رییس قوه قضاییه در حاشیه بازدید از رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه:

سپاه با تمام توانایی در میدان و در کنار مردم است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

آیت اه رییســی صبح دیروز با حضور در رزمایش سراســری دفاع بیولوژیک و عملیات پاکســازی محیطی نیروی زمینی سپاه ،از بیمارستان سیار تخصصی ۵۰۰
تختخوابی شهید آیت اه صدوقی بازدید کرد.به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ،آیت اه رییسی ،رییس قوه قضاییه
به همراه سردار سرلشکر سامی فرمانده کل سپاه ،سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و اسماعیلی رئیس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضاییه صبح دیروز با
حضور در رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی محیطی نیروی زمینی سپاه ،از بیمارستان سیار تخصصی  ۵۰۰تختخوابی شهید آیت اه صدوقی
بازدید کرد.رییس دستگاه قضا با حضور در بیمارستان شهید آیت اه صدوقی ،از تجهیزاتی نظیر  ،MRIسی تی اسکن و اکسیژن.....
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پیامدهای رکود در ۱۰رسته شغلی آسیبدیده از کرونا

خطر بیکاری  ۳.۷میلیون نفر

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

۳

فرشاد مومنی:

وامگیری خارجی بدون برنامه
ابزاری برای گسترش فساد

اســتاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی اظهار داشت :آنچه که در دنیا و در این زمینه مطرح میشود این است
که هر کشوری در یک بستر با گستردگی فساد و بدون برنامه اقدام به وامگیری خارجی کرده باشد خود آن وام
یک ابزاری برای گســترش و تعمیق فساد ،ناکارآمدیها ،عقبافتادگی کشور و نابرابریهای ناموجه فزاینده بوده
استفرشاد مومنی در گفتوگو با ایلنا در مورد درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بینالمللی پول اظهار
داشــت :این روزها مســئله تقاضای ایران برای وامگیری از صندوق بینالمللی پول چه در ایران و چه در سطح
دنیا به واسطه مسائل ،چالشها و حواشی زیادی که ایجاد کرده در مرکز توجه قرار گرفته و به نظر میرسد که
فرصتی فراهم میکند.....

۶

باخت سنگین روسیه در جنگ قیمت نفت
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امهال مالیاتی چه قدر کارساز است؟
۳

رییس کل بانک مرکزی؛

وام یک میلیونی یارانه بگیران «قرضالحسنه» شد
متقاضیان پیامکی اعام کنند

طبق اعام همتی ،وام پرداختی به همه خانوارهای یارانه بگیر ،به صورت قرض الحســنه و ۳۰ماهه
است .عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت :بدنبال اقدام اولیه بانک مرکزی در جهت
کمک به کاهش نرخ وام یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر  ،از طریق آزاد سازی بخشی از
ذخائر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی،و تعدیل نرخ آن وامها به ۱۲درصد ،امروزدرجلسه ستاد اقتصادی
دولت،باقبول پرداخت مابه التفاوت نرخ ۱۲درصد ،با وام قرض الحســنه ،توســط دولت،مقررشد وام
پرداختی به همه خانوارهای یارانه بگیر ،به صورت قرض الحسنه و ۳۰ماهه باشد.بدین ترتیب با انجام
پروســه ثبت نام و اعام درخواست تمایل سرپرستان خانوار ،مبنی بر استفاده ازاین وام ،درپاسخ به
پیامک ارسالی وزارت رفاه ،انشااه تا روز قبل از شروع ماه مبارک رمضان  ،وام یک میلیون تومانی
خانوار های یارانه بگیر از طریق بانکهای عامل خود به حسابشان واریزخواهد شد.البته طبق اعام
قبلی ،وام قرض الحســنه  ۴میلیون خانوار کم درآمد  ،بر اســاس تعداد اعضای خانوار آنها،یک تا دو
میلیــون تومان خواهد بود.ازم میدانم از همراهی خوب نظام بانکی در این اقدام مهم قدردانی کنم
 .حسن روحانی ساعتی قبل در تشریح مصوبات ستاد اقتصادی دولت ،گفته بود :مبلغ یک میلیون
تومان در روزهای اولیه اردیبهشتماه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و تاش میکنیم که قبل از
روز ششم اردیبهشتماه که روز اول ماه مبارک رمضان است حاا چهارم یا پنجم باشد ،این مبلغ در
حساب یارانهبگیران ریخته شود.چارچوب آن نیز در این چند روز اطاع داده خواهد شد و به مردم
اطاع داده می شود کسانی که مایل به دریافت این مبلغ یک میلیون تومان هستند به صورت پیامک
اعام نمایند زیرا این وام در ماه اردیبهشت پرداخت میشود و در تیرماه به تدریج از یارانه آنها کسر
خواهد شد .یارانههای اردیبهشت و خرداد پرداخت میشود و از یارانه تیرماه به بعد ،مقداری از یارانه
آنها کسر میشود که حدود  ۳۵هزار تومان در ماه است.
وزیر بهداشت:

فوتیهای روزانه کرونا دو رقمی شد
وزیر بهداشت گفت :فوت حتی یک نفر برای ما سنگین است ،اما امروز اولین روزی است که بعد از روزهای
ابتای به ویروس کرونا ،تعداد فوتهای ناشی از این ویروس در کشور دو رقمی شد و امروز به  ۹۸فوتی رسید.
سعید نمکی دیروز سه شنبه در ایو اینستاگرام خود در گفتوگو با مردم افزود :مدیریت بیماری کووید  ۱۹در
کشور به نحو احسنت انجام شده و در اکثر استانها وضعیت مطلوبتری داریم .میزان ورودی بیمارستانها
نیز با همدلی مردم و مسئوان و دست اندرکاران ،کاهش یافته است .این موضوع با تاش و همراهی بی وقفه
همه و همدلی اتفاق افتاده است.وی ادامه داد :در حال اجرای فاصله گذاری هوشمند هستیم و پروتکلهایی
را برای آن اباغ کردیم .ضمن اینکه میخواهیم بگوییم در وضعیت مطلوبتری به سر میبریم ،این هشدار را
هم باید بدهیم که با شکست هر کدام از این پروتکلها و عدم رفتار درست و عدم رعایت فاصله گذاریهای
هوشمند ممکن است دچار چالشهای جدیدی شویم.به گزارش ایرنا ،تاکنون  ۷۴هزار و  ۸۷۷نفر در کشور
به طور قطعی به ویروس کرونا مبتا شــده و با فوت  ۹۸نفر در  ۲۴ســاعت گذشته ،جان باختگان کرونا در
کشور به  ۴هزار و  ۶۸۳نفر رسید.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

مصوبه حداقل مزد تغییر نمیکند
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید برخاف صحبتهای مطرح شده درباره احتمال اعتراض به مصوبه
حداقل مزد در ســال  ۹۹این مصوبه تغییر نخواهد کرد.حسین ساحورزی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
با توجه به شرایط به وجود آمده در اقتصاد ایران در سال گذشته با افزایش نرخ تورم هم به کارفرمایان فشار
آمد و هم کارگران در تامین نیازهای خود با محدودیت مواجه شدند .از این رو تصمیمگیری برای حداقل مزد
در ســال جاری با دشواریهایی همراه شد.وی ادامه داد :پس از بحث ها و گمانه زنیهای مختلف سرانجام
حداقل مزد ۲۱ ،درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت .هر چند ما معتقدیم با توجه به هزینههای جانبی در
عمل این افزایش برای کارفرمایان  ۳۴درصد هزینه جدید خواهد داشت .با این وجود با موافقت نهایی صورت
گرفته ،نرخ پایه حقوق کارگران از یک میلیون و  ۵۱۷هزار تومان در ســال  ۹۸به یک میلیون و  ۸۳۵هزار
و  ۵۰۰تومان در سال  ۹۹رسید.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که در سالهای گذشته به هیچ
عنوان سابقه ندارد که شورای عالی کار چند بار برای دستمزد ساانه تصمیم گیری کنند ،بیان کرد :از این رو
این صحبت که احتمال تغییر در این نرخ پایه وجود دارد منتفی است .اما در عین حال با توجه به مشکات
قشر کارگر و البته محدودیتهایی که کارفرمایان با آنها مواجهاند ،امیدواریم دولت برای کمک ورود کند.

آمار شوکهکننده رئیس دیوان محاسبات

۱۰هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی مدیران
رئیــس دیوان محاســبات مجلس گفــت :برای
انجام نظارتهای مســتمر دیوان محاســبات بر
برداشــتهای دولت برای مبارزه با کرونا ،هیات
ویژه رســیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا
و شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است.به
گزارش خانه ملت ،عادل آذر در حاشــیه نشست
علنی دیروز (سه شنبه ۲۶ ،فروردین ماه) مجلس
شورای اســامی با بیان اینکه دســتگاهها برای
چابک سازی در تصمیم گیری برای شرایط مبارزه
با کرونا مصوباتی طی این روزها داشتهاند ،اظهار
داشت :ما نهایت همکاری را با دستگاهها داریم و
مصوبات شــورای عالی امنیت ملی برای ما قانون
تلقی میشود و دستگاههای نظارتی و مجری ملزم
به اجرای آن مصوبات هستند مانند یک میلیارد
یورویی که مقام معظم رهبری اجازه برداشت آن
را از صندوق توســعه ملی صادر کردند.وی ادامه
داد :برای اینکه مردم مطمئن باشند نظارتهای
مستمر دیوان محاســبات بر برداشتهای دولت
بــرای مبارزه با کرونا وجــود دارد ،ما هیات ویژه
رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای
عالی امنیت ملی را تحت عنوان هیات حسابرسی
ویژه دیوان محاسبات متشکل از حسابرسان خبره
و حقوقدانان برجسته دیوان محاسبات را تشکیل
دادیــم که به طور ویژه مصوبات و اجرای آنها را
نظارت و بررســی میکنند.عادل آذر تاکید کرد:
همچنین من دو روز پیــش نامهای را خطاب به
رئیس جمهور نوشــتم و در آن جا پیشنهاد دادم
که شــورای نظارتــی مرکــب از نماینده رئیس
ســازمان برنامه و بودجه ،رئیــس هیات نظارت
بر صندوق توســعه ملی که من به عنوان رئیس
دیوان محاســبات هستم و نماینده قوه قضائیه و
همچنین نماینده دستگاههای دریافت کننده این
اعتبارات تشکیل شــود تا به صورت لحظهای بر
هزینهها نظارت داشــته باشند تا انشاءاه حیف
و میلی انجام نشود.
اجرای تنها  ۳۲درصد احکام بودجهای به
طور کامل
رئیس دیوان محاســبات با اشــاره به مهمترین
محورهای گزارش تفریغ بودجه سال  ،۹۷گفت:
تحقق منابع و مصارف که بیش از  ۱۰۰درصد آن
در سال  ۹۷علیرغم تحریمهای ظالمانه اجرایی
شده اســت.وی ادامه داد :در نیمه دوم سال ۹۷
تحریمها شدت بیشتری پیدا کرد و برجام دچار
چالشهایی شد ،اما با این وجود به دلیل مدیریت
مناسب در حوزه فروش نفت و فرآوردههای نفتی
و همچنیــن تحقق منابع مالیاتــی حدود ۱۰۰
درصدی به مرحله اجرا رســیده است.عادل آذر
تاکید کرد ۳۲ :درصــد احکام بودجهای به طور
کامل اجرا شــده و حــدود  ۶۸درصد انحراف از
بودجه وجود داشــته اســت .به ویژه حدود ۱۸

درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است اما
در بحث انضباط امور مالی و دخل و خرج کشور
از سال  ۹۶تا  ۹۸توسط کارگزاران رو به بهبودی
داشته است.
فقــط  ۲۶درصــد واگذاریهــا به بخش
خصوصی واقعی بوده است
رئیس دیوان محاســبات با بیان اینکه مهمترین
محــور تفریــغ بودجه ســال  ۹۷حسابرســی
عملکردی آن اســت ،گفت :خصوصی ســازی
و اجــرای اصــل  ۴۴قانون اساســی و واگذاری
تصــدی گریهای دولتی به غیردولتی از ســال
 ۹۴تا  ۹۷به صورت کان بررسی شد و براساس
آن منویات مقام معظم رهبــری در این مورد و
سیاســتها متاسفانه حاصل نشــده و تنها ۲۶
درصد واگذاریها به هدف خورده و واگذاریهای
واقعی انجام شده است.
 ۱۰هــزار و  ۵۰۰میلیارد تومان مابهالتفاوت
ارزی تاکنون بازنگشته است
وی با اشاره به مصادیق واگذاریهای ناموفق هم
اظهار داشــت :براســاس تفریغ بودجه سال ۹۶
واگذاریهای کشــت و صنعت مغان ،پاایشگاه
نفت کرمانشاه ،نیشکر هفت تپه ،شرکت توسعه
گردشــگری و  ...از مصادیق ایــن واگذاریهای
ناموفق است که خوشبختانه پاایشگاه کرمانشاه
و توسعه گردشگری و ماشــین سازی و ریخته
گری تبریز با ورود دیوان محاســبات برگشــت
خــورد و واگذاری آنها متوقف شــد اما وضعیت
کشــت و صنعت مغان در دست رسیدگی است
که نتیجه آن را به زودی اعام خواهیم کرد.عادل
آذر رســیدگی درباره موضوع ارز  ۴۲۰۰تومانی،
یکی دیگر از موارد مهم در گزارش تفریغ بودجه
سال  ،۹۷تصریح کرد :مجموع ارزی که در سال
 ۹۷به صرافیها و واردکنندگان کااهای اساسی
و غیراساسی داده شــده ۳۱ ،میلیارد دار بوده
اســت که از این رقم حــدود  ۴.۸میلیارد دار،
مابهازای واردات کاا نداشــته است و همچنین
قرار بوده حدود  ۱۲هزار میلیارد تومان بابت مابه
التفاوت قیمت ارز به حساب بانکهای عامل واریز
شود که با پیگیریهای دیوان تا سال  ۹۸تنها ۲
هزار میلیارد تومان آن بازگشته و  ۱۰هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.
رئیس دیوان محاســبات افــزود :قرائت گزارش
تفریغ بودجه ســال  ۹۷به دلیل شــیوع کرونا و
تعطیلی مجلــس با  ۲ماه تاخیر در صحن علنی
قرائت شــد ،اما با تدبیر رئیس مجلس شــورای
اســامی و همکاران در دیوان محاسبات منتظر
قرائت این گزارش نماندیم و قانونا در این پرونده،
هر میزان ارز که هر شــخص حقیقی و حقوقی
و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررســی و

مشــخص کردیم که چه میزان کاا وارد شــده
و یا تخلف صورت گرفته اســت.وی تاکید کرد:
گزارش این بررسیها را در اختیار سران سه قوه
قرار دادهایم و در یک جلسه در حضور رئیس قوه
قضائیه به طور ویژه این گزارش را به وی تقدیم
کردهام و حجت ااســام رئیسی دستور ویژهای
برای بررســی این گزارش و رسیدگی به آن ارائه
کرده اســت .همچنین رئیس جمهور دســتور
ویژهای را برای رســیدگی بــر روی این گزارش
قــرار داده و در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا
جزئیات ریالی و داری آن کاما مشــخص و به
بیت المال بازگردانده شود.
۱۰هــزار و  ۷۰۰میلیــارد تومان مجموع
تخلفات دریافتی مدیران
عادل آذر با اشاره به میزان پرداختیها به مدیران
و همچنیــن گروههای نجومی در گزارش تفریغ
بودجه سال  ،۹۷بیان داشت ۲۴۱ :نفر که حقوق
نامتعارف دریافت میکردهاند ،شناســایی شدند.
این افراد بیش از ســقف قانونی مشــخص شده
حقوق دریافت میکردند ۳۶۰ .پرونده به دادسرا
ارسال شــده که مجموع تخلفات آنها حدود ۱۰
هــزار و  ۷۰۰میلیارد تومان اســت و البته حکم
برخی از آن ها صادر شده است .وی افزود :حدود
 ۵۷میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی ۲۴۱
مدیر بوده اســت که تا قبل از ارســال پرونده به
دادسرا  ۲۹میلیارد تومان آن برگشت داده شد.
دریافت حقوق حدود  ۵۰میلیونی از سوی
مدیران
عادل آذر ادامه داد :ما حسابرســیهایی هم در
بحث محیط زیست انجام دادیم که مشخص شد
حدود  ۱۴هزار میلیارد تومان بابت پروژههایی که
در حوزههای زیرساختی و زیربنایی اجرا میشود
دستگاه های اجرایی ما باید برای جبران و احیای
منابع طبیعی و محیط زیست پرداخت میکردند
که هیچ گونه اقدامی انجام نشده است و اسامی
متخلفیــن در این زمینه هم به دادســرا معرفی
شده اســت.عادل آذر در ادامه با اشاره به وجود
برخی قوانین که موجــب دریافت حقوق حدود
 ۵۰میلیونی از ســوی مدیران میشــود ،گفت:
قوانینــی مانند قانون خدمات کشــوری ،قانون
حداقل حقوق و اختیاراتــی که به هیات مدیره
بانکها و شرکتها داده شده است ،موجب میشود
تا افرادی در سال  ۹۹حقوق  ۵۰میلیون تومانی
هم دریافت کنند.وی تصریح کرد :مسلما مازاد بر
این  ۵۰میلیون تومان از نظر دیوان محاســبات
غیرقانونی تلقی میشود ،بنابراین باید نمایندگان
مجلس این موضوع را بررســی کرده و براساس
شــرایط کشور آن را تعدیل کرده و یا در صورت
صاحدید باقی بگذارند.

فیلم خروج ورود به نقد نظام است
شرایط کرونایی در کشور و اینکه انسان بیشترین وقت خود را در منزل
میگذراند و مجبور به دور کاری اســت این فرصت را بوجود آورده که
با اضافه داشــتن وقت گاهی به حوادث پیرامونی بیشتر بپردازیم .یکی
از این حوادث برمیگردد به اینکه برای اولین بار یک فیلم اکران نشده
بلند از یک فیلم ساز سرشناس مانند ابراهیم حاتمی کیا با تبلیغات بنر
و پاکارد به اکران اینترنتی دســت می یابد و خوشبختانه با استقبال
بی نظیری هم مواجه میشــود .اگر البته شرایط کرونایی و بسته بودن
ســینماها نبود این فیلم این توفیق را نمی یافت که با اکران اینترنتی
پرده از ابتکاری نو بردارد که در ایران برای غیر از فیلم ســریالی کاما
جدید بود و صد البته هم ســامانه نماوا و هم فیلمینو دســت به اقدام
جذابــی زدند که میتوانســت برای فیلم و تهیه کننــده آن هم کاما
مخاطره آمیز تلقی شــود که گویا این تهدید هم تا حدی عملی شده
و ضبط غیر قانونی فیلم و ارســال آن به حوزه قاچاق درد بی درمانی
اســت که از اخاق و فرهنگ فرصت طلبی نشات میگیرد و متاسفانه
راه درمان پلیســی هم ندارد اگرچه در جهان با این معضل اجتماعی
پلیسی برخورد میشود .ما هم توفیق داشتیم در شب اکران اینترنتی و
البته با چند بار توقف بدلیل ضعف سرعت اینترنت این فیلم را دیدیم.
اما برای پرداختن به کار جذاب و ماندگار ابراهیم حاتمی کیا بنظرم از
حاشــیه ها بگذرم و وارد نگاه تحلیلی به اصل ماجرا داشته باشم .من
البتــه فیلم های ابراهیم حاتمی کیــا را می بینم و نظرات خاصی هم
راجع به عقبه عملکرد ایشان دارم و در برخورد با این فیلم ها هیچ گاه
بدون پیش داوری تحلیل نمیکنم چرا که وقتی قاب شــخصیت کسی
را در لباسی دیده باشی در ذهن خود نگه میداری و این قاب بخشی از
شناسه فرد برای انسان باقی میماند .به همین دلیل در دعوتی هم که
خبرگزاری پارس از این حقیر نمود تا فیلم بادیگارد را تحلیل و بررسی
کنیم این پیش داوری را داشــتم .فیلم خروج حاتمی کیا در اصل یک
خروج نیســت یک تذکر است که با ملودرامی جذاب مخاطب خود را
غــرق در یک هیجان اعتراضی می کند .فیلم نامه ی این فیلم با تم و
فضای کاما مردمی از روســتا و دهقانان و کشاورزان و شهید دادگان
در همین نظام و به حســب آنچه نقل شده از روی یک داستان واقعی
اقتباس شــده که بیش از  ۷سال پیش اتفاق افتاده است .دراین فیلم
اولین خطا کار رئیس جمهوری است که با لباس آخوندی عبا و عمامه
ســفید که به ظاهر شکل و شباهتی به حسن روحانی دارد و در باطن
شاید او نیســت ،آغاز میشود .این آقای رئیس جمهور در اثر حال بهم
خوردگی و در عین بی توجهی هلیکوپتر خود را در نزدیک مزرعه پنبه
می نشاند و موجب خســارت به دهقانان پنبه کار در روستا میشود و
وقتی با اعتراض روبرو میشود بیان میکنند که خسارت تو را میدهیم.
بیننده وارد موضوع میشود و در ذهن خود این سئوال را مطرح میکند
کــه از کجا؟ از جیب ملت؟ خطای فــرد را بیت المال جبران میکند؟
داســتان انتقادی بودن از همین جــا در ذهن بیننده زمینه می یابد و
بیننده با اشــتها و کنجکاوی بدنبال بقیه خطاها فیلم را دنبال میکند.
طولی نمیکشد که آب بند آب تلخ آب نزدیک روستا که متولی اداره آن
دولت است رها میشود و مزارع را نابود میکند و این خطای دوم از جانب
دولت که خیلی از نظر دهقانان روستا با حکومت تفاوتی ندارد هم اتفاق
می افتد .جوانان روستا معترضانه به محل آب بند هجوم می آورند که
چرا هستی ایشان با اهمال یک نفر به باد فنا رفته و حادثه افتادن مامور
آب بند از پشت بام را باعث میشوند و جوانان مرتبط با ماجرا دستگیر
و ماجــرا از این بعد به یک مواجهه بین عوامل نظام ،نیروی انتظامی و
فرمانداری و بقیه جریانات نظام در پاســخ گویی به مردم روستا مبدل
میشود .تا اینکه بی توجهی به ریشــه بحران با فراری یا زندانی بودن
جوانان موجب خروج پیرمردان روستا که مردمانی از همه گونه ایرانی
ها هستند با تراکتورهایشان بسمت پاستور که نام پاستور مفهوم تمرکز
حکومتی دارد ،به جاده میزنند .حوادث در راه و بهره برداری خبرگزاری
های خارجی و فضای مجازی جریان ســازی میکنند و ابراهیم حاتمی
کیا این جریان ســازی را در یک خشــم نهفته از بی اعتمادی ملی و
مردمــی با آغاز از طبقه ای از جنــس همین مردم نمازجماعت خوان
و شــهید داده به تصویر می کشد .ابراهیم حاتمی کیا در این فیلم که
شاید برخی جناحی و علیه روحانی و دولت تفسیرش کنند به واقعیتی
اشــاره دارد که قرار نبوده اتفاق بیفتد و آن واقعیت تفکر ارباب رعیتی
بوجــود آمده از بی توجهی نظام به مردم ابای اداره بد و خوب چهل
ساله است .تکبر و تبختر و فریب کاری و فرصت طلبی عوامل نظام با
حق به جانبی ،مدیریت تلقی میشود و مردم و خواسته ایشان اهمیتی
ندارد .و لذاست که من معتقدم فیلم خروج ورودی گویا به نقد اساسی
نظام اسامی است که قرار بوده مردم را اساس و بنیان و ریشه حدوث
و بقای خود بداند اما…
والسام

دادگاه لوکزامبورگ سخنان
دکتر همتی را تأیید کرد
دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور بیانیهای گفتههای مقامهای
ایرانــی درباره مخالفــت مراجع قضایی این کشــور با انتقال
داراییهای مسدود شده ایران به خانوادههای قربانیان حمات
یازدهم سپتامبر  ۲۰۰۱را تایید کرد.به گزارش ایلنا ،دادگاهی
در لوکزامبــورگ با صدور بیانیهای گفتههای مقام های ایرانی
درباره مخالفت مراجع قضایی این کشور با انتقال یک میلیارد
و  ۶۰۰میلیــون دار از دارایی های مســدود شــده ایران به
خانوادههای قربانیان حمات یازدهم سپتامبر  ۲۰۰۱را تایید
کرده است.با این حال ،بر اساس این بیانیه ،داراییهای مسدود
شــده ایران هنوز آزاد نشــدهاند و به حکم نهایی دادگاه عالی
لوکزامبورگ برای آزاد کردن آنها نیاز است .دارایی توقیف شده
در لوکزامبورگ بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که به
صورت اوراق قرضه خریداری شده بود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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با تصمیم فرمانده کل سپاه و مسئوان نهادهای حمایتی؛

قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) برای حمایت از
 3.5میلیون خانوار تشکیل شد
تهران -ایرنا -قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) با مشارکت سپاه پاسداران ،بسیج ،بنیاد
مستضعفان ،کمیته امداد امام خمینی (ره) ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و
آستان قدس رضوی برای حمایت از سه و نیم میلیون خانوار نیازمند ،تشکیل شد.به
گزارش دیروز سه شنبه سپاه نیوز در پی رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) در سخنرانی تلویزیونی نیمه شعبان مبنی بر رزمایش گسترده برای
مواســات ،همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان و فقــرا در جامعه در ماه مبارک
رمضان ،به دعوت سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران
انقاب اسامی ،جلسه مسئولین نهادهای حمایتی به منظور هماهنگی ،همافزایی و
مشارکت در این اقدام مومنانه و انسان دوستانه در محل ستاد فرماندهی کل سپاه
برگزار شد.در این جلسه که با حضور سرلشکر حسین سامی فرمانده کل سپاه ،رضا
رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان ،محمد
مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ،مرتضی بختیاری رئیس کمیته
امداد امام خمینی (ره) و ســرتیپ پاسدار غامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج
مستضعفین برگزار شد؛ مقرر شــد قرارگاهی بنام مبارک امام حسن مجتبی (ع)
با ترکیبی از نهادهای حمایتی و وزارت صمت ،اقدامات مربوط به سیاست گذاری،
برنامه ریزی ،سازماندهی و اجرای طرحها و برنامه های کمک به نیازمندان و فقرا
در جامعه را عهدهدار شود.فرمانده کل سپاه در نخستین جلسه قرارگاه امام حسن
مجتبی (ع) با اشاره به فلسفه تشکیل این قرارگاه و شرایط حاکم ناشی از بیماری
کرونا در کشور گفت :هرچند این ویروس به عنوان یک بیماری همهگیر و جهانی
تقریبا همه کشورها و ملتها را تحت تاثیر قرار داده است ،اما در کشور ما فراتر از
یــک ویروس ،ملت ایران با ویروس های دیگر مانند تحریم ،عملیات روانی و حتی
ارعاب برای تهاجم نظامی به طور همزمان دست و پنجه نرم می کنند؛ اما به فضل
الهی ظرفیت های بالنده و بالفعل امروز ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته در این
صحنه ،درخشش و تمایز شگفت انگیزی از خود بروز داده است.

رضایی خواستار افزایش حقوق کارگران شد
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت :در ابتدای نیمه دوم ســال ،افزایش
بیشتری در حقوق کارگران داده شود.به گزارش ایسنا ،محسن رضایی در اینستاگرام
نوشت:حقوق کارگران را افزایش دهید .دولت و کارفرمایان در شرایط بحران دامنگیر
کرونا و وضعیت دشوار معیشتی ،نه تنها بخاطر موازین دینی و انسانی بلکه با توجه
لزوم پایدارسازی منافع اقتصادی واحدهای اقتصادی فشار زندگی را از دوش کارگران
بردارند.بند دوازدهم سیاست های کلی تولید ملی با مفاد« :توانمندسازی و ارتقاء بهره
وری نیروی کار با افزایش انگیزه ،مهارت و »...بر رفع محرومیت و حفظ انگیزه اقشار
کارگری ،نســبت به حفظ شئونات و تامین نظر آنان تاکید دارد!از منظر دیگر بین
توانمندسازی اقتصاد ملی و توسعه تولید ایرانی با رضایتمندی کارگران و حفظ نشاط
آنــان در خانه و محیط کار با توجه به افزایش قیمت کااها به تبع افزایش قیمت
بنزین و باا رفتن نرخ تورم رابطه دقیقی وجود دارد.بنابراین در یک تصمیم دیگری
در ابتدای نیمه دوم سال افزایش بیشتری درحقوق کارگران داده شود.
سردار سپهر:

تفکرجهادی باید گسترش پیدا کند
جانشین سازمان بسیج مستضعفین و رئیس انجمن مدیریت جهادی کشور گفت:
مرحله نخست رزمایش کمک مومنانه با محوریت  ۵۴هزار پایگاه بسیج و بیش از
 ۱۰۰هزار کانون ،واحدو مراکز زیر پوشش این سازمان در کشور کلید خورده است.
به گزارش ایسنا ،سردار پاسدار محمدحسین سپهر در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد،
اظهار کرد :این رزمایش بر اســاس فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر مساوات،
همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان ،فقرا و اقشــار آسیب دیده از بیماری کرونا
شکل گرفته است.وی گفت :مرحله نخست رزمایش که از روز  ۲۳فروردین ماه سال
جاری آغاز شده  ۵۴هزار پایگاه بسیج و بیش از  ۱۰۰هزار کانون ،واحدو مراکز دیگر
زیر پوشش سازمان بسیج در کشور برای به صحنه آوردن کمک های مومنانه مردم
در جهت حمایت از نیازمندان و صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا برای جبران
بخشی از خسارت این بیماری بسیج شده اند.جانشین سازمان بسیج مستضعفین و
رئیس انجمن مدیریت جهادی کشور ضمن اشاره به اهمیت جهت دهی ،هماهنگی
و تعامل با تمامی نهادهای حمایتی ،گفت :این اقدام بسیج باعث می شود در بحث
جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردم تقسیم کار و تعیین محدوده ها با
تعامل و هماهنگی خیلی بهتری صورت گیرد.
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رییس قوه قضاییه در حاشیه بازدید از رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه:

2

سپاه با تمام توانایی در میدان و در کنار مردم است

آیت اه رییسی صبح دیروز با حضور در رزمایش سراسری دفاع
بیولوژیک و عملیات پاکســازی محیطی نیروی زمینی سپاه ،از
بیمارستان سیار تخصصی  ۵۰۰تختخوابی شهید آیت اه صدوقی
بازدید کرد.به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به
نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ،آیت اه رییسی ،رییس قوه قضاییه
به همراه سردار سرلشکر سامی فرمانده کل سپاه ،سردار پاکپور
فرمانده نیروی زمینی ســپاه و اسماعیلی رئیس حوزه ریاست و
سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز با حضور در رزمایش سراسری
دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی محیطی نیروی زمینی سپاه،
از بیمارســتان ســیار تخصصی  ۵۰۰تختخوابی شهید آیت اه
صدوقی بازدید کرد.رییس دســتگاه قضا با حضور در بیمارستان
شهید آیت اه صدوقی ،از تجهیزاتی نظیر  ،MRIسی تی اسکن و
اکسیژن ساز سیار ،سامانه کنترل و فرماندهی ارتباطات پزشکی،
سامانه جراحی تاکتیکی ،آشپزخانه صنعتی سیار و بهداری رزمی
نیروی زمینی ســپاه بازدید کرد.آیت اه رییسی سپس با حضور
در نقاهتگاههــای ویژه برادران و خواهران ،اقدامات صورت گرفته
توســط نیروی زمینی سپاه در عرصه خدمت به کشور برای حل
بحران کرونا را مشاهده کرد.آیت اه رییسی در حاشیه این بازدید
گفت :توفیقی است برای بنده که از تواناییهای مثال زدنی سپاه
پاسداران انقاب اسامی در حوزه بهداشت و درمان بازدید داشته
باشم.وی با بیان اینکه بیمارستان صحرایی شهید آیتاه صدوقی،
بیمارســتان مجهز و به روز و کار ارزشــمندی بود ،تصریح کرد:
این توانایی که پیرو دســتور قرآن کریم مبنی بر « َوأَع ِّدوا ل َ ُهم َما
اســت ََطعتُم مِن ُق َوةٍ» اســت ،از جمله تواناییهایی است که امروز
در سپاه پاسداران انقاب اسامی در پرتو رهنمودهای فرماندهی
معظم کل قوا وجود دارد .این توانایی برای مردم بسیار امیدبخش
و برای دشمنان بسیار ناامیدکننده است.
هرجا سخن از خدمت است ،نام سپاه میدرخشد
رییــس قوه قضاییه افــزود :این توانایی که نیروهای مســلح ما
میتوانند تهدیدها را به فرصــت تبدیل کنند ،به برکت انقاب
اســامی وجود دارد.آیت اه رییســی با بیان اینکه امروز هرجا
ســخن از خدمت است ،نام سپاه میدرخشــد ،بیان داشت :در
کمک و مســاعدت به مردم در حوزه آفــات و بایای طبیعی و
همچنین خدمتگزاری به مردم در مقابل ویروس منحوســی که
سامت جامعه را تهدید میکند ،نام سپاه میدرخشد.
وی خاطرنشــان کرد :این رزمایش عظیم که از ســوی قرارگاه
امام رضا(ع) در سراســر کشور توسط نیروهای مسلح و ازجمله
نیروی زمینی سپاه انجام میشــود و به میدان آوردن نیروهای
جهادی در این عرصه و اینکه طاب و بسیجیان در این میدان در
کنار مردم هستند و مردم احساس تنهایی نمیکنند ،کار بسیار
ارزشمندی است
تهران -ایرنا -دســتیار و مشــاور عالی فرماندهی
معظم کل قوا گفــت :آمریکا برای حفظ هیبت و
ارعاب رقبای خود بیش از گذشته از جنگ روانی
و مجــازی بهره خواهد گرفت.به گــزارش پایگاه
اطاعرسانی سپاه ،سرلشــکر پاسدار سیدیحیی
صفوی دیروز سهشــنبه در کمیسیون تخصصی
حوزه دستیاری و مشاورت عالی فرماندهی معظم
کل قوا که به منظور بررســی آثــار بحران کرونا
بــر معادات جهانی و سیاســتهای منطقهای و
انتخابات آمریکا برگزار شد ،اظهارداشت :تا زمانی
که برای ویروس کرونا واکسن و روش معالجه مؤثر
پیدا نشده ،نمیتوان از گستره و عمق پیامدهای
این بحــران در مؤلفههای گوناگــون اقتصادی،
سیاســی ،امنیتی ،نظامــی و تکنولوژیک و حتی

فرمانده معظــم کل قوا تمام قابلیتهــای مجموعه نیروهای
مسلح ازجمله ســپاه پاسداران ،بســیج و نیروهای جهادی را
برای خدمتگزاری در حوزه فعالیتهای بهداشــتی و درمانی به
میدان آوردند ،کار بسیار ارزشــمندی است.وی ادامه داد :این
توانایی ،هم به مردم اطمینان میدهد که مجموعهای توانمند
کار بهداشــت و درمان را دنبال میکند و هم موجب ناامیدی
دشمنان خواهد شد.رییس دستگاه قضا در پایان ضمن تشکر و
قدردانی از فرماندهان و نماینده ولی فقیه در سپاه بیان کرد :این
کار مبارک و ارزشمندی است که در سراسر کشور رقم خورده
است و از تمام شما کمال امتنان و سپاس را دارم.

سپاه با تمام توانایی در میدان و در کنار مردم حضور دارد
آیت اه رییسی با اشاره به گزارشاتی که توسط فرماندهان بیان
شــد ،گفت :این گزارشها حاکی از آن اســت که سپاه با تمام
توانایی در میدان و در کنار مردم حضور دارد تا به مردم امید دهد
و پناهی برای مردم باشد.رییس قوه قضاییه اظهار کرد :امروز اگر
این جمله را به کار ببرم ،حتما مبالغه نیست که سپاه پناه مردم
در همه حوزهها ازجمله در حوزه خدمت رسانی و سازندگی است.
هرجا سخن از یک پروژه عظیم ملی است ،نام سپاه میدرخشد
و ایــن مجموعه با اســتفاده از با تجربهتریــن و متخصصترین
نیروها کارها و پروژههای عظیم کشــور را انجام میدهد.رییس
قوه قضاییه تصریح کرد :آنچه قرآن کریم به ما میآموزد ،برخورد
با شــرور نفسانی و انسانی اســت و این یعنی در مقابله با افراد
شرور ،مستکبر و ماجراجو که میخواهند امنیت کشور را به خطر
بیندازند ،ایمان داشتن ،استقامت داشــتن ،ایستادگی کردن و
دشــمن را زمین گیر کردن .در عرصههای مختلف در شــرق و
غرب کشــور ،در هوا و دریا و زمین جلوههای ایســتادگی سپاه
در مقابل شرارتهای دشمن از جمله آمریکاییها را دیدهایم که
چگونه در برابر این شرارتها به خدا پناه برده و به خدا پناه بردن
یعنی ایمان داشــتن در دل و مقاومت در عمل و ایستادگی.وی
افزود :آنجا که مسئله بایای طبیعی مطرح است ،قرآن کریم به
ما میگوید در برابر هرچه از شرور در طبیعت وجود دارد ،مانند
ســیل و زلزله و وبای جدید (بنا بــه تعبیر رهبر معظم انقاب)

باید به خــدا پناه برد؛ منتهی پناه بردن به خدا یعنی پناه بردن
به قوانین تکوینی خدا .قوانین تکوینی خدا فراهم کردن همین
تجهیزاتی است که در تدارک آنها از بهترین متخصصان و ابزار
استفاده شود تا مردم احساس آرامش و امنیت کنند .این کاری
است که عزیزان در سپاه انجام میدهند.
تجهیــز کردن بیمارســتانهای صحرایی کار بســیار
ارزشمندی است
آیت اه رییســی با بیان اینکه تجهیز کردن بیمارســتانهای
صحرایی کار بســیار ارزشــمندی اســت ،ابراز امیدواری کرد
خدمت امروز سپاه پاســداران و بسیج در مورد ارائه بستههای
معیشتی به مردم ،کمک به فقرا و نیازمندان ،خدمترسانی به
آسیب دیدگان از ســیل و زلزله و اینگونه حوادث و همینطور
ســاخت بیمارســتانهای مجهزی که امروز به عنوان پشتوانه
مدافعان ســامت ایجاد شده است ،بتواند پشتوانه ارزشمندی
برای کشــور باشــد.وی تصریح کرد :این اقدامات جلوههایی از
تبدیل تهدید به فرصت اســت و نویدهایی که داده شد ،بسیار
ارزشــمند است که انشــاءاه گامهایی که در آینده برداشته
میشود ،برای کشور ماندگار باشــد.آیت اه رییسی ادامه داد:
خداوند به همه شــما اجر و پاداش خیر عنایت کند .کار همه
ســرداران و فرماندهانی که در سراسر کشــور در قرارگاهی به
نام مبارک علی ابن موســی الرضــا (ع) و در اجرای امر مطاع

سردار صفوی:

آمریکا برای ارعاب رقبای خود از جنگ
روانی بهره میگیرد
فرهنگی و اخاقی با دقت ســخن گفت.دستیار
و مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا افزود :با
اینکه تلفات این ویروس از آنفلوآنزا کمتر اســت
ولی نگرانی و هراس از ســرعت و قدرت شیوع و
انتشار آن ،بسیاری از عرصههای مناسباتی بشری
را تحت تأثیر قرار داده اســت .وی افزود :ویروس
کرونا که ماهیت جنگ بیولوژیک و گمانهزنیهای

تعمــدی بودن آن منتفی نیســت ،تقریباً تمامی
کشــورهای جهان بویژه کشــورهای غربی را با
بحران مواجه کرده اســت و این کشورها بسیاری
از تعامات ،مناســبات ،فعالیتهــا و اولویتهای
خود را به ناچار رها کرده و به دنبال مقابله با این
بیماری هستند.صفوی تصریح کرد :در طی چهار
ماه گذشته ،آثار و پیامدهای اولیۀ این بحران ،در

سردار پورجمشیدیان :در رزمایش دفاع بیولوژیک از تمام
ظرفیتها استفاده شده است
ســردار پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی
ســپاه گفت :در رزمایش دفاع بیولوژیک از تمام ظرفیتهای
سپاه مخصوصا نیروی زمینی استفاده شده و در مسئله کرونا
تمام اقدامات از روزهای نخستین انجام شد و تمام کارها تحت
مدیریت ســتاد مرکزی مبارزه با کرونا انجام شــده است.وی
افزود :در حوزه پاکسازی و گندزدایی محیطهای سرپوشیده،
هزاران نقطه شناســایی شده و در قرارگاههای ده گانه نیروی
زمینی که فرماندهان آن به صورت تصویری در جلسه حضور
دارند ،اقدامات بسیار خوبی را انجام داده اند .از  ۱۷۰۰دستگاه
ماشین آات تخصصی جنگ نوین استفاده شده و برخی مراکز
حســاس نظیر بیمارســتانها دهها بار ضدعفونی شده است.
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ســپاه تصریح کرد :در
عرصه تحقیقات علمی نیز اقدامات مناسبی انجام شده و صدها
نفر روحانی و هزاران طلبه بســیجی در موضوع تدفین اموات
کرونایی حضور دارند .همچنین صدها هزار بسته معیشتی و
بهداشتی در مناطق محروم توزیع میشود.سردار اخوان معاون
بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه در رابطه با خدمات رسانی
این بخش در طول سال ها فعالیت خود خاطرنشان کرد :چهار
میلیــون از بیمارانی که واقعا برای دریافت خدمات پزشــکی
مشکل داشتند را درمان کردیم.وی گفت :با همه محدودیت
های منابع مالی که برای نیرو وجود داشته است  ۱۵۵هزار متر
مربع فضایی جدید در حال احداث اســت که تمامی از کمک
هایی اســت که در مجموعه نیرو و سپاه انجام شده و اکثرا در
مناطق محروم و کم برخوردار هستند.سردار اخوان اظهار کرد:
در خصوص ویروس کووید  ۱9اقداماتی که انجام شــد ،آماده
باش هایی که دادیم ،آموزش هایی که داده شــد ،مراکزی که
فعال شــد و هماهنگی هایی که صورت گرفت ،در نوع خود
کم نظیر اســت .ما  9بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی را
آماده کرده بودیم و رزمایش را انجام دادند و مسئوان محلی
و استاندار آمدند و دیدند.

برخی از عرصههای حیات بشری و یا شاخصها و
ویژگیهای رایج جهانی و کشورها چنان ویرانگر و
مخرب بوده که تصویر استمرار و یا گسترش این
ّ
رخداد بیولوژیکی ،هراس و نگرانیهای مضاعفی
را پیــش روی جامعه جهانی قرار داده اســت.وی
با اشــاره به تاثیر بحران ویروس کرونا بر اقتصاد
جهانی ،بویژه اقتصاد ایاات متحده آمریکا عنوان
کــرد :با اینکــه از اولین گزارشهای رســمی در
کشورهای غربی مبنی بر شیوع کرونا حدود یک
ماه میگذرد ولی تولیــد ناخالص داخلی آمریکا
تا بیش از  ۳۰درصد کاهــش یافته و بورسهای
آمریکا و کشــورهای اروپایی تا  ۴۰درصد ارزش
خود را از دســت داده اند و آمریکا طی سه هفته
گذشته  ۱۶میلیون بیکار جدید را ثبت کرده است.

دستیار و مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا
بیان کرد :چشمانداز اولیه از این پیامدهای ویرانگر
اقتصادی در آمریکا ،حکایت از تکرار «رکود بزرگ»
 9۰ســال قبل در ســال  ۱9۲۰دارد که ده سال
به طول انجامید و تولید ناخالص داخلی جهانی را
 ۱۵درصد کاهش داد.صفوی اضافه کرد :در بحران
سال  ،۲۰۰۸اقتصاد آمریکا رکود یک درصدی را
تجربه کرد و اکنــون در ارزیابیهای اولیه بحران
و رکود بزرگتری را پیشبینی کردهاند .به همین
دلیل آمریکا به موازات کسری بودجه تقریباً هزار
میلیاردی ،برای نجات اقتصاد داخلی ،یک بودجه
 ۲۰۳تریلیون داری را برای تزریق در اقتصاد خود
و پوشاندن عائم بحران و یا محدود کردن آن در
نظر گرفته است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

امروز بهترین کارویژه نیروهای مسلح ،خدمت
به مردم برای ریشهکنی کروناست
فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه ارتشــی مقتدر اســت که تجهیزات
دفاعــیاش را خود تولید کند ،گفت :آنچه که امروز نیروی زمینی در کنار مردمی
بودن به آن مفتخر است ،رسیدن به استقال و خودکفایی است.به گزارش ایسنا،
امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش (نزاجا) صبح دیروز سه شنبه در
نشستی خبری به مناسبت «روز بزرگداشت روز ارتش و حماسه آفرینیهای نیروی
زمینی» با بیان اینکه «نیروی زمینی و ارتش متولد انقاب هستند» ،خاطر نشان
کرد :ماموریت اصلی نیروهای مســلح کشورمان دفاع از استقال و حفظ تمامیت
ارضی میهن اســامی مان است که در این راستا نیروی زمینی محوری و قهرمان
ارتش در ســه مقطع مشخص تاریخی توانست با وایت مداری و وایت محوری و
حضــور بی بدیل و بی نظیر خود این ماموریت الهی خــود را انجام دهد؛ یکی در
روزهای نخستین پیروزی انقاب اسامی که گروهک های ضد انقاب به پشتیبانی
غرب و شــرق مثل قارچ سر بیرون آورده بودند تنها نیروی که توانست پوزه آنها را
به خاک بمالد نیروی محوری زمینی ارتش بود.وی افزود :عرصه دیگری که نیروی
زمینی توانســت وایت محوری خود را به منصه ظهور برساند ،دوران دفاع مقدس
است؛ نیروی زمینی قهرمان با قرائتی که ما از پیروی و شکست داریم در ماه های
اولیه جنگ دشمن را شکست داد؛ چرا که نگذاشت دشمن به اهداف خود برسد و
تجاوز او را شکست داد و از افسارگسیختگی او جلوگیری کرد.فرمانده نزاجا گفت:
بعد از دفاع مقدس ارتش نقطه عطف سوم خود را طی کرد؛ در دوران بعد از دفاع
مقدس همه نیروها تقریبا از مرزها فاصله گرفتند ،اما نیروی زمینی در مرزها ماند تا
جلوی شرارت های ضد انقاب و منافقین بایستد و همچنین مناطق مرزی را از مین
پاکسازی کند.امیر حیدری با تاکید بر اینکه خدمات مردم یاری ارتش از دیگر عرصه
هایی است که نیروی زمین وایت مداری خود را در معرض نمایش گذاشته است ،به
بیان تفاوتهای نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران با نیروهای مسلح کشورهای
دنیا پرداخت و اظهار کرد :نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران با نیروهای مسلح
کشور های دنیا دارای حداقل  ۳تفاوت است که نخستین آن در ماهیت این ارتشها
است؛ ارتش و نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران بر اساس تعالیم و قوانین الهی
ایجاد شده و با همین تعالیم اداره میشود.

طرح اصاح قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل  44اعام وصول شد
تهران-ایرنا -عضو هیات رییســه مجلس از اعام وصول طرح اصاح مواد  ۱و ۷
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی و اصاحات بعدی آن خبر
داد.احمد امیرآبادی فراهانی در جلســه علنی دیروز -ســه شنبه از اعام وصول
 ۲طــرح و یک ایحه خبــر داد و گفت :طرح اصاح مــواد  ۱و  ۷قانون اجرای
سیاســتهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی و اصاحات بعدی آن ،ایحه حمایت
از حقوق افراد مبتا به اختاات روانی ،اصاحیه ایحه ارجاع اختاف بین بانک
توسعه صادرات ایران و شرکت «اویل» تاجیکستان به داوری خبر داد.نمایندگان
مجلس شــورای اســامی پس از ارائه گزارش رییس دیوان محاسبات از تفریغ
بودجه سال ۱۳9۷؛ موادی از ایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد.

اریجانی از هفته بعد در جلسات مجلس
حاضر میشود
تهران-ایرنا -نایب رییس مجلس شــورای اســامی در جلسه علنی امروز
گفت :حال علی اریجانی خوب و روبه بهبودی است و از هفته بعد ،وی را
در صحن خواهیم داشت.مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای
اسامی که ریاســت جلسه علنی دیروز  -سه شنبه-را بر عهده داشت در
نطق پیش از دستور گفت :حال برادر عزیزمان دکتر علی اریجانی خیلی
خوب است ،ان شــاءاه از هفته آینده ایشان را در صحن خواهیم داشت.
آرزوی سامتی کامل برای این عزیز داریم.وی خطاب به نمایندگان حاضر
در جلســه ،افزود :امروز سعی خواهیم کرد به بررسی موضوعات و اولویت
های باقی بپردازیم و از تذکر و اخطار جز موارد ضروری صرف نظر خواهیم
کرد.همچنین عبدالرضا مصری نایب رییس دوم مجلس شــورای اسامی
در پایــان علنی امروز گفت :برخی نمایندگان پیگیر حال آقای اریجانی
بودند ،حال او مساعد است و بعد از اجازه پزشکان در جلسه علنی مجلس
حضور پیدا مییابد.
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پیامدهای رکود در ۱۰رسته شغلی آسیبدیده از کرونا

 ۱۰رسته اصلی آسیب دیده از کرونا
همچنین رســتههایی که بیشترین آسیب را از شرایط موجود
متحمل میشوند را میتوان به شرح زیر عنوان کرد:
 .۱مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها ،کافهها،
برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا

امهال مالیاتی چه
قدر کارساز است؟

ســازمان مالیاتی برای حمایت از مشاغل آسیب
دیده از کرونــا امهالهای مالیاتی در نظر گرفته
و این امر ،این ســوال را مطــرح میکند که آیا
پس از کرونا این مشــاغل توان پرداخت مالیات
به تعویق افتــاده را دارند یــا خیر؟ طبق گفته
یک کارشــناس اقتصادی برای این اشــخاص،
نباید مالیات را برمبنای  ۱۲ماه محاســبه کرد و

کارشناس اقتصادی:

 .۶تولید و توزیع کیف و کفش
 .۷مراکز توزیع آجیل ،خشکبار ،قنادی ،بستنی و میوه
 .۸مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی
 .۹مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی
 .۱۰مراکز تولید ،توزیع و فروش صنایع دستی

طباخی ،تاارهای پذیرایی ،قهوه خانهها ،اغذیهفروشــیها (و
موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت ،معدن و تجارت)
 .۲مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها ،هتل آپارتمانها،
مجتمعهای جهانگردی و گردشگری ،مهمانپذیرها ،مهمانسراها،
مســافرخانهها ،زائرسراها (و موارد مشــابه به تشخیص وزارت

باید برای زمانهایی که فعالیت اقتصادی صورت
گرفته ،مالیات در نظر گرفته شــود .همچنین،
پرداختهای مالیاتی در زمانهای شــیوع کرونا
باید به صورت اقســاطی در نظر گرفته شــوند.
به گزارش ایسنا ،ســازمان امور مالیاتی از زمان
شــیوع ویروس کرونا در کشور تاکنون مجموعه
تمهیــدات و اقداماتی علیه ایــن ویروس انجام
داده که اکثر آنها حول محور «امهال مالیاتی»
میچرخند .این امهال مالیاتی شــامل مواردی
همچون تمدیــد مهلت ارســال اظهارنامه ،لغو
جلسات هیئت اختاف ،تمدید مهلت بخشش
جرایم قابل بخشــش مالیاتی میشود که مهلت
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان

میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی)
 .۳حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم
از هوایی ،جادهای ،دریایی و ریلی
 .۴دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
 .۵تولید و توزیع پوشاک

سال  ۱۳۹۸تا پایان فروردین امسال برای تمامی
مؤدیان و همچنین زمان سررسید پرداخت مالیات
بر ارزش افزوده برای برخی گروههای اقتصادی تا
پایان اردیبهشت امسال تمدید شد.
تمدید مهلت پرداخــت مالیات بر ارزش
افزوده برای  ۱۰رشته شغلی
همچنین در مورد  ۱۰رشــته شغلی که از سوی
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشــی از
شیوع ویروس کرونا به عنوان گروه بسیار آسیب
دیده مشخص شدهاند؛ سررسید پرداخت مالیات
بــر ارزش افزوده تا پایان روز چهارشــنبه مورخ
 ۳۱اردیبهشت ماه  ۱۳۹۹اســت و تا تاریخ یاد

پیامدهای بروز رکود در  ۱۰رسته آسیب پذیر
این  ۱۰رسته ،جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارند چرا
که بر اساس گزارش حسابهای ملی  ۹ماهه سال  ،۹۸سهم
ارزش افزوده رســتههای منتخــب در تولید ناخالص داخلی
کشــور (غیرنفتی)  ۱۴.۴درصد بوده اســت .همچنین سهم
شــاغان این  ۱۰رسته از کل اشتغال کشور  ۱۵درصد است
و حدود  ۳.۷میلیون نفر در این زیربخشها به طور مستقیم
امرار معاش میکنند که حداقل  ۱.۴۳میلیون آنها شــاغان
مزد و حقوق بگیر هســتند.نکته مهم این اســت که مطابق
با برآوردهای انجام شــده ،کاهش رشد اقتصادی (غیرنفتی)
ساانه ناشی از آسیب به کسب و کارهای یاد شده برای مدت
ســه ماه (اسفند ،فروردین و اردیبهشــت) حدود  ۱.۴درصد
است که به اقتصاد ایران هزینههای هنگفتی را تحمیل خواهد
کرد .همچنین پیش بینی میشــود به دلیل کمبود تقاضا و
عدم فروش کاا و خدمات طی  ۳ماه ناشــی از رکود شدید
در این  ۱۰رسته ۶۴.۹ ،هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور
ضرر وارد شود.

شده ،محاســبه و مطالبه جریمه تاخیر موضوع
مــاده  ۲۳قانون مالیــات برارزش افــزوده برای
این گروه موضوعیــت ندارد.عاوه بر این ،در این
زمینه جلسات هیئتهای حل اختاف مالیاتی
در تمامی ادارات کل امور مالیاتی برای اشخاص
حقوقی و حقیقی در سال گذشته لغو و به سال
جاری موکول شدند.
کمک مودیان بــه مبارزه با کرونا چه تاثیر
مالیاتی دارد؟
همچنیــن ،وزیر امــور اقتصــادی و دارایی در
جدیدترین اظهارات خود اعام کرده که مصوبات
مالیاتی برای کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا

طراحی تاسیسات شهری
اصفهان نیاز به بازنگری دارد

تغییر خط تولید شرکت کهبد
چکاد اوج به تولید لباس

جشنواره فیلم کوتاه
آموزشی مجازی

مدیر فنی و عمران ســازمان طراحی و فنی مهندسی
شــهرداری اصفهان گفت :در ســال  ۷۵مطالعاتی در
خصوص استحصال آب های سطحی صورت گرفت اما
در مرحله اجرا به علت تغییراتی که در شهر رخ داد ،این
مطالعات از دور خارج شد مث ًا در سال  ۷۵در اصفهان
رینگ ســوم ترافیکی نداشــتیم اما با ساخت آن یک
بریدگی در شهر ایجاد شد که عما حوضه های آبریز را
در آن بریدگی ایجاد کردیم همچنین در گذشته حوزه
شهری به وسعت کنونی نبود و بعدتر یک سری مناطق
از حاشیه شهر مانند خوراسگان ،رهنان ،سپاهان شهر و
شهرک ولیعصر به شهر اصفهان ملحق شد.ادیب اظهار
کرد :اکنون این مناطق الحاق شده تبدیل به حوضه های
آبریز شــده و بر روی شــهر اصفهان تاثیرگذار است بر
همین اساس ضرورت بازنگری در طرح جامع روان آبها
در شهر اصفهان کاما محسوس است .

به گزارش روابط عمومي شــرکت شهرکهاي صنعتي
اســتان مرکزي قربانــي فر مدیر شــهرک صنعتي
ایبک آباد گفت  :بــا اقدام و هماهنگی هیات مدیره
شــرکت خدماتــی و تامین مالی برخــي واحدهای
شهرک صنعتی ایبک آباد شرکت کهبد چکاد اوج با
تغییر خط تولید خود لباس ایزوله بیمارستاني تولید
میکند .قرباني فر گفت :یکی از اصلیترین مشکات
برای مقابله باویروس کرونا کمبود تجهیزات و وسایل
بهداشتی است که برای رفع این مساله کارگاه تولید
لباس مخصوص حفاظت در مقابل کرونا جهت تحویل
به بیمارستان آ یت اله خوانساری اراک راهاندازی شده
اســت و روزانه یکصد عدد تولیــد دارد .وی افزود :تا
کنون  ۸۸۰دست لباس تهیه شده که قرار است جهت
ارسال به بیمارستان آ یت اله خوانساری اراک تحویل
مجمع سامت استان گردد.

معاونت ســوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش
استان قم با توجه به شیوع کروناویروس و تعطیلی
کاس های ســواداموزی گفت  :در جهت تحقق
شعار سواداموزی همیشه و همه جا و جلوگیری از
افت تحصیلی سوادآموزان و با هدف مستندسازی
فعالیــت ها و ثبت نوآوری و ابتکارات ،جشــنواره
فیلم کوتاه آموزشــی در فضای مجازی و شــبکه
های اجتماعــی را برای آموزش به ســوادآموزان
برگزار می شود.محمد رضا قاسمی نیا اظهارداشت
:آموزش دهندگان برای شــرکت در این جشنواره
می توانند آثار خود را با مشــخصات تخصصی اثر،
تا پایان اردیبهشــت ماه سال  ۱۳۹۹در قالب یک
لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره،به آدرس ابتدای
بلوارمحمــد امین صلی اه علیــه وآله ؛ معاونت
سواداموزی استان تحویل دهند.
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نگـــاه

خطر بیکاری  ۳.۷میلیون نفر

یکی از اصلیترین پیامدهای بروز ویروس کرونا ،تعطیل و نیمه
تعطیل کردن  ۱۰رسته شــغلی در کشور است که با توجه به
سهم شاغلین ،خطر بیکاری  ۳.۷میلیون نفر در این زیربخشها
وجود دارد.به گزارش خبرنگار مهر ،حدود دو ماه از اعام رسمی
ورود ویروس کرونا به کشور میگذرد و در همین مدت اقتصاد
کشــور با مشکات بســیار زیادی مواجه شده که اگر سیاست
درستی برای مدیریت و جبران این پیامدها ،وجود نداشته باشد
اقتصاد کشور دچار آسیب جدی خواهد شد.
پاندمی ویروس کرونا  ۶اثر اصلی بر فضای اقتصاد کان کشور
دارد که شــامل «افت شــدید در کســب و کارها به خصوص
کســب و کارهای مرتبط با تقاضای خانوارها در سه ماه پیش
رو (اسفند  ،۹۸فروردین و اردیبهشت « ،»)۹۹کاهش سرمایه
گذاری به خصوص این نوع کسب و کارهای مرتبط»« ،کاهش
شدید تولید و رشد اقتصادی ،افزایش تنش در بازارهای مالی»،
«کاهــش صادرات و اخــال در تنظیمات فــروش خارجی»،
«تعدیل نیروی کار شــاغل در بخشهای رسمی و غیررسمی»
و «کاهش درآمد طبقات پایین درآمدی و بدتر شــدن توزیع
درآمد» میشود.

شماره 4330

فقط امهال اســت که این مصوبه کمک کرده تا
هــر یک از مودیان مالیاتی که به مبارزه به کرونا
کمــک میکنند ،برای آنهــا هزینه قابل قبول
مالیاتی محسوب شــود.اما از آنجا که بسیاری از
کســبوکارها به دلیل حضور کرونا نتوانستند
در ماههای پایانی ســال درآمدی کســب کنند،
این ســوال به ذهن میرسد که چطور فردی که
درآمدی نداشــته ،میتواند با وجود خسارات و
هزینههایی متحمل شده همچون پرداخت هزینه
خدماتهــا همانند بــرق ،آب ،گاز ،پاس کردن
چکهایی که برای تامین مواد اولیه کشیده شده
و پرداخت اقساط وامها ،پس از تعویقهای دو تا
سه ماه مالیات خود را بپردازد؟

کارگران و کارفرمایان با افزایش
دستمزد آسیب میبینند
تهران  -ایرنا  -کارشناس اقتصاد گفت :باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور ،شرایط
ورشکستگی کارفرمایان و شرکتهای خصوصی ،همه اقشار به خصوص کارگران از
این وضعیت آسیب میبینند ولی افزایش دستمزد میتواند با افزایش تورم ،قدرت
خرید مردم را بیش از این تحت تأثیر قرار دهد« .بهمن آرمان» دیروز سه شنبه در
گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :در شرایط تورم امروز و کساد کرونایی ،تصویب ۲۱
درصد افزایش دستمزدهای کارگری چندان خبر خوشی برای کارگران نبود زیرا
که انتظار آنان رقمی بیشتر از این و متناسب با تورم کشور بود و بدون شک در این
دوران آنها سختیهای معیشتی بیشتری را تجربه خواهند کرد اما نمیتوان بدون
در نظر گرفتن تبعات افزایش حقوق در این باره تحلیل کرد.وی اظهار داشــت:
شرایط فعلی کشور به شکلی است که دولت و کارفرمایان تحتفشار هستند زیرا
تحریمها بسیار سنگین شده ،قیمت نفت به شدت سقوط کرده است و ایران در
عمل توان پس گرفتن پول نفتی را هم که در بازار سیاه میفروشد ندارد؛ در نتیجه
در این شرایط هم دولت و هم کارفرمایان ضعیف شدهاند و از اقتصاد کوچک به
یک نســبتی زیان میبینند و به طور طبیعی قشرهای آسیبپذیرو کارگری هم
در این شرایط آسیب بیشتری میبینند.آرمان بیان کرد :در تمام کشورها میزان
دستمزد بر اســاس توافق هایی است که بین اتحادیههای کارگری و کارفرمایی
صورت میگیرد و دولت در آن دخالتی ندارد اما در ایران ،وزارت کار به عنوان ناظر
تاش کرده است بین کارفرمایان و کارگران توافقی صورت دهد.
با افزایش دستمزد قدرت خرید باا نمیرود
بهمن آرمان درباره افزایش نامعقول دستمزدها بیان کرد :در شرایطی که افزایش
دستمزد منجر به قدرت خرید نشود به طور طبیعی آن افزایش دستمزد هم در
سایه تورم ،قدرت خریدش را از دست میدهد و بنابراین فکر میکنم با این اوضاع
واحوال مردم ایران باید بپذیرند که با یک بحران جدی روبرو هســتند و افزایش
دســتمزدها در شــرایطی که طرف عرضه افزایش پیدا نمیکند مشکلی را حل
نمیکند .در شرایط فعلی که پیشبینی میشود ما امسال تورمی حدود  ۴۰درصد
را داشته باشیم ،طبیعتاً این  ۲۱درصد افزایش دستمزد خودش را در درون نرخ
تورم هضم میکند.
با کرونا تعدیل نیرو آغاز شده است
این اقتصاددان در ادامه عوارض افزایش دســتمزدها با اشــاره به مسئله بیماری
کرونا ،گفت :مسئله تعدیل نیروها در بنگاههای اقتصادی و شرکتهای خصوصی
به خاطر بیماری کرونا شــدیدا ً در جریان است .ممکن است که مسئله افزایش
دستمزدها هم به این روند دامن بزند چون در شرایط فعلی اقتصاد ،شرکتهای
خصوصــی ،کار و درآمــد کمتری دارند و این منجر میشــود که با تعدیل نیرو
به افراد کمتری حقوق دهند .از ســوی دیگر برخی به سمت اقتصاد غیررسمی
میروند چونبسیاری از افراد حاضرند که شغلی داشته باشند ولی اص ًاحقوقشان
افزایش پیدا نکند.
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باخت سنگین روسیه در جنگ قیمت نفت

گزیده خبر
آمادگی لوله سازی اهواز برای تحقق جهش
تولید
کردن رونق تولید با افزایش و ثبت رکوردهای
شرکت لوله سازی اهواز پس از عملی ِ
تولید ،امسال برنامه های تحقق جهش تولید را در دستور کار قرار داده است.مدیر
عامل شرکت لوله ســازی اهواز در این باره خبرگزاری بازار گفت :جهش تولید در
گر ِو تقویتِ خط تولید اســت و به همین منظور شرکت لوله سازی اهواز طی سال
گذشته با اقداماتی ازجمله اجرای طرح توسعه کارخانه های پوشش و به دنبال آن
اجرای پروژه ی ملی و اســتراتژیک خط لوله ی گروه به جاسک و اجرای بارگیری
آناین برای این پروژه ،ارتقاء کمی و کیفی آزمایشگاه خوردگی ،ورود به وندور لیست
شرکت گاز و چندین پروژهی دیگر باعث تقویت خط تولید شد .دکتر علی خنیفر
توضیح داد :به موازات اجرای همه ی این طرح ها با هدف تقویتِ خط تولید ،تقویت
روحیه ی نیروی انســانی برای افزایش انگیزه و بازدهی مناسب از مهمترین برنامه
های ما نیز بود .خنیفر اظهار کرد :شرکت لوله سازی اهواز امسال با قاطعیت اعام
می کند که جهش تولید را محقق خواهد کرد .امسال تولید لولههای  ۵۶اینچ گازی
اسپیرال برای اولین بار در استان باعث تحقق شعار رهبر معظم انقاب اسامی در
مورد «جهش تولید» در این شرکت می شود .وی تاکید کرد :به مدد صنعتگران و
تاشگران خط تولید در لوله سازی اهواز این صنعت بخصوص در خوزستان بر اساس
آمارها در طی یک سال گذشته در مسیر رشد بوده و تأثیرگذاری ویژهای در جهت
تحقق اهداف اقتصادی کان کشــور داشته است .مدیر عامل شرکت لوله سازی
اهواز با اشاره به نام گذاری سال  ۹۹از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهش
تولید گفت :زیر ساخت ها برای تحقق جهش تولید در صنعت لوله سازی اهواز فراهم
شده است و افزون بر به بهره برداری رسیدن طرح های جدید ،از ظرفیت های دیگر
ازجمله تاش برای رسیدن به صادرات نیز استفاده خواهد شد.
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن :

با رکورد های سال گذشته برای جهش تولید در
سال جدیدآماده هستیم
مهرداد توائیان گفت  :ذوب آهن اصفهان در ســال  ۹۸موفق شــد شرایط تولید
خوبی را تجربه کند و رکوردهای ماندگاری با همت تاشگران بخش های مختلف
در کارنامه شــرکت ثبت شد .در این سال موفق شدیم با دو کوره بلند ،دو میلیون
 ۵۲۶هزار تن چدن تولید کنیم که یک رکورد محسوب می شود .این رکورد نشان
دهنده استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات در اختیار و ارتقاء بهره وری می باشد
که امیدواریم بتوانیم این شــرایط را برای سال  ۹۹نیز حفظ کنیم.وی افزود  :در
سال  ۹۸موفق شــدیم ،انبوه سازی تولید ریل را محقق نماییم و قراردادهایی که
برای تحویل این محصول استراتژیک به شرکت های زیر ساخت ،گل گهر و متروی
بهارستان داشتیم انجام دهیم.در سال جدید نیز تامین نیاز ریلی کشور را در بخش
های مختلف در دستور کار داریم.معاون بهره برداری شرکت خاطر نشان کرد  :با
توجه به بررســی و تحلیل بازار  ،محصوات جدیدی که مورد نیاز بود مانند ریل
معدن،انواع آرک معادن و انواع ورق ســازه های فــوادی  ،تولید و به بازار عرضه
شد.این مقام مسئول بیان کرد  :با توجه به نامگذاری سال جدید تحت عنوان جهش
تولید از ســوی مقام معظم رهبری امیدواریم در سال  ۹۹بتوانیم شرایط تولید را
بهبود بخشیم.همان طور که رهبر انقاب فرمودند ،همه ارگان ها باید با همدلی و
هم افزایی به تحقق جهش تولید کمک کنند.توائیان تصریح کرد  :زیر ساخت های
مناسب برای تولیدات بیشتر وجود دارد اما مشکل تامین پایدار مواد اولیه برای ذوب
آهن اصفهان همچنان آزار دهنده است.

همراهی شرکت گاز گلستان با مردم
در شرایط کرونا
مهندس محمد رحیم رحیمی در مصاحبه با پایگاه خبری شــرکت گاز اســتان
گلستان از همراهی شرکت ملی گاز با مردم عزیز در شرایط کرونا خبر داده که در
این رابطه دوره سرد همه اقلیمها تا  ۱۵اردیبهشت سال  ۱۳۹۹تداوم می یابد.وی
افزود :بر اساس مصوبه سال  ۸۵هیأت محترم دولت ،محاسبه قبوض گاز مصرفی
مشترکین خانگی ما در کل ،به دو فصل  ۵ماهه سرد و  7ماهه گرم تقسیم شده؛
یعنی از شانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان هر سال ،فصل گرم و از شانزدهم آبان تا
پانزدهم فروردین سال بعد ،فصل سرد محسوب شده و محاسبه قبوض گاز بر این
اساس انجام گردید .مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان تصریح کرد :با عنایت به
شیوع بیماری کرونا ،به منظور مساعدت به مشترکین خانگی گاز و برابر درخواست
ها وپیشــنهاد شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت از هیأت محترم دولت مبنی بر
موافقت با تمدید دوره سرد در بخش خانگی وهمچنین با تصویب این موضوع در
هیأت دولت  ،خوشبختانه دوره سرد همه اقلیمها به مدت یکماه افزایش یافته و تا
 ۱۵اردیبهشت سال جاری تمدید شد که در این راستا گازبهای مصرفی مشترکین
خانگی یک ماه دیگر با شرایط فصل سرد محاسبه میشود.شایان ذکر است مصارف
دوره سرد سال با گاز بهای کمتری نسبت به فصل گرم محاسبه می شود.

اگر توافق ســه سال پیش وادیمیر پوتین با اوپک برای کاهش
تولید نفت و تقویت قیمتهــا ،یک پیروزی برای رییس جمهور
روسیه به همراه آورد و نفوذ وی را در عرصه جهانی گسترش داد
اما این بار پس از مداخله رییس جمهور آمریکا برای پایان دادن
به جنگ قیمت میان ریاض و مســکو ،وی مجبور شد امتیازات
باایی واگذار کند.به گزارش ایســنا ،اگرچه توافق کم سابقه با
عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان برای کاهش تولید نفت
تا حدودی مایه آســودگی خاطر مسکو است اما عقب نشینی
دردناکی برای روسیه به شمار می رود.پوتین روسیه را به نقش
برتری در سیاســت انرژی جهانی رســانده بود و به اتحاد میان
آمریکا و عربستان سعودی خدشه وارد کرده بود اما اکنون روشن
شده است که پنج هفته پیش وقتی پوتین حاضر نشد درخواست
عربســتان سعودی برای کاهش بیشتر تولید نفت را قبول کند،
خود را زیادی دســت باا گرفت و به این ترتیب مرتکب اشتباه
شد .عربستان سعودی به تافی مخالفت روسیه با کاهش بیشتر
تولیــد ،عرضه خود را افزایش داد و جنگ قیمتی به راه انداخت
که بازار را به ورطه فروپاشی کشاند.با فروپاشی بازار نفت ،پوتین
در پیمــان جدید موافقت کرد تولید نفت روســیه بیش از ۲.۵
میلیون بشــکه در روز از سطح تولید  ۱۱میلیون بشکه در روز
کاهش پیدا کند ،که بیش از چهار برابر کاهش تولیدی است که
روسیه در مذاکرات اوایل مارس حاضر به پذیرش آن نشده بود.
در این بین امیدها برای موافقت رسمی آمریکا با کاهش تولید
از میان رفته است هر چند که ترامپ اعتبار منعقد شدن پیمان
جدید اوپک پاس را به پای خود نوشت.اندری کورتونوف ،مدیر
شورای امور بین الملل روسیه در این باره گفت :تصمیم بی موقع
برای مخالفت با پیشنهاد عربستان سعودی در اوایل مارس یک

اشتباه استراتژیک بود و اکنون ما تاوان آن را پرداخت می کنیم
که بسیار بااتر از هزینه ای است که می توانستیم بپردازیم .این
یک پیروزی برای آمریکا محســوب می شــود و روسیه نسبت
به عربســتان ســعودی بازنده بزرگتری است .طبق محاسبات
بلومبرگ بر مبنای آمار وزارت انرژی روســیه و گزارش ساانه
شــرکت  ،BPاگر این کاهش تولید حاصل شــود ،تولید روسیه
در دو ماه آینده به میانگین تولید ساانه که آخرین بار در سال
 ۲۰۰۳مشاهده شــد ،کاهش پیدا خواهد کرد .روسیه موافقت
کرده که محدودیت عرضه را تا ماه مه ســال  ۲۰۲۲ادامه دهد
و تنها امتیازی که گرفته این است که میعانات جزء تولید نفت
خام به حســاب نخواهد آمد.یک مقام ارشد روسی اظهار کرد:
روسیه زمانی که اوایل مارس از توافق کاهش تولید اوپک پاس

کاهش  ۶۶درصدی فروش بنزین در
جایگاههای سوخت
تهــران – ایرنا  -رییــس انجمن شــرکتهای زنجیــرهای توزیع
فرآوردههای نفتی با تاکید بر اینکه جایگاههای سوخت به صورت ۲۴
ساعته فعال هستند ،گفت :فروش جایگاههای سوخت در این مدت
کاهشی  ۶۶درصدی داشته است«.ناصر رییسیفرد» دیروز (دوشنبه)
در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه خوشبختانه
هیچ گزارشی مبنی بر ابتای کارگران جایگاههای سوخت به کرونا
تا کنون وجود نداشته ،ادامه داد :امیدواریم با رعایت اصول بهداشتی
این روند ادامهدار باشد.وی افزود :در جایگاههای سوخت تمام تاش
خود را کردهایم تا ایمنی در برابر کرونا به طور کامل وجود داشــته
باشد و دراین مسیر جایگاههای سوخت به صورت مستمر ضدعفونی
شده و ماسک و دستکش نیز در اختیار کارگران قرار دارد.رییسیفرد
با تاکید بر اینکه اســتفاده از پول نقد در جایگاههای سوخت کاهش
داشــته ،گفت :نمیتوان حقوق شــهروندان را خدشهدار کرد و اگر
کســی میخواهد پول بنزین را نقدا پرداخت کند نمیتوان جلوی
وی را گرفت.بــه گفته رییس انجمن شــرکتهای زنجیرهای توزیع
فرآوردههای نفتی در این مدت به واســطه آنکه برخی از افراد برای
سوختگیری از ماشین پیاده نمیشــوند ،بنزین دزدی افزایش پیدا
کرده و افرادی بدون پرداخت پول بنزین فرار میکنند.وی با اشــاره
به اینکه فروش جایگاههای سوخت کاهش فراوانی داشته ،ادامه داد:
بــا توجه به کاهش فروش و کاهش اســتفاده از پول نقد ،نقدینگی
در جایگاههای سوخت کاهش داشته است.رییسی فرد افزود :فروش
بنزین از اواسط اسفند ماه سال گذشته ۶۶ ،درصد کاهش پیدا کرده
است.وی تاکید کرد :از آنجایی که جایگاههای سوخت حقالعملی کار
میکنند ،کاهش فروش ،موقعیت اقتصادی جایگاهها تغییر داده و این
جایگاهها مشکل اقتصادی دارند .حتی در فرودین ماه برای پرداخت
حقوق کارگران و حق بیمه نیز با مشکات اقتصادی رو به رو هستند.
به گفته رییسی فرد ،با وجود استمرار فعالیت جایگاههای سوخت اما
هیچ استمهالی درباره پرداخت بیمه و مالیات برای آنها در نظر گرفته
نشده اســت .وی گفت :اگرچه برداشتن برخی محدودیتها از اول
اردیبهشت ماه میتواند مصرف بنزین را افزایش دهد اما این موضوع
خطرات جمعی افزایش بیماری را نیز به دنبال خواهد داشــت و اگر
مراعات انجام نشــود ،کرونا میتواند تداوم داشته باشد .به اعتقاد ما
مسایل سامت مردم مهمتر از فروش بنزین است.

نـوبت دوم

شماره مجوز 1399.153 :

فـراخـوانمنـاقصـهعمـومی

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
(سهامی خاص)

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م  0292/98/مربوط به پروژه احداث  5601متر خط لوله  6اینچ نفت از چاه موقعیت غرب  1/026شمال تا واحد بهره برداری اهواز یک
الف  -شرح مختصر خدمات :
* احداث  ۵۶۰۱متر خط لوله  ۶نفت – اجرای کارهای ســاختمانی از قبیل  :ســاخت انبار  ،ایجاد جاده دسترســی  ،ســاخت و نصب تکیه گاهها و نگهدارنده های فلزی و بتنی ،احداث فونداسیون ها و حصار های مورد نیاز
* آزمایش و راه اندازی و توپکرانی خطوط لوله * اجرای کارهای ابزار دقیق مورد نیاز * تامین کاروان جهت دفتر کار و غذا خوری و تهیه روزانه سه وعده غذا * دوره نگهداری
ب -محل اجرای خدمات و مدت انجام کار  :محل اجرای خدمات در استان خوزستان  -اهواز ومدت انجام آن  ۳ماه می باشد.
ج -برآورد کار فرما  :برآورد کار فرما جهت انجام خدمات  ۴.۹۶۰.۶۱۶.۱۱۴/-ریال و تعدیل پذیر می باشد.
د  -شــرایط مناقصه گران متقاضی  * :مناقصه گران دارای حداقل پایه ۵رشــته نفت و گاز * داشتن گواهینامه تایید صاحیت ایمنی از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی * در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر ،
اولویت با شرکت های بومی استانی می باشد * .داشتن گواهینامه تایید صاحیت ایمنی از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی * توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ  .۲۴۸.۰۳۰.۸۰۶/-ریال که بایستی
به یک از دو صورت زیر ارائه گردد:
الف  :ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبتنی بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب  IR۹۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۱۶۰۴۰۲۲۰۶7تمرکز وجوه درآمد های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
ب  :ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت ( ۹۰روز ) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعام کار فرما برای مدت ( ۹۰روز) دیگر قابل تمدید باشد.همچنین بدینوسیله تاکید میگردد
که قید شماره و عنوان مناقصه روی رسید وجه نقد و ضمانت نامه بانکی ضروری و الزامی است  * .توانایی ارائه  ۵درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) به عنوان تضمین انجام تعهدات * داشتن ظرفیت آزاد ( تعدادی و
ریالی) در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار به آدرس Htp://sajar.mporg.ir
ه -محل  ،و مهلت دریافت اسناد :
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان ،ضمن اعام آمادگی به صورت کتبی جهت دریافت اسناد با ارئه اصل فیش بانک و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به
یکی از آدرس های ذیل الذکر مراجعه نمایند تا ارزیابی های ازم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده  ۱۲قانون برگزاری مناقصات( ارزیابی ساده) به عمل آید.
 -1مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  ۱۳۹۹/۰۱/۳۰لغایت ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
 -2محل دریافت اسناد  :واقع درکوی فداییان اسام  ،خیابان پارک  ۴روبروی امور مسافرت  ،مجتمع اداری  .امور حقوقی و قراردادها .کنترل و توزیع اسناد قراردادها (اتاق شماره  )۱و یا تهران میدان آرژانتین ،ابتدای خیابان
بیهقی  ،پاک  ، ۲۸ساختمان مرکزی یازدهم  ،شرکت ملی نفت ایران  ،طبقه دوم  ،دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب.
 -3مبلغ خرید اسناد و شماره حساب :واریز مبلغ  ۱.۲۶۰.۰۰۰ریال به حساب  -شماره  IR۹۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۱۶۰۴۰۲۲۰۶7تمرکز وجوه درآمد های شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و ارائه فیش مربوطه به امور
حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
و -محل  ،زمان تحویل وگشایش پیشنهاد ها :
متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  ۱۵:۳۰روزشنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۲/۲۰به دفتر کمیسیون مناقصات دراهواز ،کوی فدائیان اسام مجتمع شهید تندگویان واقع در روبروی بلوک  -۲ساختمان سابق
طرح های راه و ساختمان  ،تسلیم نمایند  .ضمنا پیشنهادات در ساعت  ۰۸:۳۰روزیکشنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۲/۲۱گشایش وقرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بامانع است.
همزمان ارائه معرفی نامه وکارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل ازم وضروری می باشد.

تذکر  :حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه  ،شرکتنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامی می باشد.
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شماره 4330

WWW.SHANA.IR

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

خارج شد ،موفق نشــد اثرات مخرب همه گیری ویروس کرونا
روی اقتصــاد جهان را به طور کامل پیــش بینی کند .اگر این
اتحاد ادامه پیدا می کرد ،مانع از سقوط قیمت نفت به پایینترین
رکورد دو دهه اخیر می شــد .اکنون کرملین ناچار است درباره
ترتیبات جدید تحت شــرایط بسیار نامطلوب مذاکره کند.یک
منبع نزدیک به کرملین به بلومبرگ گفت :تصمیم برای کاهش
تولید برای وجهه سیاسی پوتین بسیار دردناک بوده اما به عنوان
گامی برای غلبه بر بحران ضروری بود .توافق نهایی که کاهش
تدریجی محدودیت عرضه را از ژوییه درنظر گرفته است ،با همه
شرکتهای نفتی بزرگ روســیه هماهنگ شده بود و مهر تایید
شــخص پوتین را خورده بود .حتی مشارکت نمادین آمریکا در
این توافق هم نقطه عطف مهمی به شــمار می رفت.دیمیتری

گزارش مرکز پژوهشها درباره تاثیر کرونا بر منابع آب و فاضاب؛

افزایش  40درصدی مصرف آب با شیوع کرونا
مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی در گزارشــی دربارهی تاثیر کرونا بر
منابــع آب و فاضاب به موضوع افزایش حــدود  ۴۰درصدی مصرف آب در هفته
اول فروردینماه نســبت به مدت زمان مشــابه در سال قبل در استانهای مختلف
اشاره کرده و در عین حال یادآور شده که با توجه به میزان بارندگیها در کل کشور
ظرفیت تصفیهخانههای آب شــرب پاسخگوی نیازها با افزایش بیش از حد مصرف
نیست.به گزارش ایســنا ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسامی در گزارشی با
عنوان «درباره مقابله با شــیوع ویروس کرونــا ،تاثیر کرونا بر منابع آب و فاضاب»
توضیح داده که این گزارش بعد از بررسی مدارک علمی و مقاات تحقیقاتی معتبر
و گزارشهای منتشر شده توسط دستگاههای بینالمللی مهم مانند سازمان بهداشت
جهانــی و اداره حفاظت محیط زیســت آمریکا و همچنین آمار و ارقام ارائه شــده
توســط برخی دســتگاههای داخلی در بخش آب تهیه شده است.در بخشی از این
گزارش درباره افزایش مصرف آب شرب و بهداشتی آورده است که به خاطر افزایش
مصارف بهداشتی آب ناشی از افزایش شستوشوها شاهد مصرف آب در بخشهای
شــرب و بهداشت بودهایم .براســاس آمار و ارقام دریافتی از شرکت مهندسی آب و
فاضاب کشور میزان مصرف آب شرب در هفته اول فروردینماه در کل کشور حدود
 ۱۴۵میلیون مترمکعب بوده که این مقدار نســبت به زمان مشابه در سال قبل در
اســتانهای مختلف در برخی موارد تا حدود  ۴۰درصد افزایش داشته است .میزان
مصرفی که مشــابه مصرف پیک آب شرب در ماه تیر در کشور است.این گزارش با
اشــاره به افزایش حدود  ۲۳درصدی میزان بارندگیها در کل کشــور و همچنین
وضعیت مناسب مخازن سدهای کشور یادآور شده که ظرفیت تصفیهخانههای آب
شرب ممکن اســت در صورت افزایش بیش از حد مصرف پاسخگوی نیازها نباشد
و کارکرد تاسیســات تامین ،تصفیه و توزیــع آب از جمله پمپها ،تصفیهخانهها و
مخازن در حالت پیک و مداوم طی چند ماه در صورت تداوم شرایط فشار مضاعفی
را متحمل شود .با توجه به در پیش بودن فصل گرما ممکن است کارکرد مداوم این
تاسیسات در حالت پیک مشکاتی را برای فصل تابستان در برخی شهرها ایجاد کند.
در بخشی از این گزارش در خصوص انتقال و ماندگاری ویروس کرونا در آب شرب
تاکید شــده که تحقیقات زیادی انجام شده که همه حاکی از آن است که ویروس
سارس که از خانواده ویروس کروناست قابل انتقال از طریق آب را دارد و قابلیت آن
در این حالت بر بیماری انسان نامشخص است.این تحقیقات و آمار و ارقام انجام شده
برای خانواده کرونا ویروسها تا قبل از ویروس جدید میباشد.

4

پسکوف ،ســخنگوی پوتین روز جمعه از توافق جدید حمایت
کرد و گفت :هیچ بازنده ای وجود ندارد و همه برنده هســتند.
شــبکه تلویزیونی دولتی روســیه هم از پیمان جدید به عنوان
یک موفقیت بی قید و شــرط تمجید کرد.اما این توافق ،گام رو
بــه عقبی در تاش پوتین برای احیای نفوذ جهانی روســیه به
خصوص در خاورمیانه بود که این کشــور در کشورهایی مانند
لیبی و ســوریه به یک بازیگر کلیدی تبدیل شده است .میزان
آسیبی که روســیه از بابت محاسبات اشتباهش متحمل شده
است به این بســتگی خواهد داشت که توافق جدید تا چه حد
روی معکوس کردن روند ریزش قیمتها تاثیر خواهد گذاشــت.
اگرچه مقامات روســیه در هفته هــای اخیر که قیمتهای نفت
سقوط کرد ،چهره شجاعانه ای به خود گرفتند اما ریزش شدید
ارزش روبل و مجبور شدن بانک مرکزی روسیه به فروش دار،
زنگ خطر آســیب اقتصادی را برای کرملین به صدا درآورد.به
گفته دیمیتری مارینشنکو ،مدیر ارشد در موسسه اعتبارسنجی
فیــچ ،در اوایل آوریل که قیمت گریــد نفتی صادراتی اورال به
حدود  ۱۰دار در هر بشــکه سقوط کرد ،روسیه نگرانی جدی
پیدا کرده بود .تصور این که بودجه روسیه بدون درآمد نفتی چه
وضعی پیدا خواهد کرد ،دشوار است.بر اساس گزارش بلومبرگ،
لئونید فیدان ،سهامدار میلیاردر شرکت لوک اویل ،توافق کاهش
تولید اوپک پاس را به توافق خفت آور و دشواری که بلشویکها
در ســال  ۱۹۱۸برای خاتمه شــرکت روسیه در جنگ جهانی
اول امضا کردند ،تشــبیه کرد .با این حال وی به گروه خبری آر
بی ســی گفت که این پیمان صنعت نفت روسیه را از فروپاشی
تولید نجات خواهد داد زیرا فروپاشی  ۵۰درصدی قیمتها باعث
تعطیلی چاههای نفت می شد.

خبر امیدوارکننده در روزهای سیاه بازار نفت
واردات نفت چین در مارس با اقدام پاایشــگاهها برای ذخیره سازی با وجود کاهش
تقاضای داخلی برای سوخت در بحبوحه شیوع بیماری کووید  ،۱۹حدود  ۱۲درصد
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.به گزارش ایسنا ،تقاضای جهانی برای
نفت با شیوع ویروس کرونا که مردم سراسر جهان را وادار کرده است در خانه بمانند
و از رفت و آمد غیرضروری پرهیز کنند ،به شــدت کاهش پیدا کرده است .شرکت
تحقیقاتی ریستاد انرژی پیش بینی کرده است که تقاضا برای نفت در ماه مه حدود
 ۲۰میلیون بشــکه در روز و در ژوئن بیش از  ۱۵میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا
خواهد کرد و رشد تقاضا برای نفت در طول سال  ۲۰۲۰منفی می ماند .بنابراین رشد
واردات نفت چین در چنین شرایطی مایه تسلی بازار خواهد بود.محاسبات رویترز بر
مبنای آمار اداره کل گمرک چین نشان می دهد این کشور که بزرگترین واردکننده
نفت جهان اســت ،در ماه میادی گذشته  ۴۳.۹۱میلیون تن معادل  ۱۰.۳۴میلیون
بشــکه در روز نفت وارد کرده است.این رقم در مقایســه با میانگین واردات ۱۰.۴7
میلیون بشــکه در روز در دو ماه نخست سال  ۲۰۲۰قابل مقایسه است .واردات این
کشــور در ســه ماهه اول ســال  ۲۰۲۰به میزان پنج درصد نسبت به مدت مشابه
سال گذشــته افزایش یافت و به  ۱۳۰میلیون تن رسید.پاایشگاههای چین شامل
پاایشــگاههای دولتی و خصوصی در فوریه که تقاضا برای سوخت در پی قرنطینه
سراســری برای مهار شــیوع ویروس کرونا ریزش کرد ،پاایش نفت خام را کاهش
دادند اما پاایشگاههای خصوصی نرخ تولیدشان را در مارس افزایش داده اند.لی یان،
تحلیلگر ارشــد در گروه اطاعات انگ ژونگ در این باره اظهار کرد :پاایشگاههای
خصوصی در اواخر فوریه که از شــیوع ویروس کرونا تا حدودی کاسته شده بود ،به
سفارش محموله های نفت پرداختند .برخی از محموله ها در مارس رسیدند و محموله
های بیشتری در آوریل وارد می شوند .پیش بینی می شود واردات نفت چین در اواخر
آوریل و مه افزایش پیدا کند زیرا پاایشــگاههای این کشور از فرصت به وجود آمده
از ریزش قیمتها استفاده بردند تا خرید ارزانتری داشته باشند.تقاضا برای سوخت در
چین که فعالیت شرکتها ازسرگرفته می شود و محدودیتهای سفر کاهش پیدا کرده
است ،رو به بهبود است اما تحلیلگران پیش بینی کرده اند که میزان تقاضا برای کل
ســال  ۱۹.۱درصد در مقایسه با سال  ۲۰۱۹کاهش پیدا کند که شدیدترین کاهش
از ســال  ۲۰۰۴خواهد بود.بر اساس گزارش رویترز ،آمار گمرکی چین نشان داد که
واردات گاز طبیعی شامل گاز طبیعی مایع و واردات گاز از طریق خطوط لوله در سه
ماهه اول امســال  ۲۴.۶۶میلیون تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
 ۱.۸درصد افزایش نشان داد.
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رحمانی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مطرح شد؛

اولویت ما صادرات به کشورهای همسایه و چین است

وزیر صنعــت ،معدن و تجارت گفت :وزارتخانه متبوعش برنامه
ویــژهای برای «جهش تولیــد» دارد و اولویت مــا صادرات به
کشورهای همسایه ،چین و هند است.به گزارش خبرگزاری مهر،
جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شــورای اســامی با حضور رضا رحمانی وزیر صمت و معاونان
وزارت اقتصادی و دارایی و مسئوانی از وزارت اطاعات و سپاه
پاسداران در صحن علنی مجلس تشکیل شد.در این جلسه وزیر
صمــت ،گفت :در حوزه مبارزه با ویروس کرونا ،مجموعه وزارت
صمت درگیری گستردهای دارد و تأمین اقام و نیازهای اساسی
و همچنین تحقق جهش تولید موضوعات اولویت دار ما است.
روزانه یک میلیون ماسک تولید میکنیم
رحمانی با بیان اینکه ما پیش از شــیوع کرونا روزانه  200هزار
ماسک تولید میکردیم ،افزود :امروز روزانه یک میلیون ماسک
تولید میکنیم ،عاوه بر این بخشــی از ماسک هم در صنوف و
امور خیریه مردمی تولید میشود .همچنین حدود سه میلیون
ماســک نیز در روز در بخشهای دیگر تولید میشود و مابقی
آن هم از طریق واردات تأمین میشــود.وی با اشــاره به اینکه
حدود  120میلیون ماسک ثبت ســفارش شده است ،تصریح
کرد :حدود  25میلیون ماسک تاکنون تحویل وزارت بهداشت و
درمان شده است و تا هفته اول اردیبهشت تولید خودمان را به

حدود روزانه  ۴میلیون ماسک میرسانیم.وزیر صمت بیان کرد:
در حال حاضر در مواد شــوینده ،ظرفیت تولید ما به  80درصد
رســیده است و با تاشهای صورت گرفته ،میزان تولید خود را
به هشت برابر رســانده ایم.رحمانی با بیان اینکه تولید الکل و
دستکش دو برابر شده است ،گفت :این مسائل حاکی از آن است

شماره 4330

که در تأمین نیازهای بهداشــتی برای مبارزه با کرونا مشــکلی
نداریم و هر چه ازم باشد تأمین کرده ایم.
هیچ مشکلی در بازار نداریم
وی تأکید کرد :این در حالی است که تحریمها و خصومتهای
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گزیده خبر
از میان  50شرکت برتر بورسی مشخص شد:

فواد مبارکه دومین شرکت بورسی کشور

دشمنان علیه ما بیشتر شده است و ذکر این نکته حائز اهمیت
است که وزارت صمت تنظیم بازار و تأمین نیازهای اولیه مردم
را نیز مدنظر دارد و ما هیچ مشــکلی در بــازار نداریم و همه
چیز در دســترس مردم اســت.وزیر صنعت ،معدن و تجارت
افزود :در این شــرایط حدود  ۴میلیون تن کاای اساســی در
بنــادر داریم و اص ً
ا جای نگرانی وجــود ندارد و بانک مرکزی
و بخشهای مختلف اقتصــادی و همچنین بخش خصوصی
همکاری بســیار جدی و خوبی داشته اند.رحمانی با تأکید بر
اینکه تاش میکنیم مشــکات واحدهای تولیدی که آسیب
دیده اند را رفع کنیم ،اظهارداشت :دولت مصوبات خوبی درباره
جبران آســیبهای واحدهای تولیدی داشته است و قطعاً از
واحدهای تولیدی آسیب دیده به جهت کرونا حمایت خواهد
شــد.وی با اشاره به اینکه وزارت صمت برنامه ویژه ای را برای
جهش تولید طراحی کرده اســت ،گفت :رشد اقتصادی اغلب
کشورها در ســال گذشته منفی بود اما ما تاش میکنیم که
در جمع کشورهایی با رشد اقتصادی مثبت باشیم وهیچ مانع
و محدودیتی در صادرات حتی در شــرایط کرونا نداریم.وزیر
صنعت ،معــدن و تجارت گفت :اولویت صادرات ما در ســال
جهش تولید ،کشورهای همسایه و چین و هند خواهند بود و
تاش ما این است که در راستای تحقق شعار سال به گونهای
عمل شود که کیفیت فدای کمیت نشود.

ســید علی پزشــک ،مدیر امور عمومی فواد مبارکه ،اظهار داشت :در این رتبه
بندی ،رتبه های اول تا سوم به ترتیب به پتروشیمی خلیج فارس ،فواد مبارکۀ
اصفهان و ملی صنایــع مس اختصاص یافت.وی در همین خصوص افزود :طبق
جدول  50شــرکت فعالتر معرفی شــده از ســوی اداره آمار و اطاعات بورس
اوراق بهادار ،شــرکتهای گل گهر در جایگاه ششم ،چادرملو در جایگاه شانزدهم
و توســعۀ معادن و فلزات در جایگاه هجدهــم قرار گرفتند.وی با تأکید بر اینکه
فواد مبارکه در بین شــرکتهای صنایع معدنی و گروه فلزات اساســی رتبۀ اول
را دارد ،گفت :همچنین شــرکتهای فواد خوزستان ،فواد کویر و فواد خراسان
به ترتیب در جایگاه های بیســت ویکم ،سی وپنجم و سی وششم قرار گرفتند.
غریب پوردر کمیته سرمایه گذاری ایمیدرو مطرح شد:

برنامه تامین نقدینگی از بورس برای
طرح های توسعه ای
تهیه»بسته تامین مالی» از بورس برای توسعه معادن کوچک و زنجیره فواد
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعام کرد :تامین نقدینگی از طریق بورس به منظور
اجرای طرح های توسعه ،در اولویت برنامه های ایمیدرو در سال «جهش تولید»
قرار دارد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،خداداد غریب پور در نشست کمیته
ســرمایه گذاری ایمیدرو که به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور مدیران عامل
شــرکت های تامین سرمایه امین برگزار شــد ،افزود :ایمیدرو به دنبال بررسی
راهکارهــای تامین مالی از طریق بورس برای تکمیل پروژه ها و تامین نقدینگی
مورد نیاز شرکت ها است.
در اقدامی هماهنگ با سایر بنادر کشور صورت گرفت:

معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت خبر داد

زادبوم خبر داد:

اعزام  10رایزن بازرگانی به بازارهای مهم صادراتی در سال جهش تولید

اعام فهرست اقام مشمول تعرفه صفر برای صادرات به اوراسیا

معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران از اعزام  10رایزن بازرگانی در بازار مهم صادراتی از جمله بازار روسیه،
ترکیه ،کردستان عراق ،عمان ،چین ،هند ،افغانستان و ارمنستان خبر داد.به گزارش ایسنا ،مسعود کمالی اردکانی با اشاره به اینکه
در سالهای گذشته  25رایزن بازرگانی در کشورهای دیگر فعالیت داشتند ،اما اکنون تعداد این رایزنها به پنج نفر کاهش پیدا
کرده است ،افزود :عمدهترین دلیل کاهش مشکات بودجه ای و منابع مالی است.وی بیان کرد :رایزنانی که در خارج از کشور سابقه
داشتند هم اکنون در سازمان توسعه تجارت مستقر هستند که تجربه های بسیار خوبی هم در زمینه شناخت بازار ،ارائه مشاوره
به تجار و فعاان اقتصادی دارند.کمالی اردکانی گفت :رایزنان ســابق مســتقر در سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیر میز
کشورهای مختلف مسئولیت داشته و با بنگاه ها نیز ارتباط دارند و به معرفی بازارها و ارائه مشاوره مشغولند.وی اظهار کرد :گرچه
حضور فیزیکی رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف بسیار موثرتر است اما سابقه و شناخت خوب آنها از بازار و نحوه بازاریابی قطعاً
کمک زیادی به ما خواهد کرد.معاون توسعه بازارهای صادراتی با اظهار اینکه توانمندی و ظرفیتهای ایجاد شده توسط رایزنان
بازرگانی در کشورهای هدف را از دست ندادهایم گفت :نقش رایزن بازرگانی یک نقش تسهیل گری است و فعالیتهای آنها لزوماً در
همان سال منجر به نتیجه نخواهد شد اما حضور آنان در کشورهای هدف قطعاً منجر به افزایش ظرفیتهای صادراتی خواهد شد.

معاون وزیر صمت از اعام فهرست اقام مشمول تعرفه صفر برای صادرات به اوراسیا خبر داد و گفت :فهرست اقام مشمول تعرفه
صفر اوراسیا برای واردات از همه کشورها بوده و صادرکنندگان ایرانی نیز میتوانند با در نظر گرفتن ظرفیت تولید خود و همین
طور لزوم تأمین نیاز داخل کشــور به عنوان اولویت اول ،نسبت به صادرات این اقام اقدام و از این فرصت جهت توسعه صادرات
به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا استفاده کنند.معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از اعام فهرست
اقام مشمول تعرفه صفر برای صادرات به اوراسیا خبر داد و گفت :فهرست اقام مشمول تعرفه صفر اوراسیا برای واردات از همه
کشورها بوده و صادرکنندگان ایرانی نیز میتوانند با در نظر گرفتن ظرفیت تولید خود و همین طور لزوم تأمین نیاز داخل کشور
به عنوان اولویت اول ،نسبت به صادرات این اقام اقدام و از این فرصت جهت توسعه صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی
اوراسیا استفاده کنند .به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران ،حمید زادبوم با بیان این خبر گفت :شورای کمیسیون
اقتصادی اوراســیا ،لیســت کااهای ضروری وارداتی به آن اتحادیه را به منظور به حداقل رساندن اثرات منفی اقتصادی ناشی از
گسترش ویروس کرونا و جلوگیری از کمبود این کااها در کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصویب کرد و طبق این تصمیم ،از
اول آوریل تا  30ژوئن سال جاری ( )2020این کااها مشمول ترجیح تعرفهای به صورت معافیت از حقوق گمرکی خواهند شد.

به صدا درآمدن بوق کشتی ها به پاس
قدردانی سپید پوشان جبهه سامت کشور
به پاس ارج نهادن به تاشها و زحمات کادر درمانی خط مقدم مبارزه با کرونا و
تقدیر از دریانوردان و دست اندرکاران تخلیه و بارگیری کااها در شرایط کرونایی
جهان و در یک اقدام هماهنگ ،بوق کشتی های مستقر در بنادر غرب هرمزگان
با نام «بوق امید» ،امروز ســه شــنبه  2۶فروردین ماه به صدا در آمد.به گزارش
روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه»،قاسم عسکری نسب»مدیر بنادر
و دریانوردی بندرلنگه با اشــاره به اینکه در این روزهایی که کرونا ویروس نفس
های مردم را به شماره انداخته ،هستند افرادی که خم به ابرو نیاورده و مثل کوه با
این سختیها مبارزه میکنند تصریح کرد :درهشت سال دفاع مقدس ،جهادگرانی
بدون سپر برای رزمندگانشان خاکریز درست می کردند تا آنان از تیررس دشمن
در امان بمانند و امروز نیز به تاســی از آنان ،پزشــکان و پرستاران و جهادگران
صنعت حمل و نقل دریایی ایثار را در مبارزه با کرونا ویروس نمایان کرده اند.

گفت و گوی اختصاصی با جناب دکتر برمک قنبرپور مدیر عامل محترم مجتمع پاستیک طبرستان

هر تهدیدی به همراه خود فرصت هایی را نیز خلق می کند
دکتر برمک قنبرپور ،مدیرعامل محترم مجتمع پاســتیک طبرستان :از
زمان شیوع بحران کرونا در کشور تنها در استان تهران شاهد تعدیل هشت
هزار نفری نیروی کار بوده ایم...برمک قنبرپور مدیرعامل مجتمع پاستیک
طبرســتان در رابطه با جلسات متعددی که شــورای کار برای رسیدن به
توافق بر سر افزایش حقوق کارگران داشته می گوید :هر چند کارفرمایان
پیشنهاد افزایش حقوق تا سقف  15درصد را مطرح کرده بودند اما به نظر
می رسد نرخ مورد نظر نمایندگان کارگری و آنچه مصوب دولت خواهد بود،
با در نظر گرفتن کلیه مزایا  2میلیون و  800هزار تومان باشد .شاید حتی
این عدد نیز برای زندگی در جامعه ی کنونی ما و حفظ قدرت خرید جامعه
ی کارگری رقم چندان مناســبی نباشد اما باید تمامی جوانب را سنجید.
ســال پیش رو برای صنعتگران حوزه ی پاســتیک (به استثنای صنعت
گرانی که در زمینه هایی مانند بسته بندی مواد شوینده و بهداشتی فعالیت
دارند) سال خوبی نخواهد بود .متاسفانه تحریم ها به قوت خود باقی هستند
و مبادی خروجی کشــور نیز هم اکنون بسته شده ،مضاف بر این که خود
دولت حقوق کارکنان خود را  15درصد افزایش داده است و اکنون به بخش
خصوصی رقم  2میلیون و  800هزار تومان را تکلیف می کند! حتی نماینده
های کارگران بر مبلغ  3میلیون و  700هزار تومان اصرار داشــتند! چنین
موارد و پیشنهاداتی نه تنها به بهبود وضعیت کارگران کمکی نمی کند بلکه
به ضرر آن ها تمام خواهد شــد! وی می افزاید :از زمان شیوع بحران کرونا
در کشور تنها در اســتان تهران شاهد تعدیل نیروی هشت هزار نفری در
بخش های مختلف بوده ایم و این امر به خاطر کاهش مصرف و به تبع آن
کاهش تولید اتفاق افتاده اســت.برمک قنبر پور در رابطه با روزگار صنعت
پاســتیک در حین بحران کرونا و پس از آن نیز چنین گفت :با وقوع ان
بحران اقتصاد جهانی با رکود مواجه شده است چرا که مصرف کم تر شده و

به تبع آن تولید نیز مختل خواهد شد .صنعت پاستیک نیز از این موضوع
مستثنی نخواهد بود اما هر تهدیدی به همراه خود فرصت هایی را نیز خلق
می کند.به عقیده ی بنده بحران کرونا باعث شــده است تا مردم بیش از
پیش به اهمیت و جایگاه این صنعت در زندگی خود پی ببرند نقش بسته
بندی و مظروفات در مورد مواد بهداشتی و شوینده و نیز ساخت تجهیزات
پزشــکی از مواد پلیمری این روز ها برای مردم بیش از پیش نمایان شده
است و باید بدانیم که نبود پلیمر ها در جامعه ی بشری باعث می شد تا این

بهترین کاری که دولت در این روز ها می تواند انجام دهد
کاهش هزینه ها و یاری کردن صنعتگران اســت .تداوم
کاهش مصــرف در جامعه خوش آینــد نخواهد بود و در
صورتی که بخواهیم متناسب با شعار جهش توید عمل کنیم
باید سیاست های بهتری را اتخاذ کنیم.

بحران ابعاد بزرگتری پیدا کند و انسان های بیشتری جان خود را از دست
بدهند .این موضوع می تواند دیدگاه منفی که در ســالیان اخیر نسبت به
پلیمر ها شکل گرفته است را از بین ببرد صنعت پلیمر خدمت گزار جامعه
ی بشری اســت و این امر کاما» در این بحران مشهود است.اما در رابطه
با روز هایی که در آینده پیشرو داریم اظهار نظر کمی دشوار است چرا که
ابعــاد و پیامد های این بحران چه در ایران و چه در جامعه ی بین المللی
چندان مشخص نیست اما به تجربه ثابت شده است که با وقوع بحران در

یک جامعه مصرف کاهش یافته(البته در بحران کرونا استثناهایی نیز وجود
دارد که به آن اشاره کردم) اما بعد از عبور و خاتمه یافتن آن مصرف با یک
جهش و شیبی صعودی که حتی می تواند بیشتر از آن چه که قبل از وقوع
بحران شاهد آن بودیم از سر گرفته شود .لذا سیاست پیشنهادی بنده برای
بنگاه های اقتصادی آن است که نسبت به سرمایه های انسانی خود توجه
ویژه ای داشته باشند و از ریزش آن به هر دلیلی (اعم از مسایل بهداشتی،
سامت و حتی بعد روانی) جلوگیری کنند چرا که بعد از اتمام این بحران
جذب نیروی انسانی که پاسخگوی فرایند تولید باشد چندان راحت نخواهد
بود.در سطح کان نیز دولت باید منابع خود را در راستای حمایت از تولید
کنندگان اختصاص دهد که متاسفانه تصمیماتی که تا به امروز گرفته شده
است نه تنها پاسخگوی انتظارات صنعتگران نیست بلکه شیوه ی اختصاص
آن مبهــم بوده و تا امروز نیز حمایت چندانی صورت نگرفته اســت.بنده
عملکرد جامعه ی صنعتی کشور را به مراتب پیشروتر از دولت می دانم چرا
که با تشکیل کمپین نفس و خرید دستگاه های ونتیاتور به یاری بیماران
مبتا به کرونا شتافته و انجمن ملی پلیمر نیز از این کمپین حمایت کرده
است .تا امروز نیز دو میلیارد تومان برای این موضوع جمع آوری شده است.
همچنین اتاق تهران نیز بسته ی حمایتی بسیار خوبی را در رابطه با صنایع
به دولت پیشنهاد کرده و پیشنهاداتی نیز که تا به امروز از جانب تشکل ها
مطرح شده در صورت اجرا شدن می توانند یاری گر صنعتگران باشند که
تا به امروز دولت تصمیمی دال بر اجرایی کردن این پیشــنهادات نگرفته.
بهترین کاری که دولت در این روز ها می تواند انجام دهد کاهش هزینه ها
و یاری کردن صنعتگران است .تداوم کاهش مصرف در جامعه خوش آیند
نخواهد بود و در صورتی که بخواهیم متناســب با شعار جهش توید عمل
کنیم باید سیاست های بهتری را اتخاذ کنیم.

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
مدیر عامل بانک ایران زمین تاکید کرد:

ضرورت حمایت از تولید برای گذر از رکود
پساکرونا
گسترش اپیدمی کرونا ،اقتصادهای بزرگ جهانی را در
ماههای اخیر به شــدت تحت تاثیر قرار داده ،به نحوی
که صنــدوق بین المللی پول تحلیل هــای خود را از
اقتصاد جهان در سال جاری تغییر داده و رکود را برای
اکثر کشورهای درگیر با این بیماری غیر قابل انکار می
داند.عبدالمجید پورسعید مدیر عامل بانک ایران زمین ،در تشریح شرایط کنونی
اقتصاد کشــور در دوران کرونا و پس از آن اظهار داشت :رکود اقتصادی پس از
کرونا شــاید غیر قابل انکار باشد ،اما اقتصاد کشور ما فقط با کرونا درگیر نیست
و در واقع عوامل بســیاری ما را به یک کشــور استثنایی در شرایط فعلی جهان
تبدیل کرده است.تحریم های ظالمانه نفتی ،پتروشیمی ،بانکی ،صنایع فوادی و
تقریبا همه بخش های اقتصادی کشور ما احتماا در طول تاریخ کم نظیر است.

پرداخت  145هزار میلیارد ریال تسهیات
اعتباری در سال 98
حجــت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون بابیان
اینکه در سال گذشته بیش از  190هزار فقره تسهیات به بخشهای مختلف
اقتصادی پرداختشــده است گفت :پرداخت کل تسهیات بانک در بخشهای
اقتصادی در راســتای رفع موانع تولید و رونق تولیــد در تعاونیها و بنگاههای
کوچک و متوســط به میزان  145.000میلیارد ریال بهمنظور تحقق اهداف و
سیاستهای دولت در جهت اشتغال و رونق تولید بوده است ضمن آنکه بانک با
حضور در طرحهای ملی و اشتغالزایی دولت و عاملیت تسهیات بند الف تبصره
 18قانون بودجه ســال  1398در بخش صنعت و معدن ،کشاورزی ،گردشگری
و میراث فرهنگی ،وزارت نیرو (آب و فاضاب) و وزارت مســکن و شهرســازی
(راهآهن جمهوری اســامی ایران) موفق به اعطای تسهیات ارزانقیمت پایدار
روســتایی و عشایری و اشتغال فراگیر بهمنظور توسعه و ایجاد اشتغال در سطح
کشور با محوریت مناطق کمتر توسعهیافته به مبلغ  24.694میلیارد گردیده تا
از این طریق عاوه بر آنکه رشــد مناسبی در پرداخت تسهیات به لحاظ کمی
ایجاد نموده است ،تاش شد تا بعد کیفی پرداخت تسهیات به لحاظ اثربخشی
و هدفمندی آن نیز رعایت گردد.

اجرای گام دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی
در بانک کشاورزی
بانک کشــاورزی با هدف رعایت الزامات ســامت محیط و کار در محیط های
اداری،گام دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمندرا برای جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا همچنین افزایش ایمني وســامت محیط کار آغاز کرده است.به
گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی،رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله
ضد عفونی مستمر محل کار،تب سنجی کارکنان در بدو ورود ،توزیع ماسک بین
کارکنان،دردسترس بودن مواد ضدعفونی کننده،همچنین تب سنجی مشتریان
در بــدو ورود،فاصله گذاری در حین ارائه خدمات،ســامانه نوبت دهی با رعایت
الزامات فاصله گذاری هوشمند،ضدعفونی مشتریان از مهم ترین اقدامات انجام
شده در اجرای این طرح به شمار می آید.

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی مبتکران بدیع گلپا سهامی خاص

به شماره ثبت  1132و شناسه ملی 10861836584
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/09/26تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :فاطمه یاوری به شــماره ملی  ،1210113023مرضیه حقیقت به شماره
ملی  ،1219944361حکیمه یاوری به شــماره ملــی  1210084961و جواد قلج خانی به
شماره ملی  3780095971به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری گلپایگان ()798450

آگهی تغییرات شرکت زرین خوشه نگار سهامی خاص

10980147794بهسا رایانه
ملیداده پرداز
مشاورین
شرکت
تغییرات
آگهی
 489و شناسه
شماره ثبت
به
 1398/11/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :
شرکتسالیانه مورخ
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
سهامی خاص

پروانه عسگری نیا به شماره ملی  1285035372به عنوان بازرس اصلی و الهام سمیعیانی به شماره
10260693566علی
سال مالی انتخاب گردیدند- .
مدت یک
البدل برای
عنوان بازرس علی
 1229959114به
ملی
شناسه
 50797و
ثبت
ملیبه شماره
اکبر قیصری به شماره ملی  ،1229692517حیدر قیصری به شماره ملی  1229567070و علیرضا
1397/11/16
العاده
مجمع
صورتجلســه
به
شدند.
مورخدو سال انتخاب
برای مدت
فوقمدیره
عمومیهیئت
عنوان اعضای
 1229748075به
اســتناد ملی
قیصری به شماره

نمی
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :ثبت موضوع ذیــل به منزله اخذ مجوز
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
انواع کارخانجات و پروژه
توسعه ،تکمیل
باشد .ســرمایه گذاری در
()778935
ایجاد،خوانسار
غیرتجاری
ها ،واحدهای اقتصادی ،تولیدی ،خدماتی ،صنعتی ،کشاورزی ،ساختمانی،
عمرانی ،تغذیه ای،حمل و نقلی ،عملیات بازرگانی مجاز داخلی و خارجی،
مشــارکت با شــرکتها و واحدهای مختلف اقتصادی در موضوعات فوق،
اســتفاده از انواع تسهیات مالی از طریق موسسات اعتباری و بانکها صرفا
در جهت اهداف شــرکت ،اخذ و اعطای نمایندگــی در داخل یا خارج از
کشــور ،شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ،انعقاد قرارداد با
اشخاص حقیقی و حقوقی ،شرکت در نمایشگاه ها و خدمات تحقیقات و
پژوهش و مشاوره و برنامه نویسی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری
و تولید و ســاخت و پشتیبانی و نظارت و مشاوره و انجام پروژه در زمینه
نرم افزارهای جامع کاربردی ،بســته های نرم افــزاری بجز نرم افزارهای
فرهنگی ،مشاوره فناوری اطاعات و انفورماتیک و شبکه های کامپیوتری
و تجهیزات و سیســتم آنتن ها و کابل های ارتباطی مربوطه و اتوماسیون
صنعتی و تجهیزات مهندســی پزشــکی رایانه ای و تجهیزات مهندسی
پزشکی رایانه ای و تجهیزات ابزار دقیق رایانه ای ،دوربین های مداربسته
و سیســتم های حفاظتی و ارتباطی ،خرید و فروش و صادرات و واردات
تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیســتم های رایانه ای و الکترونیکی،
ترخیص کاا از گمرات داخلی ،انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک،
کســب و کارهای مجازی ،ارائه خدمات اینترنتی ( )ISPو توزیع اینترنت
( )ISDPو خدمات انتقال داده ها ،انجام خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی
و مهندسی در رابطه با پروژه های عمرانی ،ارائه سیستمهای حمل و نقل بار
و مسافر درون شهری پس از کسب مجوزهای ازم- .مرکز اصلی شرکت به
استان اصفهان  ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،شمس
آبــادی  ،کوچه دهش [ ، ]10-26خیابان آیت اله شــمس آبادی  ،پاک
 ، -120ساختمان پوریا  ،طبقه دوم  ،واحد  9به کدپستی 8134776439
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وامگیری خارجی بدون برنامه ابزاری برای گسترش فساد

استاد اقتصاد دانشــگاه عامه طباطبایی اظهار داشت :آنچه که
در دنیا و در این زمینه مطرح میشــود این است که هر کشوری
در یک بستر با گستردگی فساد و بدون برنامه اقدام به وامگیری
خارجــی کرده باشــد خود آن وام یک ابزاری برای گســترش و
تعمیق فســاد ،ناکارآمدیها ،عقبافتادگی کشور و نابرابریهای
ناموجه فزاینده بوده استفرشاد مومنی در گفتوگو با ایلنا در مورد
درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بینالمللی پول اظهار
داشت :این روزها مسئله تقاضای ایران برای وامگیری از صندوق
بینالمللی پول چه در ایران و چه در سطح دنیا به واسطه مسائل،
چالشها و حواشــی زیادی که ایجاد کــرده در مرکز توجه قرار
گرفته و به نظر میرســد که فرصتی فراهم میکند تا ما از منظر
اقتضائات توســعه ملی و در یک چارچــوب دورنگرانه هم به این
مســئله نگاه کنیم .هنگامی که در ادبیات موضوع درباره مسئله
وامگیــری از خارج بحثی به میان میآید یکی از ســواات اولیه
در این زمینه این اســت که آیا این پدیده از حســن و قبح ذاتی
برخوردار اســت؟ یعنی ما باید آن را مطلقــاً خوب و یا بد تلقی
کنیم؟ برای پاســخ به چنین سوالی باید توجه داشته باشیم که
وجوه عقیدتی مســئله باید از وجوه کارشناسی آن تفکیک شود.
در چارچوب وجه عقیدتی ،ایدئولوژیها عموما جز اســتثناهایی
پاسخشــان به این سوال آری است و به وضوح در این باره ،بایدها
و نبایدهای مشــخصی را مطرح میکنند .اما من در اینجا به این
جنبه از مسئله با وجود اهمیت بسیار خارقالعادهای که دارد ،ورود
نمیکنم و فقط به جنبه کارشناسی مسئله توجه میکنم.

نظام تدبیر ایران به هیچ وجه قابلیت استفاده کارآمد از
منابع ارزی را ندارد
وی افزود :مسئله بسیار مهم دیگر درباره اینکه تحت چه شرایطی
تقاضای وام کردیم این اســت که توجه کنیم در دوره سالهای
 1385تا  1390ایران تجربه بیســابقهترین سطوح درآمد ارزی
قابل تصور را در تاریخ اقتصاد نفتی کشور از سر گذرانده و در آن
زمان در حالی که کشــور چند سال را با قیمت نفت باای 100
دار ســپری کرد اما آن درآمدهای نفتی به واسطه برنامهگریزی
و فساد گســتردهای که در کشور وجود داشت عما نه تنها بنیه
تولیــدی و جایگاه ایــران در نظام جهانی را ارتقــاء نداد بلکه ما
سقوطهای بیســابقهای به سمت کشورهایی با وحشتناکترین
سطح گســترش فســاد و با نازلترین کیفیت زندگی مردم و با
بحرانهای شدتیافته محیط زیست روبهرو بودهایم که معنایش
این اســت ،متاســفانه نظام تدبیر ایران از خود قابلیت استفاده
کارآمد از منابع ارزی را نشــان نداده و این میتواند برای ما یک

بســیار جذاب و خارقالعادهای دارد که اگر ازم شد در یک زمان
مناســب با جزئیات بیشتر در مورد آن قیدها هم صحبت خواهم
کرد اما در اینجا به همین اندازه هشــدار میدهم به مســئوان
کشور که فریب ارقام به ظاهر درشت صادرات غیرنفتی در شرایط
اوجگیری قیمت نفت را نخورند و حواسشــان باشد که در تمام
طول تاریخ اقتصاد نفتی ایران همواره سقوط درآمد نفت با سقوط
صــادرات درآمد غیرنفتی هم همراه بوده و به ویژه برای ما که از
ســال  1384نوعی خودفریبی را به رسمیت شناختیم و صدور
فرآوردههــا ،گازها و میعانات را هم بــه عنوان صادرات غیرنفتی
برای خودمان به حساب آوردیم ابعاد خطرناک بودن این مسئله
در شرایط سقوط قیمت نفت میتواند برای ما بسیار ماجراسازتر
باشد و بنابراین به یک هوشمندی بزرگ نیاز داریم.

زنگ خطر باشد و باید حساسیت کافی راجع به این مسئله داشته
باشیم.

که به این مسئله به عنوان یک مسئله بسیار خطیر و سرنوشتساز
نگاه بکنند.

وامگیری بدون برنامه به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل
میشود
رییس موسسه دین و اقتصاد نسبت به نبود برنامه دقیق در این
وامگیری هشــدار داد و افزود :آنچه کــه در دنیا و در این زمینه
مطرح میشود این است که هر کشــوری که بدون برنامه اقدام
به وامگیری خارجی کرده باشــد خــود آن وام یک ابزاری برای
گســترش و تعمیق فســاد ،گســترش و تعمیق ناکارآمدیها و
عقبافتادگی کشــور و نابرابریهای ناموجه فزاینده بوده است.
بنابراین با وجود اینکه رقم درخواستی از صندوق بینالمللی پول
در مقایســه با آنچه که از  1380تا به امروز در زمینه تخصیص
منابع ارزی تجربه شــده ،پشتســر ما است بسیار ناچیز به نظر
میرســد اما چون این احتمال وجود دارد که در شرایط فترت یا
غفلت مجلس ،وامگیــری از صندوق بینالمللی پول با این خطر
همراه باشــد که وامگیری از کشورها را هم به صورت غیرشفاف
علی رغم تصریح قانون اساسی بدون تصویب مجلس مباح بکند
باید در نهایت خضوع و ادب از مسئوان کلیدی کشور بخواهیم

بدهی خارجی میتواند خطرناک باشد و استقال ملی را
خدشهدار بکند
مومنی افزود :بنابراین همین اندازه کم وام درخواســت شده اگر
بهانهای شود برای افزایش دقت و حساسیت ما تا زمانی که برنامه
مشخص و شــفاف درباره چگونه هزینه کردن آن نداشته باشیم
این کار بسیار خطرناک و فاجعهساز است .به همین اندازه بسنده
کنیم گرچه که در ادبیات موضوع با جزئیات و تفصیل گســترده
در این زمینه صحبت میشــود و به ویژه به کشــورهای در حال
توسعه هشدار داده میشود که توجه داشته باشند وقتی وام ارزی
میگیرند بازپرداخت آن هم باید به ارز باشد و تا زمانی که در آن
برنامه مصوب اطمینان حداقلی از امکانپذیری بازپرداخت وجود
ندارد ،بدهی خارجی میتواند برای کشور بسیار خطرناک باشد و
استقال ملی را خدشهدار بکند.

سنگ بنای جهش تولید با آغاز اجرای  2700واحد
مسکونی از سال گذشته
مدیرعامل گروه ســرمایه گذاری مســکن ،با اشاره به رشــد  9برابری تعریف پروژه های
مسکونی در سال مالی گذشته ،گفت :با تعریف  2700واحد مسکونی مقدمات تحقق شعار
جهش تولید در گروه گذاشته شد.روزبه ظهیری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک
مســکن-هیبنا  ،با تشریح عملکرد یکساله گروه ســرمایه گذاری مسکن به عنوان بازوی
اجرایی بانک اظهار داشــت :نخستین نقطه قوت ما در شناسایی درست مسیری که باید
برای رفع مشکات و ورود به دوره نوزایی شرکت طی می کردیم .ما در این مسیر ناگزیر
به تعریف پروژه های جدید بودیم تا حجم ســبد پروژه های گروه را متناسب با مزیت ها
افزایش دهیم که خوشبختانه در گام نخست که شناسایی درست مسیر بود توفیقات ازم
حاصل شد.ظهیری گام دوم پس از شناسایی درست مسیر برای افزایش حجم پروژه های
شرکت را ،اجرای صحیح استراتژی تعریف شده عنوان کرد و افزود :در حالی که میانگین
آغاز عملیات اجرایی پروژه های گروه ســرمایه گذاری مســکن در ادوار مختلف ،ساانه
تعریف  2000پروژه مسکونی بود اما حجم پروژه های تعریف شده شرکت در سال مالی
 97فقط  350واحد بود که اما در سال  98عملیات اجرایی  2700واحد مسکونی آغاز شد
که یک جهش  9برابری در تعریف پروژه های شرکت در بازه یکسال را نشان می دهد ،این
عملکرد فوق العاده از اجرای درست استراتژی شرکت حکایت دارد.

مسئوان کشور فریب ارقام صادرات غیرنفتی را نخورند
این کارشناس اقتصادی متذکر شــد :آن مسئله بحثهای فنی

معاون وزیر امور خارجه:

وای بر شــرایطی که وامگیری خارجی صرف امور جاری
شود
این اقتصاددان تصریح کرد :البته در کنار آنها میشود به احداث
بیضابطه بیشمار شهرک صنعتی فاقد توجیه اقتصادی و افراط
در واردات مصرفــی و به ویــژه واردات کااهای لوکس و تجملی
اشاره کنیم .بنابراین خود تجربه جمهوری اسامی در دوره پس
از جنگ نشان داده که ما قابلیت بایسته و ثمربخش در کاربست
منابع وام گرفته شده نداشتیم ما حتی تجربه موفقی در استفاده
از منابع حســاب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هم نداریم و
همه آن باهایی که از کانال وام گیری خارجی به کشور تحمیل
شــد کم و بیش از نظر طرز مدیریت منابع ارزی موجود در آنها
نیز بر ســر کشور آمده اســت .تازه این کارنامه و نقش وامگیری
خارجی در این انحطاط ،به نام زیرســختها و طرحهای عمرانی
بود ،بنابراین وای بر شرایطی که این وامگیری صرف امور جاری
شود که میتواند فاجعه سازی مضاعف داشته باشد.
نحوه کاربست منابع وامگیری شده یک مطالبه ملی است
مومنی ادامه داد :بنابراین شفافیت و ارائه برنامه برای ملت در مورد
نحوه کاربست منابع وامگیری شده یک مطالبه ملی است .البته
باید به مقامات کشور تذکر داده شود که شما عزیزان توصیههای
کارشناسان در مورد منابع آزاد شده پسابرجام را نادیده گرفتید و
کشــور را اسیر واردات کااهای لوکس و تجملی و تخصیصهای
غیرشفاف و ناکارآمد کردید و بخش دیگری از آسیب پذیریهای
کنونی کشــور هم به غفلتهای بزرگ در آن مقطع مربوط می
شود که فرصتها از دست رفت یا به ضد خود تبدیل شد.
نماینده مردم رشت در خانه ملت:

تقویت بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت
صادرات می تواند به صادرات کمک کند

اقدامات بانک مهر ایران برای ایجاد اشتغال،
شایسته تقدیر است

صادرات نیاز به ابزار دارد و تقویت صندوق توســعه صادرات و بانک توسعه
صادرات و هدایت آنها میتواند به صادرات کمک کند.معاون دیپلماســی
اقتصادی وزیر امورخارجه افزود :صادرات نیاز به ابزار دارد و تقویت صندوق
توسعه صادرات و بانک توسعه صادرات و هدایت آنها میتواند به صادرات
کمــک کند و دولت باید توجه جدی در این راســتا داشــته باشــد و اگر
میخواهیم در ســال جاری در بخش جهش تولید اقدامات خوبی داشــته
باشیم باید در بخش صادرات قوی عمل کنیم.غامرضا انصاری در حاشیه
نخستین جلسه ســتاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی گفت :در آینده
نزدیک میتوانیم تمام نیازهای داخلی در این زمینه را تأمین و به ســمت
کار با کشــورهای دیگر و صادرات حرکت کنیم بنابراین همانطور که گفتم
کرونا فرصتی اقتصادی به شمار میرود.انصاری با اشاره به سال جهش تولید
تصریح کرد :ازمه جهش تولید این است که به موضوع صادرات توجه جدی
داشته باشیم و امیدواریم تمام دستگاهها و نهادهای اقتصادی کشور به این
موضوع توجه داشته باشند.

جبار کوچکی نژاد نماینده چهار دوره مردم شریف رشت در مجلس شورای اسامي
گفت :بانک قرض الحســنه مهر ایران براي ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق کمتر
برخوردار اقدامات شایســته اي انجام داده است و الگوي عملکردي آن قابل تسري
به سایر نهادهاي مالي مي باشد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر
ایــران ،جبار کوچکی نژاد در دیدار با بادي چوابي مدیر شــعب بانک مهر ایران
در اســتان گیان ضمن تقدیــر از عملکرد مطلوب بانک در حوزه اشــتغالزایي و
توانمندسازي مناطق روستایي بیان داشت :این بانک در کارآفریني ،ایجاد اشتغال و
حل مشکات معیشتي و اقتصادي مردم به ویژه محرومان جامعه ظرفیت هاي بي
بدیلي دارد که با استفاده از آن مي توان به افراد بیشتري کمک کرد.

آگهی تغییرات شرکت گروه شیمیایی نساجی یاسین رزین سجاد
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  603و شناسه ملی 10260116731

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1398/11/05تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق دارای شناسه ملی 10260103000
به سمت بازرس اصلی و آقای سید حسین سجادی کدملی  1199276820به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری شهرضا ()778880

آگهی تغییرات شرکت تجهیز توربو ماشین پارسیان سهامی خاص
به شماره ثبت  51151و شناسه ملی 10260697589

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/11/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس استان اصفهان  ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی
 ،شهر اصفهان ،محله خانه اصفهان  ،کوچه فدک  ، 19خیابان سردار شهید خلیفه سلطانی  ،پاک
 ، 355طبقه اول کدپســتی  8194635743تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق
اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان ()770097

آگهی تغییرات شرکت تابان اندیش تجارت ناژین
شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  53385و شناسه ملی 14004651672
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/10/03
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :حامد عزیزیان به کد ملی 1292060654
ومحمد عزیزیان به کد ملی  1282835564و شــیددخت یزدانی به
کد ملــی  1091005680بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو
ســال انتخاب گردیدند .امیر جانقربانی به کد ملی  1288254555و
محمد زمانی فروشــانی به کد ملی  ، 1141322498بترتیب بسمت
بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند
 .روزنامه کثیراانتشــار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت
تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()775988
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آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی مبتکران بدیع گلپا سهامی خاص

آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد شوینده
آریانا تابنده جم شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  3064و شناسه ملی 10320463825
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/10/10تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  :آقای ســیدمهدی موســوی فیروزآبادی کدملی
 4489729227بســمت رئیس هیئت مدیــره و آقای علی امینی
کدملی  5499324662بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا
امینی کدملی 1281029378بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
بمدت دوســال انتخاب گردیدند .کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و
تعهدآور شــرکت و عقود اســامی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس
هیئت مدیره و در غیاب رئیــس هیئت مدیره با نائب رئیس هیئت
مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد ()756563

آگهی تغییرات شرکت فانوس رایانه سپاهان
شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  36673و شناسه ملی

 10860230663به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ
 1398/11/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محمد کاجی اصفهانی کدملی
 1288420196کدپســتی  8153715499و هــادی زمانــی کدملی
 1293289809کدپســتی  8153715499و صالــح کاجی اصفهانی
کدملی  1292641843کدپستی  8153715499بعنوان اعضای اصلی
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید .مرضیه توکلی نیا کدملی
 1288459211کدپســتی  8153715499و نگیــن مظاهری کدملی
 1292139498کدپستی  8153715499بترتیب بسمت بازرسان اصلی
و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()778934

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سورین
طرح اسپادانا
درتاریخ  1398/11/16به شماره ثبت 64058
به شناسه ملی 14008971406

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی،
تجاری ،توزیعی ،اقتصادی و ســرمایهگذاری اعم از خرید و فروش ،صادرات و
واردات کلیه کااها و ماشین آات و مواد اولیه مجاز -اخذ و اعطای نمایندگی
های داخلی و خارجی در کلیه زمینههای موضوع فعالیت شــرکت  -شرکت
در نمایشــگاه هــای تخصصی و غیرتخصصی داخلی و خارجی -شــرکت در
مناقصــات و مزایدات دولتی و خصوصی ،داخلی یا خارجی -انعقاد قرارداد در
زمینه طراحی ،تولیدی و بازرگانی با اشــخاص حقیقی و حقوقی -راه اندازی
نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش -ایجاد نمایندگی های تعمیر و
نگهداری -ارائه خدمات فنی و مهندسی -مهندسی معکوس -ساخت و مونتاژ
قطعات صنعتی -طراحی و نظارت فنی کلیه سیســتم های تاسیساتی اعم از
تاسیســات برقی و مکانیکی ساختمان ها و کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها-
انجام کلیه خدمات مدیریت و حسابداری ،طراحی و پیاده سازی سیستم های
مالی ،پیاده سازی و استقرار نرم افزارهای مالی و عملیاتی در زمینه حسابداری،
تنظیم اطاعات مالی از قبیل :صورت های مالی -اظهارنامه ها -ارزش افزوده-
ارایه خدمات حســابداری به افراد حقیقی و حقوقی -آموزش حسابداری مالی
و مالیاتی -برگزاری همایش های مرتبط با حســابداری و مدیریت -درصورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت
به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان اصفهان  ،شهرســتان اصفهان  ،بخش
مرکزی  ،شــهر اصفهان ،محله ملک شهر  ،کوچه کاج  ،کوچه مهتاب  ،پاک
 ، 12مجتمع مسکونی ستاره ای  ،بلوک دی  ،طبقه پنجم  ،واحد  5کدپستی
 8196613736سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم محدثه رفیعی به شماره
ملی  1272697630دارنده  250000ریال سهم الشرکه خانم بهاره رفیعی به
شماره ملی  5100133015دارنده  250000ریال سهم الشرکه آقای حبیب
ترحمی به شــماره ملی  5658896770دارنده  500000ریال سهم الشرکه
اعضــا هیئت مدیره خانم محدثه رفیعی به شــماره ملی 1272697630و به
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم بهاره رفیعی به شماره ملی
5100133015و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حبیب ترحمی به
شــماره ملی 5658896770و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارنــدگان حق امضا  :کلیه ی نامه های عــادی و اداری با امضا مدیر عامل و
مهر شــرکت و کلیه ی اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ،سفته،
بروات و قراردادها با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای
اعتبار می باشــد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر اانتشار
صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان ()764224

به شماره ثبت  1132و شناسه ملی 10861836584
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/09/26تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :فاطمه یاوری به شــماره ملی  ،1210113023مرضیه حقیقت به شماره
ملی  ،1219944361حکیمه یاوری به شــماره ملــی  1210084961و جواد قلج خانی به
شماره ملی  3780095971به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری گلپایگان ()798450

آگهی تغییرات شرکت زرین خوشه نگار سهامی خاص
به شماره ثبت  489و شناسه ملی 10980147794

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1398/11/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :
پروانه عسگری نیا به شماره ملی  1285035372به عنوان بازرس اصلی و الهام سمیعیانی به شماره
ملی  1229959114به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - .علی
اکبر قیصری به شماره ملی  ،1229692517حیدر قیصری به شماره ملی  1229567070و علیرضا
قیصری به شماره ملی  1229748075به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری خوانسار ()778935

آگهی تغییرات شرکت تابان اندیش تجارت ناژین
شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  53385و شناسه ملی 14004651672
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/10/03تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  :حامد عزیزیان به کد ملی  1292060654بعنوان
رئیس هیــأت مدیره ومحمد عزیزیان به کــد ملی 1282835564
بعنــوان مدیــر عامل شــرکت و شــیددخت یزدانی بــه کد ملی
 1091005680بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  .کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو
نفر از اعضاء هیات مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است مدیرعامل
شرکت مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود .
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()801460

گهی تغییرات شرکت زرین خوشه نگار
سهامی خاص

به شماره ثبت  489و شناسه ملی 10980147794
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/11/19تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد - :حیدر قیصری به شــماره ملی 1229567070
به ســمت رئیس هیئــت مدیره ،علی اکبر قیصری به شــماره ملی
 1229692517به ســمت نایــب رئیس هیئت مدیــره و علیرضا
قیصری به شماره ملی  1229748075به سمت عضو هیئت مدیره
و مدیرعامل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند - .کلیه مکاتبات
اداری و قراردادها با امضای مدیرعامل و مهر شــرکت و کلیه اسناد و
اوراق بهادار شامل چک ،سفته و براوات با امضای مدیرعامل و با مهر
شرکت معتبر میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوانسار ()778941
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چهره روز
ِسر چارلز اسپنسر چاپلین
سِــر چارلز اسپنســر چاپلین (زادهٔ  ۱۶آوریل – ۱88۹
درگذشتهٔ  25دسامبر  ،)۱۹77معروف به چارلی چاپلین
و چارلــی ،یکی از بزرگترین و مشــهورترین بازیگران و
کارگردانان سینما و همچنین آهنگساز برجستهٔ هالیوود
و برندهٔ جایزه اســکار است .بیشتر فیلمهای او کمدی و
صامت هســتند.چاپلین در زمینههای سینما و تئاتر 77
سال ( )۱۹7۶–۱8۹۹فعالیت کرد .شروع فعالیتهای وی
از سالن ویکتوریا انگلستان به عنوان پسربچهای آغاز شد
و تا سن  87سالگی ادامه یافت .وی در سال  ۱۹۱۹همراه
با تعدادی از دوستان سینمایی خود اتحادیهٔ سینماگران
را تأسیس کرد.چاپلین یکی از محبوبترین و بزرگترین
هنرمندان قرن بیستم میادی و تاریخ سینما است .وی
در طول دوران فعالیت هنریاش ،سه بار موفق به دریافت جایزه اسکار شد.چاپلین خود ادعا میکرد که
در سال  ۱88۹در محلهای در جنوب لندن متولد شدهاست؛ یعنی تنها چهار روز پیش از تولد هیتلر که
چاپلین وی را در دیکتاتور بزرگ مورد تمسخر قرار داد .اما سازمانهای اطاعاتی بریتانیا ،فرانسه و ایاات
متحده که در مورد وی تحقیق کردهاند تاکنون به مدرک دقیقی مبنی بر مکان و زمان تولد وی دست
نیافتهاند.خانوادهٔ چاپلین بیش از  ۴0سال پس از مرگ وی نامهای در کشویی قفلشده پیدا کردند که در
آن اشاره شدهبود که چاپلین در کمپ کولیها در اسمسویک در نزدیکی بیرمنگام متولد شدهاست .این نامه
در اوایل دههٔ  ۱۹70توسط جک هیل به چاپلین فرستاده شدهاست .در این نامه گفته شدهاست که عمهٔ او
یک ملکهٔ کولی بودهاست و او در کاروان عمهاش متولد شدهاست(.زادهٔ  ۱۶آوریل  – ۱88۹درگذشتهٔ 25
دسامبر  ،)۱۹77معروف به چارلی چاپلین و چارلی ،یکی از بزرگترین و مشهورترین بازیگران و کارگردانان
سینما و همچنین آهنگساز برجستهٔ هالیوود و برندهٔ جایزه اسکار است.

پیشنهاد

از هر دری خبری

آبگرفتگی معابر شهر کرمان

راهاندازی خط تولید یک قطعه
حیاتی دستگاه رادیولوژی

ورزشی

یک شــرکت دانش بنیان مســتقر در پــارک علم و فناوری اســتان
ســمنان،موفق به راهانــدازی خط تولید یکی از قطعــات حیاتی مورد
اســتفاده در دستگاه رادیولوژی دیجیتال شــد که از آن میتوان برای
تشخیص زودهنگام ویروس کرونا بهره برد.سهیل صادقیان ،مجری طرح
و مدیرعامل این شرکت مهندسی پزشــکی ،تولید دستگاه رادیولوژی
موبایــل دیجیتال را از دســتاوردهای دانش بنیــان و دارای مجوز این
شــرکت نام برد و ادامه داد :این دســتگاه به دلیل رزولوشن باایی که
دارد میتواند جای دستگاه سیتی اسکن را بگیرد ضمن آنکه قیمت آن
نیز یک دهم تا یک پانزدهم دستگاههای سیتی اسکن است ،به همین
خاطر از لحاظ قیمت نیز مقرون به صرفه اســت .این دســتگاه قادر به
تشخیص زودهنگام ویروس کرونا است.

کتاب اسیر
جلد پنجم رمان در جستجوی زمان از دست رفته،
اثر بزرگ مارســل پروست ،کتاب اسیر است .کتابی
که زیبایی آن شما را شــگفتزده خواهد کرد .این
کتاب با نقاشــی «کافه تراس در شــب» اثر ونسان
ون گوگ شاید دلچسبترین و بهترین جلد از رمان
پروســت باشد .اسیر در ســال  ۱۹2۳منتشر شد و
نخستین کتاب از مجلدات باقیمانده رمان است که
پس از مرگ نویسنده آن به چاپ رسید.بدون شک
خواننده هم همراه با راوی در کتابهای قبلی بسیار
ســرخورده شده اســت .پی بردن به زوایای زندگی
کســلکننده اشــراف ،انحراف اخاقی و مشکات
متعــدد آنان و همچنین همراه شــدن این موارد با
توصیفات بسیار طوانی نویســنده ،صبر هر خوانندهای را لبریز میکند .به درستی این مسیر
ســخت به سفر دانته در دوزخ تشبیه شده اســت .اما اکنون دیر خواننده میتواند نتیجه صبر
خود را ببیند و از کتاب اسیر نهایت لذت را ببرد.از ابتدای رمان تا به حال عشق به صورتهای
مختلف در رمان ظاهر میشد .در همان ابتدا عشق سوان را خواندیم و سپس ماجراهای عاشقی
راوی با دختر ســوان را شــاهد بودیم .در ادامه با دوشیزگان شــکوفا و گل سرسبد آن یعنی
آلبرتین آشــنا شدیم .اما رابطه راوی با آلبرتین مقداری پیچیده بود و زیاد هم به آن پرداخته
نمیشــد .راوی درگیریهای دیگری داشت اما در پایان جلد سدوم و عموره ،عشق میان راوی
و آلبرتین در حال شــکوفایی بود .مدت زمانی طوانی ،آلبرتین هوش و حواس راوی را ربوده
بود اما تاش برای نزدیک شــدن به آلبرتین با شکست روبهرو میشد تا اینکه سرانجام این دو
بسیار به هم نزدیک شدند.

فرهنگ

فدراسیون فوتبال میگوید دولت پول بدهد اما فضولی نکند!
یک عضو سابق مجمع فدراسیون فوتبال خواسته این فدراسیون مبنی بر یک نهاد مستقل غیردولتی را قانونی میداند اما معتقد
اســت دولت نباید یک ریال هم به این مجموعه و باشــگاهها کمک کند.خسرو ابراهیمی ،مدیرعامل پیشین باشگاه ذوبآهن و
عضو سابق مجمع فدراسیون فوتبال ،درباره اختافات در ماهیت فدراسیون فوتبال به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی یا یک
نهاد مستقل غیردولتی گفت :مدیرعامل سابق ذوب آهن خاطرنشان کرد :نمیشود یک نهاد کلی پول هزینه کند اما هیچ نفوذی
نداشــته باشد .نسخهای که اروپا برای فدراســیون فوتبال صادر کرده ،برای اروپاست .وقتی بارسلونا درآمد هنگفتی دارد ،دولت
نمیتواند بگوید من برای تو تصمیمگیری میکنم .چیزی که فدراســیون از دولت میخواهد به این معنی اســت که پول بده اما
فضولی نکن .من یک پاسخ صریح و روشن میدهم .هیچ اشکالی ندارد که فدراسیون فوتبال یک نهاد مستقل غیردولتی باشد اما
باید دولت دستش را از روی باشگاهها و فدراسیون بردارد یعنی دولت یک ریال هم در فوتبال هزینه نکند.ابراهیمی همچنین در
پاسخ به این سوال که اگر دولت شرایط درآمدزایی مانند حق پخش تلویزیونی را برای تیمها و نهادهای ورزشی فراهم کند ،در
این صورت نیازی به کمک مالی هم هست؟ اظهار کرد :کدام کشور حق پخش تلویزیونی ما را میخرد؟

تخت گاز

جشنواره تئاتر عروسکی مبارک به تعویق افتاد

هجدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران  -مبارک در مردادماه سال جاری برگزار
نمیشود.پیش از این قرار بود هجدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران -مبارک به
دبیری زندهیاد گلزار محمدی از  ۱0تا ۱8مرداد  ۱۳۹۹برگزار شود .متن این اطاعیه به شرح زیر
اســت« :با آرزوی سامت و بهروزی برای تمام هنرمندان و گشایش امور و ضمن دعا برای شادی
روح هنرمند فقید و دبیر تاشگر هجدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک
ســرکار خانم گلزار محمدی ،به اطاع گروههای متقاضی شرکت در این رویداد هنری ،هنرمندان
محترم و نمایشــگران عروسکی میرساند با توجه به شرایط موجود و به جهت صیانت از سامت
هنرمندان و مخاطبان هنر نمایش ،هجدهمین جشــنواره بینالمللی نمایش عروســکی تهران -
مبارک در تاریخ اعام شده ۱0 ،تا ۱8مردادماه امسال برگزار نخواهد شد.اداره کل هنرهای نمایشی
براســاس مصوبات ســتاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص برگزاری برنامهها و رویدادهای
هنری و تجمیع نظرات تخصصی شورای سیاستگذاری جشنواره ،تاریخ برگزاری این رویداد را به
اطاع هنرمندان و گروههای محترم نمایشی خواهد رساند».

انتشار اولین تصاویر و جزئیات رسمی تویوتا هریر 2021
پس از انتشار تصاویر جاسوسی چند روز پیش تویوتا بهصورت رسمی اولین تصاویر و جزئیات از شاسیبلند جدید هریر  202۱را منتشر کرد.
چهارمین نسل این خودرو قرار است از ماه ژوئن  2020وارد بازار شود .این خودرو از پلتفرم  TNGAاستفاده کرده و بنابراین ساختار مشترکی
با جدیدترین نسل تویوتا راو  ۴دارد .این در حالی است که دو نسل اول هریر از پلتفرمی مشترک با لکسس  RXسود برده بودند.این پلتفرم
جدید باعث میشــود استحکام پیچشی بدنه باا رفته و مرکز ثقل هم پایین آید که این امر روی راحتی سواری و پرفورمنس سواری تأثیر
مثبت دارد .سیستم تعلیق این خودرو در جلو از نوع مک فرسون و در عقب از نوع دوبل جناغی بوده و نتیجه آن هم ایجاد سواری مناسب و
راحت میباشد.روی آوردن به پلتفرم  TNGAهمچنین باعث شده هریر از گیربکس دایرکت شیفت  CVTو سیستم هیبریدی  THS IIتویوتا
استفاده کند .پیشرانه  ۴سیلندر  2لیتری دینامیک فورس این خودرو قدرت  ۱7۱اسب بخاری و گشتاور  207نیوتون متری دارد .این پیشرانه
بهصورت استاندارد با گیربکس مذکور کار کرده و با طراحی دیفرانسیل جلوی استاندارد یا چهار چرخ محرک سفارشی نیز همراه میشود.
سیستم هیبریدی  THS IIنیز در مدلهای دیفرانسیل جلو و چهار چرخ محرک قابل انتخاب است .در حالت اول یک پیشرانه  ۴سیلندر 2.5
لیتری  ۱78اسبی و واحد الکتریکی  ۱20اسبی باهم همراه شده و قدرت ترکیبی  2۱8اسبی را ارائه میکنند.

پرداخت کمک هزینه به دانشجویان
به دلیل شیوع "کروناویروس"
با توجه به شیوع "کرونا ویروس" در آمریکا ،دانشگاههای آریزونا
از وزارت آموزش این کشور چند میلیون دار کمک مالی دریافت
میکنند.رئیــس وزارت آموزش آمریــکا اعام کرد که بیش از ۶
میلیارد دار از  ۱۴میلیارد دار کمک مالی در نظر گرفته شده ،به
زودی میان موسسات آموزشی و دانشجویان توزیع خواهد شد.این
کمک مالی به دلیل شیوع "کروناویروس" توسط قانون "CARES
 "Actآمریکا تامین شــده که بــرای کمک فوری در تامین مواد
غذایی ،مسکن ،مراقبتهای بهداشــتی و مراقبت از کودکان به
شــهروندان آمریکایی تعلق میگیرد.به این ترتیب دانشــگاهها
موظف هســتند حداقل نیمی از کمک دریافتی خود را به دست
دانشجویان برسانند.

با روش جدید سطوح فلزی به قاتل
آنی باکتریها تبدیل میشوند
پژوهشگران دانشــگاه پردو آمریکا به رهبری "رحیم رحیمی" پژوهشگر
ایرانی در مطالعه اخیرشــان با کمک تابش لیزر روشی توسعه دادهاند که
توســط آن سطح هر فلزی میتواند به ســرعت باکتریها را از بین ببرد.
دانشمندان ثابت کردند که این روش به سطوح پوشیده شده از مس اجازه
میدهد تا بافاصله ابرباکتریهایی مانند استافیلوکوک اورئوس (طایی)
مقاوم به متی سیلین به اختصار ( )MRSAرا به سرعت از بین ببرند.رحیم
رحیمی استاد مهندسی مواد دانشگاه "پردو" در این باره گفت :مس قرنها
به عنوان یک ماده ضدمیکروبی مورد استفاده قرار گرفته است .اما به طور
معمول ساعتها طول میکشد تا باکتریها روی سطوح مسی از بین روند.
ما یک تکنیک بافتی با لیزر یک مرحلهای ایجاد کردیم که به طور موثری
خاصیت کشتن باکتریهای سطح مس را تقویت میکند.

