اخبار

خاندوزی:

تخصیص بنزین به اشخاص به جای خودرو ،از اولویت خارج شد

ن
دالردر کانال  29هزار توما 

به گفته رئیس کانون صراف��ان ایران ،دالر
توافق��ی در کان��ال  29هزار توم��ان معامله
ش��د.کامران س��لطانی زاده در گفتوگ��و با
فارس ،در مورد وضعیت بازار متشکل ارزی
در روز چهارشنبه اول تیرماه  1401گفت :ارز
مس��افری به نرخ هر دالر  27هزار و  600تا
 27هزار و  700تومان معامله ش��د.به گفته
رئیس کانون صرافان ایران در بازار متشکل
و رسمی ارز،بر اساس توافق بین فروشنده و
خریدار هر دالر از  29هزار و  300تا  30هزار
و  100تومان معامله میشود.س��لطانیزاده
همچنی��ن تاکید کرد :ارز در بازار متش��کل
ارزی و رس��می بدون هیچ ارزپاش��ی بانک
مرکزی و فقط با ن��رخ توافقی بین صرافان
و صادر کنندگان خریداری و به نرخ توافقی
به مشتریان عرضه میشود.وی با بیان اینکه
تعداد صرافیها خرید توافقی در حال اضافه
ش��دن هستند ،تأکید کرد :این مدیریت بازار
ار ز بدون اس��تفاده از ی��ک دالر ذخایر بانک
مرکزی در حال انجام است.
نرخ تورم نقطهای خرداد ماه به ۵۲.۵
درصد رسید

نرخ ت��ورم نقطهای خ��رداد م��اه  ۱۴۰۱در
مقایسه با ماه قبل  ۱۳.۲واحد درصد افزایش
یافته اس��ت.به گزارش خبرگزاری تسنیم و
به نقل از س��ایت مرکز آمار ایران ،نرخ تورم
س��االنه خرداد ماه  1401ب��رای خانوارهای
کش��ور به  39.4درصد رسیده که نسبت به
همین اطالع در م��اه قبل 0.7 ،واحد درصد
افزایش نش��ان میدهد.منظ��ور از نرخ تورم
نقطهای ،درصد تغییر عدد ش��اخص قیمت،
نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد .نرخ
ت��ورم نقطهای در خرداد م��اه  1401به عدد
 52.5درصد رس��یده است؛ یعنی خانوارهای
کش��ور به طور میانگین  52.5درصد بیشتر
از خ��رداد  1400برای خرید یک «مجموعه
کاالها و خدمات یکسان» هزینه کرده-اند.
نرخ ت��ورم نقطهای خ��رداد م��اه  1401در
مقایسه با ماه قبل  13.2واحد درصد افزایش
یافته اس��ت .نرخ تورم نقطهای گروه عمده
«خوراکیها ،آش��امیدنی¬ها و دخانیات» با
افزایش  32.2واحد درصدی به  81.6درصد
و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با
افزایش  2.8واح��د درصدی به  36.8درصد
رس��یده اس��ت.این در حالی اس��ت که نرخ
تورم نقطهای برای خانوارهای شهری 51.4
درصد میباش��د که نسبت به ماه قبل 12.2
واحد درصد افزایش داش��ته است .همچنین
این ن��رخ برای خانوارهای روس��تایی 58.2
درصد بوده که نسبت به ماه قبل  18.1واحد
درصد افزایش داشته است.
فهرست بدهکاران کالن بانکی بهروز
شد

بان��ک مرکزی فهرس��ت بده��کاران کالن
تسهیالت جاری و غیرجاری را بهروز کرد.به
گزارش خبرگزاری تسنیم ،بانک مرکزی در
اجرای تکلیف مقرر در جزء نخست از بند «د»
ذیل تبصره ( )16قانون بودجه س��ال 1401
کل کشور ـ مصوبه بهشماره 114504/715
م��ورخ  29اس��فندماه س��ال  1400مجلس
ش��ورای اس�لامی ـ مبن��ی بر لزوم انتش��ار
اطالع��ات و جزییات مربوط به تس��هیالت
و تعه��دات کالن و همچنین تس��هیالت و
تعهدات اش��خاص مرتبط ،پرداختی توس��ط
هری��ک از بانکه��ا و مؤسس��ات اعتباری
غیربانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری
اس�لامی ایران پس از تعیین مصادیق آن در
شورای پول و اعتبار در پایان هر فصل ،آمار
تس��هیالت و تعهدات کالن و تس��هیالت و
تعهدات اش��خاص مرتبط پرداختی توس��ط
بانکها و مؤسس��ات اعتب��اری غیربانکی را
منتش��ر کرد.طبق اعالم بان��ک مرکزی ،با
عنایت به مصوبه جلس��ه مورخ  31خردادماه
 1401شورای پول و اعتبار در این خصوص،
مجموع خالص تسهیالت و تعهدات مربوط
ب��ه هر ذینف��ع واحد و یا اش��خاص مرتبط
که میزان آن حداق��ل معادل  1،000میلیارد
ریال است ،بهعنوان مصادیق مشمول حکم
مقرر در جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره
( )16قانون بودجه س��ال  1401کل کش��ور
محسوب میشود و بانک مرکزی جمهوری
اس�لامی ایران در چارچوب احکام قانونی و
مصوبات موصوف ،آم��ار و اطالعات مربوط
به تس��هیالت و تعهدات کالن و تسهیالت
و تعهدات اش��خاص مرتبط ،پرداختی توسط
هری��ک از بانکه��ا و مؤسس��ات اعتباری
غیربانکی را در پایان هر فصل پس از بررسی
از طری��ق درج در پایگاه اطالعرس��انی خود
در دس��ترس عموم قرار خواهد داد .ش��ایان
ذکر اس��ت اطالعات مربوط به تسهیالت و
تعهدات کالن پرداختی توسط بانکهای ملی
ایران ،خاورمیانه ،صنعت و معدن و سرمایه و
تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه
بانک��ی براس��اس «مصوبه ش��ورای پول و
اعتبار» در حال بررسی است و متعاقب ًا انتشار
خواهد یافت.

احس��ان خاندوزی وزیر ام��ور اقتصادی و
دارای��ی در گفتگوی اختصاصی با مهر در
رابطه با آخرین وضعیت اجرای طرح واریز
یارانه بنزین به حس��اب هر ایرانی ،گفت:
ب��ه جهت اینک��ه در دولت چن��د موضو ِع
تصمیم گی��ری اقتصادی دیگر مدنظر بود
این طرح فع ً
ال از اولویت خارج ش��ده است

وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی اعالم کرد:
ط��رح «واریز یارانه بنزین به حس��اب هر
ایرانی» از اولویت خارج ش��ده است.س��ید

تا دولت در مورد سیاس��تهای اولویت دار
تصمیم گی��ری کند و بعد پرونده جدید باز
شود؛ بنابراین فع ً
ال اولویت تصمیم گیری و
سیاست گذاری برای این طرح وجود ندارد.
وی با اشاره به اجرای طرح یارانه بنزین به
صورت پایلوت در کیش و قش��م ،تصریح
کرد :طرح پرداخت یارانه بنزین به صورت

پایلوت در کیش و قشم انجام شده و اجرای
این طرح در آن مناطق متوقف نمیش��ود.
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه
اجرای پایلوت طرح یارانه بنزین در کیش
و قشم از آن جهت بود که مشکالت فنی
این طرح احصاء شوند ،گفت :در حال حاضر
مش��کالت فنی این طرح کام ً
ال شناسایی

و مرتفع شدند.خاندوزی در پایان گفت :باز
پرداخت یارانه بنزی��ن به بخشهای فاقد
خودرو در جزیره کیش هم انجام شده است
اما به دلیل اینکه این طرح فع ً
ال در دستور
کار توسعه نیست اجازه دهید هر زمانی که
در م��ورد این موضوع تصمیم گیری ش��د
جزئیات آن مطرح شود.

نماینده مجلس :همکاری بانکها برای ارائه تسهیالت ازدواج ضعیف بوده است

روند دریافت وام فرزندآوری همچنان ُکند و مالل آور

گ�روه اقتصادی-میثم ترکی�ان :قانون حمایت از خانواده و
جوانی جمعیت آبان ماه  ۱۴۰۰پس از چند ماه رس��یدگی
به دستگاههای اجرایی ابالغ شد تا به اجرا دربیاید .قانونی
 ۷۳م��ادهای با  ۸۱تبصره که بر اس��اس اصل هش��تاد و
پنجم قانون اساس��ی ،در یک کمیسیون مشترک بررسی
ش��د و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایش��ی آن به
مدت  ۷س��ال ،دهم آبان  ۱۴۰۰به تأیید شورای نگهبان
رسید«.جوانی جمعیت» در جریان رسیدگی به عنوان طرح
و پ��س از ابالغ آن به عنوان یک قانون ،با اظهارنظرهای
موافق و مخالفی هم��راه بوده؛ حاال هم که باید در دولت
اجرا ش��ود ،پرسشهایی را درباره اینکه «آیا قانون جوانی
جمعیت اجرا میش��ود یا نه؟» به همراه داشته است.طبق
قانون تس��هیالت فرزندآوری بدون الزام به سپردهگذاری
و ب��ا  6ماه دوره تنفس برای ش��روع اقس��اط و با کارمزد
حداکثر  4درصد به صورت س��االنه پرداخت میش��ود و
همچنین در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر
فرزند یک وام تعلق میگیرد و ترتیب تولد لحاظ میگردد.
طبق بخش��نامه بانک مرکزی ،بانک های عامل مکلف
به پرداخت تس��هیالت قرضالحس��نه فرزندآوری برای
فرزندانی که از سال  1400به دنیا آمدهاند ،هستند .برهمین
اساس ،بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان،
با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت
تسهیالت فرزندآوری اقدام کنند.
چرا سرعت پرداخت وام فرزندآوری ُکند است؟


مع��اون اداره اعتب��ارات بانک مرکزی گف��ت :با توجه به
ابهامات موجود در پرداخت این تس��هیالت ،جلس��ات و
مکاتباتی برای رفع ابهامات موجود برگزار ش��د که یکی
از دالیل کندی نس��بی پرداخت این تس��هیالت نسبت
ب��ه تس��هیالت ازدواج ،همین ابهامات اس��ت.به گزارش
خبرگزاری تس��نیم ،مهدی صحابی معاون اداره اعتبارات
بانک مرکزی با اش��اره به مفاد قانون حمایت از خانواده و
جوانی جمعیت و قانون بودجه س��ال جاری ،در خصوص
تس��هیالت فرزن��دآوری گفت :بانک مرک��زی علیرغم
محدود بودن منابع قرضالحسنه شبکه بانکی ،همواره در
مکاتبات و جلس��ات متعدد برگزارشده بر اولویت پرداخت

میلیون و  100هزار نفر اس��ت) عالوه بر متولدین س��ال
جاری اس��ت که این موضوع در هرحال علیرغم تالش
شبکه بانکی و مسئولیت قانونی و اجتماعی آنها موجب
بروز صف طوالنی در پرداخت این تس��هیالت خواهدشد،
کما اینک��ه در حال حاضر تعداد  610ه��زار نفر در صف
دریافت این تسهیالت و طی مراحل ثبت نام ،تعیین شعبه،
تشکیل پرونده و تکمیل مدارک هستند.

 همکاری بانکها برای ارائه تس�هیالت ازدواج ضعیف

بوده است

تسهیالت قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری و همچنین
لزوم تسریع و تس��هیل آن تأکید داشته است.وی با بیان
اینکه از ابتدای س��ال جاری تا  31خرداد ماه  1401تعداد
 190هزار فقره تسهیالت قرضالحسنه ازدواج در مجموع
ب��ه مبلغ  255هزار میلیارد ریال از س��وی ش��بکه بانکی
پرداخت شده است ،گفت :با توجه به آمار مدت مشابه سال
گذش��ته که تعداد  175هزار فقره تسهیالت و مبلغ 149
هزار میلیارد ریال پرداخت شده ،رشد بیش از  71درصدی
در مبل��غ و  8.5درصدی در تعداد تس��هیالت پرداختی را
شاهد هس��تیم.معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره
تسهیالت فرزندآوری تصریح کرد :بانک مرکزی در موعد
مقرر قانونی نسبت به تهیه و ابالغ دستورالعمل مربوطه و
همچنین ایجاد سامانه الزم اقدام نموده است که از زمان
ابالغ دستورالعمل و شروع ثبت نام در سامانه یاد شده (31
فروردین ماه  )1401تاکنون تعداد  90هزار فقره تسهیالت
جمع ًا به میزان  36هزار میلیارد ریال پرداخت ش��ده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون طی

چندین مرحله با توجه به ابهامات موجود در پرداخت این
تسهیالت ،جلسات و مکاتباتی برای رفع ابهامات موجود
برگزار ش��د که یکی از دالیل کندی نسبی پرداخت این
تسهیالت نس��بت به تس��هیالت ازدواج ،همین ابهامات
اس��ت ،یادآور شد :این ابهامات به مرور در حال رفع شدن
است .کما اینکه تجربه پرداخت تسهیالت ازدواج در ابتدای
تکمیل س��امانه آن نیز حاکی از کندی روند تسهیالت در
آغاز به کار س��امانه به دلیل ابهام��ات موجود و رفع آن از
س��وی بانک مرکزی بوده که بدیهی اس��ت با گذشت و
مرور زمان ،روند پرداخت تس��هیالت فرزن��دآوری نیز از
س��رعت قابل قبول م��ورد نظر بانک مرک��زی برخوردار
خواهد ش��د.وی با اش��اره به یکی از چالشهای اصلی در
زمینه پرداخت تسهیالت فرزندآوری تأکید کرد :از سوی
دیگر چالش مهم پرداخت تسهیالت فرزندآوری به نسبت
تس��هیالت ازدواج مراجعه و ثبت نام دفعت�� ًا واحد والدین
فرزندان متولدش��ده در س��ال  1400در س��امانه (که کل
متولدین سال  1400حسب آمارهای موجود بیش از یک

در این خصوص فاطمه محمدبیگی نایب رئیس کمیسیون
مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت:
قان��ون حمایت از خان��واده و جوانی جمعیت  ۱۹آبان ماه
ب��ه دولت ابالغ ش��د و دولت هم این قان��ون را  ۲۴آبان
م��اه به وزارتخانهها و هیئت وزیران برای اجرا ابالغ کرد.
قاعدت ًا تا  ۲۴بهمن ماه به مدت  ۳ماه دولت فرصت داشت
تدوی��ن آییننامهها و دس��تورالعملهای اجرایی قانون و
فرآیندهایش را به اتمام برس��اند.در این مدت با پیگیری
کمیسیون مشترک این قانون ،کمیته جمعیت کمیسیون
بهداشت ،کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی مجلس در
چند نشست با دولت تالش کردیم بند به بند قانون جوانی
جمعیت به اجرایی شدن نزدیک شود.وی افزود :در زمینه
اعطای وام ازدواج ،موفق بودیم و مقدار آن در یک س��ال
گذش��ته افزایش پیدا کرد و بخش��ی از آن پرداخت شد؛
اما متأسفانه همکاری بانکها در ارائه تسهیالت تاکنون
ضعیف بوده .برخی مواقع ،آییننامههایش��ان ناقص بوده
و تدوین نش��ده بود .البته در ح��ال پیگیری این موضوع
هس��تیم و در هفتهه��ای پایانی پارس��ال ،بانک مرکزی
آییننامه تس��هیالتی خ��ود را برای مس��کن و وام تولد
فرزندان تکمیل کرد .آییننامه اعطای س��هام بورس��ی
پس از تولد فرزندان هم با همکاری شرکتهای بورسی،
سازمان بورس و وزارت اقتصاد در حال نهایی شدن است.
شورای عالی بیمه سالمت مراحل اولیه تدوین آییننامه
بیمه ناباروری را به همراه وزارتخانههایی مانند بهداشت
ط��ی کرده ،اما هنوز در نهایی کردن و ش��کل اجرا دچار
مشکل هستند.

اسحاقی:

نماینده قائنات در مجلس ش��ورای اس�لامی
گفت که قابل قبول نیست که به طور ناگهانی
مودی��ان مالیات در کش��ور ش��اهد نوعی از
محاسبات باشند که در پی آن مالیات ها بیش
از  10برابر افزایش داده شود.به گزارش ایسنا،
سلمان اسحاقی در جلسه علنی چهارشنبه در

افزایش ناگهانی مالیات قابل قبول نیست

تذکری گفت که چند ماه اس��ت یارانه کمک
معیشتی مرزنشینان پرداخت نشده است .وزرای
کشور و اقتصاد و سازمان برنامه برای رفع این
مش��کل ورود کنند.به گفته وی ،مرزنشینان
نقش مهمی در ثبات و حفظ امنیت کشور دارند
و باید وزرای کشور و اقتصاد و سازمان برنامه

ف��روش امالک ایاالتمتحده در م��اه مه به پایینترین
س��طح در دو س��ال اخیر س��قوط کرد زیرا قیمتها به
باالترین حد خود رسید و برای اولین بار از مرز ۴۰۰هزار
دالر آمریکا عبور کرد و با افزایش بیش��تر نرخ بهره وام
مسکن همچنین به حاشیه راندن خریداران از بازار ،رکورد
جدیدی ثبت کرد.به گزارش ایس��نا و به نقل از بیزنس،
انجم��ن ملی مش��اوران ام�لاک ( )NARاعالم کرد:
فروش خانههای موجود  ۳.۴درصد کاهش یافته و به نرخ
س��االنه  ۵.۴۱میلیون واحدی تعدیل شده فصلی رسیده
که پایینترین س��طح از ژوئن  ۲۰۲۰است یعنی زمانی
که فروش از رکود قرنطینه کووید ۱۹-در حال بازگشت
ب��ود .این چهارمین کاهش متوالی ف��روش ماهانه بود.

نای��ب رییس ات��اق اصناف ته��ران گفت:
سامانه س��ماء از امروز همزمان با روز ملی
اصن��اف به صورت رس��می فعالیت خود را
آغاز کرد.آقای ابراهیم درستی نایب رییس
ات��اق اصناف ته��ران گفت :ات��اق اصناف
تهران س��امانهای به نام (سماء) برای ماده

و بودجه اقدامات الزم را در این باره انجام می
دهند.اسحاقی با اشاره به روز اصناف گفت :در
کنار تبریک روز اصناف باید به مطالبات آن ها
توجه کرد .وزیر اقتصاد به این نکته توجه کند
که افزایش مالیاتی باید با یک منطق اقتصادی
و برنامه ریزی همراه باشد؛ قابل قبول نیست

که به طور ناگهانی مودیان مالیات در کش��ور
ش��اهد نوعی از محاسبات باش��ند که در پی
آن مالیاته��ا بیش از  10براب��ر افزایش داده
ش��ود .اینکه مودی مالیاتی قبل از محاسبه از
کیفیت و کمیت پارامترهای موجود باخبر شود
حق اوس��ت پس اگر بنا بر اص�لاح دارید ،راه

فروش امالک آمریکا رکورد  ۲ساله را شکست
اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی
کرده بودند که فروش به نرخ  ۵.۴۰میلیون واحد کاهش
یابد .فروش در ش��مال شرقی افزایش یافت اما در غرب
و جنوب پرجمعیت کاهش��ی بود.فروش مجدد خانه که
بخش عمدهای از فروش خانه در ایاالتمتحده را تشکیل
میدهد ،نس��بت به س��ال قبل  ۸.۶درصد کاهش یافته
است.فروش ماه مه عمدتا مربوط به انعقاد قراردادهایی
بود که یک تا دو ماه پیش امضا ش��ده بود ،قبل از اینکه
نرخ وام مس��کن در بحبوحه افزایش انتظارات تورمی و
افزایش ش��دید نرخ بهره از س��وی فدرال رزرو شروع به
شتاب گرفتن کند.بر اس��اس دادههای آژانس مالی وام
مسکن فردی مک ،وام مسکن  ۳۰ساله با نرخ ثابت ۵۵

واحد در هفته گذشته جهش کرد و به باالترین میانگین
 ۲/۱-۱۳ساله  ۵.۷۸درصد رسید .این بزرگترین افزایش
یک هفتهای از سال  ۱۹۸۷بود و این نرخ از ژانویه بیش
از  ۲۵۰واحد پایه افزایش یافته است.بازار مسکن ،بخش
حساس به نرخ بهره ،در حال از دست دادن سرعت است
اما این میتواند به بازگرداندن عرضه و تقاضای مسکن
و کاهش قیمتها کمک کند.متوس��طقیمت مس��کن
موجود نسبت به سال قبل  ۱۴.۸درصد افزایش یافت و
ب��ه باالترین حد خود در ماه مه به ۴۰۷هزار و  ۶۰۰دالر
رسید .در بحبوحه کمبود خانههای سطح پایه ،فروش در
قسمتهای باالی قیمت بازار متمرکز شد ۱.۱۶.میلیون
خانه قبال در بازار وجود داشت که  ۱۲.۶درصد نسبت به

سامانه سماء شروع به کار کرد

 ۲۷و  ۲۸قان��ون نظام صنفی طراحی کرد.
حداقل کاری که این سامانه انجام میدهد
تمام��ی اختیار و س��اختار آن زیر نظر اتاق
اصناف تهران و به صورت یکپارچه اس��ت.
 ۱۳۵اتحادیه صنف��ی در تهران وجود دارد
که این سامانه از امروز یکم تیر همزمان با

روز ملی اصناف به صورت رس��می فعالیت
خ��ود را آغاز کرد.به گفته درس��تی با وجود
ای��ن س��امانه ترددهای ارب��اب رجوع بین
اتحادیهه��ا را کاه��ش داده ای��م و تمامی
نامهه��ا در ای��ن س��امانه ق��رار میکیرد و
مس��ؤل اتحادیه متوجه میشود نامه اداری

ه��ای فرار مالیات��ی و فس��اد اداری را ببندید.
وی در پایان گفت که روزهاس��ت که کامیون
داران برای گرفتن حق شان در گرمای آفتاب
درمقابل وزارت راه و شهرسازی می سوزند که
دلیل آن تعلل این وزارت خانه است .این رویه
دولت مردمی نیست.

آوریل و  ۴.۱درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت.
با کاهش تقاضا ،عرضه ماهانه احتماال بهطور پیوس��ته
بهبود خواهد یافت .دولت هفته گذشته گزارش کرد که
تکمیل مسکن در ماه مه به باالترین سطح از سال ۲۰۰۷
رسیده است ،در حالی که تعداد خانههایی موجود در حال
س��اخت نزدیک به باالترین رکورد بوده است.با سرعت
ف��روش در ماه مه ۲.۶ ،ماه طول میکش��د تا موجودی
فعلی خانههای موجود تمام ش��ود ،در مقایسه با  ۲.۵ماه
س��ال قبل .عرضه  ۶تا هفت ماهه بهعنوان تعادل سالم
بین عرضه و تقاضا در نظر گرفته میشود.بهطور معمول،
امالک به م��دت  ۱۶روز در بازار باقی میماند و فروش
تمام نقدی  ۲۵درصد از معامالت را تشکیل میداد.

در چ��ه مرحل��های ق��رار دارد و میتوانند
روند آن را در این س��امانه رصد کنند.الزم
به ذکر اس��ت ای��ن س��امانه در  ۲۴خرداد
به صورت آزمایش��ی ش��روع ب��ه کار کرده
اس��ت و در ارتب��اط با پلم��ب و فک پلمب
واحدهای صنفی ،دسترس��ی اتاق اصناف و

اتحادیههای صنفی به اطالعات مورد نیاز،
سوئیچ استعالمات و اطالعات بین کاربران
با سطح دسترسی تعریف شده در نرم افزار
مذک��ور و ایجاد یک بانک اطالعاتی کامل
و جامع از واحدهای صنفی و مراحل کاری
آنها است.

ی
گشایشهای اقتصادی با برنام ه دولت درفعالسازی کریدورهای ترانزیت 

عضو هیئت رئیس��ه کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت:
قراردادهای دو یا چندجانب ه کریدورهای ترانزیتی که چندین سال مورد بیتوجهی
بود ،به درس��تی در دولت س��یزدهم در دس��تور کار قرار گرفت ،با توس��عه این
قراردادها ،در وضعیت حمل و نقل ،ترانزیت و شرایط اقتصادی کشور روزنه ایجاد
میشود.علیاکبر علیزاده در گفتوگو با فارس با اشاره به اهمیت فعال سازی
کریدورهای ریلی ایران از منظر بینالملل و تعامل با سایر کشورها ،اظهار کرد:
یکی از امتیازات بزرگی که هر کشوری میتواند داشته باشد ،کریدورهای حمل
و نقل است.وی تاکید کرد :قراردادهای دو یا چندجانب ه کریدورهای ترانزیتی که
چندین س��ال نسبت به آنها بی توجهی شده بود ،اکنون در دولت سیزدهم در
دس��تور کار قرار گرفتهاند .این یکی از اقداماتی است که برای مردم امید ایجاد

میکند و بسیار اقدام مثبتی است و قطعا نتایج خوبی را نیز به همراه خواهد داشت.
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی بیان کرد :این کریدورها و قراردادهای دو یا چندجانبه حتم ًا باید تقویت
شوند؛ آن هم نه با یک یا دو کشور ،بلکه باید با همه کشورهای فرامنطقهای این
قراردادها بسته شوند تا هم در وضعیت حمل و نقل در ترانزیت و هم در وضعیت
اقتصادی کشور روزنه ایجاد شود .علیزاده تصریح کرد :مجلس قطع ًا از این اقدام
حمایت میکند و یکی از اولویتهای مجلس نیز همین است .ارتباط با کشورهای
همس��ایه و ایجاد کریدورهای ارتباطی و ترانزیتی با کشورهای همسایه ،برای
مجلس از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار است.وی با بیان اینکه کشورتوانایی
کاف��ی برای ایجاد امنی��ت الزم جهت ترانزیت و حمل و نقل جادهای و ریلی و

هوایی کشور را دارد ،افزود :یکی از اولویتهای اصلی ما همین است و این حوزه
که وزارت راه و شهرسازی هم ورود کرده است ،از حوزههای اولویتدار است که
قطعا مجلس از آن حمایت خواهد کرد .دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست
نقل
حملو 
خارجی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :امروز یکی از مدلهای 
بهصرفه و ارزان در کشورها ،حمل و نقل ریلی است ،اکنون در همه جای دنیا،
برای اینکه از هزینههای حمل و نقل کاسته شود ،روی به راهآهن آوردهاند.علیزاده
عنوان کرد :راهآهن یکی از نقاط مغفول مانده کشور ما است که اکنون دارد به آن
توجه میشود ،قطعا مجلس و دولت باید به شدت از آن حمایت کنند ،چون اگر
روزی فرا برسد که مجبور شویم قیمت سوخت را آزادسازی کنیم ،آنگاه اهمیت
راهآهن برای همه مشخص خواهد شد.
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اخبار
شاخص بورس  ۶هزار واحد افت کرد

ش��اخص ب��ورس در جریان معام�لات دیروز
ب��ازار س��رمایه با اف��ت ۶هزار واح��دی روبرو
ش��د.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تس��نیم ،در جریان دادوس��تدهای دیروز بازار
سرمایه بیش از 7میلیارد و 109میلیون سهم و
حقتقدم بهارزشی بالغ بر 4هزار و 261میلیارد
تومان در بیش از 408هزار نوبت مورد دادوستد
قرار گرفت و ش��اخص بورس با افت 6هزار و
233واح��دی در ارتفاع یکمیلیون و 533هزار
و 398واحد قرار گرفت.بیش��ترین اثر منفی بر
دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای
معامالتی شرکتهای ملی صنایع مس ایران،
پتروشیمی نوری و فوالد مبارکه اصفهان شد
و در مقابل ش��رکتهای کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران ،پترذوشییم بوعلی و تولید فوالد
س��پید فراب کویر با رشد خود مانع افت بیشتر
نماگر بازار سهام شدند.بر اساس این گزارش ،در
بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 4میلیارد و
604میلیون ورقه بهارزش 3هزار و 941میلیارد
تومان در 270هزار نوبت ،ش��اخص فرابورس
(آیفک��س) 162واحد اف��ت ک��رد و در ارتفاع
20هزار و 671واحد قرار گرفت.در این بازار هم
دیروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به
نام نمادهای معامالتی بیمه پاسارگاد ،پلیمر آریا
ساس��ول و پاالیش نفت الوان شد و در مقابل
ش��رکتهای بیمه کوثر ،پخش البرز و صنایع
مادیران بیش��ترین اثر مثبت را بر این شاخص
به نام خود ثبت کردند.
صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت
نفت در اولویت است

وحیدرضا زیدیف��رد ،معاون وزیر نفت در امور
مهندس��ی با بی��ان اینکه برای نهایی ش��دن
این تفاهمنامه نشس��تهای مشترک پرشمار
و مس��تمری در وزارت نف��ت و بانک توس��عه
صادرات برگزار شده اس��ت ،گفت :بهزودی با
صدور مج��وز از س��وی وزارت امور اقتصادی
و دارای��ی ش��اهد گامهای عملی ب��رای ارائه
تسهیالت بانکی به ش��رکتهای دانشبنیان
صنعت نفت خواهیم بود.وی با تأکید بر اینکه
صدور خدمات فنی و مهندس��ی ایران به دیگر
کش��ورهای جهان از اولویتهای وزارت نفت
است ،گفت :یکی از دالیل انتخاب بانک توسعه
صادرات ایران برای اعطای تسهیالت ،تشویق
شرکتها و سازندگان دانشبنیان برای موضوع
صادرات خدمات فنی و مهندسی است.عرفان
ریاحی ،مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی،
پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در این آیین با
اشاره به ظرفیتهای موجود در بند الف تبصره
 ۱۸قانون برای حمایت مالی از ش��رکت های
دانشبنیان صنعت نفت گفت :با صدور مجوز از
سوی وزارت امور اقتصادی و داریی در آیندهای
نزدیک ،بانک توس��عه صادرات ایران اعطای
وامهای  ۹درصد به ش��رکتهای دانشبنیان
و کوچک تأییدشده صنعت نفت را آغاز خواهد
ک��رد .هماکنون بحث ازدیاد برداش��ت نفت از
چاههای نفت و گاز ،فناوریهای روزآمد تکمیل
زنجیره ارزش افزوده در صنایع پاییندس��تی،
تولی��د تجهی��زات بار نخس��ت و جلوگیری از
سوزانده شدن گازهای همراه نفت مورد تأکید
وزارت نفت برای انجام پژوهش و بهکارگیری
فناوریهای روزآمد جهان است.
کاهش  5دالری قیمت نفت

قیمت نفت در بازارهای جهانی به دنبال فشار
جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا برای کاهش
مالیات بر س��وخت ب��ه  109.73دالر کاهش
یافت.به گزارش ف��ارس به نقل از رویترز ،به
دنبال فش��ار جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا
برای کاه��ش مالیات بر س��وخت به منظور
کاهش هزین��ه رانن��دگان ،قیم��ت نفت در
معامالت امروز کاهش یافت.هر بش��که نفت
برن��ت  4دالر و  92س��نت کاه��ش یافت و
 109.73دالر فروخته شد .هر بشکه نفت خام
آمریکا ب��ا  5دالر و  34دالر کاهش 104.18
دالر معامله ش��د.در س��اعات اولیه معامالت،
هر دو ش��اخص نفتی بیش از  6دالر کاهش
یافت و به کمترین سطح از ماه می رسید.یک
مقام ارش��د در دولت آمریکا گفت ،انتظار می
رود ،بایدن امروز از کنگره درخواس��ت کند تا
به تعلیق  3ماهه مالیات  18.4س��نتی بر هر
گالن بنزین چراغ سبز نشان دهد و از ایالتها
بخواهد تا مالیات بر س��وخت ش��ان را موقتا
متوقف کنند.قانونگذاران هر دو حزب نسبت
به تعلیق مالیات فدرال مقاومت کردهاند.کاخ
س��فید در نشس��تی در این هفته از مدیران 7
شرکت نفتی درخواست کرده تا در مورد راه
های افزای��ش ظرفیت تولید و کاهش قیمت
س��وخت حدود  5دالر در ه��ر گالن بحث و
گفتوگو کنند.

