی خود
در گروه  Bآسیا ادامه داد.در این دیدار مهدی لموچی در دقیقه پنجم و میالد کر در دقیقه  ۹۳دروازه لبنان را گشودند .بازیکن فجرسپاسی در
نخستین دیدار تیم ملی هم اولین گل شاگردان مهدویکیا را در پیروزی  ۴بر صفر مقابل نپال به ثمر رسانده بود .همچنین دقیقه  ۸۹ضربه
پنالتی برای ایران توسط سامان فالح از دست رفت .در بازی نخست هم یاسین سلمانی یک پنالتی تیم ملی را از دست داده بود.شاگردان مهدی
مهدویکیا با این پیروزی ،بعد از انجام دو بازی  ۶امتیازی شدند و در آستانه صعود به مرحله بعد مسابقات قرار گرفتند.تیم ملی در بازی نخست
نپال را با  ۴گل شکست داده بود .این تیم در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با تاجیکستان ،میزبان این گروه
دیدار خواهد کرد که روز یک شنبه نهم آبان در ورزشگاه شهر دوشنبه برگزار میشود.تیم ملی در این دیدار با ترکیب علیرضا رضایی ،یونس
اکبرپور ،میالد کر ،سامان فالح ،مهدی هاشمی نژاد ،محمد خدابنده لو ،یاسین سلمانی(کاپیتان) (حسین زواری  ،)۹۰حسین نخودکار (محمد
امین حزباوی  ،)۷۹مهدی لموچی (محمدمهدی محبی ،)۹۰امیرعلی صادقی و آریا برزگر (فرزان دانا  )۶۷به میدان رفت.

تخت گاز

ایران درودی درگذشت
ایران درودی ـ هنرمند نقاش برجسته معاصر کشورمان ـ
پس از تحمل سه ماه بیماری و مبارزه ،جمعه ـ هفتم آبان
ماه ـ درگذشت.به گزارش ایسنا ،صفحه رسمی هنرمند در
اینستاگرام که توسط بنیاد ایران درودی اداره می شود ،این
خبر را تایید کرده است.همچنین سیدمحمد طباطبایی ـ
فعال فرهنگی و دبیر ســابق شورای ارزشیابی هنرمندان،
نویسندگان و شاعران کشور ـ که پیشتر خبر ابتالی درودی
به کرونا را به ایســنا اعالم کرده بود ،صبح امروز در گفت
وگویی خبر درگذشــت این هنرمند را تایید کرد.اما تکتم
نعیمی ،مدیر برنامه های ایــران درودی در گفت وگویی
با ایســنا ،درباره درگذشت این هنرمند توضیح داده است:
ایشان به دلیل بیماری که داشتند اخیرا در رفت و آمد به
بیمارستان بودند و متاسفانه صبح دیروز ساعت هفت و نیم صبح به دلیل ایست قلبی در بیمارستان دی از
دنیا رفتند.ایران درودی ،نقاش ،نویسنده ،کارگردان ،منتقد هنری و استاد دانشگاه کشورمان که چندی قبل
 ۸۵سالگی اش را جشن گرفت ،تقریبا از همان شهریور ماه امسال به کرونا مبتال شد و پس از بستری شدن
در بیمارستان و گذراندن دوران نقاهت ،برای ادامه مراحل درمان به منزل انتقال یافت .تا اینکه پس از چند
ماه مبارزه با بیماری ،دیروز (جمعه) هفتم آبان ماه خبر درگذشت این هنرمند اعالم رسمی شد.ایران درودی
در دانشکده عالی هنرهای زیبای پاریس ،مدرسه لوور پاریس در رشته نقاشی و رشته تاریخ هنر دانشکده
سلطنتی بروکسل تحصیل کرده بود.او در طول حیاتش  ۶۴نمایشگاه انفرادی در سراسر جهان داشت و در
بیش از  ۲۵۰نمایشگاه گروهی شرکت کرده بود .درودی از سال  ۱۳۴۳عضو کنگره بین المللی هنرمندان و
منتقدان ریمنی ،ووکیو و سان ماریو ایتالیا بود .او از سال  ۱۳۴۶تا  ۱۳۵۱تهیه کنندگی و کارگردانی بالغ بر
 ۸۰فیلم مستند برای تلویزیون تحت عنوان شناسایی هنر را انجام داد .در سال  ۱۳۴۷فیلم مستند بی ینال
ونیز را در مدت زمان  ۵۵دقیقه کارگردانی کرد.
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خوسه دونوســو (انگلیســی ۵ ;José Donoso :اکتبر
 ۷ – ۱۹۲۴دسامبر  )۱۹۹۶یک نویسنده اهل شیلی
بود .دونوسو از نویسندگان مهم دوره شکوفایی ادبیات
آمریکای التین به شــمار میرود .وی در اعتراض به
دیکتاتوری پینوشــه تن به تبعیدی خودخواسته داد
و چندین سال را در مکزیک ،آمریکا و اسپانیا زندگی
کرد .دونوسو در ســال  ۱۹۸۱به شیلی بازگشت و تا
زمان مرگش در ســال  ۱۹۹۶در زادگاهش بود .وی
پس از بازگشت به شــیلی ،اقدام به راهاندازی کارگاه
داستاننویســی کرد که این کارگاه نقش مهمی در
پرورش نسل جدیدی از نویسندگان شیلیایی داشت.
آثار او با مضامینی چون سکشــوالیته ،بحران هویت،
روانشناسی و طنزی تلخ گره خورده است.پس از مرگ دونوسو ،دستنوشتههایش در دانشگاه آیووا
از تمایالت همجنسگرایانه وی پرده برداشت ،مسئلهای که جنجال بسیاری را در شیلی به دنبال
داشــت .او در نوامبر  ۱۹۹۹۰برنده جایزه ملی ادبیات شیلی شد ،وقتی نظر و احساسش را دربارهٔ
دریافت این جایزه پرســیدند ،گفت« :انگار کسی میخی به دیوار کوبیده تا تصویر بعد از مرگ مرا
از آن آویزان کند!»

کتاب باغ همسایه

گنجینه

معرفی رسمی نسل جدید مرسدس AMG SL
مرسدس بنز  SLدر طول عمر حدود هفتادسالهٔ خود تنها هفت بار نسل عوض کرده است و حاال جدیدترین نسل این رودستر نمادین آلمانی
با تغییراتی کلی و بنیادین رسماً معرفی شده است .یکی از مهمترین تغییرات این نسل ،تغییر نام آن به مرسدس-آامگ است که این یعنی
حاال باید این خودرو را  AMG SLصدا بزنیم .این ماشــین کام ًال جدید بوده و بهطور کامل از ابتدا روی پلتفرم تازهای شــکل گرفته که از
آلومینیوم ،فوالد ،منیزیوم و کامپوزیت ساخته شده و در نسل بعدی  AMG GTهم بکار خواهد رفت.نسل جدید  SLبا  ۴,۷۰۵میلیمتر طول،
 ۷۴میلیمتر کشیدهتر از نسل قبلی شده و فاصلهٔ محوری آنهم با  ۱۱۵میلیمتر افزایش به  ۲,۷۰۰میلیمتر رسیده است .این خودرو
 ۱۵۴میلیمتر از مدلی که جایگزین آن میشود یعنی  AMG GTرودستر هم طول بیشتری دارد .در ظاهر نیز هم ٔه مدلهای  SLجدید با
جلوپنجرهٔ پانامریکانای خاص  AMGارائه میشوند تا مشخص شود که آن رودستر افسانهای حاال عضوی از خانوادهٔ  AMGاستAMG SL.
فع ًال فقط در دو مدل ارائه میشود که هردو از همان پیشرانهٔ  ۴لیتری  V8توئین توربوی  M177آشنای  AMGاستفاده میکنند .این موتور
در مدل پایه که  SL55نام دارد ۴۷۵ ،اسب بخار قدرت و  ۷۰۰نیوتن متر گشتاور تولید میکند اما در مدل دوم بنام  ،SL63به لطف بوست
بیشتر توربوها ،بهبود جریان هوا و تغییراتی در نرمافزار ،خروجی آن به  ۵۸۵اسب بخار قدرت و  ۸۰۰نیوتن متر گشتاور افزایش پیدا میکند.

تاثیر رژیم غذایی بر سرعت
رشد تومورها
محققان «دانشگاه ام آی تی» در مطالعه اخیرشان اظهار کردهاند آنچه
افراد مصرف میکنند بر وضعیت تومورها تاثیر میگذارد و پیروی از یک
رژیم غذایی خاص ممکن است رشد سرطان را ُکند کند.به گزارش ایسنا
و به نقل از اس تی دی ،نتایج مطالعه جدید محققان ام.آی.تی نشــان
میدهد که قطع زنجیره ذخایر لیپیدی سلولی در موشها میتواند روند
رشد تومورها را ُکند کند.در سالهای اخیر شواهدی مبنی بر اینکه تغییر
در رژیم غذایی میتواند به کاهش رشــد تومورها کمک کند ،ارائه شده
اســت .محققان ام آی تی در مطالعه اخیرشان تاثیر پیروی از دو رژیم
غذایی مختلف در موشها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و دریافتند
که چگونه محدود کردن کالری ممکن است رشد تومور را کند کرده و
بر سلولهای سرطانی تاثیر بگذارد.

بهبود تشخیص بیماریهای ریوی
با روشی جدید
هر سال بیش از چهار میلیون نفر در جهان به دلیل ابتال به بیماریهای
تنفسی شدید جان خود را از دست میدهند.به گزارش ایسنا و به نقل از
تی ای ،با این وجود هنوز فناوریهای تصویربرداری پزشکی پیشرفتهای
که عالوه بر کم هزینه بودن و ارائه طالعات دقیق ،بتواند بسیار سریع و
خیلی زود بیماریهای تنفسی را تشخیص دهد نیز تاکنون توسعه داده
نشده است.محققان دانشگاه فنی مونیخ آلمان در مطالعه اخیرشان موفق
به توســعه روشی برای حل این مشکل شــدهاند .راه حل این محققان
«رادیوگرافی قفسه سینه زمینه تاریک»( )dark-field chest X-raysاست.
البته گفتنی اســت تا به حال ،این روش در انســانها مورد مطالعه قرار
نگرفته بود و دانشــمندان آلمانی برای اولین بار با موفقیت از این روش
جدید اشعه ایکس برای تشخیص بیماری تنفسی بیماران استفاده کردند.

